
 

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego w dniu 11 maja 2019 zorganizował kolejną 

wycieczkę turystyczno-krajoznawczą, tematem której było tym 

razem „Bogactwo przyrodnicze i kulturowe Ziemi 

Brzeskiej”, a mottem „cudze chwalicie a sąsiednich walorów nie 

znacie”. 

W programie wycieczki znalazło się wiele niezwykłych walorów i atrakcji 

turystycznych, głównie kulturowych.  

Naszym nieocenionym przewodnikiem, w tym dniu był pan Tadeusz Jurek, 

człowiek który o Ziemi Brzeskiej wie wszystko i do tego znakomicie potrafi to 

przekazać. 

Po sprawnym przyjeździe do Brzegu nastąpiło zwiedzanie kościoła Podwyższenia św. 

Krzyża, gdzie znajduje się wyjątkowa i tajemnicza Brzeska Pieta, a następnie Bramy 

Oławskiej. Głównym punktem wycieczki było Zwiedzanie Zamku Piastów Śląskich 

wraz z mauzoleum Piastów Śląskich w kaplicy pw. Św. Jadwigi.  

Następnie przeszliśmy do Rynku, gdzie niestety tylko z zewnątrz, z powodu 

topniejącego czasu podziwialiśmy najpiękniejszy renesansowy Ratusz. Weszliśmy  

natomiast do kościoła św. Mikołaja, który posiada drugą na Śląsku pod względem 

wysokości nawę mierzącą 29 metrów. Po części merytorycznej i duchowej przyszedł 

czas na smaczny obiad w stylowej restauracji Wozownia, do której dotarliśmy 

spacerem przez dawne planty brzeskie, a obecnie Park Centralny. 

Następnie przejechaliśmy do Małujowic, aby zwiedzić Sanktuarium św. Jakuba 

Apostoła, obiektu z unikatowymi gotyckimi polichromiami z XIV wieku, 

najcenniejszymi i najpiękniejszymi na Szlaku Polichromii Brzeskich. 

Z Małujowic nastąpił przejazd przez Skarbimierz, dawne lotnisko radzieckie, obecnie 

strefę ekonomiczną na Marinę Brzeg, skąd odbył się rejs stylowym statkiem. Podczas 

rejsu mogliśmy delektować podniebienia pysznymi „brzeskimi szaszłykami”. 

Pogoda przez cały dzień wyjątkowo nam sprzyjała i dała możliwość wykonania 

licznych, efektownych fotografii. Wspaniałą atmosferę tworzyło 21 osób, nie tylko 

członków PTG, ale także sympatyków m.in. z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

nauczycieli z X LO Wrocław oraz nauczycieli z ZS w  Oleśnie, którzy już zapowiedzieli 

chęć zapisania się do naszego Towarzystwa. Emocji, a przede wszystkim zdobytej 

przez nas wiedzy, było tak dużo, że trudno to wszystko opisać w krótkim 

sprawozdaniu. Kto nie był ma czego żałować. 



 

 

…wprowadzenie w tematykę wycieczki przed zamkiem brzeskim. 

  

Wnętrze kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 



 

Słynna i wyjątkowa Brzeska Pieta…. 

 

Przepiękna renesansowa fasada budynku bramnego brzeskiego zamku. Nad wejściem 

dwie charakterystyczne postacie – właściciele zamku książę Jerzy II wraz z małżonką 

Barbarą Brandenburską. Powyżej dwa rzędy płaskorzeźb portretowo-genealogicznych  

dawnych władców królestwa polskiego. 



 

Wnętrze kaplicy Św. Jadwigi 

 

Najstarszy wizerunek Św. Jadwigi (jeszcze bez kościoła w lewej ręce) 



 

 



 

Sarkofagi Piastów Śląskich w podziemiach zamku  

 



 

 



 

 



 



 

Monumentalne wnętrze kościele Św. Mikołaja  



 

..spacer brzeskimi plantami 

 

Małujowice – perła średniowiecznych polichromii. Wyjątkowość miejsca, do którego 

trzeba przyjechać… 



 

 



 

Portal kościoła Św. Jakuba w Małujowicach  



 

Na marinie brzeskiej  

 

Na statku – ruszamy w rejs  



 

Szaszłyczek na statku i nie tylko… 



 

Dzięki naszej koleżance przeżyliśmy ekstremum wrażeń. 



  

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom, w tym Jackowi 

Zajączkowskiemu za gościnę w Marinie Brzeskiej. 

Przygotował: Piotr Ropuszyński  


