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Temat: Zabytki- Zamek Piastów Śląskich w Brzegu.



           

Witam Cię Michale, witam Cię Szymonie!

 Dzisiaj zabieram Was w wirtualną podróż po regionie, który podziwiamy i chlubimy się nim.
W całym bogactwie obiektów zabytkowych na obszarze opolszczyzny, najwięcej jest takich, 
które miały charakter obronny lub powstawały jako rezydencje dworu, rodów magnackich, 
rycerstwa i szlachty. Zachowane do dziś są prawdziwymi perłami dawnej architektury. 
Najwcześniej powstawały zamki i inne budowle o charakterze obronnym, baszty czy 
warownie. Uwarunkowane to było dziejami kraju, licznymi wojnami. Pierwsze zamki zaczęły
powstawać na początku XIII w(Brzeg) Natomiast pałace i dworki pełniły głównie funkcje 
mieszkalne. Obecnie zachowane budowle są dostępne turystom. Przy pałacach i dworach 
zachowały się parki i ogrody tworzone w różnych stylach; najstarsze to regularne ogrody, 
parki romantyczne, parki krajobrazowe z XIX w. Zamki i pałace w Polsce to skarby kultury, 
które umożliwiają poznanie warunków życia polskiej szlachty przed wiekami. W ich 
wnętrzach znajdują się kolekcje sztuki, mebli, tkanin, i broni palnej. Dziś można je nie tylko 
zwiedzać, ale również uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i atrakcyjnych imprezach, 
które się tam odbywają. 

  Zamek Piastów Śląskich w Brzegu – rezydencja Piastów śląskich. Zamek posiada status 
zabytku o najwyższej wartości artystycznej, historycznej i naukowej w skali światowej. W 
2013 roku w plebiscycie na 7 nowych cudów Polski, organizowanym przez National 
Geographic, zamek zajął 7 miejsce. W 2018 r. zamek wpisany został na listę pomników 
historii.

  Obejrzyjcie ryciny i zdjęcia. Zobaczcie jak zamek zmieniał się na przestrzeni wieków.



BRZEG XVIII-WIECZNY, RYCINY F.B. WERNHERA Z 'TOPOGRAPHIA SILESIAE' 1744-68
ZAMEK WZNIESIONO W PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA, TUTAJ W PRAWYM 
DOLNYM ROGU

NAJSTARSZY ZACHOWANY WIDOK BRZEGU, 'PFALZGRAF OTTHEINRICHS REISEBILDER' Z 
ROKU 1536



ZAMEK BRZESKI W 1. POŁOWIE XVIII STULECIA, RYCINY F.B. WERNHERA Z 'TOPOGRAPHIA 
SILESIAE' 1744-68



      

ZAMEK NA POCZTÓWKACH Z POCZĄTKU XX STULECIA FOTOGRAFIE POWYŻEJ 
PRZEDSTAWIAJĄ DZIEDZINIEC PRZED REKONSTRUKCJĄ ARKADOWYCH KRUŻGANKÓW



ZAMEK OD STRONY PARKU, STAN WSPÓŁCZESNY

 Zamek Piastów Śląskich w Brzegu jest zabytkiem zaliczanym do klasy "0", jednocześnie  jest
jedną z najpiękniejszych budowli renesansowych na Śląsku, zaś brama główna zamku swą 
wartością architektoniczną przyrównywana jest do kaplicy zygmuntowskiej na Wawelu. 
Obecny kształt zamku pochodzi z przebudowy i rozbudowy przeprowadzonej w latach 1532 - 
1560, inspiracją tej budowli był krakowski Wawel.



 W pierwszym rzędzie umieszczono popiersia 12 pierwszych królów państwa polskiego. W 
drugim, dolnym rzędzie 12 książąt śląskich.

Obejrzyjcie filmiki:

Na szlakach historii - Zamek w Brzegu
https://www.youtube.com/watch?v=8FodNvVIKc4

Śląski Wawel - zamek książąt piastowskich w Brzegu
https://www.youtube.com/watch?v=XRKnrSrbeiE

Warto również zobaczyć również:

Ukryte w przylegającym do zamku od północy parku pozostałości renesansowych fortyfikacji
miejskich w postaci tzw. Bramy Odrzańskiej. Jest to budowla wykonana z piaskowca, w 
kształcie łuku triumfalnego o półkolistej, boniowanej archiwolcie z herbem Brzegu 
trzymanym przez anioła. Pierwotnie stała ona przy bastionie broniącym zamek od strony 
Odry; do parku przeniesiono ją pod koniec XIX stulecia.

Usytuowany w sąsiedztwie zamku barokowy kościół pw. św. Krzyża wzniesiony przez 
jezuitów w latach 1734-39 na miejscu zburzonego w roku 1545 klasztoru i kościoła 
dominikanów. Jest to budowla jednonawowa, sklepiona kolebkowo, z bogatym 
późnobarokowym wystrojem. Wewnątrz przykuwa uwagę pieta z postacią Matki Boskiej 
wyposażonej w ludzkie włosy.

                                                                                                  Opracowała: Marzena Marcjasz
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