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Wydawnictwo zostało opublikowane w ramach projektu RURALTOUR,
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Województwa Opolskiego.
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Przystanek

Opolszczyzna
Województwo opolskie leży w południowozachodniej części kraju, na Nizinie Śląskiej,
w dorzeczu górnej Odry. Od południowego zachodu zamykają nizinę Sudety wraz
z Pogórzem, w środku wypiętrza się Garb
Chełmski (Wyżyna Śląska).

Opolskie to ziemia pogranicza, o burzliwych,
ale i bardzo bogatych dziejach, wielokulturowym dziedzictwie, rzadko spotykanym
w innych regionach. Panowali na niej Piastowie, królowie czescy, austriaccy Habsburgowie, Prusacy, Niemcy; od 1945 roku
Śląsk Opolski należy do Polski.

Opolskie graniczy z województwami: wielkopolskim, łódzkim, śląskim, dolnośląskim, od południa z Czechami. Podstawowa oś komunikacyjna Opolszczyzny to
autostrada A-4, będąca elementem paneuropejskiego korytarza transportowego Berlin-Kijów. Równolegle do A-4 biegnie główna arteria wodna – Odra.

Wymieszana narodowo i etnicznie ludność Opolszczyzny podkreśla wyraźnie
kulturową odrębność regionu na mapie Polski. Mieszkańcy określają się jako Polacy,
Ślązacy, Niemcy. Bogata i zadbana wieś
opolska to niemal synonim Opolszczyzny.
Opolskie to zagłębie ludowego rzemiosła:
ręcznie malowanej porcelany, wielkanocnych kroszonek, koszy z wikliny. Słynie z dobrej kuchni. Każdy turysta wie, jak smakują
kluski śląskie, rolada i modro kapusta, kołocz z makiem, serem i posypką. To tutaj paleontolodzy odkryli szkielet najstarszego dinozaura na świecie.

W przyszłości Odra ma ponownie stanowić
istotny element międzynarodowej żeglugi
śródlądowej (na opolskim odcinku o długości 111,6 km).
Najbliższe lotniska to Wrocław i Katowice.
W planach: regionalne lotnisko w Kamieniu
Śląskim (gmina Gogolin).
W województwie wytyczono 3 parki krajobrazowe (Góra Św. Anny, Góry Opawskie,
Lasy Stobrawskie), 34 rezerwaty, 6 obszarów chronionego krajobrazu. Ponad 20
tysięcy zabytków architektury, prawie 9 tysięcy zabytków ruchomych, około 200 zamków, pałaców, dworków, szlaki unikatowej, drewnianej architektury sakralnej,
średniowiecznych polichromii – takie bogactwo posiada Opolskie.
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W nadodrzańskim grodzie
Spacer po Opolu zaczynamy od rynku.
Zaopatrzeni w mapy i foldery w pobliskim
punkcie Miejskiej Informacji Turystycznej
(ul. Krakowska 15, tel. 077 451 19 87),
ruszamy...

W podziemnej krypcie kościoła ujrzymy
najstarszą zachowaną na Górnym Śląsku
polichromię gotycką z grupą Ukrzyżowania
z pocz. XIV wieku. Przechodzimy przez Młynówkę. Ponoć trochę przypomina Wenecję.
A przynajmniej jest jej „opolską namiastką”
dla tych, którzy w Wenecji nie byli...
To najładniejsze miejsce w centrum
miasta, zwłaszcza wieczorem, gdy kanał
jest podświetlony. Kanał wraz z jazem, śluzą i „Mostem Groszowym” zapisano w rejestrze zabytków jako dobro dziedzictwa
przemysłowego Opolszczyzny.

Nad rynkiem góruje renesansowy ratusz,
zbudowany na wzór ﬂorenckiego Pallazzo
Vecchio. Opolska katedra ma dwie wieże.
Skarbem świątyni jest gotycki obraz Matki Boskiej Opolskiej. Znajduje się tu płyta nagrobna księcia Jana Dobrego, tryptyk późnogotycki, wizerunek drzewa genealogicznego Piastów, manierystyczna ambona i chrzcielnica z czasów późnego gotyku z herbem miasta.
Gotycki kościół franciszkanów to miejsce
pochówku książąt opolskich: Elżbiety
(wnuczki Władysława Łokietka), Władysława III Opolczyka. Mauzoleum piastowskie mieści się w kaplicy św. Anny. Są tu
pomniki nagrobne, XIV-wieczna polichromia oraz ołtarz-tryptyk, przedstawiający św.
Annę z fundatorem klasztoru Władysławem
I i Władysławem III Opolczykiem, św. Barbarę i św. Jadwigę Śląską.

W przyszłości, po oczyszczeniu Młynówki i odtworzeniu ścieżek spacerowych
wzdłuż „Opolskiej Wenecji” po port rzeczny na wyspie Bolko, mają powrócić tradycyjne, charakterystyczne niegdyś dla tego
miejsca gondole i łódki. W sezonie letnim
kursuje po kanale statek turystyczny.
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www.opole.pl
Chlubą miasta jest nowa siedziba Uniwersytetu Opolskiego z odrestaurowaną galerią rzeźby barokowej na zboczu,
odlanymi w brązie sylwetkami Osieckiej,
Niemena, Grotowskiego.

Willowa Pasieka to kolebka miasta, wiedzie na nią secesyjny „Most Groszowy”.
Górująca nad wyspą Wieża Piastowska to
ślad po zamku Opolskich Piastów. W tym
miejscu archeolodzy odkryli „Ostrówek”
– średniowieczny gród Opolan, częściowo eksponowany w Muzeum Śląska
Opolskiego.
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Stolica
Polskiej
Piosenki

Opole bywa najbardziej atrakcyjne turystycznie pod koniec maja, gdy na tydzień
całe miasto zamienia się w stolicę Polskiej
Piosenki – już od 1963 roku. Charakterystyczną Wieżę Piastowską i wizerunek opolskiego amﬁteatru, zaprojektowanego przez
Floriana Jesionowskiego zna dzięki transmisjom TVP cała Polska. Podobny festiwal
piosenki krajowej, starszy od opolskiego,
urządzany jest w San Remo. W planach
miejskich rajców i w marzeniach opolan jawi
się stworzenie w tym miejscu Muzeum Polskiej Piosenki. W budynku Amﬁteatru działa Miejski Ośrodek Kultury.
Imprezy muzyczne, które zasługują na
szczególne wyróżnienie to Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny oraz Międzynarodowy Festiwal „Jazz Rock Meeting”.
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...i teatru

W College de France specjalnie dla Grotowskiego utworzono Katedrę Antropologii
Teatru. Rok 2009 (50–rocznica utworzenia
Teatru Laboratorium) został wpisany na listę rocznic obchodzonych pod auspicjami
UNESCO.

W kamienicy nr 4 na opolskim rynku rozpoczął w 1959 roku działalność światowej
sławy „Teatr Laboratorium 13 Rzędów”
Jerzego Grotowskiego.

Opole jest areną Ogólnopolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska” oraz
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalkowych.

Jerzy Grotowski (1933–99), reżyser, reformator, ﬁlozof, antropolog teatru, twórca nowoczesnego teatru XX wieku. Teatr
Laboratorium Grotowskiego należy do
najważniejszych instytucji sztuki światowej XX wieku.
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Historyczno–geograﬁczny charakter stolicy regionu najlepiej oddaje fontanna „Opolska Ceres” dłuta Edmunda Gomanskyego,
wznosząca się na placu Daszyńskiego. Bogini płodności i urodzaju (Demeter) otoczona
jest mitologicznymi bóstwami, symbolizującymi ﬁlary opolskiego przemysłu: rolnictwo (Prozerpina), ﬂisactwo i żeglugę
(Neptun, Glaukos) oraz przemysł skalny i
cementowy (Herkules).

Okolice Opola to kolebka europejskiego
przemysłu cementowo-wapienniczego.
Te tereny znakomicie nadawały się pod budowę cementowni z powodu obﬁtości
margla – świetnego surowca do produkcji cementu portlandzkiego. Miejscowe
złoża margla były wykorzystywane do celów budowlanych już od średniowiecza,
ale dopiero w drugiej połowie XIX w. stały
się bogactwem naturalnym, stanowiącym
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podstawę rozwoju gospodarczego Opola.
Pierwsza opolska wytwórnia cementu
portlandzkiego, znana jako „Portland Zementwerke”, została zbudowana w rejonie
dzisiejszej ulicy Struga. Jej właścicielem był
Friedrich Wilhelm Grundmann. Do roku
1908 powstało na Górnym Śląsku ogółem
dziesięć cementowni, z czego aż dziewięć
zlokalizowano w Opolu i okolicach. „Spadkobierczynią” 150-letniej tradycji opolskiego cementu jest „ODRA”, najstarsza
czynna cementownia w Polsce.

Z czasów, gdy nad Opolem dymiły kominy licznych cementowni, a cement
portlandzki wysyłany był stąd na przysłowiowe wszystkie strony świata, pochodzi dworzec kolejowy. Kunszt architektoniczny opolskiego dworca PKP
ze wspaniałą akustyką, peronami zbudowanymi na łukach i konstrukcjami zadaszeń w stylu korynckich kolumn zadziwia turystę, który dotarł tu koleją.

Kolebka
europejskiego
cementu
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Spacer po wyspie Bolko
Południową część wyspy Bolko zajmuje
ogród zoologiczny, a północną – park miejski. Występują tu naturalne lasy liściaste oraz
malownicze łąki, które obecnie tworzą przyrodniczo-kulturowe założenie parkowe. Znajduje się tu stanowisko objętego ochroną barwinka pospolitego, listery jajowatej (chroniony
gatunek storczyka) i czosnka niedźwiedziego. Spotykamy gatunki drzew i krzewów obcego pochodzenia: klon jesionolistny, sosna wejmutka, glediczja trójcierniowa, sosna
czarna, jaśminowiec wonny.

Malowniczy staw, powstały w wyniku wybierania piasku do budowy okolicznych wałów na Odrze jest miejscem gniazdowania
ptaków wodnych: krzyżówki, łyski, remiza
i zimorodka. Wieczorem nad taﬂą wody fruwa nietoperz nocek rudy.
Opolskie ZOO jest chlubą miasta. Pięknie odresturowane po powodzi z 1997 roku liczy
dziś ponad 1000 zwierząt (ok. 130 gatunków); jedyne w Polsce goryle nizinne i uchatki kalifornijskie. (www.zoo.opole.pl)

Skansen w Bierkowicach
opolski produkt turystyczny
Muzeum Wsi Opolskiej to nie tylko obowiązkowy przystanek na turystycznym
szlaku, ale też miejsce odpoczynku i zabawy mieszkańców miasta i okolic. Park
etnograﬁczny, rozłożony na dziesięciu hektarach, przenosi nas do epoki drewnianych chałup z klepiskiem, kuźni z miechami, pasiek, młynów, do pieczenia
domowego chleba i jadania z glinianych
garnków.

bywają się na terenie skansenu. Jarmark
wielkanocny, piknik ekologiczny, festyn
rycerski, targi sztuki ludowej, targi
pszczelarskie, wystawy i lekcje muzealne przyciągają tysiące mieszkańców regionu, ceniących sobie to opolskie świadectwo dawno minionego życia w zgodzie z naturą.
(www.muzeumwsiopolskiej.pl)

To kilkadziesiąt wiejskich budowli, odtwarzających „zaklętą w drewnie” historię
śląskiej wsi – tej, której już nie ma, a do
której współczesny człowiek chętnie
powraca z nostalgią. Stąd olbrzymie
powodzenie cyklicznych imprez, które od-
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Z Opola do Dinoparku

From Opole to Dinopark

www.turawa.pl

Nad wodą
Trzy jeziora zaporowe Opolszczyzny –
Turawskie, Nyskie i Otmuchowskie to najbardziej popularne miejsca wypoczynku
i rekreacji.

Tereny wokół Jezior Turawskich są miejscem gniazdowania ciekawych gatunków
ptaków: rybitwa białowąsa, pliszka cytrynowa, krwawodziób, kszyk, bączek,
płaskonos i cyranka. Z otaczających jezioro
Borów Stobrawsko-Turawskich przylatuje tu na łowy orzeł bielik. Zbiornik stanowi też ważne miejsce odpoczynku i żerowania dla ptaków migrujących. Odwiedzają
Turawę: brodziec pławny, wydrzyk tęposterny i wydrzyk długosterny, terekia,
ostrygojad, płatkonóg szydłodzioby, rybitwa białoskrzydła, mewa trójpalczasta
oraz batalion.

Najbliżej ze stolicy regionu jest do Turawy
– centrum opolskiego żeglarstwa, sportów
wodnych, a zwłaszcza motorowodnych
i windsurﬁngu. Turawa to raj dla wędkarzy.
W latach 1933-38 w dolnym biegu Małej
Panwi wybudowano zaporę o wysokości
13 metrów i sztuczny zbiornik wodny o pojemności 108 mln m3. Do jego budowy
i umocnienia użyto miejscowych żwirów.
Powstałe w ten sposób żwirowiska utworzyły jeziora Średnie, Małe i Srebrne.

Obszar, na którym obecnie znajduje się jezioro, jeszcze około 70 lat temu był porośnięty bujnym lasem. Obecnie pozostały po nim w kilku miejscach wyłaniające się podczas niskiego poziomu wody
tajemniczo wyglądające, zdeformowane
pnie drzew i ich korzenie.

Liczne ośrodki wypoczynkowe położone
wokół brzegów zapraszają na konferencje,
kursy, pomagają w organizacji imprez rodzinnych i okolicznościowych.
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Agroturystyka: Szczedrzyk, Dylaki
Łowiska rybne: Biestrzynnik
Korty tenisowe: Zawada, Chrząstowice
Konie: Turawa, Zawada

Kręte szosy wokół Turawy i Chrząstowic są
co roku areną ogólnopolskich zmagań kolarzy, miejscem okrytym międzynarodową
sławą olimpijczyków: Joachima Halupczoka z Niwek, Bernarda Kocota i Edwarda Barcika z Chrząstowic.

Przy drodze z Turawy do Rzędowa rośnie
najstarszy w Polsce, 380-letni dąb bezszypułkowy o średnicy pnia 5,5 m i wysokości 25 m.
Okolice Turawy były w średniowieczu
książęcym terenem łowieckim opolskich
Piastów. Także dziś Turawa to centrum
opolskiego myślistwa. Organizowane są w
tych okolicach polowania na sarny, jelenie europejskie, zające, kuny, dziki, lisy.

W centrum Turawy stoi barokowy pałac,
należący w przeszłości m.in. do rodu von
Garnier, obecnie mieści się w nim Państwowy Dom Dziecka.

Opolanie odpoczywają chętnie nad
szmaragdową, czystą wodą śródleśnego Jeziora Srebrnego. Tu spotkać
można pochodzącego z Ameryki Północnej raka pręgowanego, sprowadzonego do Europy pod koniec XIX w. Latem w wodach jeziora pływają słodkowodne meduzy o średnicy około 2 cm,
podobne kształtem do chełbi modrej występującej w Bałtyku.
15

Dinopark

największa atrakcja
Opolszczyzny
Około 225 milionów lat temu w okolicach
dzisiejszego Krasiejowa rozpościerały się
bagniste tereny położone nad brzegiem
wielkiego jeziora. Znajdowało się tu najprawdopodobniej ujście dużej rzeki. Obszar porastały kilkumetrowe skrzypy, paprocie oraz pierwsze rośliny szpilkowe. Na
terenie kopalni iłów badacze z PAN i Uniwersytetu Opolskiego odkryli cmentarzysko triasowych gadów i płazów.

Żyły tu roślinożerne dinozaury i aetozaury, na które polował mięsożerny teratozaur.
Zarośla wokół jezior zamieszkiwały największe zwierzęta Krasiejowa – kapitozaury, które można porównać z dzisiejszymi krokodylami. Paleontolodzy odkryli szczątki dinozaurów, metopozaurów,
aetozaurów, ﬁtozaurów.
Powodem tak licznego zachowania się tu
aż tylu szczątków kostnych było odpowiednie stężenie zasadowych soli mineralnych oraz duża ilość odkładającego się mułu.

www.krasiejow.pl
www.ozimek.pl
www.dinopark.pl
www.dinopark.info.pl
www.krainadinozaurow.pl
www.paleo.pan.pl/krasiejow
www.paleo.uni.opole.pl
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Informacje dla turystów:
noclegi: Ozimek: hotel „Palm”
gastronomia: „U Lidii”, Krasiejów,
„Palm”, „Nowa”, „Ja” – Ozimek
agroturystyka: „Stary Młyn”
(u Drzymały),
Schodnia Nowa,
www.agro-rancho.pl
Staniszcze Małe, www.dzikachata.pl
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...najstarszy
dinozaur
świata
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Silesaurus opolensis – „śląski jaszczur z
Opola” to najstarszy przedstawiciel linii genealogicznej dinozaurów.

W roku 2006 oddano do użytku na terenie wykopalisk pawilon paleontologiczny,
będący zaczątkiem planowanego DINOPARKU.

Silezaur z Krasiejowa był ponad metrowym
zwierzęciem o wydłużonych przednich
kończynach i rogowym dziobie, stąpającym na końcowych częściach trzech
palców tylnych nóg, podobnie jak niektóre
dzisiejsze ptaki.

Była to pierwsza inwestycja Stowarzyszenia Dinopark, powołanego przez gminy Ozimek, Kolonowskie i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
celem kompleksowego zagospodarowania odkryć paleontologicznych dla potrzeb
nauki, oświaty i turystyki.

W Krasiejowie znaleziono też bardzo
duże nagromadzenie kości triasowego
gada – aetozaura. Jest to pierwsze
tego typu znalezisko w Polsce i trzecie
na świecie.

Pawilon paleontologiczny jest miejscem
badawczo-wystawienniczym. Budynek
jest oparty o skarpę kopalni odkrywkowej,
a pod jego szklaną podłogą można podziwiać największe w Europie nagromadzenie szczątków mezozoicznych gadów i płazów.

Każdy sezon wykopaliskowy prowadzony na stanowisku w Krasiejowie przynosi nowe odkrycia w postaci szczątków
kostnych dotychczas nieznanych gatunków zwierząt.

Pawilon paleontologiczny w Krasiejowie
został uznany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich za najlepszy obiekt
architektoniczny realizowany w Polsce
w 2006 roku. Zwyciężył także w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia
Producentów Cementu.
Historię wykopalisk prześledzić można także w muzeum lokalnym, umiejscowionym
w „Starej Szkole”.
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Dolina
Małej Panwi
Dolina Małej Panwi to najpiękniejsza i najciekawsza przyrodniczo dolina rzeczna w
województwie opolskim. Jest doskonałym
terenem dla rozwoju agroturystyki, turystyki wekendowej z ofertą dla wędkarzy,
grzybiarzy, turystów pieszych i rowerowych, bogatym w chronioną faunę i ﬂorę. Oprócz karpia, lina, leszcza, karasia,
w czystych wodach Myśliny i Brzyniczki
napotkać można raki.

godne siedliska dla rozwoju zbiorowisk
wodnych i szuwarowych (grążel żółty, grzybienie białe, czermień błotna). Grupa roślin
chronionych na terenie Doliny obejmuje około 30 gatunków, m.in okazy: długosza królewskiego, salwinię pływającą, widłaczka
torfowego, rosiczkę długolistną, rosiczkę
okrągłolistną, kotewkę orzecha wodnego,
mącznicę lekarską, goryczkę wąskolistną,
mieczyka dachówkowatego, kruszczyka
błotnego. Odnaleziono tu również wiele
gatunków rzadkich i ginących w skali województwa i całego kraju: nasięźrzał pospolity, skrzyp pstry, łączeń baldaszkowy,

Mała Panew ze starorzeczami i zakolami, jej
liczne dopływy, stawy hodowlane oraz
strumienie i rowy melioracyjne stanowią do20

Co roku we wrześniu Gliwicki Klub Kajakowy „Wiking” organizuje ogólnopolski
spływ po Małej Panwi na 41-km trasie:
Krupski Młyn-Zawadzkie-Fosowskie.
Zapisy: 032–2318432.
Informacje o spływach, wypożyczalnia
kajaków: www.kajnar.com.pl

modrzewnica zwyczajna, turzyca nitkowata. Mała Panew to rzeka nieuregulowana,
miejscami niedostępna i dziewicza. Malownicze meandry, przełomy, głazowiska, porywiste nurty „opolskiej amazonki” upodobali sobie wioślarze.

Mała Panew wcina się w starsze utwory polodowcowe i triasowe, tworząc w kilku
miejscach niewielkie przełomy i progi. Na
przełomowych odcinkach koryto Małej
Panwi zwęża się, wysokość jego krawędzi
wzrasta i lokalnie rzeka płynie rozdzielonym
korytem, pozostawiając w środku wyspy.
Na obszarze Doliny wytyczono i oznakowano 370 km ścieżek rowerowych.
www.dmp.opolskie.info.pl
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Śladami
hutnictwa żelaza
Najcenniejsze skarby tych okolic: rudę darniową, drzewo i wodę wykorzystywano już
w czasach rzymskich.

Trasa dorocznego rajdu pieszego PTTK
zaczyna się przy Hucie „Andrzej”, wiedzie
przez stare dzielnice robotnicze, wzdłuż
kanałów hutniczych. Meta: Regolowiec
koło Kolonowskiego. O tym, że na Regolowcu istniała huta żelaza, świadczą odłamki hutniczych żużli, kawałki rudy darniowej, występującej nadal obﬁcie u
brzegów Brzyniczki, ślady po spiętrzeniach wody i pomnik.

Na podmokłych i bogatych w rudę ziemiach powstawały prymitywne dymarki.
Rozdrobnioną rudę płukano w drewnianych korytach. Potem, wraz z węglem
drzewnym, sypano do wykopanych w ziemi dołów – pieców hutniczych. Wysoką
temperaturę uzyskiwano przez wdmuchiwanie miechami powietrza. Z dołu
wyciągano stopione żelazo i obrabiano za
pomocą młotów.

Hutnictwo nad Małą Panwią to także
Ozimek. www.ozimek.pl
Przed 250 laty zbudowano tu Królewską
Hutę Malapanew. To w niej, w roku 1789,
po raz pierwszy na kontynencie europejskim
zastosowano koks zamiast węgla drzewnego. Świadectwem mistrzostwa ozimskich
hutników jest najstarszy w Europie wiszący most stalowy projektu inż. Schotteliusa.
O tym, że miasto było ważne na mapie Europy, świadczy też kościół ewangelicki, zbudowany przez jednego z największych architektów pruskich, Karla Schinkla.

Bory sosnowe, piaszczyste wydmy, łęgi
i grądy... Gdy wędrujemy wzdłuż przepięknych meandrów, starorzeczy, alei,
źródlisk, gdy zachwycamy się dziewiczą
przyrodą Doliny Małej Panwi, z dumą
wspominamy, że właśnie tu dymiły pierwsze kominy hutnicze na Górnym Śląsku.
Na skalę przemysłową hutnictwo żelaza nad Małą Panwią rozkwitło w XVIII
wieku. W roku 1752 roku hrabia Norbert
Colonna założył pierwsze dymarki i
kuźnię żelaza w Żędowicach. Potem Philipp Colonna wybudował w 1780 roku
piec opalany węglem drzewnym. Po starych piecach i walcowni zachowało się
jedynie koryto dawnego kanału hutniczego, fragmenty fundamentów, rudy
darniowe i żużel.
Piece nad Małą Panwią: w Żędowicach,
Kolonowskiem, Fosowskiem dały początek hucie Zawadzkiwerk, którą wybudował w roku 1836 spadkobierca fortuny Collonów – hrabia Andreas Renard.
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Na cysterskim szlaku
Do powiatu strzeleckiego należy wieś Jemielnica, położona w obrębie wytyczonego z inicjatywy Rady Europy międzynarodowego szlaku cystersów. Architektura
pocysterska zachowała się tu do dnia dzisiejszego.
Dawne opactwo cystersów w Jemielnicy
składa się obecnie z klasztoru, przyległego
kościoła (krypta w podziemiach), będącego perłą śląskiego baroku oraz budynków
gospodarczych z ogrodami.
Cystersi zakładali w okolicy stawy rybne,
hodowali głównie karpia, którego wprowadzili na nasze stoły wigilijne. Zachowały się do dziś stawy: w Jemielnicy, Gąsiorowicach, Centawie oraz w lesie koło Łazisk. Upowszechnili trójpolową uprawę
ziemi, warzywnictwo, sadownictwo oraz
pszczelarstwo, uprawiali chmiel, winną latorośl (dowodem na bogatą uprawę winogron w tych okolicach jest herb Strzelec
Opolskich). Prowadzili młyny i kuźnice żelaza. Dzięki cystersom plan Jemielnicy
przypomina niewielkie miasteczko, pełno w
nim placyków, ulic i ciekawych zaułków.

który pozostawił po sobie 102 sześciogłosowe motety dedykowane opatowi Lubiąża Mateuszowi Rudolfowi oraz traktat muzyczny pt. „Musica poetica”.

Jednym z opatów w jemielnickim klasztorze był pochodzący z Görlitz Johannes Nucius, słynny śląski kompozytor epoki baroku,

Jadąc z Opola do Strzelec Opolskich mijamy wieś Izbicko, a w niej pałac – hotel odrestaurowany przez Huberta Palma.

Niedaleko Zawadzkiego, w Kielczy, urodził
się przeor klasztoru dominikanów w Raciborzu, Wincenty z Kielczy, autor hymnu
„Gaude Mater Polonia” oraz autor pierwszego zdania zapisanego w języku polskim
„Gorze nam się stało”. (Potocznie twierdzi
się, że pierwszym było zdanie „Dać, ać ja
pobruczę, a ty poczywaj”, zapisane w
Księdze Henrykowskiej).

W Rożniątowie koło Strzelec Opolskich znajduje się wywierzysko krasowe. Jest to jedno z najciekawszych źródeł na terenie województwa opolskiego.
Wypływa stąd Rożniątowski Potok.
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Skarby tej Ziemi

Treasures of this Land

Na świętej górze
Nikt nie wie, skąd się wziął ten posążek. Jest
to prymitywna rzeźba lipowa, jedna z najstarszych na Śląsku (XV w.), o wysokości
66 cm, w barwach zieleni i czerwieni. Święta Anna na lewej ręce trzyma córkę Najświętrzą Marię Pannę, a na prawej wnuka,
Jezusa Chrystusa.
Miejscem szczególnym ma mapie Śląska Opolskiego jest Góra Świętej Anny, czyli w języku miejscowych Niemców, Sankt
Annaberg. Tu, na wygasłym wulkanie,
zwanym w średniowieczu Górą Świętego Jerzego, znajduje się słynne górnośląskie sanktuarium, którym opiekuje
się zakon franciszkanów. Na lipcowy odpust przybywają tu tysiące pielgrzymów –
od 500 już lat, by zaśpiewać swej patronce: „Niech się ze mną co chce dzieje. W Tobie, św. Anno, mam nadzieję”.
W Domu Pielgrzyma działa Franciszkańskie
Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań.
Organizowane są cykle spotkań, rekolekcje,
warsztaty, adresowane do młodych.

Wielkim wydarzeniem w historii Góry Św.
Anny była wizyta Papieża Jana Pawła II
w dniu 21 czerwca 1983 roku.

Melchiora Ferdynanda Gaszynę z Żyrowej,
otoczony krużgankami Rajski Plac, Grota
Lurdzka, zbudowana z kamieni wapiennych
na podobieństwo budowli z Lourdes, Kalwaria, położona w malowniczym pagórkowatym otoczeniu: zespół 3 kościołów
i 37 barokowych kaplic tworzących stacje
Męki Pańskiej – dzieło architekta włoskiego Domenico Signo.
Kalwarię ufundował spadkobierca Melchiora Ferdynanda, Jerzy Adam de Gaschin,
wykorzystując wizualne podobieństwo
okolic klasztoru do wzgórz Jerozolimy. Za
wzór posłużyła Kalwaria Zebrzydowska.

Świętość tego miejsca podnosi nie tylko
kult patronki Górnoślązaków, ale także zabytki sakralne: bazylika, klasztor franciszkanów ufundowany przez hrabiego

Nazywa się okolice Góry Św. Anny „śląską Szwajcarią”, bowiem do historii i wiary
dołączyła także natura i dała Górze to, co
miała pod ręką najpiękniejszego: malownicze wzgórza pocięte dolinami i ubrane w bukowy las, osobliwości geologiczne, źródła
krasowe, groty, stożki tufów wulkanicznych,
rzadkie rośliny, urokliwe czereśniowe aleje.
W 2004 roku Górę Św. Anny jako krajobraz kulturowo-przyrodniczy uznano za
pomnik historii. Jednocześnie rozpoczęto starania o wpisanie jej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W Tobie św. Anno
mam nadzieję...
Polecamy
– noclegi i gastronomia:
Dom Pielgrzyma
restauracje:
„Alba”, „Pod Jeleniem”, „Anna”,
„Aleksandra”, „Pod Górą Chełmską”
– noclegi:
„Anna”, „Róża”, „Pod Górą Chemską”

www.swanna.pl
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Bazalt, kras
i wapiennny amfiteatr
Pięć milionów lat temu drżała tutaj ziemia.
W tym samym czasie, gdy rodziły się Alpy,
tu pękały warstwy wapienia muszlowego i
cenomańskich piaskowców, a poprzez
powstałe szczeliny i uskoki wydobywała się
bazaltowa magma... Kulminacyjną częścią Masywu Chełm jest wulkaniczne wyniesienie Góry Św. Anny (400 m. n.p.m.).
Jego rdzeń stanowi bazaltowy słup skalny,
będący ujściem magmy do krateru wulkanu. Był aktywny dwukrotnie: około 26 i 20
milionów lat temu.

hydrotermalnych jest największa w Polsce
buła jaspisowa o długości 2 m.
W wapiennych skałach triasowych wytworzył się lej krasowy wypełniony mułem
oraz niewielka jaskinia. Występują tu skamieniałości: gąbki, małże, ramienionogi i liliowce. Jest też stanowisko chronionego
dziewięćsiła bezłodygowego i rzadkiego na
Śląsku Opolskim, żółto kwitnącego posłonka
rozesłanego. W miejscach kamienistych wygrzewa się dusiciel – wąż gniewosz plamisty.

Utworzono tu jedyny na Śląsku Opolskim
rezerwat geologiczny „Góra Św. Anny”.
Zachował się krater dawnego wulkanu;
widać odsłonięte styki skał, zarówno osadowych jak i wylewnych oraz słupy bazaltowe o grubości sięgającej do 30 cm.
Pod wpływem rozżarzonej lawy zielonkawe piaskowce zabarwiły się na
czerwono. Widoczny wyraźnie
stożek tufów wulkanicznych
to pozostałość po wybuchu. Śladem powulkanicznej działalności
gorących roztworów
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Tuż pod przepaścistą skarpą ujrzymy jedyny
w Europie, wykuty w skale amﬁteatr, imitujący wzory antyczne, wybudowany w latach 30-tych w nieczynnym kamieniołomie
wapienia. Nad nim wzniesiono mauzoleum
dla powstańców poległych w bitwie o
Górę Św. Anny w czasie III powstania śląskiego. W 1955 roku miejsce rotundy zajął pomnik Czynu Powstańczego.

Ligota Dolna: W sąsiedztwie przedwojennego lotniska znajduje się kamieniołom wapienia oraz stary wapiennik, a na nim
płaskorzeźba przedstawiająca Ikara. Na
tym terenie utworzono ścisły rezerwat roślinności ciepłolubnej: ożanki pierzastosiecznej, czosnku skalnego i rozchodnika
białego. Zanotowano tu prawie 600 gatunków motyli, co stanowi ponad połowę
ogólnej liczby gatunków stwierdzonych
na Śląsku. W pobliżu odkryto stanowisko
bardzo rzadkiego w Polsce lnu austriackiego.
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Sanktuarium
św. Jacka
i Sebastianeum
Zwiedzanie Kamienia Śląskiego zwykle za
Silesiacum
czyna się od pałacu – miejsca urodzenia św.

Jacka z rodu Odrowążów.

Św. Jacek zwany był w średniowieczu
„Światłem ze Śląska”, bowiem to dzięki niemu powstały klasztory dominikańskie w Krakowie, Sandomierzu, Kamieniu, Płocku,
Gdańsku, Wrocławiu. Święty Jacek jest patronem Polski. Jego posąg, jako jedynego
Polaka, znajduje się na rzymskiej kolumnadzie Berniniego, otaczającej Plac św. Piotra w Watykanie.

W 1990 roku Kuria Diecezjalna w Opolu nabyła zrujnowany pałac wraz z parkiem. Po
odrestaurowaniu służy dziś jako Centrum
Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Kaplica św. Jacka: tu wg legendy znajdowała się komnata, w której w roku 1183
przyszedł na świat. Jej wystrój stanowi rokokowy ołtarz z ﬁgurami św. Jacka oraz
błogosławionych: Czesława i Bronisławy.
Do sanktuarium przybywają pielgrzymi
z całego regionu, najliczniej z okazji sierpniowego odpustu.
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www.kamienslaski.pl
www.silesiacum.pl

W pobliżu zamku, w odrestaurowanych
wnętrzach starej wozowni, stajni i stodoły
powstał Zespół Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Sebastianeum Silesiacum „Caritas” Diecezji Opolskiej.
Specjalnością tego nowoczesnego i je-

dynego w Polsce sanatorium, leczącego
zgodnie ze wskazówkami bawarskiego
księdza Sebastiana Kneippa jest hydroterapia. Wykorzystuje się tu naturalne zasoby miejscowej wody oligoceńskiej oraz
własne uprawy ziół.

Z nurtem

Odry

Od wieków życie mieszkańców okolicznych wsi układało się z nurtem Odry. Ale
też i w poprzek, bo na drugim brzegu stryjek, ukochana, przyjaciel od kuﬂa albo robota w pobliskiej koksowni.
Prom w Zdzieszowicach przewozi ludzi,
zwierzęta i pojazdy z brzegu na brzeg od
ponad siedmiu stuleci. Atrakcją w tej okolicy jest stateczek. Wiezie turystów od Januszkowic do zabytkowej śluzy w Koźlu.
Odra, odkrywana z perspektywy podróży
po wodzie, dostarcza niezwykłych widoków
i atrakcji przyrodniczych.
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Jezioro Srebrne w Januszkowicach to
miejsce relaksu i rekreacji. W ofercie
gospodarzy są nie tylko motorówki, skutery, narty wodne. Można polatać za motorówką na motolotni albo spadochronie.
Rajem dla wędkarzy są w tej okolicy
wszystkie stawy i wyrobiska pożwirowe.

W Kędzierzynie-Koźlu warto obejrzeć relikty
twierdzy pruskiej, zaś w Koźlu, u wylotu Kanału Gliwickiego do Odry – jeden z najważniejszych portów krajowej żeglugi
śródlądowej, zabytek górnośląskiej hydrotechniki. Baszta: Muzeum Towarzystwa
Ziemi Kozielskiej.
W Krapkowicach należy odwiedzić starą
basztę, a w niej prywatne muzeum papiernictwa.

www.kedzierzynkozle.pl
www.krapkowice.pl
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Moszna

„Śląski Disneyland”
Malowniczy, tajemniczy, przy wietrznej i burzowej pogodzie – może się kojarzyć
wręcz upiornie, niczym średniowieczne
zamczysko, w którym na pewno straszy...
Architektura rezydencji Franza von ThieleWincklera, wywołuje u każdego turysty skojarzenia z bajkową scenerią ﬁlmów Disneya.
Zamek, o kubaturze 65 tys. metrów sześciennych ma tyle komnat, ile jest dni w kalendarzu oraz 99 wież, symbolizujących
ilość majątków ziemskich najbogatszego
Górnoślązaka minionej epoki.

Dziedziczką olbrzymiej fortuny Wincklerów
została Valeska, zaś kolejnym zarządcą górnośląskich dóbr – poślubiony przez nią w
1854 roku Hubert Gustav von Thiele.
Jedno spośród siedmiorga dzieci ThieleWincklerów to słynąca z działalności
charytatywnej „Mutter Eva”, określana
przez historyków jako jedna z najwybitniejszych kobiet w XIX-wiecznej Europie.
Spadek po najbogatszym przemysłowcu
Górnego Śląska przejął najstarszy syn –
Franz Hubert, starosta prudnicki. To jemu
zawdzięczamy obecny wygląd zamku i
parku w Mosznej. Gościł tu dwukrotnie cesarz Wilhelm II.

Franz Winckler, górnik z Tarnowskich Gór.
To on postawił pierwszy krok na drabinie rodowej fortuny. Był rok 1833. Dzięki małżeństwu ze starszą o kilkanaście lat Marią,
wdową po właścicielu kopalni w Miechowicach, Franz posiadł siedem górnośląskich
hut, osiem kopalni manganu, kilkadziesiąt
kopalni węgla i sześć majątków ziemskich. Siedem lat później przedsiębiorczy potentat górniczy, już dzięki własnej pracowitości i zasługom dla państwa, otrzymał
z rąk króla Prus Fryderyka Wilhelma IV
tyłuł szlachecki wraz z herbem.

Spacer wokół tej eklektycznej budowli to w
istocie kapitalna lekcja architektury: barokowe, neogotyckie, neorenesansowe fasady
zdobią liczne płaskorzeźby przedstawiające górnośląski etos pracy, motywy roślinne, myśliwskie.
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Główną osią parku jest aleja. Po obu stronach alei zachowały się XIX-wieczne kanały,
zbudowane w stylu holenderskim i francuskim. W parku zachwycają rododendrony,
azalie, różaneczniki, choiny kanadyjskie,
200-letnie lipy, 300-letnie dęby szypułkowe, 120-letnie sosny wejmutki. Od lat 70tych zamek służy jako znany w Polsce ośrodek leczenia nerwic i depresji.

element muzykoterapii, a zarazem ważny
projekt kulturalny w regionie, urządzane są
na tarasie, ale najlepiej brzmią w idealnej
akustycznie kaplicy. W roku 1948 w Mosznej powstała stadnina, prowadząca hodowlę
koni pełnej krwi angielskiej oraz koni szlachetnej półkrwi. Konie hodowane w Mosznej zdobywają laury w światowych konkursach skoków przez przeszkody.

Tradycją na zamku w Mosznej są wiosenne koncerty muzyki klasycznej: „Święto
Kwitnącej Azalii”. Koncerty, jako świetny

www.moszna.pl
www.moszna–zamek.pl
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Wokół Nysy i Otmuchowa

Around Nysa and Otmuchów

Podróż do
„Śląskiego Rzymu”
Położona na skrzyżowaniu historycznych
szlaków handlowych ze Śląska do Czech
i z Krakowa do Wrocławia, wybrana przez
biskupów wrocławskich na prawie 500 lat
za stolicę Księstwa Nyskiego, była najbogatszym po Wrocławiu miastem Śląska. Budowany ponad 100 lat pałac biskupi, a dzisiejsze muzeum, dom Wagi Miejskiej w stylu renesansu północnego, kunsztownie
kuta barokowa „Piękna Studnia”, marmurowa fontanna Trytona (na wzór rzymskiej
Fontana del Tritone) dłuta Gian Lorenzo Berniniego, europejskiej rangi Collegium Carolinum, zbudowane przez biskupa Karola
Habsburga ściągają tu rzesze turystów.
Pierwszym rektorem nyskiego kolegium został Christoph Scheiner, matematyk i astronom, odkrywca plam na słońcu.
Swe porównanie do Rzymu zawdzięcza
kościołom, których jest tu dwanaście.
W samym centrum miasta stoi maje-

statyczny kościół pw. świętego Jakuba
i św. Agnieszki (XV w.) z zachowanym
późnogotyckim tryptykiem w ołtarzu
głównym. Znajduje się tu największy na
Śląsku, obok kościoła garnizonowego we
Wrocławiu, zbiór rzeźby nagrobnej, a także 19 kaplic z elementami gotyku, renesansu, manieryzmu, z freskami
Antoniego Schefflera.

W nyskiej katedrze odbyła się w roku 2007
beatyﬁkacja założycielki zakonu elżbietanek
Marii Luizy Merkert. Wewnątrz kościoła: sarkofag ze szczątkami błogosławionej i relikwie. W dzwonnicy urządzono Skarbiec św.
Jakuba, gromadzący unikatowe, odnalezione
pod prezbiterium i w piwnicy plebanii wyroby nyskich złotników.

Kościół św. Piotra i Pawła zachował się do
dziś w stanie niemal niezmienionym i jest
nazywany perłą śląskiego baroku. Iluzjonistyczna dekoracja malarska, wykonana
przez braci Feliksa i Thomasa Schefﬂerów
jest unikatem na skalę europejską.
W XVII-wiecznym pałacu biskupim działa
Muzeum Ziemi Nyskiej.

www.nysa.pl
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Nysa – miasto o ośmiusetletniej tradycji to
skarbiec dla historyków i raj dla pasjonatów.
Jedną z największych współcześnie atrakcji Nysy są fortyﬁkacje otaczające miasto.
To wyjątkowo dobrze zachowane przykłady nowożytnych systemów obronnych na
terenach nizinnych. W roku 1742 Śląsk, a
wraz z nim Nysa, przeszły pod panowanie
pruskie. Fryderyk II Hohenzollern, wykorzystując strategiczne położenie miasta
oraz istniejące już fortyﬁkacje, zamienił

„Śląski Rzym” w jedną z najpotężniejszych
twierdz Europy. Jej budowę polecił generałowi Corneliusowi von Wallrave. W latach
1743-1758 powstał w Nysie fort o nazwie
Prusy, oparty na planie pięcioramiennej
gwiazdy, a wraz z nim pierścienie umocnień
z bastionami. Rok 1807, luty. Rozpoczyna
się wojna Prus z Francją.

42

Ta wojna doprowadziła pod Nysę wojska
koalicji napoleońskiej, dowodzone przez generała Dominika Vandamme. Oblężenie
miasta trwało aż 114 dni. Obronie przewodził generał Johann Philipp von Weger.
16 czerwca 1807 roku dowództwo twierdzy podpisało akt kapitulacji. Twierdza
Nysa została zdobyta. Co roku, pod koniec
lipca, na pamiątkę wydarzeń z tamtych czasów odbywają się „Dni Twierdzy Nysa”.
Podczas święta nyskich fortyﬁkacji organizowane jest widowisko historyczno-batalistyczne, w którym uczestniczą żołnierze
z całej Europy. Widowisko ma jak najwierniej przypominać tamto oblężenie, sprzed
200 lat.

Anno Domini 1807 to data bitwy, ale też
symbolika dnia, w którym legioniści polscy z „Mazurkiem Dąbrowskiego” dotarli
do Nysy. Odwiedzając Nysę trzeba koniecznie zajrzeć do tajemniczych fortów.
Poczuć ich atmosferę, posłuchać legend,
odnaleźć zardzewniałą kulę, zagubioną
gdzieś w ciemnych lochach.

W grodzie biskupów
i Humboldta
Archeologowie szacują, że we wczesnym
średniowieczu na Opolszczyźnie istniało
175 grodów i grodzisk. Jednym z ważniejszych był Otmuchów – kasztelania biskupów wrocławskich.

Europie, azjatyckiej części Rosji, Ameryce Środkowej i Południowej przeprowadził Alexander von Humboldt pionierskie
badania geograﬁczne, przyrodnicze i antropologiczne. Jego główne dzieło: „Kosmos” uchodzi za najobszerniejsze przedstawienie stanu wiedzy nauk przyrodniczych jego epoki. Z Caracas, stolicy Wenezueli, wyruszył Humboldt w roku 1800
na swoją słynną wyprawę po Orinoco, w
czasie której odkrył powiązania dorzecza
Orinoco i Amazonki.

Zamkowe wzgórze zdobywali Tatarzy,
wojowie Henryka Probusa, husyci i Szwedzi. Jego obronny charakter odcisnął
swe piętno na stylu budowli – bryła
twierdzy jest zwarta, ma niewielkie okna
i solidną basztę. Piastowską kasztelanię
przebudował w XV wieku biskup Roth w
stylu późnego gotyku i renesansu. W murach zamczyska zamieszkali w pierwszej
połowie dziewiętnastego wieku słynni
Humboldtowie. Pierwszy – baron Wilhelm
– ﬁlozof i wybitny teoretyk języka, reformator pruskiego szkolnictwa, a także
współzałożyciel uniwersytetu w Berlinie,
otrzymał otmuchowski zamek w darze od
króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III.
Drugi z braci – Alexander – przyrodnik i
geograf, założył przy zamku park.

Atrakcją na zamku są jedyne w Europie
końskie schody z roku 1638, XVII–wieczne stropy, belki, tajemnicze schowki za kominkiem, zamurowane przejścia. Na dziedzińcu rozpala ciekawość studnia tak
głęboka, jak wysokie jest wzgórze. Czy na
jej dnie leżą skarby biskupów? W zamku
mieści się hotel i restauracja.
W lipcu Otmuchów staje się najbardziej kolorowym i najbardziej pachnącym miastem Opolszczyzny.

„Zdobywcą świata” nazwał Goethe Alexandra – naukowca, kosmopolitę i dyplomatę. Podczas wypraw badawczych po
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www.otmuchow.pl

Za panowania w Otmuchowie biskupa Jakuba Salezego wybudowano w mieście renesansowy ratusz. Ozdabia go fragmentarycznie zachowane sgrafﬁto i XVIwieczny zegar słoneczny, który zwykło się
określać zegarem Paracelsusa – na cześć
szwajcarskiego medyka, który według
mało wiarygodnego podania, miał wybawić miasto przed zarazą.

„Lato Kwiatów” przyciąga tu najlepszych
krajowych ﬂorystów i tysiące turystów.
Nad śródmieściem góruje arcydzieło architektury barokowej – kościół św. Mikołaja. Tę dwuwieżową, emporowo-halową bazylikę, zbudowali w XVII wieku architekci z Wiednia, wzorujący się na kościołach Pragi, a zdobili najwięksi mistrzowie ówczesnej Europy Środkowej.
Podziwiać w niej można m.in. barokowe
freski szwedzkiego malarza Carla Dankwarta i cenne obrazy „śląskiego Rembrandta” Michaela Willmanna. Najważniejszy z nich – postać św. Mikołaja
chroniącego rozbitków znajduje się w ołtarzu głównym.
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Nyska riwiera
i śląskie morze
Nyska Riwiera, jak nazywane są okolice
tego jeziora to miejsce, w którym jedni
szukają towarzyskiego zgiełku, a inni wyciszenia i romantyzmu.

Jezioro Otmuchowskie to najwcześniej
zbudowany wielkopowierzchniowy zbiornik retencyjny w regionie (1932 rok). W
miejscach mulistych i okresowo zalewa-

Zbiornik jest żeglowny, leży w dolinie Nysy
Kłodzkiej, na terenie Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Żyją tu: pstrąg potokowy, troć jeziorowa, śliz
i głowacz pręgopłetwy.
Największym sezonowym zapleczem noclegowym i gastronomcznym w tej okolicy
jest Nyski Ośrodek Rekreacji oraz liczne gospodarstwa agroturystyczne.

nych, rozwinęła się interesująca roślinność
szuwarowa i błotna. Sitowiec nadmorski należy do nieczęsto spotykanej w głębi lądu
grupy haloﬁtów (roślin siedlisk silnie zasolonych).
Cibora brunatna i ponikło jajowate, ze
względu na rzadkość występowania, zostały umieszczone w „Czerwonej księdze roślin województwa opolskiego”.

W parku, w sąsiedztwie Zbiornika Otmuchowskiego znajduje się kolonia lęgowa
czapli siwej, zinwentaryzowano około
250 gniazd. Zbiornik jest ważnym miejscem zimowania oraz postoju i koncentracji przelotnych ptaków wodnych
i błotnych. Bywają tu: siewka
złota, siewnica, biegus rdzawy, biegus płowy, kulik

wielki, brodziec pławny, wydrzyk ostrosterny, batalion.
Gdy już zawitaliśmy nad „śląskie morze”,
proponujemy podjechać parę kilometrów
dalej, do Ściborza. Tam, w starej łodzi,
nad brzegiem jeziora Otmuchowskiego
smacznie podana ryba będzie przyjemnym dopełnieniem wycieczki.
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Freski, marmury
i Koperniki
Siestrzechowice koło Nysy: powstanie pałacu w tej miejscowości wiąże się z panowaniem w księstwie nyskim biskupa
wrocławskiego Andreasa von Jerina, wybitnego mecenasa kultury i sztuki. Dobra
w Siestrzechowicach biskup Jerin zakupił
w roku 1592 roku dla swojego siostrzeńca. Rezydencja powstała na planie
rozległego prostokąta, z typowym dla
renesansu dziedzińcem wewnętrznym
z krużgankami. Główne wejście ozdobione
było herbem Jerinów: gryfami, symbolizującymi potęgę oraz połączenie cech boskich i ludzkich.
Na początku XX wieku, w trakcie remontu
kaplicy pałacowej odkryto na sklepieniach
i ścianach unikalne renesansowe freski
z herbami urzędników Księstwa Nyskiego.
Na jedenastu polach sklepienia odnaleziono 65 herbów, a na ścianie południowej – 14 kolejnych; wszystkie z imieniem,
nazwiskiem i określeniem pełnionego
urzędu.
Przed wiekami były tu aż cztery studnie:
dwie w środku pałacu i dwie na zewnątrz.
Woda z Grunau miała właściwości lecznicze. Ruiny pałacu są własnością prywatną. Źródlana woda czeka na lepsze
czasy.
W okolicach Sławniowic znajduje się
największe w Polsce złoże marmurów.
Zalicza się je również do najcenniejszych złóż tego typu w Europie. Eksploatacja marmurów sławniowickich
posiada już prawie 700-letnią tradycję.
W 1314 roku wykonano z nich nagrobek księcia Hermanna, znajdujący się
obecnie w Kępnicy koło Nysy.

W XIV-XVII w. rozwinął się w okolicach
Sławniowic duży ośrodek kamieniarski.
Wydobywa się tu obecnie 10 odmian
barwnych tej skały. Marmury ze Sławniowic zdobią takie obiekty jak: budynek
Sejmu, Urząd Rady Ministrów, Rotundę
z Panoramą Racławicką, Zamek Królewski w Kopenhadze, sarkofag gen. Władysława Sikorskiego na Wawelu.
Koperniki: Badacze niemieccy, polscy
i czescy bezspornie potwierdzają hipotezę o śląskim pochodzeniu męskich przodków wielkiego astronoma
ze wsi Koprnik, której mieszkańcy
trudnili się obróbką miedzi (cuprum).
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Paczków wprawdzie nieco na wyrost nazywany jest śląskim Carcasonne, jednak ocalały w całości
średniowieczny pierścień murów z
19 basztami łupinowymi i czterema
bramami-basztami poniekąd usprawiedliwia owo porównanie. Wiedzieć należy, iż nie tylko na Śląsku,
ale w całej Polsce nie zachowało się
podobne do Paczkowa miejsce.
Spacerując wzdłuż plant, powstałych na zasypanej fosie, odkryjemy
zachowane prawie w całości średniowieczne mury obronne z licznymi wieżami i blankami, które
zbudowane zostały w 1350 roku.
Pas umocnień ciągnie się na długości 1,2 km i wysokości 9 m. Koniecznie zobaczyć trzeba ratusz z
ośmioboczną, 45-metrową renesansowa wieżą i gotycki kościół
św. Jana Ewangelisty, zbudowany
nie tylko jako obiekt sakralny, ale i
warowny, przed spodziewanym
najazdem tureckim.
Paczkowskie muzeum gazownictwa, urządzone w zabytkowej
miejskiej gazowni, to jedyne takie
miejsce w Polsce. Muzeum posiada największą w Europie kolekcję gazomierzy i urządzeń na gaz.
Grzeszników na ziemi paczkowskiej upominają przydrożne krzyże
pokutne, świadkowie bezwzględnego średniowiecznego prawa,
stawiane ku surowej przestrodze
potomnych.

www.paczkow.pl
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Mury jak
w Carcasonne

Zamki i pałace

Castles and Palaces

W Księstwie
Niemodlińskim

Jest wiek XIII. Na trakcie handlowym ze
Śląska do Pragi, pomiędzy borami, bagnami i rzeką Ścinawą, istnieje słowiańska
osada targowa „Niemodlim”, a obok niej,
nad Ścinawą, drewniana kasztelania. W
roku 1249 pojawia się nazwa Yalkenbrech, zaś od roku 1283 Niemodlin jest już
miastem lokowanym na prawie niemieckim o nazwie Falkenberg (aż do 1945).
Wiek XIV – zamek w Falkenbergu jest
siedzibą władcy księstwa opolskiego,

Bolka I. Bolko II wybudował w mieście
gotycki zamek obronny z fosą. Wiek XV
przyniósł rządy Bernharda, najmłodszego
syna Bolka III. Był on księciem Niemodlina, Opola i Strzelec. Koniec niezależnego
księstwa niemodlińskiego to rok 1460,
gdy weszło w obręb księstwa opolskiego.
Gotycki zamek spłonął w 1552 roku.
XVI wiek to Korona Czeska, Hohenzollernowie, Habsburgowie. Zniszczony zamek
dostał w zastaw hrabia von Logau.
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Ostatnim panem na Niemodlinie (do
1945) był hrabia Fryderyk Leopold von
Praschma. Obecnie: własność Instytutu
Postępowania Twórczego w Łodzi.
Lipno: Park dendrologiczny z okazami
drzew i krzewów z Chin, Japonii, Kaukazu,
Europy Południowej i Ameryki Północnej to
pozostałość parku angielskiego z końca
XVIII wieku, założonego przez hrabiego Jana
Nepomucena Karola Praschmę.

W 1782 roku posadzono tu pierwsze jałowce wirgińskie i magnolie, które zostały
później przeniesione do wielkich europejskich ogrodów botaniczynych. Ozdobą
ogrodu są różaneczniki, azalie, kamelie
i tulipanowce. Dobrze oznakowana trasa
dydaktyczna wiedzie wśród okazów rzadkich cisów, cyprysów, ambrowców, kalmii, mahonii... W parku rozciągają się
stawy: „Zoﬁa”, „Hubertus” oraz „Żurawie
bagno”.

Od 1572 roku dzierżawi go Kaspar von Pückler, a po 9 latach dzierżawy Pückler kupuje
zamek i miasto od cesarza Rudolfa II. Późnorenesansową budowlę, którą podziwiamy
dziś – z arkadowymi krużgankami, spowijającymi wewnętrzny dziedziniec, zawdzięczamy Promnitzom.
W 1779 roku dobra niemodlińskie stały się
własnością morawskiego rodu Praschmów.
XVIII-wieczna, barokowa przebudowa to
dzieło hrabiego Jana II Nepomuka.

www.niemodlin.pl
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Idyllicznie, po włosku
W XVIII wieku majątek posiadał rycerski
ród von Gilgenheimb z Czech. To oni wybudowali pierwszy, barokowy pałac we
Frączkowie.
W roku 1863 wieś nabył hrabia Aleksander
von Francken-Sierstorpff. Jemu zawdzięczamy park angielski, który do dziś zdobi
otoczenie rezydencji. Pod koniec XIX wieku
jego syn, także o imieniu Aleksander, powiększył budowlę, dodając elementy neogotyku i neoromanizmu.
Polityk i podróżnik, zainspirowany modną
szkołą architektury berlińskiej, stworzył
we Frączkowie romantyczną rezydencję,
podobną do tych, którymi fascynowała
się ówczesna Europa. Toporna, prostokątna, neobarokowa budowla otrzymała
boczne ryzality, tarasy z fontannami, balustradami, reprezentacyjny podjazd,
liczne wieże i wieżyczki. Do tego – francuski ogród.
Przed wybuchem II wojny światowej pałac
został znacznie przebudowany, bowiem
neorenesansowa budowla uległa zniszczeniu w wyniku pożaru. Nie przypomina już romantycznego zamczyska,
jakie stworzył Aleksander.
Po generalnym
remoncie

przeprowadzonym w latach 1970-80
pałac we Frączkowie został doprowadzony ponownie do bardzo dobrego
stanu. We wnętrzach zachowały się zabytkowe, marmoryzowane kolumny korynckie, mozaikowe posadzki, stropy
kasetonowe z dekoracją stiukową, plafony, kaﬂowe, neomanierystycznie dekorowane kominki, sala balowa.
W otoczeniu: zabytkowa powozownia oraz
23-hektarowy XIX-wieczny park angielski
ze starodrzewiem, stawem, kanałami, alejami, wyspą i polanami widokowymi.
W pałacu: hotel i restauracja. Właściciele
specjalizują się w kuchni włoskiej. Przywożą ryby morskie z Włoch, uprawiają
biologicznie warzywa i owoce, robią
masło oraz sery – krowie i kozie, suszą
pomidory, hodują zioła i winorośl.
Przysmaki: domowe wino, limoncello
i likier orzechowy, które sporządza
właściciel pałacu
– Giuseppe.

www.fraczkow.pl

Art Cup

ujeżdżenie z gwiazdami
Ludzie ﬁlmu, sztuki, sportu i biznesu lubią takie miejsca: stare pałace, parki, atmosferę lekkiego zdegradowania... W takich klimatach rodzą się wielkie idee.
Spośród wszystkich pałaców Opolszczyzny, które w ostatnich latach poszły w
„dobre ręce” Zakrzów koło KędzierzynaKoźla jest na pewno wyjątkowy. Pomysł
miał Andrzej Sałacki, 12-krotny medalista Mistrzostw Polski, trener kadry narodowej w dyscyplinie ujeżdżenie. Najlepszy w Polsce i jeden z najlepszych na

www.kjlewada.pl

świecie trener, znana prezenterka telewizyjna Katarzyna Dowbor, przyjazny samorząd i miejsce...
Ludowy Klub Jeździecki „Lewada” zajmuje I miejsce w ogólnopolskim rankingu
klubów jeździeckich, ma status Ośrodka
Przygotowań Olimpijskich w dyscyplinie
ujeżdżenia. Co roku odbywa się tu Art Cup
„Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd”.

U Oppersdorffa
Głogówek. W tym mieście, lokowanym na prawie magdeburskim, władali książęta opolscy, niemodlińscy,
Habsburgowie, elektor brandenburski, królowa węgierska. Ale świetność swą przeżywał Głogówek w
wieku szesnastym, za panowania
Oppersdorffów. W murach renesansowego zamku, podczas potopu
szwedzkiego przez kilka tygodni
mieściła się stolica Polski.
W gościnnej rezydencji Oppersdorffów znalazł schronienie w 1655
roku król Jan Kazimierz wraz z rodziną i orszakiem, gościł i komponował Ludwig van Beethoven. W
pobliskim kościele św. Bartłomieja
zachwyca barokowy wystrój. W kaplicy: alabastrowy nagrobek Jana
Jerzego Oppersdorffa z 1634 roku,
dzieło Włocha Sebastiana Sali. Do
Głogówka warto zawitać jesienią, w
czasie koncertów Śląskiego Festiwalu im. L. van Beethovena.
Domek Loretański ufundował hrabia
Jerzy III Oppersdorff, który odwiedził
Loreto dwukrotnie, własnoręcznie
wykonał rysunki tego obiektu, które
posłużyły mu do odtworzenia w Głogówku jego wiernej kopii. Dzisiejszy wygląd Domku jest
dziełem Sebastiniego z około
1780 roku.
Jan Cybis – wybitny polski kolorysta, prof. ASP w Warszawie
urodził się (1897) we Wróblinie
koło Głogówka. Największy
zbiór jego prac posiada Muzeum Śląska Opolskiego. Także
z Głogówka pochodzi wybitny
publicysta Rafał Urban.

Park, oranżeria, palmiarnia, rosarium, ogród
zimowy z ananasami i winoroślami owocującymi przez cały rok, hektary pól z kwiatami i warzywami przyciągały do Kopic
studentów i mistrzów ogrodnictwa ówczesnej Europy.
Mistrz europejskiego budownictwa, Carl Lüdecke, stworzył z kopickiego zamku dzieło
niepowtarzalne. Do neogotyku i klasycyzmu
dodał francuski i niderlandzki renesans oraz
angielski styl Tudorów.

Pałac
na wodzie
O rezydencji w Kopicach mówiono zawsze „pałac na wodzie”, bowiem była
otoczona z trzech stron rozległymi stawami. Wokół rozciągał się jeden z największych parków XIX–wiecznej Europy,
dzieło królewskiego dyrektora ogrodów –
Wilhelma Hempla, który dla Kopic porzucił posadę w Sanssousi.
Park zdobiły 1342 rzeźby ludzi i zwierząt w
naturalnych rozmiarach, dłuta wrocławskiego mistrza Carla Kerna.
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W kopickim zamku zamieszkał „śląski Kopciuszek” – Johanna Gryczik von Schomberg-Godulla i jej mąż – Hans Ulrich von
Schaffgotsch.
Dla jednych przygnębiające, dla innych romantyczne ruiny kopickiego pałacu i park
z drzewami tak starymi i tak różnymi, że aż
dech zapiera, są magnesem przyciągającym turystów, fotografów, ﬁlmowców na
ziemię grodkowską. Na Opolszczyźnie zapanowała „moda” na Kopice.

Królewska Akademia
i fajans
Prószkowską fabrykę fajansu, tak zwanej
„nieprawdziwej porcelany”, założył hrabia
Leopold von Proskau w 1763 roku, z inspiracji króla pruskiego Fryderyka Wielkiego. Od 1771 roku, wraz z zakazem
importu obcej ceramiki na Śląsk, manufaktura przeżyła swe najlepsze lata. Przestała funkcjonować w 1853 roku, gdy na
rynku pojawiła się masowo produkowana
porcelana. Wzory z Prószkowa: róże, goździki, pawie.
Warto zatrzymać się w Prószkowie, aby
odwiedzić miejscowe arboretum. Dziś park
zajmuje powierzchnię ok. 19 ha. Są tu
okazy drzew z Chin, Mandżurii, Japonii i Europy, kolekcja dębów (ok.46 gatunków),
trójiglicznia, ambrowiec amerykański,
orzech szary, magnolie, platany, buki.
Atrakcją parku jest żywa skamielina –
drzewo liczące około 2 mln lat.
Park jest pamiątką po Królewskiej Akademii Rolniczej, którą w 1847 roku powołał w Prószkowie rząd pruski. Była to
pierwsza tego typu placówka w Europie.
Rozwiązano ją w 1881 roku i powołano
w Królewski Instytut Pomologiczny,
kształcący sadowników i ogrodników,
zajmujący się sadownictwem eksperymentalnym.

Koniecznie trzeba wstąpić do położonego
w parku muzeum z księgozbiorem i zbiorami geologicznymi Akademii.
Wokół Prószkowa rozciągają się rezerwaty
leśne: „Jaśkowice”, „Jeleni Dwór”, „Przysiecz”. W Przysieczy – malowniczy staw.
Nowa Kuźnia: znajduje się tu jeden
z najpiękniejszych w Polsce
rezerwatów wodnych: „Staw
Nowokuźnicki”. Powstał
w 1957 r. w celu ochrony
stanowiska kotewki orzecha
wodnego, salwinii
pływającej, grzybienia
białego, grążela
żółtego oraz ptaków
wodnych i błotnych.
W rezerwacie
żyje 135
gatunków
ptaków.
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www.proszkow.pl
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W Górach Opawskich

In the Opawskie Mountains

Kopa
Biskupia

tralnej części Parku Krajobrazowego Góry
Opawskie. Masyw Biskupiej Kopy budują
skały osadowe z okresu dewońskiego,
kiedy ten obszar zalewało morze. Należą
do nich piaskowce oraz łupki fyllitowe,
zwane dachówkowymi. Po ich eksploatacji
pozostało wiele malowniczych wyrobisk,
m.in. Gwarkowa Perć, Piekiełko, Morskie
Oczko. Atrakcją Perci jest przewieszona
przez jedną ze ścian wąska, 35-stopniowa
metalowa drabinka.
Stoki Biskupiej Kopy porastają naturalne
lasy bukowe i grądowe oraz nasadzone
przez człowieka bory świerkowe, które
występują przede wszystkim w jej partiach szczytowych.

Na południu województwa wyrastają
Góry Opawskie z najwyższym szczytem
okolicy: Kopą Biskupią (890 m. n.p.m.),
z której rozciąga się panorama na stronę
polską i czeską. To najcenniejszy krajobrazowo i przyrodniczo zakątek województwa. Oferuje liczne szlaki piesze
i rowerowe, dobrą bazę hotelową, wyciąg
narciarski, kąpielisko, łowiska pstrągów,
bazę agroturystyczną, nowoczesne
ośrodki seminaryjno-konferencyjne i rehabilitacyjne. Kopa Biskupia to najwyższy
szczyt Gór Opawskich, położony w cen-
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Noclegi na Kopie: Górski Dom Turysty
(077 439 75 84)
Ze szczytu Kopy Biskupiej tylko parę kroków do czeskich Zlatych Hor, gdzie na
zgłodniałego turystę czekają smakowite
knedle i wyborne piwo. Warto zajrzeć do
tutejszego muzeum złotnictwa i odbudowanego sanktuarium Mariahilf.
Lipowe Lazne: miejsce gdzie Vincenz
Priessnitz jako pierwszy na świecie rozpoczął leczenie wodą (od jego nazwiska
wzięło swój rodowód słowo „prysznic”).
Na narciarzy czekają stoki najbliżej położonego i najnowszego ośrodka Bohemaland
(www.bohemaland.cz) oraz w Ramzowej,
na Czerwonohorskim Sedle i na Pradziadzie. W okresie ferii zimowych kursuje pociąg dla narciarzy: Nysa - Ramzowa.

W trakcie wędrówki na szczyt spotkać
można wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin (buławnik mieczolistny, kukułka
plamista, podkolan biały oraz parzydło
leśne, dziewięćsił bezłodygowy, lilia złotogłów). Na szczycie Biskupiej Kopy rośnie
jeden z najbardziej zagrożonych gatunków ﬂory Gór Opawskich – jaskier platanolistny. Występuje tylko tutaj.
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Wycieczka po zdrowie
Walory zdrowotne okolic Głuchołaz,
słabo zmineralizowane wody wokół Góry
Parkowej odkryli jezuici, sprowadzeni w
1623 roku przez arcyksięcia austriackiego i wrocławskiego biskupa Karola.
Charakterystyczny mikroklimat Głuchołaz istnieje dzięki osłonięciu przed wiatrami, wyrównanej temperaturze, brakiem
skoków ciśnienia i wilgotności, powietrzu nasyconemu olejkami eterycznymi
i żywicznymi.
W roku 1877 Karl Juppe założył w Głuchołazach pierwszy zakład wodoleczniczy
„Juppenbad”. W kolejnych sanatoriach
i domach uzdrowiskowych leczono wedle

najpopularniejszej wówczas metody
ks. Sebastiana Kneippa. Liczba gości
wzrosła znacznie po roku 1875, gdy zbudowano Morawsko-Śląską Kolej Centralną, łączącą Głuchołazy z Nysą, Opawą
i Wiedniem. Stosowano tu kąpiele ziołowe w wywarach z owsianej słomy,
siana, kapiele w piasku i na rozgrzanych
kamieniach. Nowością w głuchołaskim
uzdrowisku były kąpiele w wywarze z igliwia sosnowego i miazdze drzewnej.
W budynku historycznego domu Zdrojowego ulokowano sanatorium „Caritasu”.
www.caritas.glucholazy.pl
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Jarnołtówek, malownicza górska miejscowość u podnóża Kopy Biskupiej, gwarantuje z roku na rok coraz bogatszą ofertę
pobytu, rehabilitacji i rekreacji: „Potok”,
„Ziemowit”, „Max”.
Do Jarnołtówka, Moszczanki i Pokrzywnej
zapraszają łowiska i smażalnie pstrąga,
"wczasy w siodle" (Łąka Prudnicka), hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne: www.jarnoltowek.pl
Polecamy: w centrum Jarnołtówka restauracja „Pod Kopą” – kuchnia włoska.

Prudnik: siedziba Euroregionu „Pradziad”
www.europradziad.pl
W prudnickim klasztorze był internowany
kardynał Stefan Wyszyński, zachowała się
cela Prymasa.
Obok klasztoru znajduje się najpiękniejsza
grota ludzka na Opolszczyźnie,
wykonana z tufu wulkanicznego,
przywiezionego tu prawie
sto lat temu znad Renu.
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Złote góry
Pierwsze udokumentowane dane dotyczące wydobycia w Górach Opawskich
złota pochodzą z XIII wieku, kiedy wrocławscy biskupi sprowadzili osadnikówgórników z Frankonii i Turyngii, gdzie już
od IX wieku istniało górnictwo złota. Najprawdopodobniej to oni, posuwając się
doliną Białej Głuchołaskiej, Sarniego Potoku i Złotego Potoku, odkryli „złote góry”.

Największe nagromadzenie szybów oraz kopalń odkrywkowych znajdowała się w okolicach Zlatych Hor. W latach 1590 i 1591
znaleziono w tych kopalniach kawałki kwarcytu przerośnięte złotem o wadze 1,388
i 1,783 kg, które zostały podarowane cesarzowi Rudolfowi II. Ich rysunki można
obecnie oglądać w muzeum w Zlatych
Horach. Przez 250 lat eksploatacji wydobyto tu 2.800 kg tego kruszcu.
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Dziś warto wybrać się na prawie 3-godzinny spacer szlakiem „Złotych Górników”, by napotkać na liczne ślady
zachowanych reliktów eksploatacji
miejscowego złota: około 80 szybów,
działki górnicze, hałdy płonnego nadkładu i przepłukanego urobku, relikty
płuczek, sztolnie górnicze.
Są na szlaku takie miejsca, gdzie wyrobiska górnicze zachowały się w niemal
pierwotnym stanie, zwłaszcza te odsłonięte przez powódź z 1997 roku, gdzie
można traﬁć na milimetrowe okruchy
złota. W planach czesko-polskich jest

utworzenie w okolicy Głuchołaz i Zlatych
Hor międzynarodowej tematycznej ścieżki
dydaktycznej, prowadzącej wzdłuż najstarszej, XV-wiecznej sztolni „Trzech Króli”,
zbudowanej przez cesarza Rudolfa II, biskupa wrocławskiego Baltazara Promnitza
i księcia brzesko-legnickiego Jerzego II.
W starych sztolniach zimują rzadkie gatunki nietoperzy: podkowiec mały – gatunek zagrożony wymarciem oraz rzadkość
na tych ziemiach – nocek Natterer. Jednym z najstarszych zabytków hydrotechnicznych na Śląsku Opolskim jest
15-metrowa tama na Sarnim Potoku.

www.glucholazy.pl
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Wokół Brzegu

Around Brzeg

Śląski Wawel
Byliśmy już w śląskim Carcasonne, podziwialiśmy śląski Rzym, pora wstąpić na
śląski Wawel. Tak nazywany jest Brzeg,
obecnie czwarte pod względem mieszkańców miasto Opolszczyzny, a niegdyś
stolica księstwa brzesko-legnickiego, leżące przy Wysokim Trakcie – najważniejszym szlaku średniowiecznej Europy.

Zamek wznosili architekci włoscy. Jeden
z nich, Jakub Paar budował także Zamek
Królewski w Warszawie. W zamku mieści
się Muzeum Piastów Śląskich, które zgromadziło najstarsze piastowskie starodruki,
dokumenty pergaminowe i monety, sarkofagi książąt legnicko-brzeskich, bogatą galerię śląskiej rzeźby i malarstwa z obrazami
mistrza baroku Michaela Willmanna.
Urody temu miejscu dodaje pieczołowicie
pielęgnowany renesansowy ogród.

Zamek Piastów Śląskich. Tu, zwłaszcza za
panowania ks. Jerzego II, tętniło życie
umysłowe i kulturalne Śląska. Zachowana,
bogato rzeźbiona fasada budynku bramnego, to jeden z najlepszych przykładów
renesansu w Europie Środkowej.

Imprezy kulturalne: „Najazd Poetów na
Zamek Piastów Śląskich w Brzegu”, „Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans". W kaplicy św. Jadwigi: mauzoleum
legnicko-brzeskiej dynastii Piastów.
Obok zamku: barokowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, a w nim iluzjonistyczne polichromie
Jana Kubena.

Na bramie wita turystę wykuty w piaskowcu książę Jerzy z żoną Barbarą Brandenburską, a nad nimi płaskorzeźbiona
galeria portretowo–genealogiczna 24 popiersi królów polskich i książąt śląskich z
dynastii piastowskiej (jest tu tez popiersie
legendarnego Piasta Kołodzieja). Charakterystyczny dziedziniec ze zrekonstruowanymi trójkondygnacyjnymi krużgankami –
to właśnie ów „Śląski Wawel”.
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Z zamku rządzono księstwem, a miastem – z ratusza. Warto przekroczyć jego
renesansowe progi, by zachwycić oko
niezwykłym wystrojem rokokowej sali

rajców. W Brzegu urodził się światowej
sławy dyrygent, dyrektor lipskiej orkiestry Gewandhaus i ﬁlharmonii nowojorskiej, Kurt Masur.

www.brzeg.pl
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Szlakiem

gotyckich polichromii
W okolicach Brzegu wytyczono w 1997
roku jedną z najciekawszych edukacyjnie
tras turystycznych Śląska Opolskiego –
Szlak Średniowiecznych Polichromii Brzeskich. Aż w 18 pobliskich kościołach znajdują się unikalne gotyckie malowidła,
stworzone przez nieznanego Mistrza Brzeskich Pokłonów Trzech Króli i jego naśladowców. Trasa wiedzie z Brzegu – z kościoła
św. Mikołaja – przez Małujowice (słynna
bitwa między Austrią a Prusami w roku
1741, przesądzająca o losach Śląska –
odtąd przez dwa wieki Śląsk należy do
Prus), Łukowice Brzeskie, Przylesie, Krzyżowice, Pogorzelę, Łosiów, Strzelniki, Kruszynę. Ze względów bezpieczeństwa
kościoły na szlaku są zamknięte.
Średniowieczna polichromia to malarstwo patronowe na stropach; wielobarwne malowidła gotyckie wykonane na
świeżym, mokrym tynku – z włoskiego al
fresco – zachwyca wiekiem i kunsztem.
Małujowice: gotycki kościół św. Jakuba
uchodzi za jeden z najładniejszych zabytków sztuki gotyckiej na Śląsku. Dzięki
unikalnym i bogatym polichromiom,
przedstawiającym sceny biblijne (pełna
ilustracja Biblii Pauperum) i malowidłom
patronowym stropu i XIV-wiecznemu portalowi, małujowicka świątynia określana
jest mianem „śląskiej Sykstyny”.
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Tu była puszcza

A Wild Forest used to be Here

Najbliżej natury
Na szczególną uwagę zasługuje największy park Opolszczyzny: Stobrawski Park
Krajobrazowy. Obejmuje on leśne, łąkowe
i wodne ekosystemy jednej z nielicznych
pozostałości śląskiej puszczy – Borów
Stobrawsko-Turawskich.
Liczący ponad 50 tysięcy hektarów park
leży na obszarze 12 gmin północnej części
Opolszczyzny. Od kilku stuleci w tych okolicach prowadzona jest rozwinięta gospodarka rybna: karp, szczupak, sandacz,
amur, węgorz.

Zarybione akweny, położone z dala od szlaków komunikacyjnych i ludzkich siedzib, są
łowiskami dla rzadkich ptaków: rybołów,
kormoran, orzeł bielik, czapla siwa.
Największe na całym Śląsku obszary
wydmowe, olbrzymie bory, kompleksy
stawów, niedostępne, mokre łęgi, najlepiej na Opolszczyźnie zachowane starorzecza i bagna stanowią o wyjątkowym
uroku tej dziewiczej, puszczańskiej krainy.
Aż 11 roślin występujących w Stobrawskim Parku Krajobrazowym umieszczono
na polskiej czerwonej liście gatunków zagrożonych wyginięciem. Zanotowano 48
gatunków roślin prawnie chronionych i
około 130 rzadkich, 170 gatunków
ptactwa lądowego i wodnego.
Malownicze doliny rzek: Stobrawy, Smortawy, Budkowiczanki, Brynicy, Odry najlepiej zwiedzać pieszo lub poruszając się
wzduż tras rowerowych.
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agroturystyka:
Buffalo Ranch
-Dąbrówka Dolna,
www.buffaloranch.webpark.pl
„Korys”, Przygorzele,
Stare Kolnie, Popielów,
Lubienia.
noclegi:
„Zajazd Pod Borem” - Pokój,
domek myśliwski Koła
Łowieckiego w Kurzniach.

Smortawa należy do pierwszych rzek regionu, które były
wykorzystywane pod względem turystycznym. Już na przełomie XIX i XX w. organizowano na niej systematyczne
spływy kajakowe, zbudowano przystanie.
W ówczesnej miejscowości Smortawe, obecnie Leśna
Woda, wybudowano nawet przybrzeżną restaurację dla kajakarzy. Tablica z menu znajdowała się blisko brzegu, posiłki
można było zamawiać nie wychodząc z kajaka.

www.zopk.pl (tel. 077 469 35 50; Ładza)
www.stobrawa-rybna.eko.org.pl
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Tajemniczy
Pokój
Pokój: w przeszłości słynny
kurort, Bad Carlsruhe.
Okolice Pokoju porastają
bory sosnowe,
cechujące się dużymi

walorami bioterapeutycznymi. Działają kojąco, przeciwastmatycznie i odkażająco.
Przejeżdżając przez Pokój trudno sobie
wyobrazić, że w samym środku olbrzymiego ronda stał niegdyś pałac książąt
wirtembersko-oleśnickich. To jedyne w
Polsce, drugie co do wielkości w Europie
rondo typu gwiaździstego.
W dawnym ogrodzie francuskim zachował
się żeliwny odlew lwa (autor: Theodor
Kalide), postawiony na cześć księcia Eugena, zwycięzcy bitwy pod Kulm.
Rośnie tu najstarsza i najokazalsza sosna
wejmutka w Polsce. Pierwsze jej sadzonki
do Europy zostały przywiezione z Ameryki
Północnej w XVII w. przez angielskiego kapitana Georga Weymoutha. Jedna z nich
traﬁła wtedy do Pokoju.
W Winnej Górze zachował się malowniczy
park angielski, urozmaicony stawami, kanałami, tajemniczymi budowlami i posągami. W założonej tu w 1780 roku winnicy
rosło ponad 20 tys. krzewów.

www.gminapokoj.pl

Zamek Piastów
i ule Dzierżona
W Karłowicach w 1350 roku został wzniesiony gotycki zamek rodziny Tschammer.
W roku 1565 zakupił go książę brzeski
Jerzy II. Ostatni Piast, Jerzy IV Wilhelm
zmarł wkrótce po hubertusowym polowaniu, jakie odbywało się w Karłowicach w
1675 roku.

gratulacjami, zaproszeniami na wszystkie
światowe kongresy pszczelarskie. Stąd wysyłał na cały świat pszczoły, które sprowadzał do Karłowic spod Wenecji. Dom
księdza Jana Dzierżona: na fasadzie polska
i niemiecka tablica informacyjna (mieszkanie prywatne, niedostępne dla zwiedzających, brak pamiątek po Dzierżonie).

W 1715 roku do muru zamkowego dobudowano kaplicę. To właśnie w kaplicy
karłowickiego zamku msze św. odprawiał
ksiądz Jan Dzierżon, największy pszczelarz świata. Dzierżon przybył na paraﬁę
do Karlsmarkt w roku 1835. To właśnie
w Karłowicach „Kopernik ula” dokonał
największych odkryć w dziejach światowego pszczelarstwa. Włożył do ula drewnianą deseczkę – snozę, do której
przylepił plaster. Dzięki temu „uruchomił”
ul. Zbudował słynny i rozpowszechniony
potem na świecie ul „bliźniak”, założył
pasieki przy proboszczówce i w 12 okolicznych wsiach. Tu też obwieścił światu
teorię partenogenezy pszczół. Pod jego
dom podjeżdżały dyliżansy z pocztą z całego świata: z listami,
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Na północy regionu

In the North of the Region

Kraina
miodem
płynąca
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Ziemia Kluczborska to najlepiej w województwie opolskim zorganizowany,
oznakowany i opisany obszar współpracujących ze sobą, powiązanych siecią
tras rowerowych gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych. Koordynacją
i promocją „krainy miodem płynącej”
zajmuje się Kluczborsko-Oleska Lokalna
Organizacja Turystyczna.
www.kolot.republika.pl
Ekologia, promowana na podkluczborskich wsiach, ma swojego patrona: księdza Jana Dzierżona. „Kopernik ula” urodził

się we wsi Łowkowice. Przy kościele jest
jego grób. Maciejów: pasieka zarodowa
i willa z izbą pamięci, gdzie mieszkał do
śmierci, w Kluczborku działa muzeum
im. J. Dzierżona.

i ekologiczne, w ofercie zdrowa żywność, lekcje edukacji ekologicznej:
Borkowice, Bąków-Brzezinki, BiadaczKamienisko, Biadacz-Brodnica, Bogdańczowice.

Na trasie Opole-Kluczbork: wieś Kuniów,
odtworzona stara piekarnia, kuźnia, izba
regionalna. W piekarni można samodzielnie upiec „chleb kuniowski.

Bąków:
Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy.
W trzech pałacach na Opolszczyźnie
urządzono gospodarstwa agroturystyczne.
Wszystkie leżą na Ziemi Kluczborskiej,
w bezpośrednim sąsiedztwie: w Gołkowicach, Biskupicach i Proślicach.

www.kuniow.pl
Chocianowice: znakomita kuchnia śląska.
Liczne gospodarstwa agroturystyczne
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Produkt turystyczny Opolszczyzny: Od 2007
roku w Biskupicach pod Byczyną działa Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa. To całorocznie działający ośrodek - replika średniowiecznego grodu. Odbywają się w nim
warsztaty, szkolenia, koncerty muzyki dawnej, lekcje fechtunku, nauka jazdy
konnej, pokazy i lekcje średniowiecznych rzemiosł.
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Podróż
do
średniowiecza

Byczyna to relikt. Urocze miasteczko na
mapie Opolszczyzny. Spacer wzdłuż średniowiecznych murów obronnych, wieżyczek i po zabytkowym rynku przenosi
turystę do innego świata. W takim świecie
dzieją się nawet dziś wielkie wydarzenia:
Oto „Zamoyski pod Byczyną”: Bitwa z okazji
420-rocznicy zwycięstwa wojsk hetmana
koronnego Jana Zamoyskiego nad wojskami arcyksięcia austriackiego Maksymiliana Habsburga.

www.byczyna.pl
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Wieś drwali,
amonity i źródła Prosny
Prosna, lewobrzeżny dopływ Warty – jej
źródło, znajdujące się w Wolęcinie koło
Radłowa, należy do największych i najbardziej interesujących na Śląsku Opolskim. Nad górną Prosną znajduje się wiele
malowniczo położonych młynów wodnych. Są plany, aby je odrestaurować i
urządzić w nich gospodarstwa agroturystyczne. Urokowi doliny Prosny dodaje
zapomniany kamienny most z XIX wieku,
znajdujący się na nieużywanej drodze,
biegnącej ze Sternalic do Praszki.
W Faustiance koło Rudnik mieści się
jedno z najbardziej fascynujących w naszym kraju stanowisk paleontologicznych.
O jego randze świadczą liczne odwiedziny
naukowców i amatorów skamieniałej
fauny, przyjeżdżających z całej Europy.
Magnesem przyciągającym tych wyspecjalizowanych turystów jest specyﬁczna
budowa geologiczna tego obszaru. W kamieniołomie obok cegielni występują
liczne skamieniałości dawnych organizmów, zasiedlających te tereny 170-180
milionów lat temu, m.in. amonity i belemnity. Stanowisko w Faustiance należy do
jednego z najważniejszych jurajskich stanowisk w kraju.

Wieś Bobrowa w gminie Rudniki zainicjowała niezwykły konkurs – dla drwali. Doroczne Międzynarodowe Zawody Drwali
sprowadzają do małej Bobrowej już nie
setki, ale tysiące turystów.
W gospodarstwie agroturystycznym w Słowikowie można polatać na paralotni oraz
zdobyć stosowne uprawnienia.

agroturystyka:
Słowików, Dalachów, Żytniów.
www.rudniki.pl

Szlakiem drewnianych
kościołów
tryptyku „Wielka Święta Rodzina”, dzieła
mistrza Jana, ucznia Wita Stwosza. Jego
makieta, wraz z makietą wieży Eifﬂa, zdobiła światową wystawę sztuki architektonicznej w Nowym Jorku.

Opolskie to kraina tolerancji, odmiennych,
a jakże wzbogacających się kultur, tradycji
i narodowości. Kościoły, przykościelne
cmentarzyki: oto zaklęte w kamiennych
rzeźbach milczące i piękne świadectwa minionych wieków, ludzkich losów, dokonań,
wielkich planów. Każdy kościół jest inny i
jak łatwo zaobserwować, każdy ma inną
wieżę. Wędrować możemy oznakowanym
szlakiem drewnianego budownictwa sakralnego. Wiedzie on przez 12 spośród 70
drewnianych świątyń Opolszczyzny: z
Opola-Bierkowic przez Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, Kolanowice, Laskowice, Bierdzany, Lasowice Wielkie, Lasowice Małe,
Chocianowice, Stare Olesno, Wędrynię, a
kończy pod Olesnem, w kościele pielgrzymkowym pw. św. Anny, zbudowanym
w planie róży. Społeczeństwem Opolszczyzny wstrząsnęła dokonana w 1994 roku
głośna kradzież bezcennego gotyckiego

Niespodzianką dla turysty jest piramida
w Rożnowie – grobowiec generała von
Eben, 40 śląskich arystokratów. Piramidę
zbudował uczeń Carla Langhansa, twórcy
Bramy Brandenburskiej.
agroturystyka, konie: Borki Wielkie,
rancho „Tamiza” - Pludry k/Dobrodzienia
ośrodek wypoczynkowy:
„Anpol” - Stare Olesno,
hotel i restauracja:
„U Tomanów” - Pietraszów,
„Alexandra” - Olesno,
„Na Kamieniu” - Borki Małe,
hotel „Olesno”.
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Takie jest Opolskie
Prawie każda miejscowość na Opolszczyźnie ma w sobie jakiś magnes – czy
będzie nim wyjątkowej rangi zabytek,
okaz przyrody, odbudowany z ruin pałac,
w którym mieści się dziś hotel czy też
nowoczesne dyskoteki, kręgielnie, korty
– przyciągające młodych ludzi.

od wieków jest nierozerwalną częścią
Europy, o czym świadczy bogate dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego.
Urodę wsi opolskich doceniają liczne komisje konkursowe, obsypując je medalami i honorami za pionierską i wzorcową
w skali kraju realizację programu „Odnowa Wsi”.

Opolszczyzna jest niewątpliwie atrakcyjna
turystycznie. Ten osobliwy zakątek, leżący
na historycznym polsko-niemieckoczeskim pograniczu tworzy wspólnie 71
gmin skupionych w 12 powiatach, 35
miastach i 1561 wioskach. To dziesiątki
tysięcy zabytków. I ludzie: pracowici,
zgodni, tolerancyjni, wielokulturowi i przywiązani do swojej małej ojczyzny albo jak
mówią opolscy Niemcy, do heimatu. Ta
mała ojczyzna nie oznacza zaścianka, bo

Wracając z każdej proponowanej w tej
książce podróży po Śląsku Opolskim
stwierdzimy – nie bez zdumienia – jak
wiele poznaliśmy miejsc i rzeczy, obok
których przechodziliśmy dotąd, prawie
wcale ich wcześniej nie dostrzegając.
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www.orot.pl
www.umwo.opole.pl
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