


PK 1
Pierwotnie ratusz wzniesiono z drewna w XIV wieku, następny w XV w. z cegły, a nowy postawiono również w XV wieku, przebudowany  
gruntownie  w  latach.1818-1822.  W  1864  roku  postawiono  wieżę.  Wejście  główne  do  ratusza,  tablica  upamiętniającą  60  rocznicę  
przesiedlenia ludności kresowej na ziemie zachodnie.
Ile wagonów widać na tablicy?

PK 2 Końskie poidło..Postawione na na 800-lecie Opola.
Ile głów zdobi poidło?

PK 3
Ptasia budka w kształcie Wieży Piastowskiej na budynku ratusza. Rzeźba jest jednym z elementów szlaku turystycznego o  
nazwie „Trasa Festiwalowa”.
Co znajduje się na chorągiewce na wieży? 

PK 4 Drogowskaz z miastami partnerskimi.
Ile kilometrów dzieli Opole i miasto Carrara? 

PK 5 Rzeźba „Gwiazda” z I międzynarodowego pleneru rzeźby w marmurze.
Kto jest autorem rzeźby?

PK 6 Kamienica narożna z wykuszem zakończonym wieżyczką. Dawny dom towarowy.
W ilu piętrach wykuszu znajdują się okna?

PK 7 Dawna pijalnia piwa Karla Dirska, od lat 30.XX w. Karla Lescha.
Na ilu piętrach pilastry zdobią elewację?

PK 8 Kamienica z XIX w.
Ile okienek znajduje się w szczycie budynku?

PK 9 Kamienica, której wejście zdobią 2 pilastry podtrzymujące wąskie zadaszenie.
Co jeszcze nietypowego znajduje się wejściu po obu stronach przed drzwiami?

PK 10 Zabytkowa kamienica.
Jakiego kształtu są okienka miedzy pilastrami?

PK 11 Aleja Gwiazd.
Czyja gwiazda rozpoczyna Aleję?

PK 12 Barokowa kamienica z ozdobnym wejściem, przed wojną mieścił się tu sklep papierniczy.
Ile pięter kamienicy zdobią pilastry?

PK 13
Najstarszy w Opolu zajazd pocztowy powstały z końcem XVII wieku, istniał do 1822 r. W XIX w. zbudowany został budynek,  
w którym mieścił się Hotel Pod Czarnym Orłem. Dzisiejszy budynek  odbudowany po zniszczeniu jest uboższy w wyglądzie  
niż ten z XIX w.
Ile wazonów zdobi szczyt budynku?

PK 14 Kamienica z narożnym wykuszem.
Ile okien znajduje się w wykuszu?

PK 15 Kamienica nr 6. 
Jaki kształt ma okienko w szczycie budynku?

PK 16 Ratusz miejski , wejście zachodnie. Nad wejściem kamienny herb Opola, a na ścianach pamiątkowe tablice.
Komu poświęcono tablicę z prawej strony wejścia?

PK 17 Po II wojnie światowej w tej kamienicy mieścił się Teatr Jerzego Grotowskiego „13 rzędów”.
W jakich latach mieścił się tu teatr?

PK 18 Kamienica, w której mieściła się Księgarnia Opolska.
Ile okien w szerokości ma budynek?

PK 19
Kamienica  Książęca,  pierwotnie  do  1532  roku  dom  opolskich  książąt.  W  1618  r.  zbudowano  na  jego  fundamentach  
kamienicę. W 1824 r. powstała w kamienicy apteka, którą nazwano od figury w ścianie budynku „Apteka pod lwem”.
Ile lat działała ta apteka?

PK 20 Skrzydło południowe kamienicy książęcej, siedziba Miejskiej Biblioteki Muzycznej.
Co znajduje się na zwoju z nazwą biblioteki?

PK 21
Dom w stylu barokowym został zbudowany po 1765 r. Była tu manufaktura skóry zelówkowej Marcusa Pinkusa, w latach  
1947-1953 komisariat MO, a od 1972 roku siedziba Archiwum Państwowego.
Ile  kwadratowych okienek znajduje się na szczycie ściany?

PK 22
Pomnik Karola „Papy” Musioła odsłonięty 25 kwietnia 2008 r.
Kto ufundował pomnik?

PK 23 Pomnik poświęcony Polakom represjonowanym  przez III Rzeszę.
W którą rocznicę napaści hitlerowskiej na Polskę ufundowano pomnik?

PK 24
Kościół i klasztor o.o. Franciszkanów Trójcy Świętej zbudowany w XIII wieku. Po pożarze w 1309 r. wzniesiono murowaną  
kaplicę św. Anny i nowy kościół halowy, przekształcony w XVIII i XX wieku.
W jakich latach kościół był ewangelicki?

PK 25 Kamienica z XIX w.
Co znajduje się nad oknem parteru?
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