
                                                      

 

                                                                              

            
    

Podróżnik 
 zaprasza    

                         Opolszczyzna  
                          Prudnik – Miasto Tkaczy 

Las Prudnicki – miejsce internowania prymasa Wyszyńskiego 
 

TERMIN:  9 kwietnia 2022, sobota 
WYJAZD:  godz.07:30  pl. Solidarności (duży parking przy placu 

Solidarności – obok pl. Jana Pawła II) 
 

Prudnik 
Początek osady u podnóża zamku datuje się na 1255 r. Syn Woka, Henryk z 
Rosenberga w 1279 r. uzyskał dla miasta Prudnika lokację na prawie niemieckim. 

W 1337 roku król czeski Jan Luksemburczyk sprzedał ziemię prudnicką księciu 
Bolkowi Niemodlińskiemu przez co Prudnik na kilka wieków dostał się pod 
panowanie piastowskie. W XVII wieku już pod władzą Habsburgów Prudnik stał 

się ważnym ośrodkiem rzemiosła i handlu oraz kolebką tkactwa w tej części 
Śląska. 

  

 
 
Niegdyś potężna metropolia, dziś urokliwe miasteczko pogranicza. Nazywany był 
"miastem tkaczy i szewców". Fabryka adamaszku, którą założył żydowski kupiec 



Samuel Fränkel istniała do 2010 r. jako Zakłady Przemysłu Bawełnianego 

"Frotex". W klasztorze franciszkanów przetrzymywany był prymas Stefan 
Wyszyński i zgodnie z miejscowym przekazem Władysław Gomułka. Z ziemią 

prudnicką związani są mistrzowie polskiego kolarstwa: Stanisław Szozda i 
Franciszek Surmiński. Miasto jest stolicą polskiej części Euroregionu Pradziad. 
Liczy ok. 21 tys mieszkańców. Do dzisiaj zachował się XIII-wieczny układ 

urbanistyczny i liczne zabytki architektury które poznamy podczas spaceru z 
przewodnikiem. 

 Wieża Woka 
Jest jedyną pozostałością po zamku piastowskim w Prudniku. Wieża  pełniła 

funkcję miejsca ostatecznej obrony, gdyż grube ściany i wejście do jej wnętrza 
na wysokości 12,5 m czyniły z niej miejsce nie do zdobycia. Oprócz tego pełniła 
też funkcje więzienne, a także służyła jako magazyn żywności i zbrojownia. 

Obecnie jest to najstarszy zabytek Prudnika i najstarsza wieża zamkowa na 
Górnym Śląsku. 

  

   
                 Brama Dolna                               Rynek-ratusz                Wieża Woka           

 

 Rynek 
Serce miasta które w ciągu wieków było kilkakrotnie niszczone przez pożary i 

wojny. W centralnej części stoi Ratusz miejski z okazałą wieżą, pnącą się na 
wysokość aż sześćdziesięciu trzech metrów. Dzisiejszy wygląd Ratusza pochodzi 
z XVIII wieku, ale pierwsze wzmianki o prudnickim ratuszu pochodzą jeszcze z 

czasów średniowiecza. Zobaczymy także pomnik św. Jana Nepomucena, 
barokową fontannę i kolumnę maryjną, która powstała dla upamiętnienia ofiar 

dżumy z XVII stulecia.  

 Kościół św. Michała Archanioła 
Jedną z najwyższych prudnickich wież posiada kościół pw. św. Michała 
Archanioła. Za powstanie pierwszego kościoła przyjmuje się rok 1279, a obecna 
budowla pochodzi z XVIII wieku i reprezentuje styl późnobarokowy. Kościół jest 

murowany, trójnawowy z jasnym wnętrzem i bogatym wystrojem. 
 

           
                Kościół św. Michała Archanioła                                   Kościół św Piotra i Pawła 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sto%C5%82p
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magazyn_(budowla)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arsena%C5%82


 Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
Barokowy kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła posiada niecodzienną, 
północną orientację. Wystrój pochodzi z XVIII i XIX wieku. Od strony wschodniej 

przylegają do niego zabudowania klasztorne. W kościele zachowała się część 
historycznego wystroju. Świątynia ma ciekawą historię powstania którą 

przedstawi nam przewodnik. 

 Willa Hermanna Fränkla 

Najpiękniejszym budynkiem w Prudniku jest willa wybudowana w 1883 roku 
przez żydowskiego przemysłowca Hermanna Fränkla. Był on synem Samuela 
Fränkla, założyciela i właściciela jednych w największych zakładów 

włókienniczych w Europie, a usytuowanych w Prudniku. Kilka lat temu willa 
przeszła na własność miasta i wielkim nakładem kosztów została 

odrestaurowana. Budynkowi przywrócono dawną kolorystykę i zadbano o 
wyeksponowanie każdego detalu. Willa zwana jest również „Domem Włókniarza” 
lub „Białym Domem” i obecnie mieści się w niej Prudnicki Ośrodek Kultury. Jeśli 

będzie możliwość zajrzymy do wnętrza. 
 

   
 

 Sanktuarium św. Józefa wraz z klasztorem oo. Franciszkanów 

Obecny kościół powstał w 1866 roku i został wyposażony skromnie, zgodnie z 
regułą franciszkańską. Klasztor w Prudniku to trzeci z czterech klasztorów, w 

których był więziony prymas Stefan Wyszyński wraz z siostrą zakonną Marią 
Leonią Graczyk i księdzem Stanisławem Skorodeckim. Miało to miejsce od 6 X 
1954 roku do 27 X 1955 roku. W klasztorze zobaczymy celę, w której 

przetrzymywany był prymas oraz dowiemy jak wyglądało jego życie w tym 
okresie. Tuż obok zabudowań znajduje się kopia groty Matki Bożej z Lourdes 

wybudowana w 1903 roku z tufu wulkanicznego oraz cmentarz przyklasztorny i 
droga krzyżowa. 
 

  
 
Powrót do Wrocławia ok. 19:30 

 

 



 

 
 

CENA :  140 zł (w tym przejazd autokarem, ubezpieczenie, zestaw słuchawkowy, 

przewodnik, podatek VAT). Cena nie obejmuje wstępów i obiadu. 

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 135 zł 
 

Wstępy płatne dodatkowo – pieniądze będą zebrane w autokarze 
 Sanktuarium Św. Józefa – 2 zł/os 

 
Będzie zorganizowany obiad – proszę zgłaszać  się przy zapisach – 35 zł/os – rosół 

pieczeń, ziemniaki, surówka, woda)- pieniądze będą zebrane w autokarze. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA  W WYCIECZCE 
 Zapisy na wycieczkę przyjmowane są; 

-  telefonicznie pod nr 609 941 775  

lub  
- e-mailem na adres wycieczkipodroznik@wp.pl 

 Przy zapisach należy podać dane niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres z 
kodem, pesel , nr telefonu kontaktowego ewentualnie adresu e-mail. 

 Po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników należy dokonać wpłatę 
- przelewem na konto Biuro Obsługi Turystycznej Podróżnik Jolanta Furyk ul. 
Podwale 19A 50-043 Wrocław  nr 02 1090 2398 0000 0001 1876 7413                                         

z dopiskiem; imię i nazwisko -  Prudnik (brak wpłaty w ciągu 7  dni od zgłoszenia 
oznacza wykreślenie z listy uczestników) 
lub  

           - wpłatą w Urzędzie pocztowym na konto Biura 
 Każdy uczestnik zostanie poinformowany tuż przed wyjazdem o przydzielonym miejscu w 

autokarze i otrzyma wersję papierową programu wycieczki 
 O miejscu w autokarze decyduje kolejność zapisów pod warunkiem wpłacenia należności 

nie później niż w ciągu 5-ciu dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Późniejsza wpłata 
powoduje przesunięcie na dalsze miejsce w autokarze.  

 Nie ujęta w cenie wycieczki opłata za wstępy i ewentualne posiłki  pobierana będzie 
oddzielnie  – w autokarze, w dniu wycieczki, przez pilota. 

 W przypadku rezygnacji z wycieczki  w terminie od 10 do 3 dni przed jej  rozpoczęciem, 
bez wskazania osoby na swoje miejsce, zwrot dokonanej wpłaty pomniejsza się o 

rzeczywiste koszty wynikające z rezygnacji uczestnika (to jest koszty rozkładane 
równomiernie na całą grupę – np. koszty przejazdów, przewodników, rezerwacji grupowych 
itp.). 

 W przypadku rezygnacji z wycieczki  w terminie późniejszym niż  3 dni przed jej  
rozpoczęciem, bez wskazania osoby na swoje miejsce, wpłata za wycieczkę nie będzie 

zwracana. 
 Dodatkowe informacje - tel. 509 550 645,   program ze zdjęciami i opisem dostępny na 

stronie www.botpodroznik.pl 

 

Jolanta Furyk Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK Wrocław tel. 509 550 645 
   
 

 

 

 

 

 

 

 


