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Piotr Mielec
Alicja Mroczek
Adam Krzyżanowski

w połączeniu z malowniczym krajobrazem i cenną przyro-

Adam Kraska
Jarosław Małkowski / BANKFOTO
Archiwa Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz członków
Stowarzyszenia
Archiwa Partnera projektu Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu
Portal www.dabrowskieskarby.pl – s.11
Prudnicki Ośrodek Kultury – s. 17
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu – s. 18
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle – s. 21
Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem – s. 21
Portal www.góryopawskie.eu – s. 57
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu – s. 70
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach – s. 71
Urząd Miasta Nysa – s. 72
Hotel Restauracja Kręgielnia Szara Willa w Opolu – s. 77
Hotel TENIS Chrząstowice – s. 77
Paweł Szpala – s. 84
Małgorzata Iwanicka – s. 15
Archiwa organizatorów imprez

ciągają tysiące turystów. Gdzie? Na polsko-czeskie pogra-

Opracowanie
autorskie

EURO PILOT Sp. z o.o.
ul. S. Konarskiego 3
01-355 Warszawa
tel./fax. +48 22 664 37 20, +48 22 664 50 91
www.europilot.com.pl

Projekt i skład

Ewa Chmielewska

dą dają niezwykłą mieszankę atrakcji, które co roku przy-

nicze: Opolszczyznę i Morawy Środkowe.
Województwo opolskie – najmniejsze w  Polsce, a jakże bogate.
Jego burzliwa historia sięga czasów najdawniejszych. To tu paleontolodzy w pokładach sprzed ok. 230 mln lat odkryli skamieniałości organizmów żyjących zarówno w środowisku wodnym,
jak i lądowym. Sensacyjnym na skalę międzynarodową
odkryciem okazał się pierwszy polski szkielet dinozaura,
jednocześnie najstarszy na świecie, któremu nadano nazwę
Silesaurus opolensis, czyli śląski jaszczur z Opola. Tu także archeolodzy odkryli pozostałości po dawnej kulturze epoki kamienia,
neolitu i brązu. Średniowiecze zaś przyniosło lokowanie wielu opolskich miast, w tym stolicy
regionu – Opola. Nic więc dziwnego, że przemierzając Opolszczyznę można wręcz dotknąć du-

Opracowanie
kartograficzne

Ewa Czajkowska

cha historii, m.in. wspinając się na Wieżę Piastowską w Opolu, przekraczając XIII-wieczne mury
obronne Paczkowa, modląc się przed cudowną figurą św. Anny Samotrzeciej w Sanktuarium
w Górze Św. Anny, czy biorąc udział w oblężeniu Twierdzy Nysa.

ISBN 978-83-8009-949-4

Dzieje Śląska Opolskiego są również zaklęte w licznych zamkach, dworach i pałacach, których

Stolica regionu to ważne centrum turystyczne i kulturalne, którego historia sięga czasów

jest tu ponad 200. Wiele z nich urzeka swoim bajkowym charakterem, zapraszając do odrestu-

średniowiecza. To tu, w XVI w. powstał drugi po praskim uniwersytet. Tu także znajduje się

rowanych wnętrz, pełniących dziś często funkcje hotelowe i restauracyjne.

wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO wysoka na 35 m kolumna Trójcy Przenaj-

Jak restauracje to i kulinaria – kolejny klejnot Opolszczyzny. Wielowiekowe tradycje oraz ście-

świętszej, a także unikalne w skali świata Muzeum Archidiecezjalne. Okolice Ołomuńca obfitują

ranie się różnych kultur i wpływów jest bowiem również widoczne w tutejszej kuchni. Najlepiej

w ciekawe miejsca, jednym z nich jest niewątpliwie muzeum słynnych ołomunieckich serków

odkrywać ją podążając Szlakiem Kulinarnym „Opolski Bifyj” i zajadając się żurem na maślance,

w Lošticach. To jeden ze specjałów tutejszej kuchni, którą najlepiej poznać podążając szlakiem

Roladą Opolską, czy kołoczami. Mówiąc o historii i kulturze, nie można także pominąć jakże

„Rozsmakuj się w regionie Haná”. Co jeszcze przyciąga turystów na Środkowe Morawy? Przy-

ciekawych muzeów, zarówno tych bardziej tradycyjnych w swoim charakterze jak Muzeum

roda. Piękna rzeka Morawa, bogate obszary leśne, obfitujące w ciekawą florę i faunę, poprzeci-

Śląska Opolskiego, jak i nowoczesnych jak Muzeum Polskiej Piosenki. Są tu również miejsca

nane licznymi szlakami pieszymi i rowerowymi, a także podziemny system jaworzyckich jaskiń.

tak unikalne jak Muzeum Gazownictwa w Paczkowie czy Fabryka Robotów – Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Mosznej. Tyle dla ducha. A dla ciała? Przepiękna przyroda, malownicze Góry

Zapraszamy na niezwykłą wędrówkę po Opolszczyźnie i Morawach Środkowych. Oddajemy

Opawskie, jeziora: Nyskie, Turawskie i Otmuchowskie, doskonałe kąpieliska, setki kilometrów

w Państwa ręce przewodnik, w którym znajduje się cała gama przeróżnych atrakcji, tak kul-

szlaków pieszych i rowerowych, idealnych także dla narciarstwa biegowego. To wszystko

turowych, jak przyrodniczych. Niezależnie od tego, które z nich są bliższe Waszemu sercu,

i jeszcze więcej ma do zaoferowania niewielki region w południowo-zachodniej Polsce, w któ-

w tym folderze, na stronie internetowej www.tourism-pl-cz-eu oraz w programach na kanale

rym jest i Polskie Carcassonne, i Polski Rzym, i Opolska Amazonka.

You Tube „Wspólne Dziedzictwo / Společné dědictví” znajdziecie Państwo inspirację do ma-

A może by tak wyskoczyć jeszcze za granicę – do Czech? Prze-

gicznej podróży. Wystarczy tylko zaplanować, kiedy, w jakim towarzystwie i jakiej kolejności

cież Kraj Ołomuniecki i Morawsko‑Śląski to najbliżsi sąsiedzi

odwiedzać poszczególne atrakcje. Życzymy udanego pobytu na polsko-czeskim pograniczu

Opolszczyzny. Były zresztą takie czasy, kiedy obszary te

i niezapomnianych wrażeń!

wraz ze Śląskiem Opolskim znajdowały się w jednym
Państwie. Naprawdę warto wykorzystać obecność
w opolskim, by poznać także atrakcje Środkowych Moraw
i zaplanować sobie od razu niezapomniany pobyt na całym
pograniczu polsko-czeskim.

Zwiedzanie bez barier
W ramach projektu „Wspólne Dziedzictwo / Společné dědictví” oceniono kilkadziesiąt wybranych
atrakcji z pogranicza polsko-czeskiego pod względem ich dostępności dla osób o specjalnych
potrzebach, w tym dla turystów z niepełnosprawnościami i osób starszych. Dzięki temu

Obszar Środkowych Moraw wywodzi się z granic politycznych okręgów Ołomuńca, Přerova

określono nie tylko to, na jakiego rodzaju udogodnienia mogą liczyć odwiedzający atrakcje, ale

i Prostějova. Geograficzne wyznaczenie zaś przebiega poprzez przedgórze Niskiego Jeseni-

także, jakie ewentualne przeszkody mogą napotkać na swojej drodze. Zebrane informacje zostały

ka, błonie rzeki Morawy z rozległą równiną urodzajnej Hany, Bramę Morawską z rzeką Bečvą

przedstawione na stronie internetowej www.tourism-pl-cz.eu

i okraje Wyżyny Drahańskiej. Region ten charakteryzuje burzliwa historia, unikalne obiekty zabytkowe i malowniczy krajobraz. Na turystów czekają tu przede wszystkim zabytki, a wśród
nich m.in. romantyczna zamkowa perła Moraw – Zamek Bouzov i oczywiście Ołomuniec.
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PŘÍBOR

BRUŠPERK

I

I

O

RADKÓW

SI
-KOŹLE
ŚWIĘTOCHŁOWIC
STRZELCE OPOLSKIE
GLIWICE
ZABRZE
Kotlarnia
Cisek
MIAS
KORFANTÓW
GOGOLIN
94
RUDA
KRAPKOWICE
OTMUCHÓW
Dąbrówka
E40
Polska
Vysoka
Pawłowiczki
ŚL.
ZLATÉ HORY
NYSA
Strzeleczki
88
Cerekiew
TOSZEK
78
J. Nyskie
PACZKÓW J.
K
46
TARNOWSK
KUŹNIA
Łącznik B iał a
Otmucho41
JESENÍK Rejviz
Łany
ROKYTNICE POLANICA-ZDR.
RACIBORSKA
GŁUBCZYCE
LEŚNICA
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ŽAMBERK
A1
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Třeméšná
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Přáslavice
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Přemyslovice
Drahotuše
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ZAMEK MOSZNA
Jedna z najsłynniejszych rezydencji w Polsce,
przywodząca na myśl baśniowe klimaty. 99 wież,
365 komnat, łącznie 8 tys. m2 powierzchni otoczonych 10 hektarowym parkiem. Zamek został
wybudowany pod koniec XIX w. w miejscu częściowo spalonego barokowego pałacu. Jest urzeczywistnieniem wizji ówczesnego właściciela
Mosznej – Franza Huberta von Tiele-Wincklera.
Był zamieszkiwany przez jego spadkobierców do
końca II wojny światowej, potem jego losy były
bardzo różne. Dzisiaj to jedna z największych
atrakcji turystycznych województwa opolskiego, udostępniona do zwiedzania. Jest tu także
Restauracja Zamkowa znajdująca się na Szlaku
Kulinarnym „Opolski Bifyj”. Natomiast Ci, których marzeniem jest zamieszkanie w baśniowym
zamku, mogą spędzić noc w stylowych i luksusowych pokojach i apartamentach.
A Moszna, ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina
B +48 77 552 07 77
C https://mosznazamek.pl

ZAMEK PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU
Nie bez przyczyny został wybrany jednym z 7
nowych cudów Polski w Plebiscycie National
Geographic Traveler z 2013 r. Mówią o nim „Śląski Wawel”. Monumentalny, niezwykle okazały,
z wielowiekową historią i co szalenie ważne –
udostępniony do zwiedzania. Gotycka budowla
o charakterze rezydencjalno-obronnym została
wzniesiona w XIII w., a w XVI w. nadano jej charakter renesansowy. Do XVII w. zamek był siedzibą Księstwa Brzeskiego, potem przez wiele lat
niszczał. W okresie międzywojennym otwarto
tutaj Muzeum Miejskie. Po II wojnie światowej
obiekt wymagał gruntownej renowacji, której
został poddany w latach 1966-1990. Obecnie
swoją siedzibę ma tutaj Muzeum Piastów Śląskich. W 2018 r. zamek został wpisany przez
Prezydenta RP na listę Pomników Historii.
A Pl. Zamkowy 1, 49-300 Brzeg
B +48 77 416 32 57
C http://zamek.brzeg.pl
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1

Niewątpliwie Franz Hubert von Tiele-Winckler
był wizjonerem. Świadczy o tym nie tylko architektura zamku, przywodząca na myśl ekranizacje
Walta Disneya, które powstawały przecież długo
po jego wzniesieniu (można by pomyśleć, że Walt
Disney inspirował się Moszną), ale także myśl techniczna. Zamek zasilany jest w wodę pompowaną
z własnych ujęć i gromadzoną w najwyższej wieży, tzw. wieży ciśnień. Jeszcze w 2016 r. cały system odprowadzania nieczystości również odbywał
się w taki sam sposób, jak za Franza Huberta.

2

zamki i pałace

ZAMEK KSIĄŻĘCY NIEMODLIN

3

Ponad 700 lat historii zamkniętej w jednym
z najpotężniejszych zamków w Polsce. Budowla została wzniesiona przez księcia Bolesława
w 1313 r. w miejscu XIII-wiecznej kasztelanii.
Wielokrotnie niszczona i odbudowywana, ostatecznie przyjęła kształt renesansowej rezydencji
odnowionej w XVIII w. w stylu barokowym. Do
końca II wojny światowej była zamieszkiwana
przez ród Praschmów. Po 1945 r. jej losy były
bardzo różne. Dzisiaj zamek poddawany jest
kolejnej renowacji, tak by w pełni mógł być udostępniony dla ruchu turystycznego. Zamkowe
mury, podziemne tunele i ukryte lochy od wieków
są inspiracją dla legend, przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez okolicznych mieszkańców. Ich bohaterów można spotkać przemierzając zamkowe komnaty.
A ul. Rynek 55, 49-100 Niemodlin
B +48 608 090 840
C http://niemodlinzamek.pl

ZAMEK W DĄBROWIE

Czy wiesz, że Zamek Książęcy w Niemodlinie
był scenografią dla słynnego filmu Jana Jakuba
Kolskiego – Jasminum.

4

Słynący z oryginalnych, kręconych kominów, będących unikatem na skalę Europy zamek w Dąbrowie powstał jako renesansowa rezydencja
rodu von Mettich-Tschetschau na początku
XVII w. Swój obecny neorenesansowy styl zawdzięcza jednej z najzamożniejszych rodzin europejskich – Hochbergom, którzy zakupili go pod
koniec XIX w. Zniszczony przez Armię Czerwoną,
obecnie jest własnością Uniwersytetu Opolskiego, który planuje zaadaptować go na centrum
biznesowe. Zamek otacza rozległy zabytkowy
park. Obiekt jest udostępniany do zwiedzania
okazjonalnie, na co dzień podziwiać można go
jedynie z zewnątrz.
Lokalizacja Muzeum Piastów Śląskich na brzeskim zamku ma swoje historyczne uzasadnienie.
Już bowiem w II poł. XIV w. książę Ludwik I – najwybitniejszy Piast doby średniowiecza, rozpoczął
tu gromadzenie drogocennych dzieł sztuki oraz
jednego z największych na terenie ziem polskich
świeckiego księgozbioru okresu średniowiecza,
który przekazał testamentem ufundowanej przez
siebie kolegiacie zamkowej.

A Pl. Zamkowy 1, 49-120 Dąbrowa
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ZAMEK W OTMUCHOWIE

zamki i pałace

5

Górujący nad Otmuchowem, który określany jest
często mianem stolicy kwiatów województwa
opolskiego, gotycko-renesansowy zamek, którego historia sięga XII w. Z dawnego zamku biskupów wrocławskich do dziś zachowało się jedynie skrzydło północno-wschodnie. Obiekt słynie
z unikatowych „końskich schodów”, ale zobaczyć
tu można także atrakcje z czasów średniowiecza,
takie jak zapadnia, cela głodowa, studnia czy tajemne ukryte pomieszczenia. Obecnie na zamku
działa Dom Kultury Zamek, który oferuje szeroki zakres usług wypoczynkowo-turystycznych
i konferencyjnych. Warto zajrzeć także do ogrodu
na wzgórzu zamkowym, założonego przez słynnego niemieckiego przyrodnika Aleksandra von
Humbolta.

ZAMEK W ROGOWIE OPOLSKIM

A Rogów Opolski, ul. Parkowa 36-38, 47-300 Krapkowice
B +48 77 467 21 08
C www.wbp.opole.pl/placowki/zamek-rogow-opolski

12

ZAMEK GÓRNY W OPOLU

7

Średniowieczna budowla nie przetrwała do dzisiejszych czasów. W II poł XVII w. została rozebrana przez jezuitów, którzy pozostawili tylko
jedną basztę z końca XIV w. W 1844 r. podwyższono ją o czwartą kondygnację i zwieńczono
neogotyckim krenelażem. Pod koniec XIX w.
dobudowano do niej gimnazjum, a w latach
30. XX w. jeszcze jedno skrzydło. Powstały w ten
sposób budynek to dzisiaj zespół szkół. Zabytkowa wieża oraz jej podziemie udostępnione jest
do zwiedzania. Ekspozycja znajduje się na trzech
kondygnacjach. W podziemiach jest ona poświęcona fortyfikacjom opolskim, na pierwszym piętrze – dedykowana jest historii Zamku Górnego,
a na drugim znajdują się dokumenty i ryciny dotyczące zamku. Udostępniony do zwiedzania jest
również zamkowy loch.

A ul. Zamkowa 4, 48-385 Otmuchów
B +48 602 711 173
C www.zamek.otmuchow.pl

Renesansowo-klasycystyczny zamek, który
w swoim obecnym kształcie został wzniesiony przez rodzinę Rogojskich na przełomie XVI
i XVII w. Od 1765 r. do II wojny światowej znajdował się w rękach Haugwitzów. W okresie powojennym urządzono w nim przedszkole i spichlerz
zbożowy. Swoją świetność zamek odzyskał wraz
z przejściem na własność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, która prowadzi w nim Oddział Zbiorów Zabytkowych. To właśnie europejskie zabytki
piśmiennictwa i ikonografii przyciągają tu wielu
turystów. Do najcenniejszych należą: rękopis
spisany na szarym pergaminie z 1324 r. i mapa
Śląska opracowana przez Sebastiana Münstera
w 1545 r. Zamek otacza piękny angielski park,
w którym znajduje się także neogotycki „Dom
pod Kogutem” oferujący miejsca noclegowe.

zamki i pałace

A ul. Księcia Władysława II Opolczyka, 46-020 Opole,
B +48 609 648 509
C www.zamekgorny.opole.pl

6

PAŁAC W TUŁOWICACH
Klasycystyczny pałac powstał w 1824 r. na skutek rozbudowy stojącego tutaj niegdyś zamku.
Inicjatorem przebudowy był Louis Praschma.
Pod koniec XIX w. rodzina von Frankenberg�
-Ludwigsdorf nadała mu charakter neorenesansowy. Od II wojny światowej jego losy związane
są z leśnictwem. Początkowo urządzono w nim
szkołę robotników leśnych, mieszkania i szpital,
po wojnie zaś majątek przekazano Nadleśnictwu Państwowemu w Tułowicach. Przez wiele
lat działało w nim Technikum Leśne, obecnie
pałacowe wnętrza pełnią rolę internatu. Z uwagi
na pełnione funkcje obiekt jest udostępniany do
zwiedzania jedynie okazjonalnie, natomiast warto zobaczyć ogólnodostępny park pałacowy.
A ul. Zamkowa 1, 49-130 Tułowice
C www.tltulowice.pl

8

Właściciel pałacu w Tułowicach – Ernst von
Frankenberg-Ludwigsdorf – założył w mieście fabrykę porcelany, którą sprzedał w 1889 r. Schlegelmilchom, stojącym za światowym sukcesem
zakładu. Słynna na całym świecie fabryka Schlegelmilcha produkowała porcelanowe dzieła do
stycznia 1945 r. Dzisiaj, cenione przez kolekcjonerów, zdobią muzea i galerie Europy i świata.
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PAŁAC SULISŁAW

zamki i pałace

9

Drugi obok Mosznej bajkowy pałac w województwie opolskim. Zbudowany na początku
XIX w. w stylu neogotyckim, z dwiema narożnymi wieżami nadającymi mu baśniowego charakteru. Jednym z jego prominentnych właścicieli
był sam król Prus Fryderyk Wilhelm III. Dzisiaj to
pięknie odrestaurowany luksusowy 5-gwiazdkowy hotel – jedyny tej kategorii w województwie. To także jedyny w Polsce ośrodek
medycyny ajurwedyjskiej. Kompleks wraz z zabudowaniami dawnego folwarku otoczony jest
niemal 4 hektarowym parkiem. W sezonie działa
tu także kąpielisko z piaszczystą plażą. Zarówno historia pałacu, jak i jego architektura oraz
obecne funkcje sprawiają, że Sulisław to jedno
z najciekawszych miejsc na mapie turystycznej
województwa opolskiego.
A Sulisław 24, 49-200 Grodków
B +48 501 627 775
C www.palacsulislaw.pl

PAŁAC PAWŁOWICE
Kolejny na mapie województwa opolskiego pałac,
który po gruntownej renowacji został przeznaczony na cele hotelowe. Rezydencja von Pannwitza nosząca cechy neorenesansowe i neobarokowe została wzniesiona w 1864 r., później była
wielokrotnie przebudowywana. Przez wiele lat
funkcjonowało tutaj przedszkole, potem szkoła,
ostatecznie zamknięta w 2002 r. Remont i adaptacja obiektu zakończyły się w 2010 r., który
otworzył zupełnie nowy etap w historii rezydencji. Dzisiaj jej luksusowe wnętrza mieszczą
hotel ze strefą SPA oraz wykwintną restaurację
należącą do Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj”,
serwującą potrawy należące do sieci Dziedzictwo Kulinarne, wśród których znajduje się m.in.
tradycyjny kołocz śląski. W pałacu znajduje się
również założona w 2015 r. winnica. Cały kompleks otacza niewielki, urokliwy park.
A Pawłowice 58, 46-310 Gorzów Śląski
B +48 34 341 14 66
C www.palacpawlowice.pl
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PAŁAC W WIĘKSZYCACH
Przepiękny XIX-wieczny pałac, który dziś zaprasza gości na kulinarną ucztę, mieści się tutaj
bowiem ekskluzywna restauracja. Rezydencja
w stylu historyzmu, z dominującymi elementami neogotyckimi została wzniesiona ok. 1871 r.
przez radcę handlowego i filozofa Marca Heymanna. Jej kolejny właściciel – Emil Phyrkosch –
przekazał ją na cele społeczne tuż przed II wojną światową. Przez jakiś czas w pałacu działało
przedszkole, później szpital oficerów niemieckich,
następnie żołnierzy radzieckich, a po 1945 r.
obiekt służył Uniwersytetowi Ludowemu.
W 2003 r. przeszedł w ręce prywatne, został
odrestaurowany i udostępniony jako restauracja
z 7 pięknymi salami jadalnymi.
A ul. Kozielska 15, 47-208 Większyce
B +48 602 678 779
C www.palacwiekszyce.pl

Pałac Sulisław pełen jest pięknych przedmiotów
z duszą i historią. Można tu zobaczyć m.in. żyrandol
z apartamentu Sophii Loren oraz rozkładany stół,
który niegdyś stał w szkockim zamku Micka Jaggera,
który to odkupił go od samej królowej Elżbiety II.

10

PAŁAC JAKUBUS W JAKUBOWICACH

11

Pierwszy właściciel pałacu w Większycach
był tak bogaty, że chciał wyłożyć podłogę jednej
z sal złotymi monetami. Potrzebował jednak zgody
cesarza. Ten wydał decyzję pozytywną, pod warunkiem jednak, że złote monety zostaną ułożone
pionowo, jedna przy drugiej. Nie mógł sobie przecież pozwolić na to, by jego wizerunek był zadeptywany na monetach położonych poziomo. Na to
jednak Heymanna nie było stać , dlatego ostatecznie zrezygnował on ze złotej podłogi.

12

Neoklasycystyczny pałac został wzniesiony pod
koniec XIX w. Jego twórcą i pierwszym właścicielem był Moritz Karl Ernst von Prittwitz und Gaffron – generał i inżynier wojskowy, który kierował
m.in. budową twierdzy Poznań. Rezydencja otoczona 4-hektarowym parkiem i fosą (w znacznej
mierze zasypaną w 1926 r.) obecnie znajduje się
w rękach prywatnych. W kompleksie funkcjonują
obecnie 3 obiekty hotelowe o wysokim standardzie: oprócz zabytkowego pałacu, goście mogą
spędzić noc w Pokojach nad Stajnią i Hotelu za
Parkiem. Do dyspozycji jest także strefa SPA oraz
stylowe zaplecze gastronomiczne. Jakubus słynie
ze szkoły jeździeckiej i stajni, jest także organizatorem oficjalnych zawodów jeździeckich o randze
regionalnej, krajowej i międzynarodowej.
A Jakubowice 36, 46-113 Wilków
B +48 728 546 001
C www.jakubus.pl
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PAŁAC W KAMIENIU ŚLĄSKIM
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Późnobarokowy pałac wzniesiony na przełomie
XVII i XVIII w. w miejscu średniowiecznego zamku należącego do słynnych w Europie Odrowążów, z których pochodzi św. Jacek urodzony właśnie w Kamieniu Śląskim. Rezydencja przetrwała
II wojnę światową praktycznie nienaruszona, ale
kolejne lata jej nie oszczędzały. Jej ruiny w 1990 r.
przejęła Diecezja Opolska, która po odbudowie
ustanowiła tutaj Sanktuarium św. Jacka – Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego. Przybywają do niego
pielgrzymi z Polski i zagranicy.
Nieopodal, w zmodernizowanych zabudowaniach
folwarcznych znajduje się zespół wypoczynkowo-rehabilitacyjny Sebastianeum Silesiacum, a cały
kompleks otacza urokliwy 14‑hektarowy park.

Jeden z najbardziej reprezentacyjnych budynków
w Prudniku. Willa Fränkla, współwłaściciela fabryki tekstylnej i wielkiego filantropa, to świadectwo dziejów prudnickich rodzin fabrykanckich.
Wzniesiona została pod koniec XIX w. w stylu
klasycystycznym i pełniła rolę willi mieszkalnej.
Nazywana często Białym Domem zachwyca
przede wszystkim bogactwem architektury. Duże
wrażenie robi także jej wnętrze, zwłaszcza klatka schodowa z pięknymi drewnianymi schodami,
zdobiona biblijnym freskiem „Znalezienie Mojżesza”. Ciekawostką jest, iż znajdujące się w niej:
kominek, secesyjna fontanna i duży świetlik miały
symbolizować trzy żywioły: ogień, wodę i powietrze. Dzisiaj Willa Fränkla jest siedzibą Prudnickiego Ośrodka Kultury.

A ul. Parkowa 1a, 47-325 Kamień Śląski
B +48 77 467 11 20
C kamien.biz/104/sanktuarium-sw-jacka.html

A ul. Kościuszki 1A, 48-200 Prudnik
B +48 77 436 33 96
C www.pok-prudnik.pl

RUINY ZAMKU W UJEŹDZIE
Średniowieczny zamek biskupów wrocławskich
został wzniesiony na początku XIII w. Przez
wieki swojego istnienia był rozbudowywany
i zmieniał właścicieli. Ostatnimi była rodzina
Hohenlohe, która przebudowała go na barokowo-manierystyczny pałac. Budowla przetrwała setki lat aż do 1945 r., kiedy to wchodząca
Armia Czerwona podpaliła większość zabudowy Ujazdu, w tym również zamek. Do dzisiaj
zachowały się jedynie jego malownicze ruiny,
kilka lat temu zabezpieczone i udostępnione do
zwiedzania. Roztacza się z nich piękna panorama okolicy.
A ul. Matejki, 47-143 Ujazd
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ZAMEK BOUZOV
Romantyczna zamkowa perła Moraw wzniesiona
na przełomie XIII i XIV w., zlokalizowana w pobliżu Ołomuńca. Swój obecny kształt zawdzięcza
wielkiej przebudowie z końca XIX w. dokonanej
przez arcyksięcia Eugeniusza Habsburga, wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, w rękach których zamek znajdował się od XVII w. Do dnia dzisiejszego przekraczając jego progi można poczuć
atmosferę zakonu niemieckich rycerzy. Zamek
jest w pełni umeblowany i wyposażony w dzieła
sztuki oraz antyczne meble. Nie lada atrakcją są
dwa działające do dzisiaj mosty zwodzone. Turyści mają możliwość zwiedzania zamku, przemierzając różne trasy tematyczne, w tym także trasy
dla dzieci.
ZY

J D O SĄ

S IA
DA

A Bouzov 8, 783 25 Bouzov
B +420 775 888 960
C www.hrad-bouzov.cz
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WIEŻA PIASTOWSKA W OPOLU

obiekty forteczne i obronne
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Symbol Opola, jeden z najstarszych zabytków
architektury obronnej w Polsce, jedyny ślad po
nieistniejącym już dzisiaj XIII-wiecznym Zamku
Piastowskim, wzniesionym w 1217 r. w miejscu
wczesnośredniowiecznego grodu, a wyburzonym w 1928 r. Wieżę zbudowano ok. 1300 r. na
odrzańskiej wyspie Pasieka, jako budowlę niezwykle nowoczesną i monumentalną. 42 m wysokości i dochodzące do 3 m grubości mury u jej
podstawy nadal robią wrażenie. Pierwotnie pełniła ona funkcje mieszkalno-obronne, była także
doskonałym punktem obserwacyjnym. Dzięki
gruntownej renowacji przeprowadzonej w latach 2013-2014 zwiedzający mogą podziwiać
nie tylko odrestaurowaną średniowieczną wieżę, ale także multimedialną ekspozycję dotyczącą historii Opola, Zamku Piastowskiego i Wieży
Piastowskiej.

WIEŻA WOKA W PRUDNIKU

A Plac Zamkowy, 48-200 Prudnik
B +48 77 406 80 60
C http://www.muzeumprudnik.pl
Wieża Woka to najstarsza wieża zamkowa na
Górnym Śląsku i najstarsza prywatna budowla
obronna w dzisiejszych granicach polskich, ponieważ w średniowieczu istniało prawo tzw. regale
grodowe, według którego umocnione grody i zamki
mogli budować jedynie królowie, książęta i najwyżsi dostojnicy kościelni. W XIII w. Prudnik przynależał do Królestwa Czeskiego, gdzie prawo takie nie
obowiązywało.
18

TWIERDZA NYSA - BASTION ŚW. JADWIGI
Znajdujący się w centrum Nysy bastion św. Jadwigi to część miejskich fortyfikacji wzniesionych
w XIV wieku. Jego obecny, dwukondygnacyjny
kształt jest wynikiem przebudowy z XVII wieku,
kiedy miał zostać przekształcony w koszary. Na
początku XIX w. był miejscem przygotowywania
amunicji w czasie trwającego aż 114 dni oblężenia przez wojska napoleońskie, a w 1870 r. był
więzieniem dla francuskich jeńców. Później pełnił
rolę koszar. Dzisiaj, po gruntownej renowacji, jest
siedzibą punktu informacji turystycznej oraz miejscem wielu wydarzeń kulturalnych. Zabytkowymi
korytarzami bastionu wiedzie trasa turystyczna
będąca częścią szlaku prowadzącego dawnymi
umocnieniami Twierdzy Nysa, która swego czasu
była jedną z najlepszych fortec w całej Europie.
A ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa
B +48 77 433 49 71
C www.informacja-turystyczna.nysa.pl

A ul. Piastowska 14, 45-081 Opole
B +48 77 441 50 20 (MOSiR)
C https://www.wiezapiastowska.pl

Wieża Zamkowa, zwaną też Wieżą Woka, jest
najstarszym zabytkiem Prudnika i jedyną pozostałością po XIII-wiecznej warowni, zbudowanej
przez czeskiego możnowładcę, rycerza i założyciela Prudnika – Woka z Rożemberka. Średniowieczny zamek spłonął na początku XIX w.,
ostała się tylko wieża. Po gruntownym remoncie
zakończonym w 2009 r. pełni ona rolę punktu widokowego. Z wysokiej na 41 m budowli
rozpościera się piękna panorama miasta i Gór
Opawskich.

obiekty forteczne i obronne

18

FORTYFIKACJE NYSKIE

19

W nyskiej twierdzy przetrzymywany był m.in.
wybitny polityk rewolucji francuskiej – markiz de la
Fayette – jeden z twórców Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. W czasie I wojny światowej
więziony był tu Charles de Gaulle, późniejszy prezent Francji.

20

Wspaniale zachowany system fortyfikacji. Większość przetrwałych do dziś obiektów pochodzi
z XVIII wieku, choć pierwsze fortyfikacje drewniano-ziemne otoczyły Nysę w drugiej połowie
wieku XIII-tego. Szerokie prace nad umocnieniami przeprowadzono w czasach panowania Habsburgów (Nysa należała wówczas do Królestwa
Czech). Kolejne przebudowy przypadły na okres
władania Prus, kiedy to Fryderyk II, doceniając
strategiczne położenie Nysy, przekształcił miasto w nowoczesną silną twierdzę. Współcześnie,
mimo licznych zniszczeń, zespół twierdzy jest
unikalnym przykładem inżynierii i architektury
fortecznej. Obecnie trwają prace rewitalizacyjne
wybranych obiektów fortecznych, które łącznie
zajmują około 80 ha i znajdują się na nieruchomościach o powierzchni ok. 230 ha.
A ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa
B +48 774334971, +48 602 654 128
C www.informacja-turystyczna.nysa.pl
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BYCZYNA
Przyjmuje się, że miejscowość ta jest rówieśniczką państwa polskiego, z niezwykle ciekawą historią, sięgającą czasów wczesnośredniowiecznych.
Miasto w sposób znaczący zapisało się na kartach historii, m.in. jako miejsce triumfu oręża polskiego. Gdyby nie zwycięstwo Jana Zamoyskiego
pod Byczyną w 1588 r., tron Polski trafiłby w ręce
Habsburgów i nie byłoby dynastii Wazów, Potopu Szwedzkiego i Odsieczy Wiedeńskiej. Dziś
Byczyna to przede wszystkim zabytki, które nadają miastu niepowtarzalnego uroku. Zachowane
mury obronne należą do jednych z najstarszych
w Polsce miejskich fortyfikacji średniowiecznych,
podobnie jak zachowany wewnętrzny układ ulic.
Koniecznie trzeba tu zobaczyć: gotycki ewangelicki kościół pw. św. Mikołaja z XIV w., wzniesiony na przełomie XV i XVI w. ratusz oraz barokowy kościół pw. św. Trójcy z 1767 r.
C http://byczyna.pl

miasta i miasteczka
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W XIX w. Byczyna uważana była za najszczęśliwsze miasto na świecie, jako że przez kilkadziesiąt lat nikt tu nie umarł. Szczęście opuściło miasto
wraz z wejściem Armii Czerwonej w 1945 r., która
dokonała ogromnych zniszczeń.

miasta i miasteczka
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KĘDZIERZYN-KOŹLE
Miasto możliwości, które w swoim obecnym
kształcie powstało w 1976 r. z połączenia miast
Koźle, Kędzierzyn, Kłodnica, Sławięcice oraz
obszaru gminy Sławięcice. Jego historia związana jest z losami Koźla, o którym najstarsze
wzmianki pochodzą z 1108 r., a które prawa
miejskie otrzymało w XIII w. Z tamtych czasów pochodzą zachowane do dziś pozostałości
zamku, będące najstarszym zabytkiem Kędzierzyna-Koźla. Do ciekawych pamiątek przeszłości miasta należą także: fragmenty dawnych
umocnień Twierdzy Kozielskiej z XVIII w., liczne
kościoły, w tym gotycki pw. św. Zygmunta i św.
Jadwigi Śląskiej w Koźlu oraz zespół parkowo
‑pałacowy w Sławięcicach. Unikalną atrakcją jest
niewątpliwie zabytkowy Kanał Kłodnicki, łączący
Koźle z Gliwicami (Kłodnica). Zbudowany został
w latach 1792-1812 i jest jednym z najstarszych
europejskich kanałów żeglugowych, wyposażonych w śluzy komorowe. Odcinek przebiegający przez Kędzierzyn-Koźle należy do najlepiej
zachowanych.

Jedną z największych atrakcji turystycznych
Kędzierzyna-Koźla i okolic jest rejs po Odrze i Kanale Kłodnickim ze śluzowaniem. W czasie jego
trwania można zobaczyć Syfon Kłodnicy w Lenartowicach. Jest to przepust syfonowy dla rzeki Kłodnicy zbudowany z betonowych rur pod Kanałem
Gliwickim. W Europie jest tylko kilka takich miejsc,
gdzie rzeka przepływa pod kanałem.

C http://www.kedzierzynkozle.pl

GŁUCHOŁAZY
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KOLONOWSKIE

Malowniczo położone u podnóża Gór Opawskich Miasto Orderu Uśmiechu z licznymi zabytkowymi kamieniczkami wpisanymi do rejestru
zabytków. Jego rodowód sięga czasów średniowiecza. Z XV w. do dzisiaj zachowały się fragmenty murów miejskich i Wieża Bramy Górnej.
Kilkusetletnią historię ma także kościół pw. św.
Wawrzyńca, którego początki sięgają XIII w.
oraz kościółek cmentarny św. Rocha, powstały
w miejscu kaplicy z ok. 1350 r. Głuchołazy słyną
także z tradycji uzdrowiskowych. Założony pod
koniec XIX w. Park Zdrojowy z oddaną do użytku
w 2018 r. jedyną na Opolszczyźnie tężnią solankową z 15 metrową wieżą z tarasem przyciąga
rokrocznie setki turystów i kuracjuszy.
C https://nowe.glucholazy.pl

20

Położone nad Opolską Amazonką – Małą Panwią, na terenie obszaru chronionego „Lasów
Stobrawsko-Turawskich”, zachwyca przede
wszystkim bogatym środowiskiem przyrodniczym. Tereny leśne są doskonałe do uprawiania
turystyki pieszej i rowerowej, a rzeka Mała Panew jest idealna na spływy kajakowe. Płynąca
prawie w całości w swoim naturalnym korycie,
tworząca liczne malownicze zakola i starorzecza

stwarza doskonałe warunki dla miłośników
kajaków. Kolonowskie warto także odwiedzić
z uwagi na znajdującą się w zabytkowej drewnianej chacie Izbę Historii Regionalnej, dzieło
mieszkańców i członków stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga”.
C http://kolonowskie.pl
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KRAPKOWICE
Miasteczko o średniowiecznym rodowodzie.
Przez wieki tworzyły je dwie odrębne osady
o zgoła różnym charakterze: ważny ośrodek
miejski i handlowy Krapkowice na lewym brzegu
Odry i stara osada rybacka – Otmęt na prawym
brzegu. Po dziś dzień zabytkowe XIV‑wieczne
mury miejskie kryją wiele atrakcji. Największą
i najstarszą jest Wieża Bramy Górnej – tzw.
Krapkowicka Baszta, z której codziennie w samo
południe nadawany jest hejnał Krapkowic. Znajduje się tu także taras widokowy i Izba Muzealna Papiernictwa, w której można stworzyć
własnoręcznie unikalny arkusz papieru. Warto
również zobaczyć krapkowicki zamek, pomimo
że z dawnego wyglądu późnorenesansowej, potężnej budowli niezbyt wiele zachowało się do
naszych czasów. W mieście znajduje się ponadto
port jachtowy z wypożyczalnią sprzętu wodnego
i polem kempingowym.
C https://krapkowice.pl

LEŚNICA

miasta i miasteczka
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Po największych atrakcjach Krapkowic i okolic
turystów prowadzi „Obuwniczy Szlak”. To absolutnie unikalny pomysł znakowania atrakcji bucikami
z kodami QR. Buciki są nawiązaniem do Śląskich
Zakładów Przemysłu Skórzanego „Otmęt”, które
przez kilkadziesiąt lat były potentatem w branży
obuwniczej. Otmęcki but jest synonimem wysokiej
jakości wykonania i doskonałej opinii wśród klientów, do których niedawno dołączyła kadra narodowa polskich skoczków narciarskich.

26
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NAMYSŁÓW
Miasto o ponad 750-letniej historii, położone na
pograniczu Dolnego i Górnego Śląska oraz Wielkopolski, jest znane przede wszystkim z wielowiekowych tradycji piwowarskich. Namysłowski
Browar jest jednym z najstarszych w Europie,
może się poszczycić blisko 700-letnią tradycją
warzenia piwa. Jego wyjątkowość potwierdza
fakt wpisania go na listę zabytków Narodowego
Instytutu Dziedzictwa. Do innych atrakcji miasta
należą: odresturowane średniowieczne mury
miejskie z pełniącą funkcję punktu widokowego
Bramą Krakowską, rynek z gotyckim ratuszem,
a także zabytkowy XIX-wieczny młyn miejski
nad Młynówką, w którym działa Izba Techniki
Młynarskiej.
C https://namyslow.eu

NYSA

Położona na południowo-wschodnim zboczu
Góry Św. Anny Leśnica to jedno z najstarszych
miast tej części Śląska. Pierwsze wzmianki o niej
pochodzą bowiem z 1217 r. Niegdyś specjalizowała się w rzemiośle i handlu, funkcjonowały tu
także młyny wodne i browar. Dzisiaj to klimatyczne miasteczko wyróżniające się pięknym rynkiem
otoczonym zabytkowymi kamienicami, z XVIII-wiecznym pomnikiem św. Jana Nepomucena.
Będąc tu warto odwiedzić Galerię Sztuki z Małym
Muzeum Leśnickim, która mieści się w jednym
z najstarszych budynków w mieście. Wart uwagi jest ponadto barokowy kościół parafialny pw.
św. Trójcy oraz gotycki kościół cmentarny. Będąc w Leśnicy w okolicach połowy kwietnia koniecznie trzeba przemierzyć, pieszo lub rowerem,
słynną „Aleję Czereśniową” łączącą miasteczko
z Górą Św. Anny. Przepięknie kwitnące drzewa
czereśniowe tworzą w tym okresie niezwykle
urokliwy krajobraz.

Śląski Rzym, urokliwe miasto z licznymi, bezcennymi zabytkami sakralnymi, wielowiekowa
siedziba biskupów wrocławskich, centrum sztuki
złotniczej i potężna, jedna z najsilniejszych i najnowocześniejszych twierdz XIX-wiecznej Europy.
Tak w skrócie można opisać Nysę – miasto lokowane na prawie flamandzkim w 1223 r. Będąc
tu nie można pominąć najważniejszych świadków wielowiekowej historii, w tym drugiej co do
wielkości świątyni gotyckiej w Polsce – Bazyliki
pw. św. Jakuba i Agnieszki i zlokalizowanego
w dzwonnicy Skarbca św. Jakuba oraz stanowiącego część XIV-wiecznych fortyfikacji bastionu
św. Jadwigi. Warto również wybrać się do zabytkowego Pałacu Biskupów Wrocławskich –
obecnie siedziby Muzeum Powiatowego w Nysie, pójść na spacer po nyskim rynku i miejskim
szlakiem bł. Marii Luizy Merkert. Na spragnionych
wypoczynku nad wodą czeka zaś Jezioro Nyskie
z wieloma atrakcjami.

C http://www.lesnica.pl

C http://www.nysa.eu
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OLESNO

miasta i miasteczka
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Założone na początku XIII w. miasto słynie przede
wszystkim z oleskiej róży zaklętej w drewnie,
czyli drewnianego kościoła pw. św. Anny, uznawanego za perłę architektury drewnianej z uwagi
na swój charakterystyczny kształt. Jego największą świętością jest późnogotycka figura św. Anny
Samotrzeciej. Oleskie sanktuarium to jednak nie
jedyny zabytek wart odwiedzenia. Uwagę zwracają także: kościół pw. św. Michała, XIX-wieczny
ratusz oraz Oleskie Muzeum Regionalne, które
mieści się w XVIII-wiecznej zabytkowej kamienicy barokowej. Olesno znane jest także z funkcjonującej od 1907 r. Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, produkującej słynną „Śmietankówkę
Oleską” i produkty wpisane na Listę Produktów
Tradycyjnych Województwa Opolskiego (ser
twarogowy, masło).

OPOLE

C https://www.opole.pl
24
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OTMUCHÓW

Miasto położone na Przedgórzu Sudeckim pomiędzy dwoma jeziorami Otmuchowskim oraz
Nyskim. Dominantą miejscowości jest dawna
rezydencja biskupów wrocławskich ze słynnymi końskimi schodami. Klimatyczne kamieniczki w obrębie Starego Miasta, XVI-wieczny
ratusz, Wieża Wróbla będąca herbem miasta
oraz pozostałości miejskich fortyfikacji pozwalają przenieść się w czasy, kiedy Otmuchów był
areną walk o wpływy pomiędzy śląskimi książętami a biskupstwem. Niezwykłym zabytkiem

C https://olesno.pl

Opole, jedno z najstarszych miast w Polsce, o ponad 800-letniej historii, znane jest w kraju i za
granicą przede wszystkim z odbywającego się tu
od 1963 r. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki,
z którym nieodłącznie kojarzony jest Opolski Amfiteatr Tysiąclecia oraz Wieża Piastowska, drugoplanowy aktor wszystkich koncertów festiwalowych. Niezależnie od pory roku miasto zachwyca
swoją niepowtarzalną atmosferą, architekturą
i gościnnością mieszkańców. Będąc w Opolu koniecznie trzeba zobaczyć: Katedrę, Zamek Górny
i Wzgórze Uniwersyteckie. Warto odwiedzić tutejsze muzea: jedyne i niepowtarzalne Muzeum
Polskiej Piosenki, które na swoją siedzibę wybrało Amfiteatr Tysiąclecia, Muzeum Śląska Opolskiego z arcyciekawą Kamienicą Czynszową oraz
Muzeum Wsi Opolskiej. Spacerując nie można
ominąć zielonych płuc Opola, czyli Wyspy Bolko
z ZOO. Warto również zahaczyć o Opolską Wenecję. Niezapomnianych wrażeń dostarczy rejs
statkiem po Odrze i Młynówce. Opole daje wiele
możliwości wypoczynku, łącząc w sobie dziedzictwo kulturowe i przepiękną przyrodę.

miasta i miasteczka

PACZKÓW

miasta jest barokowy kościół pw. św. Mikołaja
i św. Franciszka Ksawerego oraz jego wnętrza
z freskami Michaela Willmanna, zwanego „śląskim Rembrandtem”.
C www.otmuchow.pl

32

Miasto założone w 1254 r. jako gród obronny
chroniący południowo-zachodnią granicę księstwa biskupiego. Zachowane średniowieczne
mury obronne, miejscami wysokie na 7 m, okalające miasto regularnym owalem o długości 1,2 km,
19 baszt oraz 3 wieże bramne to nadal największe atrakcje miasta. Ale Paczków słynie nie tylko
z fortyfikacji. Unikatem na skalę Europy jest funkcjonujące od 1991 r. Muzeum Gazownictwa. Koniecznie trzeba zobaczyć także: rynek z pięknymi
kamienicami reprezentującymi wiele stylów architektonicznych, datowany na poł. XVI w. ratusz
z renesansową wieżą, monumentalny, uchodzący
za najsłynniejszy kościół warowny w Europie – kościół pw. św. Jana Ewangelisty, a także legendarny
XVIII-wieczny Dom Kata.
C https://paczkow.pl
To niewielkie miasteczko, uhonorowane statusem pomnika historii, często określane jest mianem polskiego Carcassonne – francuskiego miasta
położonego u stóp Pirenejów, które uważane jest
za najwspanialsze miasto średniowiecznej Europy.
Otaczają je fortyfikacje z VI w.
25

PRUDNIK
Położone u stóp Gór Opawskich miasto tkaczy,
z malowniczym rynkiem, pozostałościami średniowiecznych zabudowań warownych i klasztorem, w którym internowany był Kardynał Stefan
Wyszyński. Swój rodowód Prudnik ma w XIII w.,
kiedy wzniesiono tu zamek obronny. Do dzisiaj
zachowała się jedynie Wieża Woka pełniąca
rolę punktu widokowego. Nieopodal znajduje
się rynek z XVIII-wiecznym ratuszem i barokową fontanną. Na uwagę zasługują: kościół pw.
św. Michała Archanioła z I poł. XVIII w. i zespół
klasztorny Bonifratrów. Warte odwiedzenia
są też miejsca związane z tradycjami tkackimi:
Willa Fränkla i Centrum Tradycji Tkackich. XIX-wieczny park miejski i otaczające Prudnik lasy
stanowią doskonałe miejsce na aktywny wypoczynek. Warto dodać, iż w mieście działa nowoczesne Szkolne Schronisko Młodzieżowe o wysokim standardzie, w którym mieści się także
4-gwiazdkowe centrum informacji turystycznej.
C https://prudnik.pl

TUŁOWICE
Miasto znane przede wszystkim z produkowanej tu jeszcze do niedawna porcelany, która do
czasów II wojny światowej była eksportowana
na cały świat. Fabrykę założył w XIX w. właściciel tutejszego pałacu – Ernst von Frankenberg-Ludwigsdorf, ale za jej światowym sukcesem
stał jej drugi właściciel – Erhard Schlegelmilch.
W czasach PRL działał tutaj Porcelit Tułowice,
produkujący ceramikę użytkową na ogromną
skalę. Najbardziej charakterystycznym punktem
miasta jest klasycystyczny pałac wzniesiony
w 1824 r. na skutek rozbudowy stojącego tutaj niegdyś zamku. Dzisiaj jego wnętrza pełnią
rolę internatu. Otacza go zabytkowy park o powierzchni ponad 6 ha.
C http://tulowice.pl
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Położone w malowniczej Dolinie Małej Panwi
i pięknych lasach miasto powstało jako kolonia
robotnicza wokół huty szkła. Jego symbolem jest
komin kotłowni huty o wysokości 96 m! Wśród
walorów kulturowych na uwagę zasługują
Zameczek Myśliwski z 1856 r. i kościół ewangelicki z 1893 r. Warto także odwiedzić Śląską Izbę Tradycji w Liceum Ogólnokształcącym
i Centrum Edukacji Leśno-Przyrodniczej z Izbą
Leśno‑Przyrodniczą i Ogrodem Edukacyjno
‑Przyrodniczym im. Jana Pawła II z Dębem Papieskim. Na amatorów aktywnego wypoczynku
czekają przystanie kajakowe i ścieżki rowerowe.
Prudnik należy do grona 30 polskich miast
i miasteczek zrzeszonych w Międzynarodowej Sieci Miast Dobrej Jakości Życia Cittaslow. Miasto realizuje więc dużo działań prospołecznych i proekologicznych, koncentruje się na zrównoważonym
rozwoju, zachowaniu niepowtarzalnego charakteru, pielęgnowaniu lokalnej wytwórczości i kuchni,
a także rozwijaniu tradycji gościnności.
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C https://zawadzkie.pl

36

MĚSTO OLOMOUC
Historyczna stolica Moraw o ponad 1000-letniej historii. Jej najcenniejszym zabytkiem jest
znajdująca się na Rynku Górnym kolumna
Trójcy Przenajświętszej, wybudowana w latach 1716–1754 przez cesarskiego architekta – Wacława Rendera. Mająca 35 m budowla
to najwyższa rzeźba w Czechach. Od 2000 r.
znajduje się na liście światowego dziedzictwa
UNESCO. Poza tym w Ołomuńcu warto zobaczyć kościół pw. św. Maurycego z dwoma asymetrycznymi wieżami, gotycką katedrę pw. św.
Wacława oraz dawny pałac biskupi z Muzeum
Archidiecezjalnym. Będąc w historycznej stolicy
Moraw koniecznie trzeba spróbować słynnych
ołomunieckich serków, których muzeum znajduje się w oddalonych o niecałe pół godziny drogi
Lošticach.
ZY

J D O SĄ

S IA

C https://www.olomouc.eu
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DĄBROWA
Wieś położona w aglomeracji opolskiej, na skraju
Borów Niemodlińskich. Swoją nazwę wzięła od
staropolskiego określenia lasu złożonego z dębów – dąbrowy. Jej historia jest ściśle związana
z dziejami całego Górnego Śląska, wraz z którym
kilkukrotnie zmieniała przynależność państwową. Od 1945 r. znajduje się w granicach Polski.
Swój ślad w Dąbrowie pozostawiły bogate rody
von Mettich-Tschetschau i Hochbergowie. Tym
pierwszym wieś zawdzięcza słynący z kręconych
kominów zamek, tym drugim zaś jego neorenesansowy styl. Poza zamkiem na uwagę zasługuje
zabytkowy kościół pw. św. Wawrzyńca, wzniesiony w XVII w., najpewniej na miejscu poprzedniej świątyni datowanej na XIV w. Dąbrowa słynie przede wszystkim z odbywającej się co roku
we wrześniu imprezy – Zamczysko. Dąbrowskie
Spotkania z Poezją Śpiewaną.
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KARŁOWICE/POPIELÓW
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zamek obronny zbudowany w XIV w. w zakolu
Stobrawy przez rodzinę Czamborów obecnie
w rękach prywatnych. Na uwagę zasługuje też
neogotycki kościół pw. św. Michała Archanioła
z końca XIX w.
C http://popielow.pl
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POKÓJ

Zlokalizowany na skraju Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego. Niegdyś do funkcjonującego
w nim teatru i domu koncertowego zjeżdżała
się elita XVIII i XIX-wiecznego świata. W latach
1806-1807, korzystając z mecenatu drugiego
właściciela Pokoju, księcia Heinricha Friedricha
Eugena, przebywał tu Carol Maria von Weber.
Dziś na pamiątkę tych wydarzeń co roku odbywa się tu Festiwal Muzyki Parków i Ogrodów
im. Webera. Największym skarbem Pokoju jest
zabytkowe założenie parkowe, które składa się
z trzech części: parku francuskiego – ogrodu

C http://gminadabrowa.pl

Położone nad Stobrawą, na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, dzisiaj kojarzone
przede wszystkim z ks. Janem Dzierżoniem, który
po studiach teologicznych we Wrocławiu objął
tutejszą parafię. W domu znajdującym się przy
ul. Kościelnej spędził kilkadziesiąt lat swojego życia, prowadząc działalność naukową i popularyzatorską. Poza plebanią warto zobaczyć gotycki

wieś opolska

barokowego, parku krajobrazowego (z XIX w.)
oraz parku angielskiego w Winnej Górze. Z zabytków warto obejrzeć utrzymany w barokowo
‑rokokowej stylistyce kościół ewangelicki Księżnej Zofii z poł. XVIII w. oraz przylegający do niego
cmentarz z wieloma zachowanymi XIX i XX-wiecznymi nagrobkami, rzeźbami figuralnymi,
stelami i obeliskami.
C http://www.gminapokoj.pl
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SUCHY BÓR

Założona w 1773 r. na podstawie werdyktu samego króla Prus Fryderyka II Wielkiego wieś
położona jest w południowej części Borów
Stobrawskich i – z wyjątkiem strony północno-wschodniej otoczona jest lasami. Na pamiątkę
wykarczowania lasu pod założenie wsi, dawna
pieczęć wiejska zawierała symbol piły. W otaczających wieś lasach, dzięki którym panuje tu

wyjątkowo korzystny klimat, licznie występują chronione oraz rzadkie w skali kraju rośliny
i zwierzęta. Wieś jest włączona do sieci szlaków
rowerowych Doliny Małej Panwi, a jej największą atrakcją jest kąpielisko letnie przy Ośrodku
Szkoleniowo-Wypoczynkowym.
C http://chrzastowice.pl
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TURAWA

Początki wsi nie są znane, według legendy bogate w zwierzynę (m.in. tury, skąd nazwa), lasy
otaczające dzisiejszą Turawę były celem polowań książąt opolskich, którzy postanowili zbudować tutaj zameczek myśliwski. Wieś położona na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów
Stobrawsko-Turawskich, w otoczeniu lasów
i atrakcyjnych zbiorników wodnych, jest centrum
turystyczno-wypoczynkowym
Opolszczyzny.

Znajdujące się tu jeziora, powstałe w wyniku
budowy zapory na Małej Panwi, to dzisiaj znane i lubiane kąpieliska, oblegane w sezonie przez
setki turystów. Okolice Turawy to również raj dla
wędkarzy i miłośników przyrody, zwłaszcza obserwacji ptaków.

30

BAZYLIKA ŚW. JAKUBA I AGNIESZKI W NYSIE ZE SKARBCEM ŚW. JAKUBA

43

Jedna z największych świątyń gotyckich w Polsce, druga po Bazylice Mariackiej w Gdańsku,
uznana w 2011 r. za Pomnik Historii. Wzniesiona w XV w., z jednym z najbardziej stromych
dachów w Europie, wielka duma biskupów wrocławskich, spośród których ośmiu zostało w niej
pochowanych. Wewnątrz uwagę przykuwa
przede wszystkim pochodzący z 1506 r. ołtarz
– późnogotycki tryptyk przedstawiający Pasję
Chrystusa, jedyny z 43 ołtarzy, który przetrwał
do naszych czasów. Obok świątyni znajduje się
wybudowana na przełomie XV i XVI w. dzwonnica, w której od 2005 r. mieści się Skarbiec św. Jakuba z ekspozycją cennych dzieł sztuki sakralnej.
Podziwiać tu można m.in. krzyż relikwiarzowy
z 1652 r. oraz barokową monstrancję z 1740 r.
wysadzaną ponad 200 diamentami.
A Plac Katedralny 7, 48-300 Nysa
B tel.+48 77 433 25 05
C http://bazylika-nysa.pl

A http://turawa.pl
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ZAGWIŹDZIE

Zagwiździe czyli Friedrichsthal to wieś założona
przez samego króla Prus Fryderyka II Hohenzollerna, który w latach 1753-1755 wydał osobiście
rozkazy o utworzeniu na tym terenie huty zwanej
również na jego polecenie Hutą Kluczborską. Jej
zabudowania zachowały się po dziś dzień. Obecnie pełnią funkcję muzealną, prezentując XIX-wieczne dziedzictwo przemysłowe. Poza tym
w Zagwiździu godny uwagi jest przyparafialny
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ogród botaniczny słynący z różaneczników. Warto również zagrać w grę terenową „Poznaj Zabytki Zagwiździa”, a dla sportu i rekreacji popływać kajakiem po Budkowiczance.
A http://www.zagwizdzie.pl

KATEDRA OPOLSKA
Monumentalna świątynia pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego, której początki sięgają 1002 r.,
kiedy to Bolesław Chrobry wzniósł tutaj pierwszy
kościół. W 1024 r. Biskup Wrocławski Klemens
przekazał do niego relikwie Świętego Krzyża.
Opolska parafia katedralna jest jedną z nielicznych w Polsce, która w swoim inwentarzu posiada te relikwie. Murowana bazylika została
wzniesiona w stylu późnoromańskim pod koniec
XIII w. W latach 1899-1900 dobudowano do niej
dwie, górujące nad Opolem, 73-metrowe wieże.
Wewnątrz kościoła na szczególną uwagę zasługują: gotycki obraz Matki Boskiej Opolskiej z ok.
1480 r., późnogotycki tryptyk z 1519 r. i chrzcielnica z poł. XV w. z herbem miasta, Kaplica Piastowska z płytą nagrobną księcia Jana Dobrego
z 1532 r., czy późnorenesansowo-manierystyczna ambona z 1653 r.
A Plac Katedralny 2, 45-007 Opole
B +48 77 454 25 79
C http://katedraopolska.pl
Dwie neogotyckie wieże Katedry Opolskiej mają
73 metry wysokość i są zwieńczone odrestaurowanymi w latach 2007–2008 hełmami. Dzięki nim

44

świątynia jest najwyższą budowlą w mieście.
W czasie renowacji z wież zdjęto hełmy oraz kule
i krzyże. W kulach znajdowały się tuby z pamiątkami z XIX i XX wieku (listy, widokówki, medaliki,
wizerunki ołtarzy i Matki Boskiej Opolskiej, dokumenty, monety, gazety i mapy). Znalezione obiekty
przekazano do konserwacji z myślą o ponownym
umieszczeniu w kulach. Obecnie katedra przechodzi kolejne etapy renowacji.
31
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KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ZOFII W POKOJU

45

Utrzymany w barokowo-rokokowej stylistyce
kościół został wzniesiony w latach 1765-1775
dzięki staraniom księżnej Zofii i księcia Karla
Christiana Erdmanna von Württemberg, ówczesnych właścicieli Księstwa Oleśnickiego, do
którego należał także Pokój. Fasada budowli reprezentuje styl klasycystyczny. Ciekawostką jest
fakt, iż pod względem oryginalnego rozwiązania
konstrukcyjnego więźby dachowej świątynia jest
jedynym tego typu obiektem w Europie. Wewnątrz na uwagę zasługują m.in. XVIII-wieczne
zabytkowe organy i bogato zdobione ołtarze.
W kościele, nad zakrystią, znajduje się biblioteka, w której przechowywany jest ocalały z pożaru
zamku księgozbiór książęcy. Warto wspomnieć,
iż co roku wnętrze świątyni wypełnia piękna
muzyka w ramach znanego Festiwalu Muzyki
Parków i Ogrodów im. Carla Marii von Webera.
Przy kościele znajduje się zabytkowy cmentarz
ewangelicki.

KOŚCIÓŁ PW. MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ I ŚW. WOJCIECHA W OPOLU

A Plac Kopernika 12, 45-040 Opole
B +48 736 157 099
C http://www.parafiamatkiboskiejbolesnejwopolu.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W MAŁUJOWICACH

47

Położone na Szlaku św. Jakuba Via Regia i Szlaku Polichromii Brzeskich sanktuarium, nazywane
Śląską Sykstyną, słynie z oryginalnych gotyckich
fresków, które pokrywają 900 m2 świątyni. Pomalowane w całości sklepienie i ściany kościoła
nadają jego wnętrzu niesamowity charakter oraz
przypominają otwarte karty Biblii. Sama budowla
wzniesiona została w XIII w., przebudowana i rozbudowywana w XIV i XV w. Na uwagę wewnątrz,
oprócz polichromii, zasługują: strop złożony z ponad 600 desek o barwnych ornamentach roślinnych, zwierzęcych i heraldycznych z 1500 r. oraz
gotycki, bogato rzeźbiony portal z tympanonem
przedstawiającym koronację Matki Boskiej, nawiedzenie św. Elżbiety i pokłon trzech Króli.
A Małujowice nr 65, 49-318 Skarbimierz
B +48 609 774 41
C http://www.swjakub.info/pl
Małujowickie polichromie przedstawiają
94 sceny z Nowego i Starego Testamentu,
ułożone w szachownicę, jedno pole obok drugiego. Ciekawostką jest, iż kilkukrotnie pojawia się
na nich postać rogatego Mojżesza.

A ul. 1 Maja 12, 46-034 Pokój
B +48 77 427 10 15

Położony na Wzgórzu Uniwersyteckim tzw. „kościół na górce” to jeden z najstarszych obiektów
sakralnych w Opolu, wzniesiony na pamiątkę pobytu w mieście św. Wojciecha. Pierwsza drewniana świątynia istniała tu od ok. 1000 r., murowaną
zaś wzniesiono w XIV w. Wielokrotnie niszczona
i palona, swój obecny barokowy kształt zawdzięcza przebudowie z XVIII w. Wewnątrz kościoła
na uwagę zasługują barokowy ołtarz z obrazem
przedstawiającym Chwałę św. Wojciecha, liczne
rzeźby i obrazy. Od 2005 r. znajdują się tu także
relikwie św. Wojciecha. Na pamiątkę pobytu biskupa, Opolanie postawili przy kościele Studnię
Św. Wojciecha. Obok kościoła znajduje się XVIII-wieczny budynek klasztoru, który w XIX w. został przeznaczony na szpital, a obecnie jest Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.
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KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY Z ZAKONEM BRACI MNIEJSZYCH
FRANCISZKANÓW W OPOLU

48

Jeden z najcenniejszych zabytków Opola. Wzniesiony w XIV w. kryje w sobie wyjątkowe skarby
kultury. Znany jest przede wszystkim jako nekropolia Piastów opolsko-raciborskich. W najstarszej
części kościoła – kaplicy św. Anny, zwanej Piastowską, znajdują się tryptyki nagrobne Książąt
Opolskich, a jej wnętrze zamknięte jest efektownym, oryginalnym polichromowanym sklepieniem
gwiaździstym. W krypcie pod kaplicą podziwiać
można najstarszy zachowany na Śląsku fresk z
1320 r. przedstawiający Ukrzyżowanie Chrystusa. Wejście do krypt podziemnych możliwe jest
po uprzedniej rezerwacji na furcie klasztornej. Na
szczególną uwagę wewnątrz świątyni zasługuje
chór z barokowym prospektem organowym wykonanym w Lipsku w II poł. XVIII w., sklepienie
oraz kaplica św. Maksymiliana Kolbego, w której
odkryto fragmenty XV‑wiecznych fresków. Od
południowej strony do świątyni przylega budynek klasztoru.

mplay.net.pl

A Plac Wolności 2, 45-018 Opole
B +48 77 454 89 09
C https://opole.franciszkanie.pl
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POCYSTERSKI ZESPÓŁ KLASZTORNY W JEMIELNICY

49

Leżący na Szlaku Cysterskim zespół klasztorny,
którego historia sięga XIII w. i fundacji opactwa
Cystersów w Jemielnicy. Do dzisiaj zachowały
się kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP
i św. Jakuba, kościół cmentarny pw. Wszystkich
Świętych oraz trzy skrzydła budynku klasztornego. Absolutną perełką jest wnętrze pierwszej
świątyni, bogato zdobione, w stylu regencji i rokoko. Znajdują się w nim m.in. dwukondygnacyjny ołtarz główny z 1734 r., 12 zapierających
dech w piersiach barokowych ołtarzy bocznych
oraz liczne XVIII i XIX-wieczne rzeźby i obrazy.
W kościele cmentarnym natomiast na szczególną
uwagę zasługują znajdujące się w prezbiterium
fragmenty polichromii z XV w.
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A ul. Józefa Poniatowskiego 5, 48-200 Prudnik
B +48 77 406 72 50
C http://prudnik.franciszkanie.com

SANKTUARIUM ŚW. ANNY W GÓRZE ŚW. ANNY

A ul. Klasztorna 6, 47-154 Góra Św. Anny
B +48 77 463 09 00
C http://swanna.com.pl

SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W PRUDNIKU
Sanktuarium św. Józefa w Prudniku, wchodzące
w skład zespołu Klasztoru Braci Mniejszych, to
niewątpliwie najważniejsze miejsce kultu religijnego w Prudniku. Wzniesione w prudnickim
lesie słynie przede wszystkim z tego, iż w latach
1954–1955 był tutaj internowany Kardynał Stefan Wyszyński. Pierwszy klasztor z kaplicą zostały poświęcone w 1852 r., nowy kościół pw. św.
Józefa wzniesiono w 1867 r., a do dzisiaj istniejący klasztor otworzył swoje wrota dla braci zakonnych w 1900 r. W międzyczasie i kolejnych
latach zespół klasztorny był rozbudowywany,
m.in. o stacje Drogi Krzyżowej, Grotę Lurdzką
i organistówkę. Losy klasztoru były różne, Franciszkanie wielokrotnie go opuszczali, by ostatecznie powrócić w 1957 r.

A ul. Wiejska 63, 47-133 Jemielnica
B +48 77 462 51 31
C http://www.jemielnica.opw.pl

Położone na najwyższym wzniesieniu w Masywie Chełmskim – na Górze św. Anny (404 m
n.p.m.) – jest elementem kompleksu obejmującego zespół klasztorny oo. Franciszkanów i XVIII-wieczną kalwarię. Kościół wzniesiony został
na przełomie XV i XVI w. w miejscu, w którym
Krzysztof Strzała doświadczył widzenia. Pierwotnie gotycki, kilkukrotnie przebudowywany,
dzisiaj reprezentuje styl gotycko-barokowy z elementami renesansowymi. Wewnątrz znajduje się
pochodząca z XV w. słynąca łaskami drewniana
figura – relikwiarz św. Anny Samotrzeciej – cel
pielgrzymów przybywających na tę niezwykłą,
owianą wieloma legendami wulkaniczną górę.
Sufity i ściany bazyliki pokrywają liczne malowidła przedstawiające sceny z życia św. Anny,
motywy biblijne oraz obrazy z franciszkańskiego
życia zakonnego.
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Sanktuarium na Górze św. Anny odwiedziło trzech papieży. Kroniki klasztorne mówią, że
14.06.1920 r. przybył tu arcybiskup i nuncjusz
w Polsce Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI.
Z kolei 21.06.1983 r. tłumy pielgrzymów uczestniczyły w nieszporach, którym przewodniczył św.
Jan Paweł II. Wraz z nim obecny był Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI.

SZLAK BŁ. MARII LUIZY MERKERT W NYSIE

52

Miejska trasa turystyczna prowadząca przez miejsca związane z bł. Marią Luizą Merkert, założycielką Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, nazywaną
także „Śląską Samarytanką”. Na 4-kilometrowym
szlaku, oznaczonym tablicami z uniwersalnymi
sentencjami bł. Marii, znajdują się: Bazylika św. Jakuba i Agnieszki, w której Maria została ochrzczona, i w której znajduje się relikwiarz z jej szczątkami; dom macierzysty sióstr, wybudowany
z inicjatywy Marii, znajduje się tu kaplica pw. św.
Rodziny i salka poświęcona działalności i życiu
zakonnicy; kościół pw. św. Piotra i Pawła, obok
którego znajdował się szpital biskupi, w którym
Maria pielęgnowała chorych; szpital miejski. Trasę
kończy Wieża Bramy Ziębickiej, z której rozpościera się piękna panorama Nysy.
Maria Luiza zajmowała się posługą potrzebującym, chorym i umierającym. Siostry w założonym przez nią zgromadzeniu służyły każdemu
bez względu na stan, płeć czy wyznanie, były przykładem tolerancji, otwartości i szacunku. Opiekowały się chorymi i ich rodzinami. Maria Luiza otworzyła 90 domów zakonnych (Polska, Czechy, Niemcy,
Szwecja), w tym szpitale i domy opieki dla starców

i sierot. Dzieło Marii Luizy trwa ponad półtora wieku. Dziś siostry pomagają potrzebującym w wielu
państwach Europy, Azji i Ameryki Południowej.
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SZLAK DREWNIANEGO BUDOWNICTWA SAKRALNEGO
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CENTRUM TRADYCJI TKACKICH W PRUDNIKU

54

Centrum Tradycji Tkackich to oddział Muzeum
Ziemi Prudnickiej, otwarty w 2009 r. dla ratowania i promowania tradycji tkackich Prudnika.
Miasto bowiem już od XIX w. słynęło z jednej
z największych fabryk tekstylnych w Europie
i związanych z nią rodzin: Fränklów i Pinkusów.
Powojenne Zakłady Przemysłu Bawełnianego
„Frotex” zostały niestety zamknięte w 2011 r.,
niemniej jednak przemysł włókienniczy odcisnął swoje znaczące piętno na historii i kulturze
miasta. Działalność Centrum Tradycji Tkackich
koncentruje się na organizowaniu warsztatów,
spotkań i wystaw poświęconych tradycjom włókienniczym, niejednokrotnie przekraczając granice Polski celem kultywowania wspólnego dziedzictwa polsko-czeskiego.
A ul. Królowej Jadwigi 23, 48-200 Prudnik
B + 48 77 300 02 93
C http://www.muzeumprudnik.pl

W województwie opolskim znajduje się ponad
70 drewnianych świątyń. Liczący 80 km „Szlak
drewnianego budownictwa sakralnego” prowadzi
z Opola do Olesna i znajduje się na nim 12 wyjątkowych kościółków. Jego perełką jest położony
pod Olesnem, zbudowany w 1518 r. kościół pw.
św. Anny – zabytek najwyższej klasy, od 2018 r.
Pomnik Historii, jeden z najciekawszych tego typu
obiektów w Europie, zbudowany na planie róży.
Poza tym na szlaku znajdują się: Muzeum Wsi
Opolskiej w Bierkowicach z kościołem z 1613 r.
przeniesionym z Gręboszewa, kościół pw. św.
Anny z 1687 r. w Czarnowąsach, kościół pw.
św. Rocha z 1658 r. w Dobrzeniu Wielkim, kościół pw. św. Barbary z 1678 r. w Kolanowicach,
kościół cmentarny pw. św. Wawrzyńca z 1686 r.
w Laskowicach, kościół pw. św. Jadwigi z 1711 r.
w Bierdzanach, kościół pw. Wszystkich Świętych z 1599 r. w Lasowicach Wielkich, kościół
pw. NMP z 1688 r. w Lasowicach Małych, kościół pogrzebowy pw. Narodzenia NMP z 1662 r.
w Chocianowicach, kościół pw. św. Marii Magdaleny z 1680 r. w Starym Oleśnie oraz kościół pw.
św. Jana Chrzciciela z 1700 r. w Wędryni.

FABRYKA ROBOTÓW – MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W MOSZNEJ

55

Drugi po bajkowym zamku hit Mosznej to właśnie Fabryka Robotów, dzieło jednego niezwykle
zdolnego człowieka, fana filmów science fiction
i fantasy – Sebastiana Kucharskiego. W muzeum
można podziwiać zbudowane przez niego roboty – przede wszystkim postaci z filmów Sci-fi,
z których największe dochodzą do 3,5 m wysokości i ważą niemal tonę. Są tu także rzeczy bardziej użytkowe wykonane tą samą techniką, takie
jak stoły, pendrive’y czy podstawki pod książki.
Wszystkie powstają głównie ze złomu samochodowego. Fabryka wzbudza zainteresowanie
mediów na całym świecie, niewątpliwie więc wizyta w niej, jak również możliwość rozmowy z jej
twórcą, to niezapomniane przeżycie.
A ul. Zamkowa 2, 47-370 Moszna
B +48 515 953 394
C http://www.fabrykarobotow.com.pl

Makieta położonego na Szlaku Drewnianego Budownictwa Sakralnego kościoła pw.
św. Anny w Oleśnie, nazywanego „oleską różą zaklętą w drewno” była prezentowana na światowej
wystawie sztuki architektonicznej w Nowym Jorku.
36
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HUTA KRÓLEWSKA W ZAGWIŹDZIU
Zespół dawnej królewskiej huty zbudowanej
w II poł. XVIII w. na mocy decyzji króla pruskiego
Fryderyka II Hohenzollerna obecnie pełni funkcje
muzealne, prezentując XIX-wieczne dziedzictwo
przemysłowe. W jego skład wchodzą murowane budynki, m.in. magazynu, odlewni i młotowni,
połączone dwoma kanałami. W ostatnim z nich
znajduje się Regionalna Sala Muzealna prezentująca wytwory Kluczborskiej Huty, miejscowe
tradycje przemysłowe oraz dawne przedmioty
codziennego użytku. Wewnątrz zachowała się
maszyna o napędzie wodnym do obróbki wyrobów żeliwnych zwana nożycami oraz żeliwna
forma do profilowania. Zorganizowane grupy
mogą zwiedzać zespół Regionalnej Sali Muzealnej i dawnej młotowni po telefonicznym uzgodnieniu z wójtem gminy Murów, tel. 77 427 02 90.
A ul. Górki, 46-030 Zagwiździe
B +48 501 256 378

Zagwiździe zawdzięcza swoje istnienie Hucie
Kluczborskiej, powstałej pod nazwą Creutzburgerhutte. O jej budowie zdecydowały pobliskie
lasy dostarczające drewna opałowego, rzeka Budkowiczanka, której wody napędzały wielkie koło
oraz rudy darniowe. Pierwsi pracownicy założyli tu
kolonię Friedrichsthal (Zagwiździe). Przy budynku
kuźni można podziwiać wielkie koło wodne. Początkowo huta produkowała na potrzeby wojska
kule armatnie i części do karabinów. Na początku
XIX wieku przestawiono produkcję na wyroby codziennego użytku (drut, gwoździe, żelazo kowalne,
odlewy).

METAMUZEUM MOTORYZACJI W PACZKOWIE
Metamuzeum w Paczkowie powstało z inicjatywy Fundacji Rodziny Biernackich „Pojęcie o wyobrażeniu” jako centrum edukacyjne dla dzieci
i młodzieży. Jego celem jest krzewienie kultury
technicznej i propagowanie wiedzy użytkowej
z zakresu fizyki i mechaniki. 11 interaktywnych
stanowisk, tzw. gniazd doświadczalnych znajduje się w 200-letnim specjalnie odrestaurowanym
budynku o imponującej powierzchni 1200 m2.
Otoczeniem dla nich jest kolekcja kilkudziesięciu
zabytkowych aut i motocykli. Można tu zobaczyć
prawdziwe ikony motoryzacji, m.in. klasyczne
fordy, mercedesy, porsche, ferrari, a nawet legendę polskiej motoryzacji, motocykl sokół 600.
W sąsiadującym budynku, który również został
odrestaurowany, stworzono dodatkowo galerię
sztuki współczesnej „Na Hoplach” oraz winnicę
„Hople Paczków”. Cały kompleks jest niewątpliwie unikalną atrakcją Paczkowa.
A ul. Kościuszki 4C, 48-370 Paczków
B +48 735 203 54
C https://pow.org.pl
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MOST ŻELIWNY W OZIMKU

58

Wiszący most żeliwny nad Małą Panwią to najstarsza tego typu konstrukcja w Europie. Został
wybudowany w 1827 r. przez funkcjonującą do
dnia dzisiejszego Hutę Małapanew, w całości
z żelaza, wg projektu królewskiego inspektora
hutniczego Karla Schotteliusa. Do budowy tego
łańcuchowego mostu o długości 31,5 m i szerokości 6,6 m, zużyto ponad 57 ton odlewów żeliwa i ponad 14 ton stali. Podczas próby nośności (do której wykorzystano m.in. stado bydła)
okazało się, że wytrzymuje on 5-krotnie większe
obciążenie, niż zakładano. W latach 2009-2010
most przeszedł gruntowną renowację i stanowi dzisiaj jedną z atrakcji turystycznych miasta.
Szczególnie pięknie prezentuje się o zmierzchu,
kiedy działa specjalnie zaprojektowana iluminacja
świetlna. Zabytkowy most w Ozimku został nagrodzony w międzynarodowym konkursie Footbridge Award 2014, a w 2017 r. został wpisany
na listę Pomników Historii.
A ul. Hutnicza, 46-040 Ozimek

MUZEUM GAZOWNICTWA W PACZKOWIE
Mieszczące się w zabytkowej gazowni miejskiej
z 1902 r. Muzeum Gazownictwa jest unikatem
na skalę Europy. Imponująca ekspozycja o powierzchni 1000 m2 zawiera jedyną w swoim
rodzaju, największą w Europie kolekcję gazomierzy, lamp i kinkietów, sprzętów gospodarstwa
domowego i urządzeń przemysłowych. Można
tu podziwiać m.in. liczniki gazowe produkowane
od XIX w. aż do czasów współczesnych, stare
żeliwne lampy gazowe, lodówki, żelazka, kominki, taborety gazowe i przepiękną palarkę kawy.
Pomimo upływu lat większość eksponatów jest
nadal sprawna technicznie. Na uwagę zasługuje
także zgromadzona tutaj dokumentacja starych
klasycznych polskich gazowni oraz kolekcja plakatów związanych z reklamą gazu i urządzeń
z niego korzystających. Kompleks gazowni to
nowoczesne centrum muzealno-wystawienniczo-szkoleniowe, łączące w sobie tradycję i nowoczesność. W nowo wybudowanym pawilonie
znajduje się sala konferencyjna i 4 komfortowe
pokoje gościnne. Muzeum to absolutny hit na
mapie polskich i europejskich zabytków techniki.
A ul. Pocztowa 6, 48-370 Paczków
B +48 77 431 68 34
C https://muzeumgazownictwa.pl
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Aby sprostać wymaganiom współczesnej turystyki umożliwiono zwiedzanie Muzeum Gazownictwa w formie questingu. Zabawa, w formie
gazowniczego questu, zaczyna się na placu między
budynkiem administracyjnym a zbiornikiem gazu. Na
ścieżce można zobaczyć linię technologiczną powstawania gazu miejskiego oraz urządzenia gazowe, które przed wielu laty były używane w gospodarstwach
domowych i zakładach. Właściwie odczytane wskazówki oraz wnikliwa obserwacja i podliczanie punktów, pozwolą na koniec odnaleźć skarb Gazowni!
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MUZEUM POLSKIEJ PIOSENKI W OPOLU

60

Otwarte w 2016 r. muzeum jest jedną z niewielu
tego typu placówek w Europie. Prezentuje historię polskiej piosenki od lat 20 ubiegłego wieku do
czasów współczesnych. W pełni interaktywne,
z dwoma muzycznymi ścianami pełniącymi rolę
multimedialnych odtwarzaczy zaprasza w swoje
progi miłośników muzyki i opolskiego festiwalu.
Absolutnym hitem ekspozycji są budki nagraniowe, w których każdy może zarejestrować zaśpiewany przez siebie utwór i wysłać go mailem na
pamiątkę. Dużą popularnością cieszy się także
miejsce poświęcone modzie estradowej, w którym podziwiać można autentyczne stroje gwiazd
oraz przemierzyć je w wirtualnym lustrze. Muzeum Polskiej Piosenki otrzymało wiele nagród,
w tym Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Jest to dzisiaj niewątpliwie jedna z największych atrakcji Opolszczyzny i obowiązkowy
punkt zwiedzania.

muzea i galerie

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W OPOLU
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Galeria prezentuje zjawiska współczesnej sztuki polskiej i europejskiej. Organizuje wystawy
młodych twórców i realizuje projekty ukazujące
klasyków współczesności, a także zajmuje się
promocją najciekawszych artystów związanych
z Opolszczyzną. GSW dysponuje dużymi salami
wystawienniczymi w budynku głównym przy pl.
Teatralnym, a także Galerią „Aneks” i Centrum
Edukacji Artystycznej „Artpunkt”. W tym ostatnim znajdują się pracownie plastyczne, czytelnia
z bogatym zbiorem wydawnictw o współczesnej
kulturze wizualnej, a także pokoje gościnne.
A Plac Teatralny 12, 45-056 Opole
B +48 77 402 51 34
C https://galeriaopole.pl

A ul. Piastowska 14A, 45-082 Opole (Amfiteatr, wejście od ul. Barlickiego)
B +48 77 441 34 86
A https://muzeumpiosenki.pl

CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH I OPOLU

61

MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Muzeum istnieje od 1965 r. i zajmuje się problematyką jeniecką oraz niektórymi zagadnieniami
z najnowszej historii Polski. Gromadzi, konserwuje i udostępnia zbiory, prowadzi badania naukowe i popularyzuje problematykę dwóch systemów jenieckich – niemieckiego i radzieckiego
z okresu II wojny światowej, przede wszystkim
losy polskich jeńców wojennych. Ważne miejsce w działalności zajmują także dzieje obozów
jenieckich w Lamsdorf (obóz dla jeńców francuskich 1870–1871, obozy jenieckie w czasie
I i II wojny światowej) i Obozu Pracy w Łambinowicach. Teren, na którym funkcjonowały,
od 2002 r. tworzy Miejsce Pamięci Narodowej
w Łambinowicach. Obecnie zwiedzać można
tereny poobozowe oraz cmentarze wojenne. Muzeum posiada dwie lokalizacje: w Opolu prezentowana jest jedna wystawa stała oraz wystawy
czasowe, ekspozycję stałą w Łambinowicach
tworzą cztery wystawy tematyczne.

Muzeum poświęcone historii Ziemi Kozielskiej,
z bogatymi zbiorami archeologicznymi, etnograficznymi i historycznymi. Mieści się na terenie
zrewitalizowanego dawnego zamku Piastów
Kozielskich. Jego najcenniejszym zabytkiem jest
unikatowy w skali kraju relikt wieży mieszkalno-obronnej z XIII w. będący pozostałością po
siedzibie władców Koźla. Multimedialna ekspozycja zachęca do interaktywnego zwiedzania,
podczas którego zwiedzający mają możliwość
decydowania o wyświetlanych treściach. Dużym
zainteresowaniem cieszy się łącznica telefoniczna, w której znajdują się nagrania wspomnień
mieszkańców Ziemi Kozielskiej. Wyjątkowym
elementem ekspozycji jest również ożywiona
pocztówka, którą można oglądać na kilku ekranach. W pogodne dni istnieje możliwość wejścia
na wieżę widokową, z której roztacza się piękna
panorama miasta. Niezapomnianych wrażeń dostarcza również zwiedzanie zamkowych piwnic.

A Muzeum w Łambinowicach: ul. Muzealna 4,
48-316 Łambinowice, B +48 77 434 34 75
A Muzeum w Opolu: ul. Minorytów 3, 45-017 Opole,
B +48 77 453 78 72, C www.cmjw.pl

A ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B,
47-200 Kędzierzyn-Koźle
B +48 77 482 36 86
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C http://muzeumkozle.pl
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MUZEUM BLECHHAMMER W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
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MUZEUM SZTUKI SAKRALNEJ W LIGOCIE DOLNEJ

Muzeum Śląskiej Bitwy o Paliwo Blechhammer-1944 w Kędzierzynie-Koźlu (w organizacji)
jest placówką muzealną stworzoną przez pasjonatów ze Stowarzyszenia „Blechhammer-1944”.
Ekspozycja muzeum znajduje się w dwóch
obiektach na osiedlu Blachownia: w piwnicach
Domu Kultury „Lech” oraz w odnowionym schronie przeciwlotniczym typu Salzgitter z czasów
II wojny światowej. Jej tematem jest historia budowy niemieckich zakładów benzyny syntetycznej na terenie dzisiejszego Kędzierzyna-Koźla,
praca przymusowa i martyrologia więźniów, jeńców wojennych oraz robotników przymusowych,
a także amerykańska ofensywa powietrzna przeciwko tym zakładom, przeprowadzona na wielką
skalę w II poł. 1944 r.

Jedyne w Polsce prywatne muzeum prezentujące ok. 2000 eksponatów o tematyce sakralnej,
takich jak zabytkowe figury, rzeźby, kapliczki,
krzyże, przedmioty kultu religijnego oraz dewocjonalia. Absolutną perełką ekspozycji jest największa w Polsce, licząca ok. 1000 egzemplarzy,
kolekcja oleodruków, druków i litografii. Stanowią
ją oprawione w oryginalne ramy obrazy święte
z XIX i pocz. XX w. przedstawiające postaci świętych, sceny biblijne, wizerunki Matki Boskiej, Madonn Polskich, sceny pasyjne, itp. Sale muzealne
znajdują się w pięknym budynku przedwojennej
karczmy. W obiekcie działa także antykwariat,
w którym można nabyć lub sprzedać oryginalne
stare dewocjonalia, w szczególności pamiątki
z Góry św. Anny oraz kawiarnia.

A Dom Kultury „Lech”, ul. Wyzwolenia 7B,
47-225 Kędzierzyn-Koźle
C https://mok.kedzierzyn-kozle.com.pl
A Schron, ul. Zwycięstwa, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

A ul. Wiejska 2, 47-100 Ligota Dolna
B +48 506 140 510
C https://www.muzeumligota.pl

MUZEUM POWIATOWE W NYSIE
Najstarsza instytucja kulturalna na Opolszczyźnie, założona w 1897 r. Mieszczące się w zabytkowym Pałacu Biskupów Wrocławskich muzeum prezentuje bogate zbiory malarstwa, grafiki
i rzeźby. Szczególnie cenna jest galeria malarstwa zachodnioeuropejskiego XVI-XIX w., w której podziwiać można dzieła wybitnych mistrzów
holenderskich i flamandzkich, niemieckich i włoskich. Obszerną kolekcję stanowi także sztuka
i rzemiosło artystyczne XVI- XIX w., w tym okazały zbiór mebli mieszczańskich i dworskich oraz
porcelany z Miśni i Sèvres. Na ekspozycję stałą
składają się także wystawy dedykowane historii
ziemi nyskiej, militariom, nyskiemu rzemiosłu artystycznemu i pamiątkom miejskim.
A ul. Biskupa Jarosława 11, 48-300 Nysa
B +48 77 433 20 83
C http://www.muzeum.nysa.pl
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MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO Z KAMIENICĄ CZYNSZOWĄ W OPOLU
Muzeum założone w 1900 r. jako Muzeum Miejskie. Niezwykle interesująca placówka, zarówno
z uwagi na bogate zbiory z dziedzin archeologii,
etnografii, historii, przyrody i historii sztuki, ale
również z uwagi na zabytkowe obiekty, w których się mieści. Główny budynek wystawowy
znajduje się w rozbudowanym barokowym gmachu dawnego kolegium jezuickiego. Wystawy
stałe są także dostępne w tzw. nowym pawilonie
wystawowym. Ekspozycje poświęcone są takim
tematom, jak: etnografia Opolszczyzny, historia
Opola i regionu, ceramika Górnego Śląska i porcelana tułowicka. Można tu także zobaczyć makietę Opola z poł. XVIII w. oraz Galerię Malarstwa
Polskiego XIX i XX w. z dziełami takich mistrzów,
jak Matejko, Kossak, Chełmoński, Malczewski,
Tetmajer i Witkacy. Niewątpliwą ozdobą zbioru
malarstwa współczesnego jest tworzona od lat
70., będąca obecnie największą w kraju, kolekcja prac Jana Cybisa, eksponowana na oddzielnej wystawie w budynku dawnej XIX-wiecznej
karczmy, pełniącym obecnie funkcję muzealnej
galerii (ul. Ozimska 10). Własnością Muzeum
jest także klasycystyczna kamienica czynszowa
z końca XIX w., w której można poczuć klimat
dawnego miejskiego życia. Urządzono w niej
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mieszkania w różnych stylach z różnych epok,
począwszy od początku XX w., a skończywszy
na latach 60-tych XX w.
A Muzeum Śląska Opolskiego, ul. św. Wojciecha 13,
45-023 Opole, B +48 77 443 17 50
A Główny budynek wystawienniczy, Mały Rynek 7 i 7a
A Kamienica Czynszowa, ul. św. Wojciecha 9
A Galeria Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Ozimska 10
C http://muzeum.opole.pl
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MUZEUM CZYNU POWSTAŃCZEGO W GÓRZE ŚW. ANNY
Oddział Muzeum Śląska Opolskiego, którego ekspozycja poświęcona jest tematyce śląskich powstań oraz plebiscytu na Górnym Śląsku. Został
zlokalizowany na Górze św. Anny nieprzypadkowo, gdyż to właśnie tutaj toczono najbardziej
krwawe zmagania zbrojne III Powstania Śląskiego w 1921 r. Muzeum znajduje się w XIX-wiecznym Domu Polskim, pełniącym niegdyś funkcję
karczmy. Bogate zbiory, liczące niemal 2,5 tys.
eksponatów, składają się na wystawę dot. następujących zagadnień: historia klasztoru i kalwarii na Górze Św. Anny, polski ruch narodowy na
Śląsku w latach 1848-1918, działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Śląsku, I Powstanie Śląskie, II Powstanie Śląskie i Plebiscyt,
III Powstanie Śląskie, przejęcie polskiej części
Górnego Śląska w 1922 r., działalność Związku
Polaków w Niemczech i Związku Harcerstwa
Polskiego w Niemczech. Unikalną część ekspozycji Muzeum Czynu Powstańczego stanowi
nowoczesna Panorama Powstań Śląskich, która
jest ożywiana 15-minutowym spektaklem „światło i dźwięk”. Od 2006 r. w budynku oddziału
mieści się Dział Przyrody z ciekawymi zbiorami

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU

botanicznymi, zoologicznymi, paleontologicznymi oraz geologicznymi.
A ul. Leśnicka 28, 47-154 Góra Świętej Anny
B +48 77 461 54 66
C http://muzeum.opole.pl

69

MUZEUM WIEJSKIE „FARSKA STODOŁA” W BIEDRZYCHOWICACH

Muzeum wiejskie otwarte w 2002 r. Mieści się
w pięknie odrestaurowanej starej stodole, która
dzisiaj wygląda jak wnętrze dawnego śląskiego domu. Są tu setki eksponatów obrazujących
historię, kulturę i tradycję regionu. Można zobaczyć m.in. sprzęty użytkowe, meble, artykuły gospodarstwa domowego, porcelanę, dokumenty,
książki oraz stroje regionalne. Na ścianach podziwiać można archiwalne fotografie z lat 1876
– 1935. W muzeum, poza stałą ekspozycją, organizowane są wystawy tematyczne związane

z historią i tradycją wsi i regionu, a także liczne
imprezy kulturalne.
A Biedrzychowice 117, 48-250 Biedrzychowice
B +48 668 290 809

MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE W OŁOMUŃCU
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Unikatowe na skalę światową Muzeum Archidiecezjalne mieści się na terenie niezwykle
cennego romańskiego zamku Przemyślidów,
w zrekonstruowanych budynkach kapituły na
Placu św. Wacława w Ołomuńcu. Jest pierwszym
w Czechach muzeum skupionym na kulturze duchowej. Jego stała ekspozycja jest poświęcona
dziedzictwu archidiecezji ołomunieckiej, jednak
jej najcenniejsza część to kolekcja dzieł sztuki powstałych pomiędzy XII a XVIII w. Muzeum uznawane jest za niezwykle ważną instytucję w skali
europejskiej i wraz z zamkiem należy do grona
kilkudziesięciu obiektów w Europie posiadających „Znak Dziedzictwa Europejskiego” (European Heritage Label).
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Park etnograficzny na wolnym powietrzu prezentujący 9 zagród z regionu: oleskiego, opolskiego
oraz kozielsko-raciborskiego. Ekspozycję tworzą
zabytkowe budynki, ich wnętrza oraz otoczenie
przyrodnicze. Zobaczyć tu można zabytkowe chaty mieszkalne, zabudowania gospodarcze, duże
spichlerze dworskie, obiekty przemysłu wiejskiego – młyn wodny, wiatraki, kuźnię, budynki użyteczności publicznej – szkołę, sklep, karczmę. Jest
także XVII-wieczny kościół przeniesiony do muzeum z Gręboszewa k/Namysłowa. Wokół zabudowań odtwarzane są dawne sposoby uprawy,
ogródki przydomowe i sady, dzięki czemu można
zobaczyć stare odmiany drzew, krzewów owocowych, kwiatów i warzyw. W muzeum organizowane są liczne warsztaty edukacyjne dla dzieci
i młodzieży oraz cykliczne wydarzenia i imprezy
plenerowe, takie jak Jarmark Wielkanocny, Święto Plonów z Targami Miodów czy Ogólnopolski
Wielki Dzień Pszczół.

68

muzea i galerie

Z AJ R

dziedzictwo
kulturowe

A Václavské náměstí 3, 771 11 Olomouc
B +420 585 514 190
C http://www.olmuart.cz, http://www.muo.cz

A ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole
B +48 77 457 23 49
C http://muzeumwsiopolskiej.pl
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Opolskie – niewielki region o wielkiej kuchni. Tak kulinarnie można scharakteryzować Opolszczyznę.
Wyśmienita kuchnia śląska, w której łączą się smaki rodem z Polski, Niemiec, Czech oraz śląskie
i kresowe tradycje. Można się w niej rozsmakować wyruszając w fascynującą podróż Szlakiem Kulinarnym „Opolski Bifyj”. Dlaczego bifyj? Otóż dlatego, że w tutejszej gwarze oznacza kredens – serce
kuchni – tutaj zawsze wypełniony kolorową opolską porcelaną i specjałami śląskiej kuchni. Co koniecznie trzeba skosztować podążając Opolskim Bifyjem? Lista znajduje się poniżej.
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Krupnioki śląskie
Typowe dla Śląska Opolskiego wędliny, składające się
w 85% ze składników mięsnych, a tylko w 15% z kaszy. Doprawiane cebulą, solą, czarnym pieprzem, czasami również
majerankiem i czosnkiem. Od XVIII w. goszczą na opolskim
stołach, początkowo podczas świniobicia, później głównie
jako pożywny posiłek dla górników. Podobnie jak kołocze –
mają oznaczenie UE „Chronione Oznaczenie Geograficzne”.

Kołocz śląski

Karp po Niemodlińsku

Pulchne, maślane w zapachu, ciasto drożdżowe ze słodką kruszonką, przysłoniętą warstwą cukru pudru na górze.
Z makiem, jabłkiem, serem lub saute. Niezmienność jego
składu i związek z regionem (może być wypiekany tylko
w opolskim i śląskim) gwarantuje unijny znak – Chronione
Oznaczenie Geograficzne.

Nie mogło go zabraknąć, skoro Opolszczyzna to czwarty
w Polsce producent karpia. Ten po niemodlińsku jest duszony w warzywach, co nadaje mu niezwykłej delikatności.

Śmietankówka Oleska

Śląski żur na maślance

Tradycyjna nalewka na bazie naturalnych składników: 30%
śmietanki, spiritusu i szczypta wanilii, którą produkować
może tylko Spółdzielnia Mleczarska z Olesna. Receptura
na ten rarytas jest przekazywana z pokolenia na pokolenia
i ściśle strzeżona. Śmietankówka jest doskonała z kawą czy
lodami. Dostępna także o smaku kawowym i kakaowym.

Gotowany tradycyjnie na bazie zakwasu i maślanki z dodatkiem mąki żytniej, doprawiany chrzanem i majerankiem. Podawany z tłuczonymi ziemniakami i jajkiem. Dzięki maślance
ma charakterystyczną słodką nutę, co odróżnia go od zwykłego żurku.

Rolada wołowa, kluski śląskie, modro kapusta

Pańczkraut z żeberkami lub golonką

Obowiązkowe danie prawdziwego śląskiego domu i restauracji. Nieodłączny smak niedzieli, obiadu rodzinnego, wypoczynku przy stole, dostępny w prawie każdej restauracji na
Szlaku „Opolski Bifyj”.

Połączenie zasmażanej kiszonej kapusty i gotowanych ziemniaków z dodatkiem smażonego boczku i cebuli. Tradycyjnie
z pańczkrautem podawano golonkę wieprzową lub żeberka
wieprzowe, najpierw podsmażone, później duszone.

Wodzionka na gęsim smalcu

Śląskie niebo

Prosta zupa, w dawnych czasach symbol ubóstwa i skromności. Pożywna i ciekawa w smaku. Gęsi smalec nadaje jej
charakterystycznej nuty.

Smak tradycji w postaci gotowanej – wcześniej uwędzonej
wieprzowiny, doskonałej z suszonymi śliwkami, tradycyjnie
serwowanej z buchtami śląskimi, czyli gotowanymi na parze
kluskami drożdżowymi.
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Te i wiele innych potraw z Listy Produktów Tradycyjnych Województwa
Opolskiego znajduje się w menu obiektów leżącychna Szlaku Kulinarnym
„Opolski Bifyj”. Na dzisiaj jest ich 20, są wśród nich zarówno miejsca prowadzone od pokoleń, jak i nowo powstałe.
Restauracja Szara Willa w Opolu
Elegancki lokal w centrum Opola, którego specjalnością są
m.in. szałot śląski – ziemniaczana sałatka z wędzonym boczkiem i kiszonym ogórkiem, wodzionka i kaczka z żurawiną.
A http://szarawilla.pl

Restauracja Ratuszowa w Strzelcach Opolskich
Zlokalizowana naprzeciwko strzeleckiego Ratusza, z ciepłym i nowoczesnym wnętrzem, zaprasza przede wszystkim na tradycyjne dania śląskie.
A www.restauracjaratuszowa.com

kulinaria

Restauracja na Wyspie w Niemodlinie
Restauracja z piękną salą oraz bazą noclegową zlokalizowana jest nad zalewem rzeki Ścinawa tuż przy Parku Niemodlińskim, w sąsiedztwie zabytkowego Zamku Książęcego w Niemodlinie. Jej specjalnością jest wyborny Karp po
Niemodlińsku.
A https://restauracjanawyspie.eu

Restauracja Śtantin w Starych Siołkowicach
Gospoda z tradycjami, prowadzona od kilku pokoleń, mieszcząca się w zabytkowym budynku z lat 1830-1860. Swoją
nazwę wywodzi od pradziadka Konstantego, który swoją
restauratorską pasję przekazał kolejnym pokoleniem. Do
jej specjalności należą m.in. panczkraut z żeberkami, kluski
przetarte z boczkiem i jajkiem, schab po śląsku, grzybionka
i zupa Snelka.
A http://www.stantin.eu

Restauracja Zapiecek w Mirowszczyźnie
Dębowy Gościniec w Pokrzywnej
Serce hotelu Dębowe Wzgórze. Oryginalnie stylizowana
restauracja kusi znakomitą kuchnią, eleganckimi wnętrzami
i kameralną atmosferą. Wśród śląskich specjałów: harynki
w cebulowej zołzie (śledzie w cebulowej zalewie), wodzionka, Kołocz Śląski z serem i jabłkiem, Śląskie Niebo i parfait
z chałwy z Brzegu.
A https://www.debowewzgorze.eu

Restauracja Wozownia w Brzegu
Klimatyczne wnętrze wypełnione starymi zdjęciami, obrazami i antykami dominującym motywem winogron i powozów. Serwuje kuchnię regionalną i polską, o tradycyjnych
i sprawdzonych recepturach.
A http://wozowniabrzeg.com

Restauracja Salomon w Opolu
Okazała nowoczesna willa mieści przestronną i gustownie
urządzoną restaurację, która w menu posiada także regionalne specjały. Wytrawne podniebienia kuszą m.in. udziec
z królika, kaczka w sosie własnym, pierś z gęsi i śledzik po
opolsku.
A https://www.restauracja-salomon.pl
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Restauracja w stylu drewnianej gospody, w której potrawy
przygotowuje się m.in. w piecu i na kuchni opalanej drewnem. Jej specjałem są placki z blachy.
A http://zlotakaczka.eu

Restauracja Kamieniec w Kamieniu Śląskim
Położona w sercu Kamienia Śląskiego, z klimatycznym wystrojem z elementami z kamienia polnego. Jej kulinarnym
wyróżnikiem jest golonka św. Jacka oraz pierogi św. Jacka
Odrowąża, dominikanina, którego osoba przyciąga do Kamienia Śląskiego turystów z Polski i zagranicy.
A https://restauracjakamieniec.pl

Zamek w Mosznej
Restauracja zamkowa, z pięknym pełnym eleganckiego
przepychu wystrojem. Jej specjalnością są dania z dziczyzny.
A https://mosznazamek.pl
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Restauracja Antek w Źlinicach

Restauracja nad Stawem w Bogacicy

Regionalna restauracja działająca nieprzerwanie od 4 pokoleń, od 1911 r., od początku wierna regionalnej kuchni
śląskiej.
A https://restauracja-antek.pl

Elegancja, z pięknym tarasem z widokiem na staw. Słynie
ze znanej w całym regionie kuchni bawarskiej, serwuje także dania kuchni opolskiej. Z regionaliów zamówimy między
innymi: kartoffelsalat, pierś z kaczki z kluseczkami i modro
kapustą, Kołocz Śląski.
A http://nad.stawem.pl

Hotel Salve w Głogówku

Restauracja Regius w Opolu

Przytulne i klimatyczne wnętrze zabytkowej willi wypełnione historią Głogówka i pyszną kuchnią. Specjalnością lokalu
są potrawy regionalne, zaś popisowym daniem roladki z dzika nadziewane borowikami, podawane z szarymi kluskami
i kiszoną kapustą.
A  http://hotelsalve.pl

Znana jest z klasycznej, tradycyjnej kuchni, w której królują
zarówno potrawy proste, jak i wykwintne. W menu można
znaleźć pierogi, placki kartoflane, wędliny własnego wyrobu
i Kaczkę Hrabiego.
A http://regius.com.pl

Hotel Spałka w Kluczborku

Restauracja Opolanka w Opolu

Znajduje się w rozbudowanej przedwojennej kamienicy.
Szef kuchni poleca przede wszystkim regionalne specjały
takiej, jak: krupniok śląski z chlebem mlecznym praszkowskim i sokiem z jabłek köningen oraz sernik na miodowym
spodzie.
A http://hotelspalka.pl

Klimatyczne ciepłe wnętrze i doskonała regionalna kuchnia to wizytówka Opolanki. Można tu zjeść m.in. tradycyjny
opolski żurek na maślance i opolską roladę wołową.
A https://restauracjaopolanka.pl

Pałac w Pawłowicach

Restauracja Zamkowy Młyn w Krapkowicach

Zlokalizowana w zabytkowym XVIII-wiecznym pałacu
restauracja słynie z dań z naturalnych składników przygotowywanych tradycyjnymi metodami. W menu wiele
dań regionalnych, w tym m.in. rolada śląska, Kołocz Śląski
i gruszka pieczona z regionalnym miodem.
A http://www.palacpawlowice.pl

Ciepłe drewniane wnętrza restauracji w zabytkowym młynie zachęcają do rozkoszowania się daniami kuchni regionalnej. W lecie można odpocząć na tarasie z widokiem na
urokliwą część miasta otoczoną starymi murami. W menu
lokalu znajdują się m.in. wodzionka, żur śląski na maślance
i opolska rolada wołowa z kluskami i modrą kapustą.
A https://zamkowymlyn.pl

Hotel Bajka w Grodźcu

Restauracja nad Stawkiem w Opolu

Restauracja kompleksu Hotel & Resort Bajka w Grodźcu
koło Ozimka. Serwuje dania kuchni regionalnej, z nutką szaleństwa – tak o menu mówi sam szef kuchni.
A https://hotelbajka.com

Kulinarne serce Opola. Zlokalizowana w drewnianym ponad
100-letnim Domku Lodowym nad Stawkiem Zamkowym.
Serwuje dania kuchni polskiej oraz lokalne piwa.
A http://nadstawkiem.pl
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A czym kulinarnie zaskakują Morawy Środkowe? Tu wrażeń można szukać na szlaku „Rozsmakuj
się w regionie Haná”, na którym położone są restauracje serwujące dania i napoje przygotowywane
według tradycyjnych receptur, przede wszystkim na bazie lokalnych produktów. Hanacka kuchnia jest znana chyba we wszystkich zakątkach Czech. Skosztować tu można m.in. takie dania jak:
kluski ziemniaczane z sosem śliwkowym, tradycyjne kluski ziemniaczane z mięsem, rosół wołowy
z twarogiem, karkówkę z twarogiem, zupę grochową, słynny stek regionu Haná czy świeży kozi ser
z żurawiną i orzechami. Trudno się oprzeć także takim przysmakom, jak ciasta hanackie, świeży,
domowy chleb, a przede wszystkim słynne serki ołomunieckie, prawdziwy rarytas tutejszej kuchni,
ściągający na Morawy tysiące turystów z całego świata. Do tego oczywiście wspaniałe piwo, warzone w tutejszych browarach. Co koniecznie trzeba skosztować podążając za kuchnią hanacką?

Tradycyjne czeskie kluski (knedlíky)
Podawane na przeróżne sposoby, zarówno z mięsem i na
przykład skwarkami, jak i na słodko z sosem śliwkowym
i śmietaną czy w stylu gnocchi z twarogiem. Jako dodatek
lub osobne danie. Przyrządzane z mąki i ziemniaków lub
na bazie drożdży. Ich rodzajów jest naprawdę dużo i każdy
warto spróbować.

Rosół wołowy z twarogiem (hovězí vývar s tvarůžkovou
placičkou)
Tradycyjny rosół gotowany na wołowym mięsie z omlecikiem z serków, czyli serkiem ołomunieckim upieczonym
w cieście naleśnikowym.

Nóżki w galarecie (huspenina)
Zwykle robi się je z długo duszonej głowy oraz nóżek z dodatkiem cebuli, marchewki, selera oraz pieprzu, ziela angielskiego, liścia laurowego, pietruszki, octu i soli.
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Golonka pieczona w piwie z anyżem (pečené koleno
na černém pivě s badyánem)
Golonka upieczona w ciemnym piwie z dodatkiem czosnku,
anyżu, podawana z musztardą, świeżo startym chrzanem
i chlebem.

Ołomunieckie sery (Olomoucké tvarůžky)
Jeden z symboli czeskiej kuchni. Niewielkie serowe krążki
o bardzo intensywnym aromacie i woskowożółtej barwie.
Jedzone na przeróżne sposoby, jako przekąska do piwa,
smażone w panierce, marynowane w oleju lub piwie, z czosnkiem, cebulą i przyprawami.

Hanacki placek drożdżowy ze śliwkami
(hanácké tróč)
Jedno z popisowych hanackich ciast, puszyste i pachnące,
pieczone z owocami i kruszonką.

Wszystkie wymienione wyżej potrawy i wiele więcej, serwują lokale położone na szlaku „Rozsmakuj się w regionie Haná”. Na dzisiaj jest ich 20. Znajdują się głównie w Ołomuńcu, ale również w miejscowościach: Příkazy, Drahanovice, Sobáčov, Bouzov, Litovel, Velký Újezd, Uničov –
Nová Dědina i Šternberk. Są wśród nich karczmy, restauracje rybne, piwiarnie i cukiernie. Więcej
informacji o restauracjach ze szlaku (do których należą: Café restaurant Záložna, Litovel; Moravský grunt, Olomouc-Topolany; Morgan’s Restaurant, Olomouc; Penzion Myslivna, Velký Újezd;
Restaurace a minipivovar Riegrovka, Olomouc; Rybářská restaurace a penzion u Horáků, Uničov
–Nová Dědina; Grill Pub Pod Lipami, Olomouc; Hanácká restaurace Expedice, Šternberk; Minipivovar Kosíř, Drahanovice; Potrefená husa, Olomouc; Restaurace a penzion Sobáčov; Hanácká
hospoda, Olomouc; Hostinec Na Nové, Drahanovice; Hotel a restaurace Bouzov; Hotel Flora, Olomouc; Pivovar a hostinec Chomout, Olomouc-Chomoutov; Restaurace Záložna, Příkazy; Restaurant Jízdárna, Olomouc; Tvarůžková cukrárna, Loštice; Svatováclavský pivovar, Olomouc) wraz
z ich adresami znajdziecie na stronie internetowej pod adresem: www.strednimorava-tourism.cz
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GEOPARK GÓRA ŚW. ANNY

Jeden z trzech geoparków w Polsce, powołany
do życia w 2010 r. z uwagi na unikatowe walory
geologiczne wulkanicznej Góry Św. Anny. W całości znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny, zajmując ponad połowę jego
powierzchni. Na terenie geoparku utworzona została 10-kilometrowa pieszo-rowerowa ścieżka
geologiczna, łącząca miejsca najciekawsze pod
względem przyrodniczym i geologicznym: znajdujące się w dawnym kamieniołomie geostanowisko skał pochodzenia wulkanicznego – nefelinitów w Górze Św. Anny, Dolinę „Krowioka”,

amfiteatr skalny, rezerwat „Biesiec”, kamieniołom
Ligota Dolna i rezerwat roślinności kserotermicznej „Ligota Dolna”. Na trasie ścieżki znajduje się
11 geostanowisk z tablicami informacyjnymi.
Jeżeli chodzi o sam park krajobrazowy warto
podkreślić, iż w wyjątkowy sposób łączy on walory przyrodnicze i historyczne zachodniej części
Wyżyny Śląskiej, co stanowi o jego atrakcyjności
i unikalności w skali kraju.
A http://geopark-goraswanny.pl

2

PARK DWORSKI W CHRÓŚCINIE

Zrewitalizowany i odnowiony w 2014 r. park
dworski to dzisiaj wizytówka gminy Dąbrowa.
Powstał pod koniec XIX w. jako część dworu,
którego właścicielem był Tadeusz Szymoński. Po
przejściu nowym pięknym drewnianym pomostem wchodzi się na utwardzone szutrem alejki,
które zapraszają na długie spacery. W parku znajdują się dwa stawy, są tu liczne ławki, wiata do
biesiadowania, miejsca zabaw dla dzieci, a także
ścieżki rowerowe, ścieżka edukacyjna i siłownia
56
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na świeżym powietrzu. To doskonałe miejsce na
spędzanie wolnego czasu o każdej porze roku.
Wart uwagi jest niewątpliwie także sam budynek
dworu, będący własnością gminy, w którym dziś
mieści się Zespół Szkół. Budynek został wzniesiony w ciekawym, popularnym na Śląsku pod
koniec XIX stulecia stylu szwajcarskim.

PARK KRAJOBRAZOWY GÓRY OPAWSKIE – BISKUPIA KOPA
Jeden z najpiękniejszych obszarów rekreacyjnych
Opolszczyzny. Obejmuje północne stoki i przedgórze Gór Opawskich, na granicy z Czechami.
Jego największym bogactwem są zwarte kompleksy leśne, stanowiące 75% jego powierzchni. Najcenniejsze z nich objęto ochroną w formie
rezerwatów: „Olszak” w masywie Olszaka, „Las
Bukowy” na Górze Parkowej i „Cicha Dolina”
w dolinie Bystrego Potoku. W parku znajduje się
też rezerwat geologiczno-krajobrazowy „Nad
Białką”, utworzony w celu zachowania pozostałości po eksploatacji żwirów i piasków złotonośnych.
Uzupełnieniem walorów przyrodniczych są liczne
walory kulturowe, w tym ponad 100-letnia wieża
widokowa na szczycie najwyższego wzniesienia
Gór Opawskich – Biskupiej Kopy (890 m n.p.m.).
Pod szczytem, na wysokości 850 m n.p.m. funkcjonuje jedyne na terenie Gór Opawskich schronisko turystyczne PTTK „Pod Kopą Biskupią”. Cały
park pokrywa gęsta sieć szlaków turystycznych
o łącznej długości 128 km i ponad 30 km ścieżek
przyrodniczo-dydaktycznych oraz liczne trasy do
uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej
i narciarstwa biegowego.

A http://zopk.pl

PARK ZDROJOWY IM. V. PRIESSNITZA I TĘŻNIA W GŁUCHOŁAZACH
Park założony pod koniec XIX w. u podnóża Góry
Parkowej, kiedy to Głuchołazy otrzymały status
uzdrowiska. Został zrewitalizowany w latach
30. XX w., kiedy to wybudowano tzw. alpinarium
wzorowane na azteckich piramidach z Meksyku. Po przeprowadzonej w XXI w. rewitalizacji
jest wielką atrakcją miasta. Piękne alejki, mostki,
drzewa i bujnie rosnąca zieleń skłaniają do spacerów. Poddawać się tu także można hydroterapii
– w parku bowiem zamontowano specjalne urządzenia dla kuracji wodnych – zlokalizowane na
potoku zdrojowym baseny do zamaczania kończyn dolnych i misy do moczenia rąk. Najnowszą
atrakcją parku jest otwarta w 2018 r. pierwsza na
Opolszczyźnie tężnia solankowa. Jedna z dwóch
najwyższych w Europie tężni pełni również rolę
wieży widokowej.
A https://nowe.glucholazy.pl/

3

4

Vincenz Priessnitz, którego imię nosi Park
Zdrojowy, nazywany był na świecie wodnym doktorem. Uznawany jest bowiem za prekursora hydroterapii. Całe życie spędził w pobliskim Jeseniku,
który po dziś dzień jest cieszącym się dużą popularnością czeskim uzdrowiskiem. Ciekawostką
jest również fakt, iż Priessnitz wynalazł prysznic,
i to od jego nazwiska pochodzi polska nazwa tego
urządzenia.

A http://gminadabrowa.pl
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Należący do najpiękniejszych w Czechach podziemny system jaworzyckich jaskiń znajduje się
pod wzgórzem Špraněk, w malowniczym krajobrazie, którego dominantą jest zamek Bouzov.
Jest to złożony kompleks potężnych sal, przepaści i rozpadlin na kilku poziomach, o łącznej
długości ponad 4 km i deniwelacji ponad 60 m.
Do zwiedzania udostępnione są dwie trasy: 800
i 450 m. Jaskinie mają przepiękny wystrój naciekowy, którego bogactwo w pełni widać w Sali
Gigantów. Ponad 4-metrowe stalagmity i ściana
zdobiona naciekami sintrowymi, tzw. Wodospad
Niagarski robią ogromne wrażenie.
A 783 24 Slavětín u Litovle,
C https://visit.caves.cz
Y 49°40′20″ N, 16°55′16″ E
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W Stobrawskim Parku Krajobrazowym można się poczuć jak nad Bałtykiem. A to za sprawą
wydm, których wysokość potrafi dochodzić do
20-30 m. Uformowane na przełomie epoki lodowcowej i polodowcowej są unikalną atrakcją
Opolszczyzny. Można je zobaczyć m.in. okolicach
Dąbrówki Łubniańskiej, Brynicy, Karłowic, Ładzy
i Popielowa.

7

JAVOŘÍČSKÉ JESKYNĚ
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STOBRAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Położony w dorzeczu Stobrawy, Budkowiczanki,
Bogacicy, Brynicy i Smortawy, graniczący z Odrą,
chroni przede wszystkim położone w dolinach
zbiorowiska leśne, podmokłe łąki i starorzecza.
Wraz z kompleksem stawów hodowlanych miejsca te są ostoją dla wielu rzadkich okazów flory
i fauny. Występuje tu 49 gatunków roślin prawnie chronionych i ok. 130 gatunków rzadkich oraz
ok. 250 chronionych gatunków zwierząt, w tym
165 gatunków ptaków. Spotkać tu można m.in.
bielika, bociana czarnego i żurawia. Na terenie
parku utworzono 4 rezerwaty: „Barucice”, „Leśna
woda”, „Lubsza” i „Rogalice” oraz trzy obszary
Natura 2000. Poza walorami przyrodniczymi na
uwagę zasługują miejscowości położone w granicach parku: Pokój, Zagwiździe, Karłowice i Studzionka. Obszar parku najlepiej zwiedzać poruszając się wyznaczonymi szlakami turystycznymi.
Rzeki na terenie parku doskonale nadają się do
uprawiania turystyki wodnej.
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A http://zopk.pl

8

Położony w dolinie rzeki Morawy Park Krajobrazowy Litovelské Pomoraví zajmuje obszar
96 km² między Mohelnicami i Ołomuńcem, obejmując także miasto Litovel, od którego wziął nazwę. Ze względu na unikalne walory przyrodnicze
na jego terenie wyznaczono kilka rezerwatów.
Jego wizytówką jest przepiękna delta najważniejszej morawskiej rzeki, z przyległym kompleksem
lasów łęgowych, łąkami zalewnymi i torfowiskami. Na terenie parku znajdują się także Jaskinie
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ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY „LIPNO”
Dawny park krajobrazowy w stylu angielskim,
założony pod koniec XVIII w. przez właściciela dóbr niemodlińskich – hrabiego Jana Nepomucena Karola Praschmę. Jego najcenniejszą
częścią jest najstarszy w Polsce ogród dendrologiczny (arboretum) z licznymi okazami drzew
egzotycznych. Wyznaczono tutaj ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną, wzdłuż której rośnie niemal sto gatunków drzew i krzewów. Największą
ozdobą ogrodu są różaneczniki, a także azalie,
kalmie i tulipanowce, które są szczególnie piękne w okresie kwitnienia. W parku rośnie wiele
pomnikowych drzew, spośród których cztery –
posadzone w czasie zakładania parku, uznawane za najstarsze egzemplarze w Polsce – mają
status pomników przyrody. Są to: żywotnik olbrzymi, jałowiec wirginijski, tulipanowiec amerykański i miłorząb dwuklapowy.

Mladeckie – skomplikowany labirynt szczelinowych korytarzy i grot, bogato zdobiony formami
naciekowymi oraz polewami kalcytowymi, ukryty
we wnętrzu wapiennego wzgórza Třesín. Wart
uwagi jest również kompleks wyżynnych lasów
liściastych Doubrava. Cały park pokrywa gęsta
sieć szlaków rowerowych.
C www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz
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PARK NAUKI I ROZRYWKI W KRASIEJOWIE
Działający od 2010 r. w Krasiejowie Jura Park
jest największym w Europie tego typu parkiem
tematycznym. Na zwiedzających czekają tu
dziesiątki atrakcji – od interaktywnej podróży po
dziejach Ziemi w jednym z najdłuższych na świecie kin 3D – Tunelu Czasu, przez 1,5 km ścieżkę
dydaktyczną z niemal 250 modelami 70 gatunków mezozoicznych gadów i płazów naturalnej
wielkości, Pawilon Paleontologiczny – jedyne na
świecie muzeum zlokalizowane nad czynnym
stanowiskiem paleontologicznym, park rozrywki
z Bajkową Krainą Dinozaurów, kąpielisko z piaszczystą plażą, plac zabaw, aż po kino 5D i multimedialne prehistoryczne oceanarium. Pobyt zarówno w JuraParku jak i Parku Nauki i Ewolucji
Człowieka dostarcza niezapomnianych wrażeń
i jest niewątpliwie hitem Opolszczyzny.
A Pl. ul. 1 Maja 10, 46-040 Krasiejów
B +48 519 346 149
C https://juraparkkrasiejow.pl

GRÓD RYCERSKI W BISKUPICACH
Jak przenieść się w czasie do średniowiecza, to
tylko w Biskupicach. Pobyt tutaj to gwarancja
świetnej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Na
zwiedzających czekają noclegi w średniowiecznych komnatach oraz typowo rycerskie zajęcia,
jak strzelanie z łuku czy warsztaty w zbrojowni.
Można tu również pobierać nauki z pisania gęsim
piórem, czerpania papieru i tkania średniowiecznymi metodami. Zwiedzanie grodu obejmuje salę
tortur, dziedziniec, mury obronne i podgrodzie
z wystawą machin oblężniczych i torem łuczniczym. Gród czynny jest przez cały rok, jednak
zwiedzanie go możliwe jest po wcześniejszym
dokonaniu rezerwacji: noclegu, imprezy okolicznościowej, warsztatów historycznych lub pokazów. Gród działa także podczas odbywających
się tu turniejów rycerskich.
A Pl. Biskupice 58, 46-220 Byczyna
B +48 602 613 386, https://grod.pl.tl
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PARK MINIATUR SAKRALNYCH W OLSZOWEJ

11

Przepiękny ogród o powierzchni 20 tys. m ,
w którym podziwiać można 18 miniatur najsłynniejszych obiektów sakralnych na świecie,
przygotowanych w skali 1:25. Najwyższa z nich
ma wysokość 6,4 m. Można tu zobaczyć m.in.
Bazylikę św. Piotra w Watykanie, Bazylikę Grobu Świętego w Jerozolimie, Katedrę Notre-Dame
w Paryżu, Sanktuarium Jasnogórskie czy Bazylikę Mariacką w Gdańsku. Na dzieci czeka tu także
park linowy i sala zabaw „Bajkowy Sad”. W kompleksie znajdują się również wzniesione na przełomie XIX i XX w. obiekty stadniny koni założonej
przez hrabiego Grafa Renarda. Obecnie w skład
kompleksu wchodzą odrestaurowane budynki:
klimatyczna restauracja Spichlerz, łącząca swym
wystrojem klasykę z nowoczesnością, sala bankietowa „Pod złotym rogiem” i pokoje gościnne
„Złota Podkowa”.
2

Paleontolodzy w pokładach sprzed ok. 230
mln lat odkryli skamieniałości organizmów żyjących zarówno w środowisku wodnym, jak i lądowym. Krasiejowskie złoża skamieniałości triasowych płazów i gadów należą do najbogatszych
w Europie.

10

A ul. Hodowlana 5, 47-143 Olszowa
B +48 607 609 307
C http://miniaturyolszowa.pl

PASIEKA ZARODOWA W MACIEJOWIE
Działająca od lat 70. ubiegłego wieku pasieka
w Maciejowie to spuścizna po znanym na świecie
uczonym, biologu, pszczelarzu, zwanym „Kopernikiem ula” – ks. dr Janie Dzierżoniu. W znajdującym się na jej terenie dworku spędził on ostatnie
lata swojego życia. Pasieka to kilkadziesiąt lat
tradycji hodowli pszczół i produkcji różnych wyrobów pszczelich. Dzisiaj to także ważna atrakcja
turystyczna. Organizowane są tu lekcje pszczelarstwa, przyrody i lokalnego rękodzieła. Można
przyjrzeć się pracy pasieki zarodowej, skorzystać
z apiinhalatorów (zdrowe przebywanie w ulu,
w bliskim sąsiedztwie pszczół), a także zakupić słynne miody z Maciejowa i inne pszczele
specjały.
A Maciejów 8, 46-211 Kujakowice Górne
B +48 77 413 19 77
C http://pasieka.maciejow.eu

12

Jan Dzierżon – śląski władca pszczół – urodził
się w 1811 r. Po święceniach kapłańskich objął
parafię w Karłowicach, gdzie poświęcił się pszczelarstwu. Ta pasja towarzyszyła mu do końca życia.
Zasłynął rewolucyjnym odkryciem dzieworództwa
pszczół, przez co popadł w konflikt z kościołem.
Skonstruował także używany do dziś model ula
z wyjmowanymi ramkami na plastry. Maciejów
słynie z tego, że to właśnie tutaj ks. Dzierżon dokonał swojego budzącego kontrowersje odkrycia, ale
również z tego, iż przypada tu najwięcej w Europie
pszczół na jednego mieszkańca.
61
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ZABYTKOWY PARK W SŁAWIĘCICACH
Jednym z największych i najciekawszych parków na terenie Opolszczyzny jest zabytkowy
park w Sławięcicach – jednej z dzielnic Kędzierzyna – Koźla. Jego historia związana jest z nieistniejącym już dzisiaj sławięcickim pałacem
należącym do przemysłowego rodu książąt
Hohenlohe‑Ohringen. Na jego terenie zachowały się utrzymany w stylu późnoklasycystycznym dom ogrodnika oraz barokowy pawilon
ogrodowy zwany Belwederem.
Zrewitalizowany park to doskonałe miejsce na
wypoczynek i rekreację. Spacer pięknymi alejkami, które porastają stare okazy często egzotycznych gatunków drzew albo przejażdżka
wyznaczoną ścieżką pieszo-rowerową to niewątpliwie doskonały pomysł na ciekawe spędzenie czasu w Kędzierzynie-Koźlu.

14

ZOO OPOLE

A ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole
B +48 77 454 28 58
C https://zoo.opole.pl

16

A Darwinova 29, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček
B +420 585 151 601,
C https://www.zoo-olomouc.cz
ZY

J D O SĄ
DA

W 1965 r. w opolskim zoo na świat przyszły
lwie czworaczki. I chociaż przeżyła tylko lwica
Murka (odeszła w 1976 r.), to lwy można było podziwiać aż do powodzi stulecia w 1997 r. Od tamtej pory lwów w Opolu już nie ma, ale władze miasta z dyrekcją zoo starają się, aby te piękne ssaki
powróciły na Opolszczyznę. W najbliższym czasie
planowane jest dokończenie budowy obszernego
wybiegu i pawilonu.

ZOO OLOMOUC
Położone na malowniczym zalesionym wzgórzu
Svatý Kopeček ołomunieckie ZOO prezentuje
ponad 300 gatunków różnych zwierząt. Na ponad 42 ha zlokalizowane są wybiegi, pawilony,
akwaria, woliery dla ptaków oraz strefy wypoczynkowe, punkty gastronomiczne i place zabaw
dla dzieci. Niewątpliwą atrakcją zoo jest pawilon
nietoperzy z warunkami podobnymi do tych, jakie panują w jaskiniach oraz ogromne akwarium, w którym podziwiać można m.in. żarłacza
czarnopłetwego. Ciekawe są również nowoczesne wybiegi dla żyraf, niedźwiedzi i wilków. Te
ostatnie wieczorami potrafią dawać piękne koncerty. Ogród słynie również z nocnego zwiedzania, które organizowane jest co roku w okresie
bożonarodzeniowym.

ścieżki zdrowia, kawiarnia, zatoczka z siedzibą
Klubu Kajakarskiego, stawy i kanały pogrążone
w bujnej roślinności. Na Wyspie, wśród starych
drzew takich jak dęby, klony, wierzby można spotkać wiele gatunków ptaków, np. trzmielojady,
sowy, sokoły, jest tu także wiele dzikich zwierząt,
takich jak wiewiórki, sarny, czy młode jelenie.
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62

15

WYSPA BOLKO

W południowej części Opola znajduje się niezwykle atrakcyjna Wyspa Bolko określana często mianem zielonych płuc Opola. Wyspa jest otoczona
od północy i wschodu Odrą, od zachodu Kanałem
Ulgi i od północnego zachodu fragmentem Kanału Wińskiego. Uroczy kompleks parkowy jest
enklawą przyrodniczą w centrum miasta, w którym znajdują się liczne ścieżki pieszo-rowerowe,

A Osiedle Sławięcice, Kędzierzyn-Koźle

W latach 30. XX w. utworzono na Wyspie Bolko
Ogród Zoologiczny, stanowiący do dziś wielką
atrakcję całego regionu. W swojej historii Zoo odradzało się dwa razy: po II wojnie światowej i powodzi stulecia w 1997 r. Obecnie w kilku krainach
zoogeograficznych żyją tu zwierzęta z różnych
kontynentów. Zoo może się pochwalić m.in. piękną żyrafiarnią, wybiegiem goryli, basenem z jedynymi w Polsce uchatkami kalifornijskim, wyspą
lemurów, pawilonem płazów, czy Krainą Bioróżnorodności, czyli egzotyczną szklarnią z wolierą
dla ptaków. Wielką atrakcją dla zwiedzających
jest karmienie zwierząt, m.in. goryli, uchatek i pelikanów. Na dzieci czekają place zabaw, mini park
linowy i mini zoo.
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turystyka piesza, rowerowa i konna

OPOLSKIE STADNINY

2

CYKLOSTEZKA BEČVA / SZLAK ROWEROWY BEČVA
Ścieżka rowerowa Bečva to ponad 150 km trasy prowadzącej po pięknych terenach czeskich
Moraw wzdłuż rzeki Bečva od źródeł Vsetínská
i Rožnovská Bečva do ujścia Bečvy do Morawy.
Duża jej część to nowo wybudowane odcinki,
wyłączone z ruchu samochodowego, część biegnie wzdłuż dróg lokalnych o niskim natężeniu
ruchu oraz utwardzonych drogach leśnych i polnych. Po drodze można zwiedzać centra historycznych miasteczek, takich jak: Vsetín, Valašské
Meziříčí, Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov oraz
podziwiać piękno otaczających Beskidów. Obowiązkowym punktem na trasie powinien być niewątpliwie skansen w Rožnowie.

ZY

J D O SĄ

C http://www.cyklostezkabecva.cz

MORAVSKÁ STEZKA / ŚCIEŻKA MORAWSKA
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Morawy zdają się być stworzone dla miłośników dwóch kółek. Przepiękne krajobrazy w połączeniu z lekko pagórkowatym terenem dają
możliwość aktywnego wypoczynku dla sportu
i relaksu. Szlak Morawski łączy Jesioniki z Morawami Południowymi. Zaczyna się na polsko-czeskim pograniczu i dalej wiedzie przez Jesioniki do
Hanušovic, podąża za rzeką Morawą, przez lasy
Litovelské Pomoraví i dociera do Ołomuńca. Następnie prowadzi przez miasto Kromieryż nazywane „Hanackimi Atenami” i wzdłuż Kanału Baty
do regionu winiarskiego Moraw Południowych
i obszaru kulturowego Lednice – Valtice.
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C http://zopk.pl/

C http://www.szlakczarownic.eu

Przebieg szlaku: Paczków – Pomianów Dolny – Lubiatów – Ligota Wielka – Sarnowice – Otmuchów – Ulanowice – Grądy – Rysiowice – Karłowice Wielkie – Słupice
– Nowaki – Radzikowice – Sękowice – Nysa – Konradowa – Wyszków Śląski – Niwnica – Domaszkowice –
Wierzbięcice – Kępnica – Hajduki Nyskie – Stary Las
– Nowy Las – Charbielin – Jarnołtówek – Skowronków
– Konradów – Głuchołazy – Zlaté Hory – Rejvíz – Česká
Ves – Jeseník – Vernířovice – Sobotín – Velké Losiny –
Rapotín – Šumperk – Mírov – Mohelnice

S IA

Opolszczyzna obfituje w stadniny koni. Na terenie całego województwa działa ich kilkadziesiąt.
Wiele z nich oferuje naukę jazdy konnej, wakacje w siodle, nie brakuje też stadnin organizujących różnej rangi zawody jeździeckie. Na szczególną uwagę zasługuje niewątpliwie Stadnina
Koni Moszna – renomowany ośrodek jeździecki
i hodowlany, który od ponad 50 lat zajmuje się
hodowlą koni pełnej krwi angielskiej oraz szlachetnej półkrwi. Słynną szkołę jeździecką i stadninę prowadzi również ośrodek Jakubus w Jakubowicach – organizator oficjalnych zawodów
jeździeckich wpisanych do kalendarza imprez
jeździeckich PZJ. Unikalna jest oferta Gospodarstwa Agroturystycznego „Agrorelaks” w Brynicy,
skierowana przede wszystkim do najmłodszych
adeptów jazdy konnej, w której uczą utytułowane instruktorki. W stadninie zaś czekają łagodnie
usposobione czempiony. Nie można również pominąć Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada
z Zakrzowa, który od 1998 r. co roku organizuje
imprezę z udziałem znanych artystów – Lewada Art Cup. Inicjatorem Jeździeckich Mistrzostw
Gwiazd był prezes klubu – Andrzej Sałacki i prezenterka telewizyjna – Katarzyna Dowbor.

cieszą się dużą popularnością, zwłaszcza wśród
miłośników pieszych i rowerowych wędrówek,
narciarstwa biegowego, a także wśród miłośników pobliskiej kuchni czeskiej, która przyciąga
amatorów czeskich knedli i piwa. Miejscowości
wypoczynkowe stanowią również znakomitą
bazę noclegową dla pobliskich stoków i ośrodków narciarskich w czeskich Jesionikach.

Czarny szlak rowerowy o łącznej długości
233 km, z czego po stronie polskiej znajduje się
95 km. Jego trasa wiedzie przez miejsca związane z procesami czarownic na polsko-czeskim pograniczu. Dramatycznych historii kobiet posądzanych o czary tu nie brakuje. Legendy zaś głoszą,
że rejon Gór Opawskich był ulubionym miejscem
organizacji nocnych sabatów. Podążając szlakiem
zobaczyć można m.in. Dom Kata w Paczkowie,
liczne krzyże pokutne, Górę Czarownic w okolicach Nysy, na której według podań odbywały
się sabaty nyskich wiedźm, ekspozycje muzealne poświęcone procesom czarownic (w muzeum
w Nysie, Zlatych Horach i Domu Geschadera
w Šumperku), Szubieniczą Górę w Głuchołazach,
przygraniczny Jeseník, który nazywany jest miastem czarownic i Dom Czarownic w Mohelnicy.

Z AJ R

Najcenniejszy krajobrazowo i przyrodniczo zakątek Opolszczyzny i pogranicza polsko-czeskiego
objęty ochroną w ramach Parku Krajobrazowego Gór Opawskich. Najwyższy szczyt – Biskupia
Kopa (890 m n.p.m.) to od wieków góra graniczna, z której podziwiać można piękną panoramę okolicy. Góry Opawskie oferują liczne szlaki
piesze i rowerowe, zróżnicowaną bazę noclegową, łowiska pstrągów oraz nowoczesne ośrodki
konferencyjne, rekreacyjne i rehabilitacyjne. Góry
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POLSKO-CZESKI SZLAK CZAROWNIC

Z AJ R

1

GÓRY OPAWSKIE

turystyka piesza, rowerowa i konna

C https://moravskastezka.cz
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JEZIORA TURAWSKIE
Kompleks Jezior Turawskich to łącznie 4 zbiorniki.
Największe: Jezioro Turawskie, powstało w okresie międzywojennym jako zbiornik retencyjny.
Dwa mniejsze jeziora, zwane Średnim i Małym,
położone są wśród okalających główny zbiornik
lasów, czwarte – najczęściej nazywane Srebrnym, choć także z uwagi na swoją turkusową
barwę, Zielonym lub Szmaragdowym – w okolicach Osowca. Piaszczyste plaże położone pośród
sosnowych lasów, malownicze zakola i duża
powierzchnia wody stwarzają wręcz idealne warunki do rekreacji i uprawiania sportów wodnych.
Jeziora Turawskie posiadają dobrze rozwiniętą
infrastrukturę (kompleksy wypoczynkowe, domki, miejsca na camping, pola namiotowe, placówki gastronomiczne, place zabaw, boiska), cieszą
się także powodzeniem wśród wędkarzy – wody
te słyną z doskonałych łowisk sandacza oraz

JEZIORO NYSKIE
Malowniczo położone u podnóży Gór Opawskich Jezioro Nyskie powstało jako zbiornik retencyjny w Dolinie Nysy Kłodzkiej. Czysta woda,
urozmaicona linia brzegowa oraz rozwinięta baza
turystyczna sprawiają, iż cieszy się ono dużą popularnością zarówno wśród mieszkańców, jak
i turystów. Jest rajem dla wędkarzy, amatorów
sportów wodnych i żeglarzy. Nie będą się też czuć
zawiedzeni miłośnicy przyrody. Jezioro położone
jest bowiem na terenie Otmuchowsko-Nyskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także na obszarze Natura 2000 – Specjalny Obszar Ochrony
Ptaków „Zbiornik Nyski”.

ornitologów – jest to bowiem obszar specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000.
C http://www.turawa.com.pl/

7
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REJSY PO ODRZE I PO MŁYNÓWCE
Opole z powierzchni wody wygląda zupełnie
inaczej niż to przemierzane pieszo czy rowerem.
Dlatego warto wybrać się w rejs po Odrze, np.
statkiem Opolanin, z pokładu którego można podziwiać najważniejsze zabytki Opola – tzw. Opolską Wenecję, ratusz, katedrę, Wieżę Piastowską
czy kościół Franciszkanów. Z kolei podczas rejsu
gondolą „Opolanką” oko cieszyć będą pięknie zagospodarowane bulwary nad Młynówką, pełne
spacerowiczów i miłośników dwóch kółek. Zwiedzanie miasta z pokładu statku czy gondoli dostarcza niesamowitych wrażeń i pozwala poznać
jego zakamarki z zupełnie innej perspektywy.
C https://statekopole.pl
https://www.facebook.com/GondolaOpolanka
Nazwa Młynówka przyjęła się dopiero
w 1784 r. Stare koryto Odry zyskało taką właśnie nazwę z uwagi na fakt, iż po obu jego brzegach znajdowały się młyny – miejski po prawej
i zamkowy po lewej. Obecnie wraz z rozświetlonymi kamieniczkami Starego Miasta tworzy „Opolską
Wenecję”.

SPŁYWY KAJAKOWE MAŁA PANEW, NYSA KŁODZKA, BUDKOWICZANKA, STOBRAWA

10

C http://i.nysa.pl

JEZIORO OTMUCHOWSKIE
Drugi – obok Jeziora Nyskiego – sztuczny zbiornik w Dolinie Nysy Kłodzkiej, który pełni także
funkcje turystyczne. Rozbudowana infrastruktura
i piękna okolica jeziora, które z daleka otaczają
pasma górskie Sudetów, przyciągają setki turystów. Jego okolice upodobali sobie szczególnie
wędkarze, zwłaszcza Ci łowiący leszcze i sandacze, które potrafią tu dochodzić do wagi 1015 kg! Podobnie jak Jezioro Nyskie – znajduje
się w obrębie Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, a także na obszarze
Natura 2000 – Specjalny Obszar Ochrony Ptaków „Zbiornik Otmuchowski”.

8
Opolska Amazonka, czyli Mała Panew to niewątpliwie numer 1 Opolszczyzny jeśli chodzi o spływy kajakowe. Niezwykle malowniczo meandrująca rzeka zapewnia dużo atrakcji, włączając w to
przenoszenie kajaków przez leżące w wodzie
kłody. Urokliwa Nysa Kłodzka, mająca w swoim
górnym odcinku górski charakter z licznymi bystrzami i warkoczami, wraz z upływającymi kilometrami na opolskim odcinku staje się coraz wolniejsza i bardziej leniwa, a tym samym doskonała
dla rekreacyjnego kajakarstwa. Przepływające

przez Stobrawski Park Krajobrazowy Budkowiczanka i Stobrawa również idealnie nadają się
dla miłośników kajaków, również tych wytrwałych, gdyż pierwsza z nich z uwagi na mocno
zarośnięte koryto, dużą ilość zakrętów i zatory
z drzew jest nie lada wyzwaniem.
C http://www.stobrawa-kajaki.pl
https://www.agro-ranczo.pl/
http://www.partykajaki.pl/
http://www.kajakiwiking.pl/

C http://www.otmuchow.pl
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BASEN LETNI „BŁĘKITNA FALA” W OPOLU

Jeden z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Opolu. Idealny na letnie upały. „Błękitna Fala” to trzy baseny zewnętrzne z możliwością podgrzewania wody. W basenie olimpijskim,
o długości 50 m można organizować zawody
pływackie. Na dzieci i młodzież czekają trzy zjeżdżalnie: 50-metrowa i dwie 8-metrowe, sztuczna rzeka oraz dmuchane wodne tory przeszkód.
W basenie dla najmłodszych znajdują się małe
zjeżdżalnie, a tuż obok maty z fontannami. Jest

11

też duży plac zabaw, mini siłownia i boisko do gry
w siatkówkę. Na terenie kompleksu funkcjonuje również restauracja. Przez cały sezon letni na
basenie organizowane są liczne atrakcje (pokazy,
warsztaty, zajęcia fitness, aqua zumba i inne).
A Plac Róż 8, 45-228 Opole
B +48 77 455 32 69
C http://mosir.opole.pl/obiekt/basen-letni-blekitna-fala

12

BASEN W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

rekreacja i rozrywka

BASEN W GŁUCHOŁAZACH – KOMPLEKS REKREACYJNY NAD BIAŁKĄ

Nowy
duży
kompleks
o charakterze
wypoczynkowo‑sportowym, którego sercem jest
część basenowa. Składa się na nią część pływacka (4 tory, 25 m) i część rekreacyjna z atrakcjami
wodnymi. Dla najmłodszych zbudowano brodzik
z parasolem wodnym oraz zjeżdżalnią „Słonik”,
jest tu również plac zabaw i boiska piaskowe do
siatkówki oraz piłki nożnej.

BASEN W LIPNIE

13

A ul. Kościuszki 55A, 48-340 Głuchołazy
C http://www.gosirglucholazy.pl/index.php/
kompleks-nad-bialka

14

Letnie kąpielisko prowadzone przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Niemodlinie, położony na
skraju kompleksu leśnego Borów Niemodlińskich.
Są tutaj trzy baseny: pływacki, rekreacyjny i dla
dzieci, a także liczne atrakcje: plac zabaw dla
dzieci, boisko do siatkowej piłki plażowej, boisko
do mini piłki nożnej, stoły tenisowe i park linowy.
Do kąpieliska prowadzi malownicza aleja porośnięta wiekowymi lipami. Z Niemodlina biegnie
tu natomiast ścieżka rowerowa.
A Lipno, ul. Daszyńskiego, 49-100 Niemodlin,
C https://osir-niemodlin.pl/415/basen-w-lipnie-zaprasza.html

Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności
„Wodne oKKo” na osiedlu Azoty to najnowszy
i jeden z najnowocześniejszych kompleksów
wodnych Opolszczyzny. Otwarty w 2019 r.
obiekt, oprócz dużego basenu, oferuje także
brodzik, podwodny gejzer, masażery, jacuzzi,
16-metrową czterotorową zjeżdżalnię, wodny
i suchy plac zabaw dla najmłodszych oraz boisko
do siatkówki plażowej. Dobiegają końca prace
nad budową części krytej „Wodnego oKKa”, która
70

będzie do dyspozycji gości przez cały rok. Część
ta zbogaci ofertę kompleksu „Wodne oKKo” o kolejne atrakcje: basen pływacki, basen rekreacyjny
ze zjeżdżalnią rynnową o długości 47,5m z pomiarem czasu zjazdu, kompleks czterech saun,
grotę solną, basen wypływowy, brodzik dla dzieci
i kolejne 3 wanny spa.

Kompleks został wybudowany w 1935 r. jako
ośrodek przygotowań olimpijskich. Trenowali tu
pływacy przygotowujący się do Olimpiady w Berlinie w 1936 r. Do dzisiaj zachowały się oryginalne,
drewniane budynki szatni i wypożyczalni sprzętu
z tamtego okresu.

A ul. Mostowa 1, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
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BASEN W NYSIE

Stworzony na miejscu starego poniemieckiego kąpieliska nowoczesny kompleks basenowy
„Frajda” działa od 2018 r. Na skraju otwartego
akwenu znajduje się aż sześć niecek basenowych.
Są dwa baseny rekreacyjne z biczami wodnymi,
masażami, wodospadami, jest też oczywiście
basen pływacki i brodzik dla najmłodszych z fontanną. Największą atrakcję stanowi wieża z trzema zjeżdżalniami, w tym najdłuższą w województwie 150-metrową zjeżdżalnią pontonową

BASEN W SUCHYM BORZE

Letnie kąpielisko funkcjonujące w sezonie na
terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Suchy Bór”, niecałe 10 km od Opola. Poza
50-metrowym basenem pływackim jest tu duży,
bezpieczny brodzik dla najmłodszych, dwa boiska do siatkówki plażowej, boisko do piłki nożnej i ogromny plac zabaw dla dzieci. Niewątpliwą
atrakcją jest zjeżdżalnia wodna o długości ślizgu
72

rekreacja i rozrywka

15

i 120-metrową zjeżdżalnią do raftingu. Wokół
zbudowano tarasy z leżakami, jest również piaszczysta plaża i tereny zielone, na których można
oddawać się błogiemu lenistwu.
A ul. Ujejskiego 25, 48-300 Nysa
B +48 669 550 222
C http://www.arn.nysa.pl/obiekty_sportowe/kapielisko

16

75 m. W kompleksie funkcjonuje ponadto hotel
i domki letniskowe oraz restauracja. Całość położona jest na skraju dużego kompleksu leśnego.
A Suchy Bór, ul. Pawlety 26, 46-053 Chrząstowice
C http://suchy-bor.pl

rekreacja i rozrywka
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KĄPIELISKO DĘBOWA W REŃSKIEJ WSI

Dwa otwarte strzeżone kąpieliska nad Jeziorem
Dębowa (tzw. Centralne i Stodoła) są najpopularniejszymi kąpieliskami dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. Zagospodarowany dół po dawnej
żwirowni stał się atrakcyjnym miejscem wypoczynku. Atutem jest czysta woda pochodząca

z naturalnych źródeł. Nad jeziorem Centralnym
działa Ośrodek WOPR prowadzący wypożyczalnię sprzętu wodnego. Obok jeziora znajduje się
pole namiotowe i kempingowe oraz wyznaczone miejsca na ogniska. Wokół prowadzi ścieżka
pieszo-rowerowa.

KĄPIELISKO W NOWYCH SIOŁKOWICACH

Strzeżone i pięknie zagospodarowane w 2019 r.
kąpielisko. Piaszczysta plaża, czysta woda i otoczenie terenów leśnych sprawiają, że latem jest
to bardzo popularne miejsce w gminie Popielów.
Kąpielisko posiada 3 wydzielone strefy: brodzik dla dzieci, strefę dla nieumiejących pływać
o głębokości do 120 cm oraz strefę dla umiejących pływać . Na szczególną uwagę zasługuje
„Otwarta Strefa Aktywności” ze strefą wypoczynkową, boiskiem do plażowej piłki siatkowej

18

i siłownią plenerową. Jest tu także plac zabaw,
mała gastronomia, altana, a nawet pole namiotowe, można więc zatem wybrać się tu na kilka dni.
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KĄPIELISKO BOLKO W OPOLU
Wystarczy 10 min. jazdy rowerem wygodną
ścieżką rowerową nad Odrą by z centrum znaleźć się na położonej z dala od miejskiego zgiełku
plaży Kąpieliska Bolko. Zrewitalizowane kilka lat
temu ze środków unijnych, dzisiaj cieszy szeroką
plażą, pomostem, wypożyczalnią rowerów wodnych, miejscami do grillowania i zapleczem sanitarnym. W sezonie jest oczywiście strzeżone,
można więc na nim bezpiecznie spędzać czas.
Prawdziwym hitem dla miłośników nurkowania
jest zatopiona na dnie koparka. Wokół kąpieliska
jest mnóstwo terenów zielonych. Miłośnicy przyrody spotkają tu gniazdujące ptaki wodne: mewy,
kaczki, perkozy i łyski. Można tu także spotkać
bobry, które mają swoje siedliska w zakolu nieopodal plaży, gdzie budują żeremie.

rekreacja i rozrywka
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Drugie po Bolko kąpielisko miejskie w Opolu, powstałe na dawnym wyrobisku. Odnowione i zagospodarowane w 2019 r., tak by można było
wygodnie i bezpiecznie na nim wypoczywać. Do
dyspozycji plażowiczów jest zaplecze sanitarne, kąpielisko jest w sezonie strzeżone. Wokół
74
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znajdują się piękne tereny leśne, które idealnie
nadają się na przejażdżki rowerowe czy spacery
nordic walking.

21

ZATOKA BAJKA W GRODŹCU

Miejsce, gdzie spełniają się marzenia dzieci.
W Zatoce Bajka znajdują się dwa place zabaw –
wodny i tzw. Wyspa Korsarzy, 4 boiska, na których można pograć w piłkę nożną, koszykówkę
czy siatkówkę, kąpielisko z piaszczystą plażą,
punkty gastronomiczne, pole namiotowe i mini
zoo. Wszystko to mieści się w kompleksie Hotel
& Resort Bajka w Grodźcu koło Ozimka, który
oferuje także miejsca noclegowe w komfortowym hotelu utrzymanym w klimacie górsko-alpejskim i luksusowej willi. Kompleks posiada
świetną restaurację, znajdującą się na Szlaku

Gdyby nie powódź z 1997 r. prawdopodobnie nie byłoby kąpieliska Bolko. Wielka woda
zalała bowiem należące do cementowni Bolko potężne wyrobisko margla, co zakończyło jego blisko
100-letnie funkcjonowanie. Ciekawostką jest także, iż w czasie II wojny światowej w kamieniołomach wyrobiska pracowali angielscy i amerykańscy jeńcy wojenni.

KĄPIELISKO MALINA W OPOLU

rekreacja i rozrywka

Kulinarnym „Opolski Bifyj”. Bajka, to doskonałe
miejsce na spędzenie aktywnego czasu dziećmi
– i nie tylko – obiekt jest również miejscem spotkań biznesowych i konferencyjnych. Zatoka jest
czynna w sezonie letnim, kompleks natomiast
działa cały rok.
A ul. Klasztorna 5, 46-040 Grodziec
C https://hotelbajka.com/zatoka

GOLF PARK KAROLINKA W KAMIENIU ŚLĄSKIM

Gratka dla miłośników golfa z Opolszczyzny i nie
tylko. Działający od 2002 r. Opolski Klub Golfowy,
Akademia Golfa i otwarte w 2018 r. najbardziej
zielone, profesjonalne, 9-dołkowe pole golfowe
w Polsce. Jego niewątpliwą zaletą jest fakt, iż na
jego terenie rosną stare drzewa leśne i owocowe.
Gracze mogą odpocząć w ich cieniu, a same nasadzenia utrudniają nieco grę, dzięki czemu staje
się ona jeszcze bardziej atrakcyjna. Pole jest ogólnodostępne, na miejscu można wypożyczyć lub

22

zakupić sprzęt, a także skorzystać z usług profesjonalnego trenera.
A ul. Lotnicza 4, 47-325 Kamień Śląski
B +48 537 67 70 00
C http://karolinkagolfpark.pl
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SILESIA RING TOR WYŚCIGOWY W KAMIENIU ŚLĄSKIM

23

Unikalna w skali kraju atrakcja – najnowszy tor
wyścigowy w Polsce i drugi, jeśli chodzi o długość nitki toru, która wynosi 3 636 m. Składa
się z 15 zakrętów i jest zabezpieczony barierami energochłonnymi oraz pułapkami żwirowymi. Jako jedyny w naszym kraju posiada pełną
infrastrukturę towarzyszącą w postaci budynku
administracyjno-konferencyjnego,
kompleksu
garaży, tarasów widokowych i wieży startowej.
Dodatkowo wyposażono go w precyzyjny pomiar czasu firmy MyLaps, który jest montowany
na większości profesjonalnych torów wyścigowych na świecie. Dzięki aż siedmiu możliwym
konfiguracjom toru, na obiekcie może odbywać
się kilka imprez jednocześnie. Zdaniem czołowych zawodników motosportu Tor Silesia Ring
cechuje się jedną z najlepszych konfiguracji tego
typu obiektów w Europie. Miłośnicy szybkiej jazdy mogą tu skorzystać z treningów z instruktorem, wykupić jazdę luksusowym autem lub wziąć
udział w organizowanych imprezach.

ZJEŻDŻALNIA GRAWITACYJNA – GÓRA ŚW. ANNY
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KRĘGIELNIE

Kiedy pogoda zniechęca do uprawiania rekreacji
na świeżym powietrzu doskonałym pomysłem na
aktywny wypoczynek może okazać się gra w kręgle, umożliwiająca współzawodnictwo zarówno
na poziomie zawodowym, jak i rekreacyjnych
spotkań towarzyskich. Na Opolszczyźnie jest
wiele profesjonalnych kręgielni, wśród których
znajduje się m.in. jedna z najnowocześniejszych
w Polsce, w pełni zautomatyzowana Kręgielnia
Szara Willa w Opolu. Warto wybrać się także do:

A ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Śląski
B +48 691 017 555
C http://silesiaring.pl

Zjeżdżalnia grawitacyjna „Harcówka” to niewątpliwie największa atrakcja dla dzieci na Górze
Św. Anny. Ten całoroczny tor saneczkowy typu
Alpine Coaster o długości pętli 600 m gwarantuje świetną i bezpieczną zabawę dla całej rodziny.
Jest oświetlony, więc możliwa jest także jazda
po zmroku. Nieopodal toru znajduje się Geopark
Góra Św. Anny, którego atrakcją jest m.in. położone w dawnym kamieniołomie geostanowisko
skał pochodzenia wulkanicznego. To niezwykła

rekreacja i rozrywka
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atrakcja, zwłaszcza dla najmłodszych, którzy
mogą się poczuć tak, jakby schodzili w głąb wulkanu sprzed wielu milionów lat.
A ul. Planetorza 2, 47-150 Góra Św. Anny
B +48 789 255 639
C http://zjezdzalniagrawitacyjna.pl

KORTY TENISOWE

Niezależnie od pogody i pory dnia w opolskich
całorocznych halach tenisowych można aktywnie spędzać czas. Oprócz podstawowych form
działalności klubów tenisowych tj. wynajmowania kortów, tenisa rekreacyjnego, pod okiem
doświadczonych instruktorów prowadzone są
szkółki tenisowe dla dzieci i lekcje tenisa dla
dorosłych. Najbardziej znanym na Opolszczyźnie klubem tenisowym jest HART TENIS – Tenis
Center w Zawadzie. Już od 11 lat odbywa się tu

25

Centrum Rozrywki KUBATURA w Opolu, Resortu
pod Lasem w Kolonowskiem, Centrum „Browar”
w Strzelcach Opolskich, Hotelu „Arkas” w Prószkowie, Restauracji Hotelu i Kręgielni „Joanna”
w Kątach Opolskich, Hotelu Domino w Niemodlinie, Kręgielni „Oaza” w Zawadzkiem, Kręgielni
„Zorza” w Namysłowie.

26

Międzynarodowy Turniej Tenisowy Hart Open.
To największa tego typu impreza sportowa na
Opolszczyźnie i jedna z większych w Polsce. Inne
popularne całoroczne kluby tenisowe to: Centrum
Tenisowe OpolTenis w Opolu przy ul. Spokojnej,
Klub Baza Sport Opole przy ul. Oleskiej oraz Hotel Tenis w Chrząstowicach.
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KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI W OPOLU

Flagowa impreza Opola, najważniejszy polski
festiwal muzyczny cieszący się niesłabnącym
prestiżem. Organizowany od 1963 r. w scenerii
opolskiego amfiteatru. Na scenie co roku gości
gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Jego format
zmieniał się kilkukrotnie, dzisiaj to 4 dni wypełnione muzyką solistów i zespołów, przegląd
osiągnięć mijającego sezonu, koncert premier

i debiutów, a także przegląd kabaretów Kabareton. Historii festiwalu poświęcone jest Muzeum
Polskiej Piosenki w Opolu.
A https://festiwalopole.tvp.pl/.

AEROPIKNIK I BALONOWE MISTRZOSTWA POLSKI, PACZKÓW

Co roku pod koniec lipca niebo nad Paczkowem
i Zalewem Paczkowskim w Kozielnie wypełniają
kolorowe balony. To znak, że rozpoczął się Aeropiknik, który już na stałe wpisał się w kalendarz imprez wakacyjnych regionu opolskiego.
W lipcu 2019 r. po raz pierwszy odbył się także
Balonowy Puchar Polski. Co roku lotom sportowym towarzyszą liczne koncerty i animacje dla
dzieci, wernisaże i plenery malarskie. Nie brakuje również pysznego jedzenia. Nie lada atrakcją
są także nocne pokazy balonowe. Od kilku lat
80

1

2

w trakcie pikniku organizowany jest Rajd Nordic
Walking Paczków – Kozielno. Na piknik zapraszają Gmina Paczków, Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie oraz Klub Sportów Balonowych z Wrocławia.
A https://paczkow.pl

imprezy promocyjne

3

DNI TWIERDZY NYSA

Barwne, historyczne widowisko z udziałem żołnierzy i markietanek to tradycyjna już impreza
z wielką bitwą na fortach, nawiązującą do oblężenia Nysy przez wojska napoleońskie w 1807 r.
Co roku pod koniec lipca Nysa zamienia się w pole
bitwy – o Twierdzę Nysa, ale również Bitwy Morskiej na wodach Jeziora Nyskiego, nawiązującej
do bitwy Legionów San Domingo w Błękitnej Zatoce w Głębinowie. Odbywają się tu historyczne

pokazy dawnej mody wojskowej i życia obozowego, tańce z żołnierzami oraz warsztaty rekonstrukcyjne. Organizowany jest też efektowny
przemarsz wojsk ulicami miasta i musztra paradna, a także Nocne Manewry Ogniowe.
A http://www.twierdzanysa.com

4

FESTIWAL CHOPIN-ELSNER, SULISŁAW

Odbywający się do 2010 r. w Grodkowie – miejscu urodzenia Józefa Elsnera, kompozytora i nauczyciela Fryderyka Chopina, od 2015 r. gości
w zabytkowych murach odrestaurowanego XIX-wiecznego pałacu. Podczas festiwalu występuje
elitarne grono artystów związanych z muzyką
najwybitniejszego polskiego kompozytora i jego
nauczyciela. Wizytówką wydarzenia są także

wieczorne spotkania w Sulisław Jazz Club i słynne już Sulisławskie Kulinaria. Festiwal odbywa się
co roku w listopadzie.
A http://www.palacsulislaw.pl
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FESTIWAL FILMOWY OPOLSKIE LAMY, OPOLE

Organizowany od 2003 r. przez Stowarzyszenie
„Opolskie Lamy” festiwal to największe wydarzenie filmowe na Opolszczyźnie. Odbywa się
co roku w październiku. W kilkunastu obiektach
prezentowane są najważniejsze filmy światowej
oraz polskiej kinematografii, nie tylko poprzez
projekcje filmowe, ale także poprzez liczne spotkania i warsztaty z twórcami. Jego najważniejszą

częścią jest Konkurs Główny, w którym udział
biorą etiudy filmowe autorstwa studentów i absolwentów filmówek, a także studentów kierunków związanych z filmem.
A http://opolskielamy.pl

6

FESTIWAL KSIĄŻKI, OPOLE

Targi książki, spotkania autorskie z twórcami
bestsellerowych tytułów i liczne koncerty – tak
wygląda program odbywającego się od 2015 r.
na opolskim Placu Wolności Festiwalu Książki.
Towarzyszą mu cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty pisarskie zarówno dla czytelników dorosłych, jak i najmłodszych, którzy
mogą zamienić się w ilustratorów bajek. Na kilka czerwcowych dni Opole zamienia się w stolicę książki z wielkim Miasteczkiem Literackim,
82

5

namiotami wydawnictw i sceną, goszczącą wybitnych pisarzy, artystów, osobowości ze świata
mediów i kultury.
A http://festiwalksiazki.pl

imprezy promocyjne
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FESTIWAL MIKOŁAJA Z KOŹLA

Kilkudniowe święto muzyki dawnej, przybliżające
postać urodzonego pod koniec XIV w. franciszkanina, misjonarza i intelektualisty – Mikołaja z Koźla oraz promujące historię Kędzierzyna-Koźla,
dawną muzykę, tradycje i zwyczaje. W ramach
festiwalu na kozielskich Błoniach odbywa się
Jarmark Średniowieczny i historyczny Turniej
Rycerski. W kościołach pw. św. Zygmunta i św.

Jadwigi Śląskiej organizowane są wspaniałe koncerty muzyki poważnej. Liczne średniowieczne
inscenizacje, warsztaty, konkursy, kulinarne degustacje i występy artystyczne przyciągają tłumy
mieszkańców i turystów.
A http://mikolajzkozla.pl

FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
IM. MORITZA BROSIGA „MUZYKA PONAD GRANICAMI”, PACZKÓW

Prestiżowa wizytówka Paczkowa. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej od 2002 r. ściąga
rokrocznie na Ziemię Opolską sławnych artystów
polskiej i międzynarodowej sceny muzycznej.
Nosi imię Moritza Brosiga – XIX-wiecznego twórcy muzyki sakralnej, organisty i teoretyka, który
urodził się i wychował na terenie dzisiejszej gminy Paczków, w Lisich Kątach. Festiwal wypełniony jest koncertami z udziałem wybitnych zespołów i solistów, które odbywają się w kościołach

8

na terenie całej gminy, a także w plenerze i za
granicą – w Czechach. Organizatorem wydarzenia jest Gmina Paczków oraz Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Paczkowie.
A http://paczkow.pl
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FESTIWAL MUZYKI ZABYTKOWYCH PARKÓW I OGRODÓW
IM. CARLA MARII VON WEBERA, POKÓJ

Odbywający się co roku na wiosnę Festiwal Weberowski na stałe wpisał się w kalendarz imprez
Pokoju, który w XVIII i XIX w. był centrum życia
kulturalno-artystycznego w regionie. Jego celem
jest prezentacja twórczości kompozytora okresu romantyzmu Carla Marii von Webera, który
gościł na terenie Opolszczyzny w latach 18061807, a pobyt w Pokoju był dla niego inspiracją
do stworzenia opery „Wolny strzelec”. Koncerty

festiwalowe odbywają się w zabytkowych
obiektach w Pokoju: kościele ewangelicko-augsburskim Księżnej Zofii, Ewangelickim Domu
Parafialnym i kościele pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego.
A http://www.gminapokoj.pl

10

FESTIWAL OGNIA I WODY, NYSA

Odbywający się na plaży Jeziora Nyskiego festiwal to najbardziej wystrzałowa impreza Opolszczyzny. W 2019 r. miała swoją 10-tą edycję.
Jest to niezwykle efektowne show na wodzie
i niebie, któremu towarzyszą muzyczne koncerty i atrakcje. Co roku wybrane w konkursie pirotechnicznym zespoły prezentują na wieczornym niebie swoje zapierające dech w piersiach
84
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spektakle. Piękny pokaz fajerwerków przyciąga
do Nysy rokrocznie tysiące turystów z Polski
i zagranicy.
A http://www.nysa.eu

imprezy promocyjne

JARMARK BOŻONARODZENIOWY W OPOLU

Co roku w okresie bożonarodzeniowym, na pięknie udekorowanym choinkami i oświetlonym kolorowymi światełkami opolskim Rynku, można
poczuć smak i zapach zbliżających się Świąt.
Kilkudziesięciu wystawców przygotowuje bogatą ofertę rękodzieła i regionalnych przysmaków.
Na licznych straganach można kupić unikatowe
prezenty choinkowe. Co roku przygotowywane
są też różne atrakcje dla odwiedzających jarmark

mieszkańców i turystów. Karuzela wenecka, stok
do snowtubingu, czy Diabelski Młyn to tylko niektóre z nich.
A https://www.opole.pl

12

JARMARK CYSTERSKI, JEMIELNICA

Utrzymany w średniowiecznym klimacie festyn
organizowany jest w nawiązaniu do historii Cystersów, którzy do Jemielnicy przybyli z Rud koło
Raciborza pod koniec XIII w. Bogaty program
imprezy obfituje w atrakcje, takie jak warsztaty
i pokazy rzemiosł dawnych, prezentacje dawnych tańców, pokazy mody średniowiecznej,
przejażdżki konne czy koncerty. Organizowane
są historyczne wycieczki po Jemielnicy, podczas

11

których zwiedzić można niedostępne na co dzień
miejsca związane z zakonnikami. Bogata jest
także oferta handlowa z licznymi kramami, oferującymi wyroby rękodzielnicze od drewnianych
rzeźb poprzez ceramikę, aż po wyroby wędliniarskie i cukiernicze.
A https://jemielnica.pl
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JARMARK WIELKANOCNY W MUZEUM WSI OPOLSKIEJ

Organizowana cyklicznie w każdą Niedzielę Palmową plenerowa impreza w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Dedykowana jest tradycjom związanym z Wielkanocą. Na Jarmarku Wielkanocnym
odwiedzający mogą nabyć różne rękodzieła
i tradycyjne wypieki oraz wziąć udział w organizowanych degustacjach i różnorodnych warsztatach, m.in. zdobienia jaj, wykonywania ozdób
wielkanocnych techniką haftu krzyżykowego,

wędzenia wędlin, malowania opolskiej porcelany,
wykonywania łyżek z drewna, toczenia naczyń
glinianych, przędzenia w kołowrotku i innych.
Podczas imprezy odbywają się także liczne prezentacje zespołów folklorystycznych, gawędziarzy i twórców ludowych z terenu Opolszczyzny.
A http://muzeumwsiopolskiej.pl

14

LATO KWIATÓW, OTMUCHÓW

Tony kwiatów, mnóstwo rękodzieła i tłumy zwiedzających – tak co roku wygląda Otmuchów
podczas swojego kwiatowego święta, które
w 2019 r. odbyło się już po raz 47. Tradycyjnie
imprezę otwiera barwny korowód kwiatowy
z udziałem zagranicznych gości i reprezentacji
gminy Otmuchów. Lato Kwiatów przyciąga licznych producentów roślin doniczkowych, ogrodowych, krzewów, drzew i ziół z Polski i zagranicy,
86
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a najpiękniejsze fantazyjne kompozycje roślinne
można oglądać na wystawach w zamku otmuchowskim. Imprezie towarzyszą występy zespołów muzycznych i kabaretowych.
A http://www.otmuchow.pl
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LEWADA ART CUP, ZAKRZÓW

Lewada Art Cup w Zakrzowie, czyli Jeździeckie
Mistrzostwa Gwiazd od ponad 20 lat przyciągają
na Opolszczyznę plejadę znanych i popularnych
artystów i miłośników sportów konnych. Co
roku zmaganiom celebrytów w skokach przez
przeszkody, ujeżdżaniu, powożeniu i western
ridingu przygląda się wielotysięczna widownia.
Imprezie towarzyszą różnorodne atrakcje: pokazy jeździeckie, spektakle teatralne, mini recitale,

koncerty, występy kabaretowe i spotkania publiczności z przybyłymi gwiazdami.
A http://artcup.pl

MASTER TRUCK” ZLOT CIĘŻARÓWEK W POLSKIEJ NOWEJ WSI

Co roku, w ramach Międzynarodowego Zlotu
Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych Master
Truck, autodrom – lotnisko w Polskiej Nowej
Wsi – wypełniają ciężarowe pojazdy tuningowane z całej Europy. Na fanów motoryzacji
i ciężarówek czeka mnóstwo atrakcji – konkursy, koncerty muzyczne, wystawy i pokazy.
Największą atrakcją jest pokaz świateł Master
Truck of Light. Impreza odbywa się od 2004 r.,

16

wpisała się więc już na stałe w kalendarz imprez Opolszczyzny.
A https://www.facebook.com/MasterTruck/
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MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE W STRONĘ SŁOŃCA, OPOLE

Co roku w maju opolski rynek zamienia się
w krainę turystyczną. Międzynarodowe Targi
Turystyki „W stronę Słońca” to wydarzenie,
podczas którego prezentują się liczne kraje,
regiony i atrakcje turystyczne z Polski i zagranicy. Towarzyszą im liczne atrakcje: konkursy
z nagrodami, degustacje, występy artystyczne i sportowe. W 2019 r. po raz pierwszy

zorganizowano Festiwal Podróżników, podczas
którego prezentowane były filmy i prelekcje
z różnych stron świata.
A http://mtt.opole.pl

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY DRWALI, BOBROWA

Już od 20 lat na początku lipca lasy w Bobrowej zamieniają się w pole zmagań drwali z Polski i zagranicy. Walka o miano najlepszego
drwala odbywa się na polu zrębowym w lesie
oraz na placu rekreacyjno-sportowym, gdzie
organizowane są konkurencje sprawnościowe. Zawodnicy poza konkursem prezentują
także niestandardowe użycie pilarki w widowiskowej konkurencji rzeźbienia w drewnie.
88
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Organizatorem wydarzenia jest OSP Bobrowa
i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rudnikach. Co ważne, zawody to także eliminacje do
Mistrzostw Polski Drwali.
A https://zawodydrwali.info
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW NIEZALEŻNYCH IM. IRENEUSZA
RADZIA „PUBLICYSTYKA”, KĘDZIERZYN-KOŹLE

Celem PUBLICYSTYKI organizowanej już od ponad 20 lat przez Gminę Kędzierzyn-Koźle jest
pokazanie osiągnieć i trendów niezależnej twórczości filmowej zarówno w kategorii amatorskiej,
jak i półprofesjonalnej. Rosnący poziom nadsyłanych na konkurs z różnych krajów obrazów sprawia, że z roku na rok staje się on coraz bardziej
wartościową w skali naszego kraju imprezą, poświęconą szeroko pojętej publicystyce filmowej.

Tematyka dotyka aktualnych wydarzeń społecznych, zjawisk politycznych, gospodarczych czy
kulturalnych. Odbywającemu się w październiku festiwalowi towarzyszą również koncerty
i warsztaty dla dzieci i młodzieży, których hasłem
przewodnim jest kinematografia.
A https://www.mok.kedzierzyn-kozle.com.pl

MIĘDZYNARODOWY SPŁYW ODRZAŃSKI „PŁYWADŁA”
Z RACIBORZA DO KĘDZIERZYNA-KOŹLA

Tradycyjny spływ Odrą na 40-kilometrowej trasie
spod Mostu Zamkowego w Raciborzu do przystani „Szkwał” w Kędzierzynie-Koźlu. Niezwykle
barwny, gdyż rywalizujące ze sobą załogi płyną
na oryginalnych, zbudowanych przez siebie konstrukcjach zwanych potocznie „pływadłami”. Impreza przyciąga setki miłośników wypoczynku na
wodzie, z Polski i zagranicy. Tradycyjnie jej ukoronowaniem jest wręczenie nagród zwycięzcom

19

20

i festyn nad Odrą. Spływ co roku odbywa się pod
innym hasłem, co roku także przybywa towarzyszących mu atrakcji.
A http://www.kedzierzynkozle.pl
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MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ RYCERSKI, BISKUPICE

Co roku podczas długiego majowego weekendu do Grodu Rycerskiego pod Byczyną zjeżdżają bractwa rycerskie z Polski i zagranicy, aby
wspólnie z mieszkańcami i turystami przenieść
się w czasy średniowiecza. W czasie turnieju odbywają się liczne pokazy (łucznicze, artyleryjskie,
machin oblężniczych), warsztaty (nauki strzelania z łuku) oraz gry i zabawy dla publiczności.
Towarzyszą im koncerty artystyczne i kulinarne

degustacje w staropolskiej karczmie. Hitem imprezy jest także średniowieczny jarmark. Impreza
odbywa się w Grodzie Rycerskim w Biskupicach.
Na podgrodziu budowane jest obozowisko namiotów średniowiecznych oraz kramy kilkudziesięciu rzemieślników reprezentujących prawie
wszystkie ginące średniowieczne rzemiosła.
A https://grod.pl.tl/

MISTRZOSTWA POLSKI KATAMARANÓW TOPCAT
CATAMARAN CUP W TURAWIE

Należąca do cyklu Pucharu Europy Międzynarodowego Stowarzyszenia Katamaranów Klasy
TOPCAT (ITCA) impreza jest jedną z czterech
z najwyżej punktowanych na naszym kontynencie, co gwarantuje udział czołowych polskich
i europejskich zawodników. Regaty odbywają
się w pięciu klasach. Chętni mogą oglądać zawody z pokładu żaglówek i motorówek, co jest
90
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niezwykłą atrakcją. Ciekawy jest również zawsze
program dla najmłodszych z licznymi grami, zabawami i konkursami związanymi z wodą.
A http://turawa.pl

imprezy promocyjne

MUZYCZNE ŚWIĘTO KWITNĄCYCH AZALII, MOSZNA

Zapach kwiatów, dźwięki pięknej muzyki, bajkowa i kolorowa sceneria zamku – tak wyglądają
wiosenne weekendy w Mosznej. Co roku, nieprzerwanie od 1984 r., organizowane jest tutaj
jedyne w swoim rodzaju Muzyczne Święto Kwitnących Azalii. Jego pomysłodawcą i twórcą był
polski muzykolog Zdzisław Pawlicki, a ideą jest
przede wszystkim promocja polskich artystów,
kompozytorów
i najzdolniejszych
muzyków

z regionu. W czasie Święta co weekend na zamku odbywają się niezwykłe koncerty gromadzące
tłumy mieszkańców i turystów.
A https://mosznazamek.pl

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW LALEK, OPOLE

Największy, najstarszy (odbywa się od 1962 r.)
i najbardziej prestiżowy ogólnopolski festiwal
skupiony na prezentacji i konfrontacji osiągnięć
oraz dobytku artystycznego polskiego środowiska lalkarskiego. Odbywa się co dwa lata jako
przegląd twórczości polskich teatrów lalkowych.
Jego celem jest także promocja dokonań polskiego lalkarstwa oraz konfrontacja osiągnięć

23
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artystycznych twórców. Towarzyszą mu prezentacje i czytania nowej dramaturgii dla dzieci
i młodzieży, wraz z dyskusjami i spotkaniami
z artystami.
A http://teatrlalki.opole.pl
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OPOLSKIE KONFRONTACJE TEATRALNE „KLASYKA ŻYWA”

Konfrontacje teatralne to konkurs mający na celu
prezentowanie szerokiej publiczności najciekawszych inscenizacji klasycznej literatury polskiej.
Jest to największe i najważniejsze tego typu wydarzenie teatralne w Polsce. Odbywa się co roku
w kwietniu w Teatrze im. Jana Kochanowskiego.
Konkursowi towarzyszą m.in. wystawy, spotkania i koncerty w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

26
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przejażdżki bryczką i na kucykach, strefa Active
Kids pełna gier z nagrodami w ramach zabawy
Stajenne Wybryki oraz smaczne jedzenie w Restauracji Jakubus.
A https://www.silesiaequestrian.pl

TRAMPSKA HUDBA – FESTIWAL „KROPKA”, GŁUCHOŁAZY

Trampska Hudba to tradycyjny festiwal czeskiej
piosenki organizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej „Kropka”,
którego historia sięga 2007 r. Festiwal odbywa
się w zabytkowym parku zdrojowym w Głuchołazach. Wieczór z czeską muzyką turystyczną
odbył się po raz pierwszy w 2008 r. i stał się
później dodatkową imprezą, która co roku ściąga

A http://klasykazywa.pl

SILESIA EQUESTRIAN, JAKUBOWICE

Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w Jakubowicach obchodziły w 2019 r. swoje piąte
urodziny. To wielkie święto miłośników sportów
konnych, podczas którego najlepsi zawodnicy
z Polski i zagranicy walczą o wysokie premie
finansowe, punkty do światowego Rankingu
Longines i oczywiście gorący aplauz publiczności. Poza sportowymi emocjami na odwiedzających czeka odpoczynek w strefie przy plaży,

25
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do Głuchołaz miłośników wędrówek z gitarą zza
południowej granicy. Podczas Trampskiej Hudby
występowali m.in. Jaromir Nohavica i dwukrotnie
zespół Cechomor.
A http://www.kropka.glucholazy.pl

WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO KARPIA OPOLSKIEGO

Organizowane od 2011 r. przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Opolszczyzna” ma na celu
promowanie rybactwa i prezentację potencjału
turystycznego, przyrodniczego i ekonomicznego
stawów hodowlanych. Impreza co roku odbywa
się w innym miejscu, a jej bohaterem jest oczywiście karp. Przez kilka dni można kosztować różnorodnych potraw rybnych, kupić świeże karpie,
wziąć udział w licznych pokazach, warsztatach
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i konkursach kulinarnych. Organizowane są specjalne atrakcje dla najmłodszych, a także występy
artystyczne. Impreza może poszczycić się wieloma nagrodami, w tym prestiżową Opolską Marką.
A http://www.lgropolszczyzna.pl
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dworski zamienia się w pole namiotowe. W czasie Zamczyska można także zwiedzić zamek, który na co dzień nie jest dostępny.
A http://www.zamczysko.gokir.pl

Z AJ R

J D O SĄ

i regionalny Unii Europejskiej). Degustacjom serów towarzyszą najczęściej prezentacje mini-browarów lokalnych, a także występy zespołów
folklorystycznych.
A http://tvaruzkovyfestival.olomouc.eu .

ZY
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OLOMOUCKÉ BAROKNÍ SLAVNOSTI – OŁOMUNIECKIE ŚWIĘTO BAROKU

w przestrzeni arkadowego atrium dawnego Konwiktu Jezuickiego, krytego szklanym dachem.
Charakterystyczny dla nich jest przepych i różnorodność dekoracji i kostiumów, które nadają całości niezwykłego charakteru.
A http://baroko.olomouc.eu

ZY
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Ołomunieckie Święto Baroku to lipcowe wieczory wypełnione muzyką i teatrem. Na 3 tygodnie
miasto staje się inscenizacją dla prezentacji dzieł
słynnych kompozytorów, w tym również nieco
zapomnianych mistrzów baroku i neobarokowych oper powstałych do librett. Przedstawienia
odbywają się w wyjątkowej w skali świata replice teatru barokowego – Theatrum Schrattenbach,

J D O SĄ

S IA

DA
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A https://www.olomouc.eu
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Święto Serków w Ołomuńcu przypada w kwietniu. To wówczas do historycznej stolicy Moraw
przybywają fani przysmaku, który jest tu wytwarzany od XVI w. Serki, zwane również twarożkami, charakteryzują się silną wonią i woskowożółtą barwą. Są niskotłuszczowe, nie
posiadają żadnych sztucznych dodatków i mogą
się pochwalić znakiem CHOG (produkt tradycyjny

31
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ADVENTNÍ OLOMOUC – JARMARK BOŻONARODZENIOWY W OŁOMUŃCU
Tradycyjny Jarmark Bożonarodzeniowy w zabytkowym centrum Ołomuńca uznawany jest
za jeden z najbardziej atrakcyjnych świątecznych kiermaszy w Czechach. Jego wizytówką
jest „miasteczko ponczowe” na Górnym Rynku,
w którym skosztować można różnych rodzajów ponczu i grzanego wina. Świąteczne kramy
znajdują się wokół wielkiej choinki ustawianej tuż
przy wejściu na Górny Rynek, obok największego
zabytku miasta – wpisanej na listę UNESCO Kolumny Świętej Trójcy. Oferują przeróżne potrawy,
świąteczne ozdoby, biżuterię, ubrania, rękodzieło
i zabawki. Można tu znaleźć produkty z różnych
krajów, nie tylko z Czech, ale i z Holandii, Włoch,
Słowacji i Węgier. Jarmarkowi towarzyszą liczne
atrakcje. Odbywają się występy znanych zespołów, spektakle dla dzieci i dorosłych, prezentowane są adwentowe zwyczaje i dawne tradycje.
Można też pojeździć na łyżwach na otwartym
lodowisku.

OLOMOUCKÝ TVARŮŽKOVÝ FESTIWAL – ŚWIĘTO SERKÓW W OŁOMUŃCU

S IA

Co roku w pierwszy weekend września plenery
dąbrowskiego renesansowego XVII-wiecznego
zamku wypełniają się muzyką. Celem organizowanego od 2009 r. przeglądu jest promocja działalności poetyckiej zespołów amatorskich z województwa opolskiego, w tym także najmłodszych
wykonawców. Imprezie zawsze towarzyszy nocne muzykowanie przy ognisku, a zabytkowy park

29
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ZAMCZYSKO DĄBROWSKIE SPOTKANIA Z POEZJĄ ŚPIEWANĄ W DĄBROWIE
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CERTYFIKOWANE PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

CERTYFIKOWANE PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W KRAJU OŁOMUNIECKIM

Opolskie Centrum Informacji Turystycznej ***
ul. Żeromskiego 3, Opole
tel. +48 77 441 25 22
info@ocit.pl, www.visitopolskie.pl

Centrum Informacji Turystycznej w Paczkowie **
ul. Wojska Polskiego 23 (Dom Kata), Paczków
tel. +48 77 541 86 61
cit@paczkow.pl, www.paczkow.pl

Venkovské turistické informační centrum
Dřevohostice
Zámecká 88, 751 14 Dřevohostice
tel. 420 720 974 644
www.drevohostice.cz; icdrevohostice@seznam.cz

Miejska Informacja Turystyczna ****
Rynek 23, Opole
tel. +48 77 451 19 87
www.opole.pl, mit@um.opole.pl

Punkt Informacji Turystycznej w Turawie **
ul. Opolska 33 (Biblioteka Gminna), Turawa
tel. +48 77 42 12 044
gbpturawa@o2.pl,www.turawa.pl

Dům přírody Litovelského Pomoraví
Skrbeňská 70, 783 35 Horka nad Moravou
tel. 420 585 154 711
www.slunakov.cz; info@slunakov.cz

Centrum Informacji Turystycznej w Nysie ****
Bastion św. Jadwigi
ul. Piastowska 19, Nysa
tel. +48 77 433 49 71, +48 602 654 128
www.informacja-turystyczna.nysa.pl
biuro@twierdzanysa.com

Punkt Informacji Turystycznej przy SSM „Dąbrówka”
z filią w Wieszczynie „U Króla Gór Opawskich” **
Wieszczyna 3, 48-200 Prudnik
tel. +48 77 88 70 202
schronisko@prudnik.pl
www.schroniskoprudnik.pl

Turistické informační centrum Hranice
Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
tel. 420 581 607 479
www.infocentrum-hranice.cz
infocentrum.zamek@mkz-hranice.cz

Punkt Informacji Turystycznej w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym ****
ul. Dąbrowskiego 26, Prudnik
tel. +48 77 88 70 200-201
schronisko@prudnik.pl
www.schroniskomlodziezowe.prudnik.pl

Informacja Turystyczna Camino Nysa *
Diecezjalny Dom Formacyjny w Nysie
ul. Emilii Gierczak 2; 48-300 Nysa
tel. 77 448 40 24, +48 662 243 381
recepcjaddf@gmail.com
www.ddf.nysa.pl

Centrum Informacji Turystycznej w Brzegu *
Rynek – Ratusz, Brzeg
tel. +48 77 416 00 40
pitbrzeg@gmail.com, www.pit.brzeg.pl

Punkt Informacji Turystycznej przy Muzeum
Regionalnym w Oleśnie *
ul. Jaronia 7 (Muzeum Regionalne), Olesno
tel. +48 34 358 24 38
www.oleskiemuzeum.pl
oleskiemuzeum@op.pl

Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach *
pl. Basztowy 4a, Gluchołazy
tel. +48 77 439 14 53, +48 77 439 43 60
cit@glucholazy.pl,www.glucholazy.pl
Punkt Informacji Turystycznej Gminy Leśnica *
ul. Leśnicka 10, Góra Św. Anny
tel. +48 77 402 65 58
turystyka@lesnica.pl, www.lesnica.pl,
Punkt Informacji Turystycznej w Jemielnicy **
ul. Wiejska 63, Jemielnica
tel. +48 77 556 10 86
turystyka@jemielnica.pl
Centrum Informacji Turystycznej Gminy Gogolin **
Plac Dworcowy 5, 47-320 Gogolin
tel. +48 506 063 455,
www.gogolin.pl, cit@kamienslaski.pl

Centrum Rozwoju i Promocji Turystyki
w Pokoju **
ul. 1 Maja 26 (GOKSiR), Pokój
tel. +48 77 469 30 32
domkulturypokoj@wp.pl
Punkt Informacji Turystycznej w Ozimku **
ul. Juliusza Słowackiego 18
46-040 Ozimek
tel +48 603 556 320, +48 77 465 12 13
cent.inf.turyst.krainadinozaurow@onet.pl
krainadino@onet.eu

Turistické informační centrum Cholina
Cholina 224, 783 22 Cholina
tel. 420 737 473 133
www.obeccholina.cz/tic-cholina/
tic@obeccholina.cz
Vzdělávací a informační centrum Kojetín
Masarykovo nám. 8, 752 01 Kojetín
tel. 420 581 202 202
www.mekskojetin.cz; info@meks.kojetin.cz
Turistické informační centrum Konice
Kostelní 46, 798 52 Konice
tel. 420 582 334 987
www.mekskonice.cz; icko.konice@seznam.cz
Turistické informační centrum Lipnik nad Bečvou
nám. T.G.Masaryka 13, 751 31 Lipník nad Bečvou
tel. 420 581 773 763
https://info.mesto-lipnik.cz; tic@mek-lipniknb.cz
Turistické informační centrum Litovel
nám.Přemysla Otakara 762, 784 01 Litovel
tel. 420 585 150 221
www.litovel.eu; tic@litovel.eu
Turistické informační centrum Mohelnicka
Lazebnická 974/2, 789 85 Mohelnice
tel. 420 583 430 915
www.infomohelnice.cz; zapletalova@mksdk.cz
Městské kulturní a turistické informační centrum
nám. 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun
tel. 420 554 773 147
www.morberoun.cz; info@morberoun.cz

Turistické informační centrum Náměšť na Hané
Hrad 1, 783 44 Náměšť na Hané
tel. 420 585 952 184
www.zameknahane.cz; zamek@namestnahane.cz
Turistické informační centrum Němčice n.Hanou
Palackého nám. 25, 798 27 Němčice nad Hanou
tel. 420 601 101 667
www.nemcicenh.cz; knihovna.nemcice@seznam.cz
Informační centrum Olomouc
Horní náměstí - podloubí radnice, 779 11 Olomouc
tel. 420 585 513 385
http://tourism.olomouc.eu; infocentrum@olomouc.eu
Turistické informační centrum Plumlov
Zámecká 99, 798 03 Plumlov
tel. 420 774 302 165
www.plumlovsko.cz; zamek.plumlov@seznam.cz
Regionální informační centrum Prostějov
Pernštýnské nám. 8, 796 01 Prostějov
tel. 420 582 329 723
www.prostejov.eu; informace@prostejov.eu
Městské informační centrum Přerov
nám. T.G.Masaryka 7, 750 02 Přerov
tel. 420 581 587 777
prerov.eu; www.kis-prerov.cz; mic@kis-prerov.cz
Městské informační centrum Předmostí; pobočka
Pod Skalkou 1a, 75124 Přerov
tel. 420 581 217 404
kis-prerov.cz; micpredmosti@kis-prerov.cz
Turistické centrum Slatinice
Slatinice 29; 783 42 Slatinice
tel. 420 581 575 611
www.tc-slatinice.cz; info@tc-slatinice.cz
Informační centrum Šternberk
Horní nám. 47/2, 785 01 Šternberk
tel. 420 739 486 060
www.poznej-sternbersko.cz; info@poznej-sternbersko.cz
Městské informační centrum Uničov
Masarykovo nám.29, 783 91 Uničov
420 585 054 880
www.mkzunicov.cz; mic@unicov.cz
Kulturní a informační centrum Velká Bystřice
Zámecké náměstí 775, 783 53 Velká Bystřice
tel. 420 734 236 506
www.velkabystrice.cz; kic@muvb.cz
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