
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniu  26 lipca 2014 wycieczkę krajoznawczą 
w trakcie której zwiedzimy miasto zwane śląskim Rzymem. Jest nim 

 

NYSA 
 
W tym dniu w Nysie odbywać się będą historyczne inscenizacje w ramach imprezy 
 

DNI TWIERDZY NYSA 
 
PROGRAM 
26 lipca 2014 ( sobota ) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 w Mysłowicach przy 
ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, 
A4, Nysa. Tu zwiedzanie miasta z przewodnikiem i udział w imprezach Dni Twierdzy Nysa. 
 
PROGRAM IMPREZ W RAMACH DNI TWIERDZY NYSA; 
 
Rynek godz.1100 – 1145 – występ zespołu dixielandowy Funny Fellows ze Słowacji 
godz. 1115 - Przemarsz wojsk ulicami miasta (ul. Sobieskiego, ul. Celna, Rynek) 
godz.1115  – 1215    - przegląd wojsk – musztra paradna 
                                   - złożenie meldunku Burmistrzowi Nysy 
                                   - salwa honorowa 
                                   - indywidualne prezentacje regimentów dla publiczności i fotografów 
godz.1215 – 1300 – II część występ zespołu dixielandowy Funny Fellows ze Słowacji 
 
W godz. 1300 – 1600 – zwiedzanie zabytków miasta Nysa z przewodnikiem. Przejście piesze, 
na trasie zwiedzimy następujące zabytki; Piękna Studnia, Dzwonnica i Bazylika Mniejsza 
p.w. św. Jakuba i św. Agnieszki, Pałac Biskupi – Muzeum w Nysie (bez zwiedzania), Dom 
Komendanta, Dawny Dwór Biskupi, Rynek Solny a przy nim d. seminarium św. Anny i 
kościół Wniebowzięcia NMP, kościół św. Piotra i Pawła, Fontanna Trytona, Dom Wagi 
Miejskiej, Ratusz (możliwość wejścia lub wjechania windą na wieżę ratuszową), Bastion 
Świętej Jadwigi. 
1615, 1630  – przejazd autobusem miejskim MZK z nyskiego rynku na przedpole Fortu nr II. 
Przejazd autobusem MZK bez opłat. 
Przedpole Fortu Nr II  godz.1700 – BITWA - inscenizacja bitwy z 1807 roku w 
wykonaniu miłośników historii wojskowej z Polski, Czech, Niemiec, Belgii, Francji, Ukrainy 
i Litwy występujących w umundurowaniu regimentów z okresu wojen napoleońskich. 
 
Godz.1800 - przemarsz wojsk z pola walki do obozowisk 
Godz. 1830 - powrót autobusem MZK do Rynku i stąd autokarem PTTK do Mysłowic. 
Planowany przyjazd na godz. 2100. 
 
CENA ;  60 zł – członkowie PTTK   55 zł – członkowie SKKT          75  zł - niezrzeszeni 
ŚWIADCZENIA : przejazd autokarem turystycznym, NNW, opieka pilota/przewodnika,   
WE WŁASNYM ZAKRESIE : wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca. 
 
Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22.  
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700.  Polecamy naszą stronę  www.myslowice.pttk.pl    
E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl  Tel/faks  32 222 56 06    Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 
26 lat), opiekunów SKKT i bezrobotnych wynosi 20 zł. Ulgowa dla emerytów, rencistów wynosi 25 zł. 
Normalna 40 zł. Nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej  i 10 zł dla 
składki normalnej.    


