Baldwinowice
(gmina Namys³ów)

Koœció³ Œwiêtej Trójcy
Najstarsza czêœæ drewnianego koœció³ka w Baldwinowicach – murowane prezbiterium z zakrysti¹ – zosta³a zbudowana przed 1414 rokiem. Od 1583 roku do 1654 nale¿a³
do protestantów. W roku 1592 œwi¹tyniê powiêkszono
o nawê. Wie¿a po zachodniej stronie powsta³a w drugiej
po³owie XVII wieku. Gotyckie prezbiterium zbudowano na
rzucie czworoboku, po pó³nocnej stronie znajduje siê tak¿e
zakrystia. Drewniana nawa konstrukcji zrêbowej oraz
niska wie¿a konstrukcji s³upowej dope³niaj¹ ca³oœæ budowli
nakrytej dwuspadowym dachem. Wewn¹trz zachowa³o siê
barokowe wyposa¿enie z pierwszej po³owy XVIII wieku,
póŸnorenesansowa ambona z prze³omu XVI i XVII wieku
oraz barokowy o³tarz
g³ówny, z póŸnogotyckim tryptykiem ze œw.
Ann¹ Samotrzeæ z lat
1520–1530. Równie
ciekawie prezentuj¹
siê barokowe organy
z XIX wieku oraz XVII-wieczne epitafia.
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D¹browa
(gmina D¹browa)

Pa³ac
Pa³ac w D¹browie powsta³ w latach 1615–1617 za spraw¹
Jana Joachima von Tschetschau-Mettich. Po œmierci hrabiego wraz
z maj¹tkiem przeszed³ on w rêce jego synów. Nastêpnymi w³aœcicielami budowli byli Franciszek Jan Larisch (1740–1769), rodzina
Ziegler-Klipphausen (1788–1878), ksi¹¿ê Alfred von Hatzfeld-Wildenberg, rodzina ksiêcia von Hochberga (od 1892 roku) i Herman
zu Solms-Baruth. W latach 1946–1946 po przejêciu maj¹tku przez
w³adze polskie w murach pa³acu kolejno mieœci³y siê: Pañstwowy
Urz¹d Repatriacyjny, Pañstwowy
Oœrodek Maszynowy, Wojewódzki
Oœrodek Szkolenia Rolniczego.
W 1975 roku pa³ac przekazano Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Opolu.
Zbudowany jest w stylu póŸnorenesansowym, jego centraln¹ czêœæ
stanowi dziedziniec ze zdobionymi
kru¿gankami. Warto zwróciæ uwagê tak¿e na unikatowe „krêcone”
kominy. Pa³ac otacza ciekawie
zaprojektowany park o powierzchni
ponad 20 ha (obecnie park, jak
i pa³ac s¹ mocno zaniedbane).
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Kamieñ Œl¹ski
(gmina Gogolin)

Pa³ac
Kamieñ Œl¹ski od XII wieku nale¿a³ do rodziny Odrow¹¿ów, a potem znanej na OpolszczyŸnie rodziny von Larisch. Za ich panowania
na prze³omie XVII i XVIII wieku wzniesiono
póŸnobarokowe za³o¿enie pa³acowe, korzystaj¹c prawdopodobnie z fragmentów dawnej budowli. Niestety, pa³ac w 1973 roku sp³on¹³.
W latach 1990–1994 zosta³ odremontowany
przez Kuriê Biskupi¹ w Opolu, dziêki której
dziœ mo¿emy podziwiaæ go w pe³nej krasie.
W kaplicy znajduje siê o³tarz przeniesiony
z pa³acu w Siestrzechowicach.
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Pokój
(gmina Pokój)

Koœció³ ewangelicki
Koœció³ ewangelicki w Pokoju by³ budowany
w latach 1765–1775 wed³ug projektu Georga
Wilhelma Schirrmeistra przez mistrza murarskiego Doringa. Jest to póŸnobarokowa budowla, na planie sp³aszczonej elipsy z czterema
aneksami oraz wie¿¹ frontow¹ po po³udniowej
stronie. Nakryta jest elipsoidalnym dachem
nad korpusem i trzypo³aciowymi
dachami nad aneksami, które mieszcz¹ zakrystiê, kruchty ze schodami
oraz wie¿ê. Wnêtrze przekryte jest
stropem z zaokr¹glonym przy krawêdziach sufitem. Po obu stronach
znajduj¹ siê dwukondygnacyjne empory, otwarte od wschodu na o³tarz,
wewn¹trz równie¿ rokokowe wyposa¿enie z koñca XVIII wieku.
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