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Kościół Farny

Jak stwierdzają stare zapisy kościół parafialny istniał już przed 1363 r.
Przypuszczalnie pierwszy kościół uległ zniszczeniu podczas wielkiego pożaru (ok.
1427 r.), natomiast powstanie obecnej budowli można datować na pocz. XV w.



Teatr im. Wandy Siemaszkowej

im. Wandy Siemaszkowej - pierwszy profesjonalny teatr dramatyczny w Rzeszowie
został założony w 1944 roku jako Teatr Narodowy.



Ulica 3 Maja

Główny trakt tej części Śródmieścia tworzy zaczynająca się od Fary ulica 3 Maja
(niegdyś ul. Pańska, zwana popularnie Paniagą).



Zespół klasztorny Bernardynów

Zespół klasztorny powstał w pierwszej połowie XVII w. Kościół i budynek klasztoru
zostały wzniesione prawdopodobnie w latach 1624-29 przez budowniczych z Lipska.
Fundatorem zespołu klasztornego był ówczesny właściciel Rzeszowa Mikołaj Spytek
Ligęza.



I Liceum Ogólnokształcące

Staraniem księcia Lubomirskiego w 1659 r. nastąpiło otwarcie szkoły pijarskiej, która
wkrótce przekształciła się w Rzeszowskie Kolegium Pijarów. W 1784 r. kolegium
uległo likwidacji, a w jego miejsce władze austriackie utworzyły w 1785 r. szkołę
świecką, Cesarsko-Królewskie Wyższe Gimnazjum. W 1938 r. gimnazjum
przemianowano na I Państwowe Gimnazjum i Liceum, nadając mu jednocześnie
imię ks. S. Konarskiego, a po ostatniej wojnie przekształcono je na I Liceum
Ogólnokształcące.



Kościół Św. Krzyża

Podobno w podziemiach jednej z wież znajduje się schowek, w którym podczas 
wojny północnej pijarzy ukryli zakonne skarby, spoczywające tam do dziś. 



Muzeum Okręgowe

Oprócz gromadzenia i eksponowania zbiorów Muzeum prowadzi rozwiniętą
działalność badawczo-naukową, oświatową i wychowawczą, posiada pracownie
konserwatorskie oraz bogatą bibliotekę i czytelnię.



Wille secesyjne "Pod Kasztanami"

W alei Pod Kasztanami godne uwagi są wille: nr 6 wybudowana w 1903 r. według projektu
inż. Hołubowicza, nr 8 zbudowana w 1899 r. przez architekta Teofila Tekielskiego i nr 10,
dawniej zwana Pod Sową, wzniesiona w 1900 r. także przez Teofila Tekielskiego.



Zamek Lubomirskich w Rzeszowie

Zamek Lubomirskich jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów
zabytkowych Rzeszowa. Budowę tej obronnej rezydencji rozpoczął,
prawdopodobnie pod koniec XVI w., ówczesny właściciel Rzeszowa - Mikołaj Spytko
Ligęza.



Pałac letni Lubomirskich

Przy al. Lubomirskich stoi dawny pałacyk letni Lubomirskich. W latach 1981-85
odrestaurowany, a następnie przeznaczony na potrzeby rzeszowskiej filii Akademii
Muzycznej w Krakowie.



Cmentarz

Początkowo zajmował niewielki obszar przy kościółku, potem około poł. XIX w. 
został powiększony do obecnych rozmiarów. 



Kościół Św. Trójcy

Kościół pw. Świętej Trójcy wybudowany w 1720 r., został w 1884 r. gruntownie
przebudowany, a ostatnio w latach 1985-86 starannie odrestaurowany i
powiększony. W początkach XVII w. z fundacji M.S. Ligęzy powstał przy kościółku
szpital dla ubogich. Po założeniu cmentarza kościółek spełniał rolę kaplicy
cmentarnej.



Synagoga nowomiejska

Duża, zbudowana za zezwoleniem Hieronima Andrzeja Lubomirskiego z 1686 r. budowla, 
posiadająca niegdyś charakter obronny, powstała pod koniec XVII w. lub na pocz. XVIII w. 



Synagoga staromiejska

Wybudowana przypuszczalnie na przeł. XVI i XVII w., była kilkakrotnie
przebudowywana i odnawiana, m.in. w 1908 r. Po zniszczeniu przez hitlerowców pod
koniec okupacji, została w latach 1953-1963 całkowicie odbudowana. Obecnie
stanowi siedzibę archiwum wojewódzkiego.



Kościół Garnizonowy 
pw. Matki Boskiej Królowej Polski

Kościół usytuowany jest w Śródmieściu Rzeszowa. Jest świątynią parafii cywilno-wojskowej. 
Budynek chroniony prawem, posiada status zabytku. 
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