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Lista Produktów Tradycyjnych Województwa opolskiego (maj 2015)
Gotowe dania i potrawy
Nudle - makaron
Makówka
Pańczkraut/ kapusta kiszona z ziemniakami
Oberiba na gęsto
Siemieniotka
Śląski żur na maślance
Śląskie niebo
Germuszka (zwana też warmuszką, biermuszką)
Ścierka opolska
Wodzionka
Kluski śląskie, tzw. biołe kluski
Mołcka – potrawa wigilijna
Pieróg postny ze Starych Kolni
Placki kartoflane z blachy
Kartoffelsalat
Gołąbki z kaszy gryczanej i ziemniaków
Mięso świeże oraz produkty mięsne
Krupniok śląski
Modziki
Żymlok opolski biały
Krupnioki z Górek
Leberwurst drobno mielony z Górek / wątrobianka z Górek
Leberwurst grubo mielony z Górek / pasztetowa z Górek
Salceson biały z Górek /presswurst biały z Górek
Salceson ozorkowy z Górek /presswurst ozorkowy z Górek
Żymloki z Górek / bułczanka z Górek
Opolska rolada wołowa

Produkty rybołówstwa, w tym ryby
Harynki w cebulowej zołzie
Karp niemodliński

Napoje alkoholowe i bezalkoholowe
Piwo miodowe
Nalewka orzechowa

Sery i inne produkty mleczne
Ser twarogowy z Olesna
Domowy ser parzony z kminkiem
Domowy ser smażony z kminkiem, czosnkiem, bez przypraw

Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, olej itp.)
Masło z Olesna
Olej głubczycki rzepakowy tłoczony na zimno

Wyroby piekarnicze i cukiernicze
Chrust/chrustek/chrustki/faworki
Chleb mleczny praszkowski
Anyżki
Krajanki
Opolskie ciasteczka ze skwarek (szpyrek)
Buchty śląskie, czyli kluski drożdżowe gotowane na parze
Kołocz śląski
Kretowina – ciasto biszkoptowe o smaku czekoladowym
Śliszki – potrawa wigilijna
Chleb gogoliński
Chałwy sezamowe
Jeż – ciasto tortowe z masą kremową z czarnej porzeczki
Miody
Miody wołczyńskie
Miody rudnickie
Miody popielowskie z Borów Stobrawskich

Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce
Kompot z kwity
Ogórkowe pikle
Kapusta kiszona z Bobrowy
Modro kapusta / kapusta czerwona
Jabłka odmiany Berlepsch
Jabłka odmiany Grafsztynek Prawdziwy
Jabłka odmiany Wealthy
Stara odmiana jabłoni Königin
Stara odmiana jabłoni Książę Albrecht Pruski
Inne produkty
Makaron domowy z Makowic
Kroszonka opolska
Tej ziołowy
Źródło: www.odnowawsi.eu
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Elżbieta Tomczyk-Miczka

Jak smakuje Opolskie?

Podróżniczka i miłośniczka etnicznych klimatów,
zwłaszcza kulinarnych. Zjeździła pół świata jako
pilot wycieczek i dziennikarka turystyczna. Wciąż
znajduje tematy do nowych fascynacji. Kuchnia to
okno na świat i zwierciadło, w którym się przeglądamy – ten cytat z Lucy M. Long wyznacza jej
drogi w poszukiwaniu smaków, odkrywania kultur
i tradycji narodów.

Aby się o tym przekonać, trzeba wybrać się na szlak kulinarny, tworzony przez Opolską Regionalną
Organizację Turystyczną. Znajduje się na nim wiele restauracji – jedne z nich mają bogatą przeszłość
historyczną, inne to rodzinne obiekty prowadzone z sercem przez kolejne pokolenia pasjonatów
smaku, kolejne powstały całkiem niedawno, ale ich właściciele chętnie i z sercem propagują lokalną
kuchnię. Wszystkie łączy jedno – chęć ocalenia od zapomnienia tradycyjnych, regionalnych smaków
z terenu województwa opolskiego. Przygotowany szlak kulinarny pozwoli nam poznać wyjątkową
mieszankę kuchni polskiej, niemieckiej, czeskiej i kresowej, a przy okazji również tutejsze zwyczaje,
obrzędy i historię zaklętą w zabytkach.

Jej ostatnie 12 lat to praca w Małopolskiej Organizacji Turystycznej, poprzedzonej podobnie
długim okresem prowadzenia własnego Biura Turystycznego „Krakus”.
Trener i ekspert z zakresu promocji turystycznej, wykłada studentom turystyki autorski przedmiot „Regionalne Atrakcje Kulinarne”. W jej dorobku
znajduje się ponadto kilka wystaw fotograficznych i albumów-przewodników: „Małopolska palce lizać”, „Małopolska Trasa Smakoszy”, „ Przygoda
z Małopolską”, „Tajemnice zbójników, czyli skarby Podhala”, „Regional
Hotspots Guide”, „Najstarsza karczma w Polsce”, „Wędrówki sentymentalne”, „Abecadło bagrowe, czyli Bagry moja miłość”.

Trzeba bowiem podkreślić, że Opolszczyzna to nie tylko doskonałe miejsce do kulinarnych odkryć,
ale i region pełen fascynujących zakątków. Warto zatrzymać się w Opolu – Stolicy Polskiej Piosenki,
zajrzeć do prehistorycznej „doliny śląskich dinozaurów”, podziwiać mistrzostwo dawnych cieśli
na Szlaku Architektury Drewnianej, czy spróbować odszukać najciekawsze zabytki techniki.
Kto chciałby odpocząć na łonie natury, może popływać statkiem po Odrze, zdobyć szczyty Gór
Opawskich, poznać dzikość Borów Stobrawskich, zadumać się, odwiedzając wygasły wulkan – Górę
Św. Anny, czy wypocząć nad jednym z tutejszych jezior. Nasyceni niezapomnianymi wrażeniami
i daniami, w których tradycja miesza się z nowoczesnością, bez trudu odpowiemy na pytanie:
„Jak smakuje Opolskie?”

Piotr Mielec
Pasjonat turystyki, historii regionalnej i kulinariów, posiadający również kierunkowe wykształcenie gastronomiczne. Kolekcjoner-amator śląskiej
porcelany. Od 10 lat dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Poza tym ekspert
oceniający projekty turystyczne współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej, współtwórca systemu informacji turystycznej, członek branżowych
zespołów eksperckich, przewodnik turystyczny po
obszarze województwa opolskiego, autor i współautor wielu publikacji o tematyce turystycznej
i promocyjnej. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym projektów transgranicznych. Jego
działalność skupia się także na sprawach społecznych i samorządowych,
radny miasta Opola w kadencjach 2010-2014 oraz 2014-2018.
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Inwestujemy w Twoją przyszłość
Projekt „Opolskie kwitnące muzycznie III” współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
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W niniejszym przewodniku Opolszczyzna otwiera się przed nami
w sposób dość niecodzienny, od kuchni. Tworzony przez Opolską
Regionalną Organizację Turystyczną szlak kulinarny pozwoli spojrzeć na atrakcje turystyczne regionu oczyma smakosza i odnaleźć tu
ulubione smaki i smaczki. Zaprowadzi nas do restauracji serwujących dania tradycyjne, bądź inspirowane tradycją i pozwoli zagłębić
się w historie, które towarzyszyły tworzeniu się kuchni regionalnej. Mieszanka kuchni polskiej, niemieckiej, czeskiej i kresowej, zaczerpnięte z nich zwyczaje i obrzędy to zaczyn, na którym kuchnia
Śląska Opolskiego wyrosła niczym wielkanocna baba.
Dziś smakujemy ten specjał, kawałek po kawałku, szukając odniesień do lokalnych tradycji. Śpiewamy: „Poszła Karolinka do Gogolina, a Karliczek za nią (…) z flaszeczką wina”, ale czy wiemy, jakie to
wino? Czy lokalne, z miejscowych upraw, z których niegdyś słynęło
inne miasto na tym terenie, Głogówek? A Ludwik van Beethoven,
który tu tworzył, czy rozkoszował się słodkimi anyżkami lub chłopskim jadłem jak pańćkraut, czyli ciaperkapusta? Co jadano w pałacach i zamkach, których liczba na Opolszczyźnie przekracza dwie
setki? Zarządzali nimi różni panowie: książęta opolscy, królowie, biskupi wrocławscy, bogaci przemysłowcy… Każdy wnosił do kultury
jedzenia swoje elementy, ale też przejmował zwyczaje i smaki lokalne.
Przygodę, nie tylko kulinarną, przeżyjemy w stolicy regionu –
muzycznym Opolu, w kamiennej Krainie św. Anny i prehistorycznej dolinie śląskich dinozaurów, gdzie wpadniemy do tunelu czasu.
Zaskoczą nas obiekty techniki, a wśród nich mosty z Królewskiej
Huty „Malapane” w Ozimku, zabytkowa kuźnia w Zagwiździu,
czy śluzy podczas rejsu statkiem na Odrze. Doświadczymy bliskości natury w rezerwatach przyrody, zmęczymy się wspinaczką po
Górach Opawskich, poczujemy wiatr w żaglach na jeziorach: Turawskim, Nyskim i Otmuchowskim. Porwą nas nurty Małej Panwi
i Stobrawy, otoczonych dziewiczą przyrodą, pełną bobrów i ptaków
błotnych. Atrakcji nie zabraknie również dla koneserów i wielbicieli
klimatów historycznych – zapewnią je gród rycerski pod Byczyną, Szlak Drewnianego Budownictwa Sakralnego, ponad dwieście
zamków i pałaców, kościoły i ratusze.
W każdym miejscu regionu, niezależnie od tego, czy właśnie opuściliśmy mury rezydencji, obejrzeliśmy muzeum lub skansen, zsiedliśmy

z siodełka roweru, wyskoczyliśmy z kajaka czy też znaleźliśmy czas na chwilę
wytchnienia podczas zwiedzania kolejnych
atrakcji, usiądźmy przy stole zastawionym regionalnymi potrawami.
Kuchnia niesie ze sobą przekaz o historii tej ziemi, to wyprawa w przeszłość. Odnajdziemy w niej interesujące
miejsca i niezwykłe osobowości, np. księdza Jana Dzierżona zwanego „Kopernikiem ula”, społecznika
i naukowca, a z naszego, kulinarnego punktu
widzenia także twórcę wspaniałej miodowej
kuchni, czyniącej z ziemi kluczborsko-oleskiej
prawdziwą Krainę Miodu i Mleka. W Kamieniu Śląskim wspomnimy św. Jacka Odrowąża „od pierogów”, który szeroko rozsławił to danie poprzez klasztory dominikańskie. Do tego karp, najlepszy przecież
z możliwych, który
pływa w opolskiej Krainie
Karpia, ciągnącej się łukiem od
Ozimka po Tułowice! Tutejsi rybacy wyłowią go dla Ciebie
i przyprawią na jeden z wielu
sposobów.
Kuchnia opolska ma mnóstwo smaków – jest barwna jak
kolorowe motywy na Porcelanie Opolskiej, piękne stroje mieszczek z Opola oraz wielkanocne kroszonki, inspirująca jak wciąż
żywy folklor i zaskakująca jak miejscowości regionu opolskiego
bogate w wydarzenia artystyczne i przeróżne festiwale.
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Co takiego jest w domowej kuchni, że lubimy tam przesiadywać,
gawędzić, czasem plotkować? Wspominać miniony czas?
Chłoniemy zapachy, które przywołują dzieciństwo, wypełnione
krzątaniem się naszych mam czy babć między stołem a kredensem.
Tak, właśnie kredensem! To samo sedno, dusza każdej kuchni! Niby
zwykły mebel, a jednocześnie coś znacznie więcej niż sprzęt – to
skarbiec pełen trofeów, tajemniczych przedmiotów i dowodów
troski zapobiegliwej gospodyni.
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Bifyj – dusza kuchni

Kredens, komoda – czyli bifyj, bo tak tradycja każe nazywać go
na Śląsku Opolskim – był ozdobą każdej kuchni. Czasem taki
sprzęt wykonywano dla panny młodej, a ta przenosiła go do nowego domu jako część wiana. Na przełomie XIX i XX w. bardzo modne było zdobienie ich motywami o tematyce roślinnej,
takich jak róża kulista czy tulipan, a w kolorystyce przeważał
kolor zielony i niebieski. Jeszcze do niedawna takie kredensy
były obowiązkowym elementem, nie tylko babcinego, domu.
Kto to dziś pamięta, w czasach, gdy głównym sprzętem w salonie jest stolik pod telewizor i komputer? Gdy seriale i turnieje
gwiazd zastąpiły darcie pierza i stukot kołowrotków? Przywołany we wspomnieniach bifyj pozwala wrócić myślą do czasów,
kiedy celebrowano posiłki, gdy wspólny stół był miejscem spotkań i okazją do rodzinnej integracji. Kwitła przy nim, jakże
cenna, sztuka konwersacji przy stole: rozmowa wszystkich ze
wszystkimi, podlana kunsztem znajdywania tematów i ścierania
swoich poglądów, nie na ostro, a w formie łagodnej, bo przecież przy smakołykach i pełnym żołądku łagodnieją i obyczaje.

Mozaika różnorodności

Rozkosze stołu w każdym miejscu świata mają swoją specyfikę. Spróbujmy zatem na kartach tego przewodnika znaleźć
i przedstawić najlepsze smaki ziemi opolskiej. Znawcy tych
stron podkreślają, że największą wartością są zmieszane wpływy różnych nacji, wzajemne przenikanie się ich tradycji. Na
Śląsku Opolskim po II wojnie światowej nastąpiła wymiana
Café Residenz w Opolu. Pocztówka z ok. 1923 r.,
Fot. Ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Opolu
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Wnętrze Chałupy z Dąbrówki Dolnej z 1927 r.,
Muzeum Wsi Opolskiej, fot. Elżbieta Tomczyk-Miczka

Śląsk Opolski to teatr historii, gdzie stare dekoracje są ożywiane
przez nowe pokolenia aktorów. Jest tu piastowski gotyk, królewski
i cesarski barok, pruski klasycyzm, niemiecki Bauhaus i modernizm, peerelowski socrealizm i nowoczesna, unijna współczesność.
Bogactwo różnorodności! Jak to się ma do kuchni?
Opisywanie współczesnej kuchni jest łatwe, wszak nie trzeba
się przekopywać przez archiwa, tropiąc ślady dawnych receptur.
Trudno jednak zaprzeczyć, że – choć żyjemy dniem dzisiejszym i planami na przyszłość – to przeszłość jest tym, co nas
definiuje w różnych obszarach, również w kuchni. To z tego
powodu sięgamy do tradycji, a w codziennym menu szukamy
interesujących odniesień do dziedzictwa i dawnych obyczajów.
Często kierujemy się przy tym sentymentalnymi powrotami
do lat dzieciństwa. Ich symbolem może być drewniana, starta od ciągłego mieszania łyżka, wyszczerbiony porcelanowy
talerz z pięknym wzorem czy gliniane dwojaki noszone „do
pola” jako menażki…

kultur, a główne elementy powstałej mozaiki to zasługa przybyszy z dawnych kresów Rzeczpospolitej oraz ludności niemieckiej. Zestawienie ich cech narodowych zaowocowało po- W dawnym pałacu i wiejskiej chałupie
wstaniem nowej wartości w kulturze i obyczajach: niemiecka Jaka była dawna kuchnia? Różnorodna – inaczej wyglądała
solidność i wylewność wschodniaków, fantazja pomieszana we dworze czy pałacu, inaczej w wiejskiej chałupie. Zamożne
z poczuciem humoru, zasadniczość doprawiona sentymen- gospodarstwo dysponowało obszerną spiżarnią i piwnicami,
talną nutką melancholii. Pokolenie osadników, pokolenie „lu- w chłopskiej izbie produkty leżały w komorze i piwniczcedzi w drodze” stworzyło obraz powojennej Opolszczyzny. Ale -ziemiance służącej za lodówkę. Było tam to, co wyhodowaprzecież nie na pustyni kulturowej! Zawiłe meandry historii, no w zagrodzie i uzbierano w lesie: ziemniaki, kapusta, domoktóra wcześniej zataczała tu swoje kręgi, na każdym kroku zo- we warzywa i owoce, suszone grzyby, zioła i jagody. Produkty,
które okraszały dania na niedziele i święta, to grubo mielona
stawiły ślady poprzednich epok.
mąka, jaja i wiszące pod okapem połcie słoniny.

Pocztówka z 1915 r. przedstawiająca wnętrze
gospody w Opolskiem, Fot. Ze zbiorów
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Chałupa z Kozub z 1850 r. w Muzeum Wsi Opolskiej,
fot. Elżbieta Tomczyk-Miczka

Urządzenia dawnego młyna wodnego w Muzeum
Wsi Opolskiej, fot. Elżbieta Tomczyk-Miczka

Porcelana opolska,
fot. Elżbieta Tomczyk-Miczka

W tym samym czasie żywność we dworach przechowywano w kredensie. Nie był to jednak skromny gabarytowo mebel,
ale nazwa pomieszczenia przylegającego do kuchni. Trzymano
w nim mąkę, kasze, groch oraz masło, suszone grzyby, cebulę, nabiał przeznaczony do szybkiego spożycia oraz mięso. Były tu też
słodkości: miód, konfitury, soki oraz drogie korzenne przyprawy,
których zapach kojarzył się z egzotyką, m.in. rodzynki i należące
do rzadkości, bardzo cenione migdały. Wysoko na hakach wisiało
mięso przeznaczone do skruszenia, dziczyzna z polowań i drób.
Mięso spożywane na co dzień solono i marynowano w glinianych naczyniach.

z 1475 r. wymieniono dwa kredensy, a w 1545 r. w posiadaniu
wielkich książąt litewskich znajdowały się aż cztery. Był to
chyba największy zbiór, jaki znała XV- i XVI-wieczna Europa.
Kredens, przodek bifyja, jako samodzielny mebel pojawił
w XVII-wiecznej Anglii, ale w jadalniach Śląska Opolskiego
zadomowił się na dobre dopiero na przełomie XVIII i XIX w.
W jego przestronnym wnętrzu znalazły miejsce zastawy stołowe,
sztućce i wykrochmalone obrusy. Służył też jako przedpole kulinarnych działań. To na nim przygotowywano potrawy przed podaniem: napełniano wazy zupami, dekorowano tace z posiłkami,
rozlewano trunki do kieliszków itp. Kredensy były skrzętnie zamykane, by uchronić skarby kuchenne przed służbą, trunki przed
amatorami popijania, a łakocie przed łakomstwem milusińskich.

Ewolucja bifyja

Z pierwszymi kredensami spotykamy się na królewskich dworach Europy już w XII w. Były dziełami jubilerów, wykonanymi
ze złoconego srebra. Na ozdobnej podstawie umieszczano trzon
w kształcie łodygi, z której szczytu wychodziły liczne gałązki. Wieszano na nich oprawione w srebro drogocenne korale
i tajemnicze smocze języki – wierzono, że będą one ostrzegać
monarchów przed otruciem. To właśnie od łacińskiego słowa credere (wierzyć) pochodzi współczesna nazwa „kredens”.
Najstarsze wzmianki o takich precjozach na stołach polskich
władców pojawiają się w końcu XIV w. – księgi rachunkowe
dworu z czasów Władysława Jagiełły pod datą 1393 r. zawierają wydatkowanie 3 groszy za futerał na te precjoza, a złotnik
Marcin Czech wystawił w 1395 r. rachunek za „naczynie ze złota czystego na smocze języki”. W spisie skarbca Jagiellonów

sałatka ziemniaczana jest nazywana z niemiecka kartoffelsalat).
Śląskie niebo czy buchty to nazwy wprawdzie polskie, ale zawartość talerza świadczy o niemieckim i czeskim rodowodzie potraw.
O ile na niedziele i święta jadano na dawnym Śląsku zwykle
„na bogato”, to posiłki w beztydziyń, czyli pozostałe dni tygodnia,
wyglądały znacznie skromniej, zwłaszcza na przednówku i w poście. Na szczęście prostsze nie oznacza mniej smakowite. Dania
jednogarnkowe, np. ugnieciony z ziemniaków i kapusty pańćkraut
(ciaperkapusta), musiały wystarczyć za cały obiad i nierzadko
jeszcze za kolację. Robiąca dziś zawrotną karierę prosta zupa wodzionka czy jej skromna kuzynka siemieniotka to dania wymyślone niegdyś z potrzeby chwili jako sposób na przeżycie ciężkich
czasów. Jeżeli zdarzyło się, że ich bazą był żur śląski na wędzonce,
to mieliśmy już do czynienia z luksusową wersją tej poliwki, czyli
zupy. Podobnie opolskie kruche ciasteczka – kiedyś wypiekane
z oszczędności ze skwarek pozostałych po omaście, dziś są dumnymi ambasadorami opolskiej kuchni. Oczywiście obok kołocza,
który zawsze grał główną rolę na weselach i fetach rodzinnych
Kołocz Śląski na stole wielkanocnym –
w Muzeum Wsi Opolskiej,
fot. Elżbieta Tomczyk-Miczka

Na beztydziyń i niedzielny łobiod

Gdy weźmiemy pod lupę kulinarną mozaikę dzisiejszego województwa opolskiego, wzrok przyciąga przede wszystkim typowa
kuchnia śląska. Chociaż nie ma tu węglowych hałd i górniczych
familoków, w kuchni – podobnie jak na sąsiednim tzw. Czarnym Śląsku – króluje rolada, kluski śląskie i modro kapusta, bez
którego to zestawu nie sposób wyobrazić sobie niedzielny obiad
w tradycyjnym śląskim domu. Wyroby wędliniarskie, zwłaszcza
kiszki, tj. krupnioki z kaszy i żymloki z bułki, a także salcesony
czy wątrobianki to osobny, bardzo bogaty rozdział w śląskich
kulinariach. Noszą one dziwaczne dla przybyszów z innych części Polski nazwy, przeniesione wprost z języka niemieckiego: leberwurst, graupenwurst, wellwurst, wellfleisch, presswurst (nawet
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Tradycyjne potrawy i produkty wracają do łask,
fot. archiwum Restauracji Hugo

jako tradycyjny, obrzędowy wypiek narodów słowiańskich. Chociaż tu, na Opolszczyźnie, jego symbolika uległa ewolucji, stracił
klasyczny kolisty kształt i jest ciastem prostokątnym. Może w tym
przypadku górę nad tradycją wzięła niemiecka praktyczność…?

Kulinarni przybysze z dalekich stron

Na opolskich stołach specjały wywodzące się z kuchni polskiej, niemieckiej i czeskiej wzbogacają przysmaki przywiezione ze wschodnich terenów przedwojennej Polski, szczególnie z okolic Tarnopola, Stanisławowa
i Lwowa. To dzięki temu obok wszystkich „-wurstów” na stół regionalny wjeżdża cała gama pierogów, kulebiaki oraz
gołąbki z kaszą gryczaną i ziemniakami,
od których to nazw, nie ma co się wstydzić,
smakoszom leci ślinka. Również barszcz
z uszkami i kandybał (napój z miodu
i cytryny, mający swój rodowód na Kresach) przywędrowały i zadomowiły się na
Opolszczyźnie dzięki repatriantom.
Chleby z tradycyjnego
wypieku,
fot. Elżbieta Tomczyk-Miczka
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Jako przeciwwaga do ciężkiej i – nie ukrywajmy, dietetykom niewygodnej – „kuchni niemiecko-śląskiej” powstaje w regionie doskonała kuchnia karpiowa. Prawdziwe zagłębie tej ryby ciągnie
się od Ozimka przez Krogulną, Pokój i Dąbrowę
aż po Niemodlin i jego okolice, apetycznym rogalem okrążając od północy i zachodu stolicę regionu. Karp dołączył do tradycyjnego śledzia, na
Opolszczyźnie zwanego harynkiem od niemieckiego słowa hering. Wśród rybnych dań królują
harynki w cebulowej zołzie, czyli śledzie zalane
sosem cebulowym z dodatkiem śmietany.
Opolska kuchnia słynie również z serów domowych, smażonych i parzonych, z kminkiem lub
czosnkiem. Receptury pochodzą z czasów, kiedy
z braku lodówki trzeba było szybko spożytkować
kilkudniowy twaróg. Wśród produktów lokalnych
są też tradycyjne owoce, warzywa i napoje alkoholowe, wśród nich piwo miodowe i nalewki kresowe. Trunkiem promującym województwo opolskie jest „Śmietankówka Oleska”, wytwarzana na bazie wielokrotnie nagradzanych
produktów z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie.

Tradycja jest trendy!

Przez lata daleko odeszliśmy od dawnych zwyczajów, jednak
ostatnio chętnie do nich wracamy – być może dlatego, że
gdy zanikają, stają się jeszcze cenniejsze. Tradycyjna kuchnia
z olbrzymim bifyjem, bunclokami, kwyrlokami, ufynbanką

Opolanka przy zdobieniu kroszonek - jaj
wielkanocnych, Muzeum Wsi Opolskiej,
fot. Elżbieta Tomczyk-Miczka

i haftowaną zawieską (czyli z kredensem, kamionkowymi
garnkami, drewnianymi mieszadłami, szafkami i makatką)
odeszła w niepamięć, ale i w dzisiejszych pomieszczeniach
chętnie umieszczamy kuchenne starocie, szmaciane lalki czy
malowane doniczki z ziołami. Przy okazji zwracamy uwagę
na przedwojenne poradniki pełne mądrości i „złotych sposobów na wszystko”. Nie zaszkodzi też przyswoić sobie trochę

Wraz z piecem chlebowym wspominamy szacunek do chleba, który przed
laty był jak relikwia, żegnany znakiem krzyża przed włożeniem do pieca.
Piec miał drzwiczki nisko nad ziemią, żeby gospodyni, pochylając się, oddała
bochnom szacunek. Legendy z rejonu Opolszczyzny zachowują przekaz
o tym, jak okrutna kara spotkała husytów po ograbieniu nyskiego młyna oraz
piekarzy spod Góry Św. Anny, gdy pod koła grzęznących wozów pełnych
chleba podłożyli jeden z bochenków – grom z jasnego nieba poraził ich
i zapadli się pod ziemię wraz z ładunkiem i wozem. Gdy zaś w Baborowie
ulepiono most z zapasów chleba, zapominając o potrzebujących go wdowach
i sierotach, oraz bawiono się w Wielki Piątek, karczmę piekło pochłonęło,
a na jej miejscu do dziś słychać jęki grzeszników...

kuchennej magii i zabobonów, bo nawet jak nie pomogą, to
dodadzą gotowaniu aury tajemniczości...
Coraz więcej uwagi przywiązujemy do jakości pieczywa.
Skutek jest taki, że nowoczesne gospodynie za najlepsze chleby uważają te tradycyjne, na zakwasie. Na nasze stoły wracają
bochny pieczone w chlebowym piecu z cegły szamotki, omiatanym wiązką jedliny, które długo zachowują świeżość i zapach.
Na Opolszczyźnie zyskały uznanie jako produkty regionalne
chleb gogoliński z charakterystycznym znakiem krzyża i chleb
mleczny z Praszki.
Znów, jak przed laty, w takim samym piecu chlebowym piecze się również mięsiwa, całe kawały udźca czy golonki. Do
łask wracają wędliny wędzone w naturalnych, przewiewnych
wędzarniach, opalanych aromatycznym drewnem. Wiele restauracji na naszym opolskim szlaku kulinarnym szczyci się
tym, że ich potrawy przyrządzane są jak za króla Ćwieczka,
czyli na blasze, w piecu. Szefowie kuchni wprowadzają suszone na słońcu owoce, grzyby i zioła, własnoręcznie kiszony
żur i barszcz – klienci to doceniają. Może z czasem wrócą nie
tylko potrawy, ale i obrzędy z kuchnią związane, np. kiszenie
kapusty z deptaniem jej w wielkich drewnianych beczkach
albo świniobicie, które gromadziło rodzinę i przyjaciół przy
wspólnej pracy i zabawie?

Potrawy i zwyczaje na czas szczególny

Okres Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy skłania nas do
kultywowania tradycji, co przejawia się również sięganiem do
Głubczyce: Winiarnia Münzerei w pobliżu Lasu
Miejskiego, Fot. Ze zbiorów Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Opolu

wesele, Fot. Archiwum Muzeum
Śląska Opolskiego

starych przepisów. Na obszarze dzisiejszego
województwa opolskiego w Wigilię jadano
zupę grochową i słodką zupę migdałową oraz
rzadkiego na śląskich stołach karpia, zwłaszcza duszonego w piwie. Makówki własnej roboty w formie stożka z plastrów bułki i maku
z bakaliami, posypane wiórkami kokosowymi (niemal jak góra lodowa!), zupa moczka
przecierana z warzyw i bakalii ze startym
piernikiem oraz kompot wigilijny z suszonych owoców poprzedzały wróżby: z siana,
orzechów czy jabłek, zwiastujące powodzenie na następny rok. Wkładanie monety pod
obrus lub łuski z karpia do portfela do dziś
ma zwolenników wierzących w zapewnienie
sobie tym sposobem dostatku.
W okresie wielkanocnym na nakrytych
wykrochmalonym obrusem stołach pojawiały się kolorowe palmy i „zajonczki” z ciasta obok baranków i kroszonek – pięknie
zdobionych jajek. Te ostatnie mają na Opolszczyźnie historię
sięgającą X w. Dawniej barwione na czerwono (od słowa krasne,
czyli czerwone, pochodzi nazwa „kroszonki”), zdobione techniką
batikową lub rytowniczą, dziś są symbolem Śląska Opolskiego.
Prezentowane z dumą, mają też świetną przyszłość, bo sztuka
ich wykonywania cały czas się rozwija. Przeniesione z kroszonek wzory zdobią słynną Porcelanę Opolską, prawdziwą ozdobę regionu i najlepszą pamiątkę z podróży.
Kultywowane w całej Polsce dawne zwyczaje obrzędowe tu,
na Śląsku Opolskim, dzięki silnej tradycji wciąż mają się dobrze.
Gwara, obrzędy, tańce, pieśni i literatura zachowują regionalny charakter. Karnawałowe korowody przebierańców z wodzeniem niedźwiedzia, topieniem marzanny czy grzebaniem
basa poprzedzają okres Wielkiego Postu. Zwyczaj zbierania
ziół na Zielone Świątki, sobótkę i noc świętojańską, gdy panny
i kawalerowie czynią miłosne wróżby, owocuje zamiłowaniem
do roślin zielnych, dlatego kuchnia śląska kocha majeranek,
tymianek czy lubczyk. W okresie dożynkowym święto zwane
żniwniokiem pozwala cieszyć się ze zbiorów. Jego głównym
atrybutem są korony żniwne, niesione w orszaku prowadzonym przez starostę ze starościną. Po konkursie wieńców dożynkowych następują rozgrywki sportowe, pokazy strażackie,

koncerty i zabawa taneczna. To okazja, by zaprezentować scenki
z życia codziennego wsi i ginące rzemiosła – kowalstwo, wikliniarstwo, garncarstwo.
Magia dawnych obrzędów rozkwita jesienią. Dzień św. Marcina, związany ongiś z dostarczaniem danin do dworu, dziś obchodzony jest jako święto gęsiny i młodego wina. To dobrze
rokuje dla regionalnej kuchni, która promuje te tradycyjne
przysmaki. Wróżby z piersi gęsi dotyczące pogody w ten nostalgiczny, jesienny czas poprzedzały zawsze magiczne obrzędy
na św. Katarzynę i św. Andrzeja. Lanie wosku, wróżenie z rzucania trzewikiem, szczekania psa, świeczek i igieł puszczanych
na wodę to poważna konkurencja dla randkowych portali internetowych. Ileż romantyzmu w tych naiwnych zabiegach,
a przy tym ileż inwencji, okazji do śmiechu i wspólnej zabawy!
Śluby i wesela to najważniejsze uroczystości, w pamięci pozostają najdłużej. Odwiedzanie i zapraszanie sąsiadów odbywało
się zawsze obowiązkowo z kołoczem, a jakże cieszył wszystkich poprzedzający ceremonię ślubną zwyczajowy polterabend
z tłuczeniem szkła i porcelany na dobrą wróżbą w nowym życiu! O sąsiadach nie zapominano przy świniobiciu, przynosząc każdemu porcje świeżutkich wędlin i podrobów. I nam,
miłośnikom regionalnej kuchni, głównie o to chodzi – żeby
odnaleźć siebie i więź z bliskimi, połączyć się, jak dawniej nasi
mądrzy przodkowie, wokół wspólnego stołu.
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Dzisiejsze Opole znane jest jako stolica dobrego smaku. Liczba restauracji
i ich różnorodność, zarówno w ścisłym centrum, jak i na obrzeżach miasta, jest
imponująca. Wiele spośród nich wprowadza regionalną kuchnię, dzięki czemu
stolica regionu kontynuuje kilkuwiekowe tradycje dobrej, lokalnej gastronomii.

gospoda pod złotą koroną 1930-1940,
Fot. Archiwum Fotopolska.eu

Widok ul. Ozimskiej w latach 1910-1915,
Fot. Archiwum restauracji U mnicha

Za czasów niemieckiego Oppeln w mieście funkcjonowało mnóstwo restauracji, barów, kawiarni. Biorąc pod uwagę stosunkowo
niewielkie rozmiary Opola, nasycenie lokalami gastronomicznymi było ogromne. Dość dużo o kulinariach dowiadujemy się
z dawnych gazet. Wynika z nich, że zamożni opolanie lubili
się bawić, a lokali różnych kategorii nie brakowało. Anonse reklamowe pełne były zaproszeń na świniobicia, gęsiobicia, degustacje żurów i flaków. Najbardziej luksusowymi miejscami
były tzw. établissement, czyli prywatne lokale rozrywkowo-rekreacyjne z podziałem na część gastronomiczną i ogród. Najbardziej znany był établissement Eiskeller (Lodowa Piwnica),
który znajdował się w miejscu dzisiejszego gmachu Instytutu
Śląskiego. Wspaniały hotel Forms przy ul. Krakowskiej posiadał
obok restauracji również wielką salę koncertową, która dziś jest
częścią filharmonii. Znana restauracja Zum goldenen Krone (Pod Złotą Koroną), która
znajdowała się przy ul. Książąt
Opolskich, serwowała kuchnię, jaką zajadali się niemieccy cesarze, a z menu można
było wybrać zupę pomorską,
pieczone pstrągi, peklowany
mostek wołowy, pieczonego
bażanta, a nawet gotowane homary. Z lokalem sąsiadowała winiarnia prowadzona przez

Józefa Drzisga. W eleganckich restauracjach koncertowały orkiestry, mniej wyszukane knajpki zachęcały gości dobrym piwem
i rozrywkami, a wiele z nich posiadało ogródki czy kręgielnie.
Nic nie zostało z tych lokali i tamtych czasów! Poza jednym, jakże kruchym śladem – filiżanką z lokalu Zum Weissen
Pascha (U Białego Paszy), przed stu laty tętniącego życiem
na Oderstrasse 19 (dziś ul. Koraszewskiego 19). Właściciel,
Brunon Glauer, ozdobił restaurację pamiątkami po słynnym
Opolaninie, Eminie Paszy. Był to podróżnik i lekarz, którego
życie układało się niemal powieściowo (zresztą sam Sienkiewicz wspomina go w powieści W pustyni i w puszczy). Urodzony jako Eduard Schnitzer w 1840 r. w żydowskiej rodzinie,
potem ochrzczony, został z wyboru wyznawcą islamu, przybrał imię Mehmed Emin i jako gubernator prowincji Ekwatoria w południowym Sudanie nosił tytuł paszy. Przemierzył
Czarny Ląd w służbie rządu egipsko-tureckiego, Anglików

Świniobicie,
Fot. Archiwum Muzeum
Śląska Opolskiego
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Ogródek lokalu „Weberbauer Gaststätte" przy
Malapanerstrasse 10, należącego do Franza
Jusczaka. Lata 1930-1939, Fot. Archiwum Fotopolska.eu

i Niemców. Był eksploratorem kontynentu afrykańskiego
(swoje wieloletnie badania publikował w zeszytach naukowych) i wrogiem handlarzy niewolników, z których rąk zginął w wieku 52 lat.
Po II wojnie światowej w zniszczonym mieście tworzono nowe
punkty gastronomiczne, gdzie można było napić się piwa i dostać
coś na ząb. Bywało, że napływowi mieszkańcy po osiedleniu uruchamiali dawne restauracje, tak jak zrobił to przybyły ze Stanisławowa kupiec i cukiernik Julian Chmielewski, który w 1945 r. został
właścicielem hotelu Monopol na ul. Ozimskiej i zmienił jego nazwę na Bristol. To już historia – zabytkowy budynek z 1836 r. zburzono i zastąpiono biurowcem, w którym obecnie swą siedzibę
ma jedno z towarzystw ubezpieczeniowych. Warto wspomnieć
o jeszcze jednym ważnym miejscu na mapie Opola, szczególnie
tego festiwalowego, jakim w latach 60. ubiegłego stulecia była
słynna restauracja Pająk, położona tuż obok Rynku. Wielu wspomina, że właśnie w tym miejscu przed laty występujące w Opolu
gwiazdy polskiej piosenki po koncertach biesiadowały przez całe
noce. Bywało, że trwały one od piątku do niedzieli… Dziś nic
nie zostało po barwnej historii tego miejsca, w którym obecnie
serwuje się wyłącznie „dania obiadowe na wagę”.

Pasjonaci opolskich kulinariów

Zainteresowanie mieszkańców Opola kulinariami znalazło
wyraz w aktywności blogerów kulinarnych i zapalonych miłośników gotowania, skupionych wokół portalu o nazwie Opolska Blogosfera Kulinarna (www.obk.opole.pl). Jak sami mówią, działają z misją zarażania ludzi miłością do smacznego,
wartościowego jedzenia. Ich pierwszą wspólną inicjatywą była

Tradycyjne mięsiwa,
fot. ELŻBIETA TOMCZYK-MICZKA

proso i gryka. W takim plenerze, w otoczeniu autentycznych
obiektów połączonych siecią dróżek, wśród drzew i krzewów,
dawna kuchnia odzyskuje swój naturalny smak. Kulinaria wpisane są też w inne imprezy organizowane w skansenie: Jarmark
Wielkanocny, Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Festiwal Folklorystyczny „Śląskie Przysmaki”, Dzień Rzemiosła i Rękodzieła
Ludowego „Ginące zawody”, Święto Plonów – Targi Miodów
oraz Europejskie Dni Dziedzictwa. Są im poświęcone lekcje
muzealne, wystawy i warsztaty.

Wróćmy do początków
Zagroda wiejska z kózkami w Muzeum Wsi
Opolskiej, fot. Elżbieta Tomczyk-Miczka

Żarłostacja, czyli Opolski Piknik Kulinarny, a po niej miał
miejsce szereg mniejszych i większych wydarzeń przyciągających amatorów dobrej kuchni.
Największą imprezą kulinarną miasta są Festiwale Opolskich Smaków „rozSMAKUJ OPOLE”, odbywające się od
lat w połowie sierpnia na opolskim rynku. Potraw przyrządzanych zarówno przez szefów kuchni, jak i amatorów, przychodzą skosztować tysiące opolan. Przepisy przyniesione na
festiwal przez mieszkańców, przetestowane przez blogerów
w ich własnych kuchniach, wydano w postaci pamiątkowej
książki kucharskiej.
Inny charakter, ale równie duże uznanie
wśród opolan, mają wydarzenia kulinarne organizowane w Muzeum Wsi Opolskiej na obrzeżach miasta. Zgromadzone
w skansenie obiekty to 9 zagród z regionu
oleskiego i opolskiego, kościół, szkoła, wieża, karczma oraz wolnostojące domy, kuźnia,
kapliczki i dwa wiatraki. W obrębie zagród
odtworzono ogródki warzywne i kwiatowe,
a na przylegających doń polach uprawia
się dawne rośliny, takie jak len, pasternak,
niemieckie badania
archeologiczne prowadzone
na Ostrówku w latach 1930-31.
Relikty jednego z domów
wczesnośredniowiecznych,
Fot. Archiwum Fotopolska.eu

Niezwykle kręte meandry historii, płynącej przez opolską
ziemię raz powolnym, raz wartkim nurtem, nie pozostawiają wątpliwości: Opole zawsze było miastem stołecznym. Od
czasów, gdy zagubiony w pogoni za jeleniem książę tych ziem
z gęstwiny puszczy nagle wydostał się na przestrzeń i zakrzyknął: „O! Pole!”, po czym zbudował tu swoje miasto i nazwał
je zgodnie z okrzykiem.
Tyle mówi legenda, trochę z przymrużeniem oka. My zaś
wiemy, że na Ostrówku, na wyspie Pasieka, odkryto szczątki
średniowiecznego grodu w miejscu, gdzie potem stanął zamek Piastów Opolskich. Wykopaliska odsłoniły podobne do
tych w Biskupinie zabudowania sięgające IX w., wśród nich
wał ziemny i zachowaną chatę zrębową z bali. W okresie rozkwitu grodu stało tu do stu chat z dwuspadowymi dachami,

Sprzęt gospodarski w Muzeum Wsi Opolskiej,
Fot. Elżbieta Tomczyk-Miczka

w których żyło ok. 500 osób, a w okolicy dzisiejszego rynku
opolskiego za mieszkanie służyły półziemianki.
Dziś, oglądając niektóre spośród tysięcy znalezisk, dociekamy: jak żyli ludzie sprzed tysiąca lat? Co i jak jedli? Widzimy
paleniska, ławy, naczynia, narzędzia, broń, ozdoby, zabawki
i nawet prymitywne gęśle (skrzypce) z X w. Wyobraźmy sobie
ich zajęcia: uprawę ziemi, handel, rzemiosło, pozyskiwanie ryb
i miodu. Niewiele różniły się od dzisiejszych, poza zaawansowaniem technologii. Okazuje się, że jedzenie może być oknem
na świat, przez które poznajemy inne kultury, i zwierciadłem,
w którym się przeglądamy.
Zanim zaczniemy odkrywać kulinarną przeszłość Opola, wróćmy jeszcze na chwilę do legendy o powstaniu nazwy
miasta. Źródła historyczne tłumaczą ją bardziej prozaicznie
niż ludowe podania. Według najstarszych przekazów z 844 r.
autorstwa anonimowego mnicha, tzw. Geografa Bawarskiego, na terenach dzisiejszego Śląska żyło m.in. plemię Opolan,
a samo „opole” to wspólnota terytorialna mieszkańców. Miasto
założono na wyspie, gdzie Odra dzieliła się na odnogi, a wysoki brzeg i liczne wysepki zapewniały bezpieczeństwo. Z tych
czasów pochodzą legendy o św. Wojciechu, przybyszu z Pragi,
który krzewił chrześcijaństwo na najwyższym wzgórzu osady,
tzw. Górce. Od jego żarliwych słów odcisnęły się ślady stóp
na kamieniu, a gdy zabrakło mu wody do chrzczenia rzeszy
ludzi, uderzył pastorałem w ziemię i wytrysnęło z niej źródło.
Zbudowana w X w. na pamiątkę tych cudownych wydarzeń
kaplica była sukcesywnie rozbudowywana w kolejnych wiekach
– dziś to kościół M.B. Bolesnej i św. Wojciecha („Na Górce”).
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Kościół Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha,
zwany Kościołem na Górce 1925 R.,
Fot. Archiwum Fotopolska.eu

Książęta i mnisi

W XIII w. książę Kazimierz wzniósł w Opolu kamienny zamek. W życiu miasta nastała nowa epoka, a dzięki lokacji na
prawie niemieckim na prawym brzegu Odry przybyło osadników. Sprowadzono też niezwykle gospodarnych zakonników
z klasztorów Templariuszy i Cystersów, którzy wzbogacili
kuchnię o nowe warzywa – odtąd kapusta i marchew ożywiały dania z rzepy i grochu. Obok kapusty, podstawy tradycyjnie
goszczących na opolskich stołach dań, takich jak pańćkraut czy
modro kapusta, do dziś ulubionym warzywem w śląskiej kuchni
jest kalarepa, zwana w gwarze „oberiba”. To ona pierwsza wyrastała w ogródku wczesną, ubogą jeszcze w zieleniny wiosną.
Na ziemiach klasztornych bardziej racjonalnie uprawiana
gleba dawała lepsze plony, dzięki czemu w regionie pojawiło
się więcej pszenicy. Pieczono różne chleby na zakwasie, powstały pierwsze cechy piekarzy. Benedyktyni sprowadzili też
anyż – dzięki nim ciastka anyżowe w kuchni śląskiej są znane
i wypiekane od dawna jako rarytas świąteczny (choć sam anyż
uprawiany jest już bardzo rzadko).
W średniowieczu Opole było centralnym miastem księstwa
opolskiego i opolsko-raciborskiego. Jak się wtedy żyło? Na rynku
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wzniesiono pierwszy drewniany ratusz, który poprzez kolejne modernizacje i wybudowanie 64-metrowej wieży zyskał wygląd podobny do pałacu Medyceuszy z Florencji. W ratuszowych podziemiach były prowadzone wyszynk piwa i wina oraz gospoda. Piwo
warzono własne, na rachunek miasta, i tylko takie można było
sprzedawać pod groźbą kary i konfiskaty. W średniowiecznych
gospodach podawano proste dania: śledzie, ziemniaki czy zupy,
zwłaszcza żur, który do dziś gości na śląskich stołach, podobnie
jak harynki (śledzie), urozmaicane przez wieki różnymi dodatkami.
Podanie mówi, że ratusz posiada przepaściste piwnice, gdzie
spoczywają cenne dokumenty schowane w czasach zarazy
w 1680 r. Śmiałka, który chciał się do nich dobrać, powaliła
choroba, dlatego nikt więcej nie zapuszcza się do zamurowanych
zadżumionych korytarzy. Jest w tym ciut prawdy, bo faktycznie
mieszkańców Opola zarazy i pożary nękały. We wczesnym średniowieczu tylko część uliczek wyłożono drewnianymi klocami
lub pokryto słomą, bruk położono znacznie później. Błoto lub
kurz, wylewane nieczystości, rynsztoki, tłok i hałas sprzyjały
chorobom. Dość wąskie (ok. 7 m szerokości) domy stały ciasno.
W 1755 r. w Opolu tylko 78 domów spośród 293 miało frontową izbę murowaną, pozostałe były drewniane, a na dachówkę
w miejsce gontów stać było właścicieli 5 budynków. Gotowano
w dużej izbie, na nalepie na otwartym ogniu, w kotłach wieszanych lub stawianych na trójnogu. Co warzono w XVIII w.?
Wśród potraw poczesne miejsce zajmowała wołowina. Z Opola przez Bramę Mikołajską prowadził szlak wołowy do Brzegu,
który był miejscem zbornym przed eksportem bydła do Europy,
głównie Niemiec. „Wędrujące befsztyki” gromadzono na polu
za miastem, a przeprawiano przez Odrę w Popielowie, gdzie
pobierano cło, rocznie w sumie od 15–20 tys. sztuk bydła.

Ratusz w Opolu, rysunek F.B. Wernera z 1763 r.,
Fot. Archiwum Fotopolska.eu

Jeszcze w XVII w. ulice Opola były wyłożone drewnem, wybrukowany był tylko rynek. Chodniki pojawiły
się w latach 1852–58, głównie w rynku i przy najważniejszych ulicach. Jeszcze gorzej było z oświetleniem,
np. w 1817 r. ulice Opola oświetlało tylko 17 latarni olejnych, a elektryfikacja nastąpiła dopiero w 1909 r.
Gdy w czasie wędrówek po mieście zatrzymamy się nad Stawem Zamkowym na wyspie, spójrzmy na Wieżę Piastowską –
mogłaby nam ona opowiedzieć o wielu ciekawych historiach
z życia dawnych mieszkańców zamku. Wiadomo, że książęta
opolscy dali się poznać w ówczesnej Europie. Historycy przypuszczają, że Kazimierz mógł wyprawić się do Jerozolimy na
piątą wyprawę krzyżową z królem węgierskim Andrzejem II,
bo skąd by się wzięła u niego bułgarska żona o imieniu Viola?
Wyprawy do krajów śródziemnomorskich przyniosły tu egzotyczne przyprawy, a panowanie władców węgierskich ułatwiało
handel z Bałkanami. Może stąd zamiłowanie do bakalii, widoczne w tradycyjnych, wigilijnych mołce (moczce) i makówkach?
Najdalej w komitywie z Ludwikiem Węgierskim zaszedł najwybitniejszy z tutejszych książąt, Władysław Opolczyk, który
został palatynem węgierskim (odpowiednik dzisiejszego ministra) i był namiestnikiem na Ruś Halicką, zanim nie popadł
w niełaskę, odmawiając poparcia w staraniach o tron polski
następcy Ludwika, Władysławowi Jagielle. Dla Polaków jego
panowanie zaowocowało m.in. przywiezieniem z Rusi obrazu
Czarnej Madonny do ufundowanego przez niego klasztoru na
Jasnej Górze w Częstochowie. Podczas zawieruch wojennych
obraz ukrywano na terenie Opolszczyzny, u paulinów w Mochowie koło Głogówka.

Spod bram Opola, na cyplu Pasieki, odprawiono króla
pruskiego Fryderyka II, gdy – będąc pewnym przegranej – uciekł w 1741 r. z pola bitwy pod Małujowicami.
Legenda mówi, że przeżył ukryty przed Austriakami
pod kadzią przez litościwą żonę szypra. Faktem jest, że
opolanie niezbyt lubili pruskiego króla, ale w odniesieniu do kuchni nie można mu było odmówić jednego – to
on, ponoć z niemałym wysiłkiem, nauczył chłopów jeść
kartofle, których uprawę wprowadził na dużą skalę.

Pomnik Karola
Musioła, w tle wieża
Piastowska
Fot. Elżbieta Tomczyk-Miczka

W uliczkach
i na placach

Zamek opolski dziś już nie
istnieje, a Wieża Piastowska
stała się symbolem amfiteatru
znanego z Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
Odkąd w 1963 r. zabrzmiały tu
pierwsze dźwięki, miasto jest
Stolicą Polskiej Piosenki, co
dobitnie podkreśla utworzenie w nim Muzeum Polskiej
Piosenki. Nieżyjący już twórca festiwalu, „Papa” Karol Musioł,
przewodniczący Rady Miejskiej i Towarzystwa Przyjaciół Opola, towarzyszy nam jako figura z brązu nad Odrą, przy Zamkowym Moście. Postać, jak za życia, zdaje się dynamicznie podążać w stronę Starego Miasta. Przed nim najpiękniejszy widok
na Opole – znad kanału Młynówka widzimy Opolską Wenecję, czyli równiutkie, zdobione kamieniczki schodzące wprost
do wody i śluzę z 1862 r., a w tle gotyckie wieże Starego Miasta.
Główną świątynią Opola jest katedra Podwyższenia Krzyża
Świętego. Jednak nie w niej, a we wnętrzach franciszkańskiego
kościoła Świętej Trójcy mieści się mauzoleum książąt opolsko-raciborskich z dynastii Piastów (spoczywa tu m.in. wspomniany książę Władysław Opolczyk).

Kto dziś wie, czym jest winda pater noster (łac. „ojcze
nasz”)? To nazwa dźwigu okrężnego, z kabinami połączonymi łańcuchem, które nie zatrzymują się, tylko stale wolno
się przesuwają, niemal jak paciorki różańca. Były popularne
w Europie w początkach XX w., dziś są bardzo rzadko spotykane ze względu na bezpieczeństwo. Jedna z nielicznych
tego typu wind, jako rzadka osobliwość i atrakcja, działa
w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, druga znajduje się w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji.

Okolice Opola, obfite w dużą ilość margla, czyli kamienia
wapiennego z wysoką domieszką minerałów ilastych, to
kolebka europejskiego przemysłu cementowo-wapienniczego. Już w 1893 r. powstał w Opolu syndykat handlowy
śląskich fabryk cementu portlandzkiego, a spośród 10 śląskich cementowni zbudowanych do 1908 r. aż 9 zlokalizowano w samym Opolu i jego okolicach.
Nieopodal strzelistej gotyckiej katedry wznoszą się mury
obronne, niemi świadkowie wielu trudnych chwil w historii
Opola. Czy to pod panowaniem polskim, austriackim czy pruskim, liczni najeźdźcy – Tatarzy, husyci, wojna trzydziestoletnia
i siedmioletnia – nie oszczędzali tych ziem, które przechodziły
z rąk do rąk. W 1741 r. w Opolu rozpoczęło się panowanie pruskie i po raz kolejny miasto zostało stolicą, tym razem rejencji
opolskiej (od 1922 r. prowincji górnośląskiej). W 1843 r. miasto
uzyskało pierwsze połączenie kolejowe z Wrocławiem, rozkwitała gospodarka, a ranga dynamicznie rozwijającego się Opola
wciąż rosła. Pod koniec stulecia było to gwarne, kipiące życiem
towarzyskim, pełne uroczych zakątków miasto. Na przyjezdnych
czekała mnogość hoteli, zajazdów, klimatycznych knajpek i eleganckich restauracji z dobrą kuchnią. Światowość wymuszała
na restauratorach dobrą kuchnię – mieszały się w niej wpływy
różnych nacji, które odcisnęły tu swój ślad.

Opolanie i przyjezdni

Galeria słynnych postaci związanych z Opolem jest bogata. Każda z nich wniosła coś w dzieje miasta, a i wyniosła stąd dobrą
energię, którą tchnie to miejsce. Refleksji nad ich zadziwiającymi losami sprzyja spacer na Wzgórze Uniwersyteckie. Zrządzeniem losu sąsiaduje ono z Kamienicą Czynszową, gdzie Muzeum Śląska Opolskiego wprowadza gościa w życie dawnych
mieszkańców, również w ich zwyczaje kulinarne. Na wzgórze
staraniami rektora Uniwersytetu Opolskiego sprowadzono wykute w kamieniu, marmurze i brązie osobistości, a wraz z nimi
ich historie. Jest tu figura św. Wojciecha i „śląski Kopciuszek” –
Joanna Gryzik, córka posługaczki, która w wieku 6 lat odziedziczyła fortunę szpetnego magnata. Są idole bliższych nam czasów: Agnieszka Osiecka, Jonasz Kofta, Marek Grechuta – ich
talenty wzbogaciły Stolicę Polskiej Piosenki. Janowi Cybisowi,
który rozsławiał Opole pędzlem, poświęcona została Galeria
Muzeum Śląska Opolskiego, a z Jerzym Grotowskim – twórcą

nowoczesnego teatru – kojarzy się pub i restauracja Maska na
Rynku, gdzie raczkował jego nowatorski Teatr 13 Rzędów.

Co w nas zostanie?

Po powrocie z opolskich wędrówek spojrzymy na miasto z perspektywy czasu. Co zapamiętamy? Przenikającą je atmosferę
muzyki i aleję gwiazd na płycie Rynku? Klimatyczne widoczki,
światła wieczornej Opolskiej Wenecji, wieżę i mosty na prastarej wyspie? A może ulubione zwłaszcza przez dzieci opolskie
zoo, skansen na obrzeżach miasta lub wyspę Bolko i kąpielisko
o tej samej nazwie? Niech nasze wspomnienia będą kolorowe
jak wzory na Porcelanie Opolskiej, przeniesione na kruchy materiał z kroszonek – wielkanocnych zdobionych jajek, będących
jednym z produktów tradycyjnych Opolszczyzny.
Podczas wizyty w stolicy regionu warto wziąć udział w warsztatach malowania porcelany, a na pamiątkę zabrać własnoręcznie wykonany przedmiot. Kto nie wierzy we własne zdolności
manualne, może np. w Cepelii nieopodal Rynku kupić zdobione podstawki do jajek, filiżanki, talerze, lampy i bombki na
choinkę. Dobrze jest trafić na jeden z festiwali kulinarnych, by
zapoznać się z lokalnymi przysmakami – zupami wodzionką
czy giermuszką, wędlinami, miodem, ciastami, lokalnym piwem. Coraz więcej tych potraw pojawia się w tutejszych restauracjach. Tworzony przez Opolską Regionalną Organizację
Turystyczną szlak kulinarny pozwoli wskazać te miejsca, gdzie
smakosze odnajdą smaki oryginalnej kuchni tworzonej przez
pokolenia opolan. Restauracje znajdujące się na szlaku kulinarnym, wśród nich Szara Willa, U Mnicha, Villa Park i Salomon, położone są zarówno w centrum miasta, jak i na jego
obrzeżach, w otoczeniu parków pozwalających zorganizować
imprezy plenerowe.

W kampusie Politechniki Opolskiej, na Zaodrzu, eksponowana jest niezwykła, a przy tym jedna z największych na świecie kolekcja rentgenowskich lamp
i urządzeń związanych z wykorzystaniem promieni X,
licząca ponad 1000 eksponatów. W muzeum jest jeszcze
jedna interesująca wystawa, prezentująca m.in. masywną konsoletę radiową i magnetofony do montażu dźwięku oraz pokaźny zbiór taśm magnetofonowych ORWO
z audycjami Studenckiego Studia Radiowego Emiter.
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Restauracja
Salomon
Dane teleadresowe:
ul. J. Kwoczka 4, 45-711 Opole, tel.: 77 4572086
www.restauracja-salomon.pl
restauracja@restauracja-salomon.pl

Szczególnie polecane danie: rolada wołowa, kluski
śląskie, modro kapusta (zob. s. 90).
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Na obrzeżach Opola, przy wjeździe do mia- olśniewających uczt przy najróżniejszych okasta od strony Krapkowic, znajduje się otoczona zjach. Klimat tamtych biesiad oddaje dekoraogrodem kameralna willa, mieszcząca poko- cja umieszczona na ścianie budynku restauracji,
je noclegowe i restaurację Salomon. Wnętrza przedstawiająca królewską ucztę wśród histozostały przystosowane do organizacji dużych rycznych rekwizytów. Otoczenie obiektu oraz
imprez. Imponująca, otoczona balkonami Sala starannie zaaranżowane wnętrza wprowadzają
Balowa, gdzie może bawić się nawet 300 osób, gości w atmosferę wspaniałych uczt i biesiad,
oraz Sala Złota z sufitem inkrustowanym bły- ale oczywiście najważniejsze jest bogate menu.
skotkami zdają się nawiązywać do świetności Przyjęcia uświetniają torty i słodkości z własnej
dworu króla Salomona, którego imię patronuje cukierni, a tutejsze zupy i różnego rodzaju mięsiwa zawdzięczają swój aromat sporządzaniu ich
całemu obiektowi.
Z biblijnych przekazów wiemy, że słyną- na blachach pieca kaflowego.
cy z mądrości król Izraela znany był również z bogactwa i zamiłowania do wydawania

Restauracja
Szara Willa
Dane teleadresowe:
ul. Oleska 11, 45-052 Opole, tel.: 77 4414572
www.szarawilla.pl
gastronomia@szarawilla.pl

fot. arch. Szara Willa

Atmosfera Szarej Willi tchnie dobrą energią. ze strefą fitness, sauną, solarium i klubem urwisa.
Szklana ściana pod kurtyną wodną, wielki ze- To miejsce obiecujące dynamiczny rozwój oraz
gar odmierzający czas i dekoracje związane zrównoważone odkrywanie możliwości własnez podróżami zachęcają do kulinarnych eska- go ciała i ducha. Mocną stroną Szarej Willi jest
pad. Eleganckie, klasycznie urządzone wnętrza także możliwość organizowania w obiekcie konnawiązują do stylu kolonialnego. Posiłki w ta- ferencji, szkoleń czy też imprez integracyjnych.
kim otoczeniu to przyjemność także dla oczu,
W całość oferty wpisują się dwie ciekawe inia podniebienia gości ucieszą przysmaki kuchni cjatywy: filmy w kinie letnim oraz cykl spotkań z podróżnikami „Szarym Szlakiem dookoła
europejskiej (w tym dania wegetariańskie).
Kosmopolityczny charakter Szarej Willi i bli- świata”, których gospodarzem jest dziennikarz
skość centrum przyciągają gości z całego świata. Mariusz Jarzombek.
W obiekcie – poza restauracją – czeka na nich
hotel, pub z najdłuższym w Opolu barem i dobrą
Szczególnie polecane danie: kaczka z żurawiną
muzyką, nowoczesna kręgielnia oraz polecany
serwowana z kluseczkami leniwymi, czerwoną
całym rodzinom kompleks rekreacyjny FitLife
kapustą zasmażaną i sosem żurawinowym
(zob. s. 74).
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Restauracja
u Mnicha

fot. arch. Fotopolska.eu

Dane teleadresowe:
ul. Ozimska 10, 46-020 Opole, tel.: 77 4545234
www.umnicha.opole.pl
umnichaopole@gmail.com

Szczególnie polecane dania:
żeberka z pańćkrautem (zob. s. 84),
śląskie niebo (zob. s. 82).
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Położenie lokalu – w klimatycznych podzie- znalazło się w granicach Polski do lat 50. XX w.,
miach budynku Galerii Muzeum Śląska Opol- prężnie działała tu popularna restauracja Gdynia,
skiego im. Jana Cybisa – samo w sobie zapewnia w której gościom na dancingach przygrywała
nieco tajemniczą atmosferę średniowiecznych jazzowa kapela Alexband Rudolfa Maliszewpiwnic i lochów. Ponoć w zamierzchłych cza- skiego, późniejszego twórcy orkiestry symfosach zatrzymywali się tu wozacy przewożący nicznej – poprzedniczki Filharmonii Opolskiej.
towary na jarmarki. Czekając w Opolu na prze- Zabytkowy obiekt należał potem kolejno do
prawę przez Odrę, stawali tu na posiłek i nocleg. ZHP, Związku Polskich Artystów Plastyków,
Czy towarzyszył im wówczas tajemniczy mnich, Biura Wystaw Artystycznych i Muzeum Śląktórego mroczny artefakt wita współczesnych ska Opolskiego.
Starannie dobrane wyposażenie i mnóstwo
gości restauracji? Być może, w końcu w każdej
drobiazgów czynią z restauracji U Mnicha miejlegendzie jest ziarnko prawdy...
W 1. połowie XIX w. stała tu karczma, wznie- sce ciepłe i przyjazne. Doceniają to goście, któsiona przy wjeździe do miasta od strony Ozimka, rzy – przychodząc tu na posiłek – nie liczą czasu.
a niemal do połowy XX w. lokal pełnił funkcje
gastronomiczne, choć zmieniali się jego właściciele i nazwy. W latach międzywojennych znany
był jako Weberbauer-Gaststätte, a odkąd Opole

Restauracja
Villa Park
Dane teleadresowe:
ul. L. Czogały 1, 45-625 Opole, tel.: 77 4563508
www.villapark.opole.pl
hotel@villapark.opole.pl
Gustowne, starannie dobrane elementy wystroju w połączeniu z zabytkowymi wnętrzami
tworzą spójną, elegancką całość. Idąca w parze
z wyglądem wysmakowana lista dań harmonijnie łączy elementy tradycyjnej kuchni tworzonej
z lokalnych produktów z nowoczesną kuchnią
autorską. Po wizycie w restauracji goście mogą
pospacerować po otaczającym willę rozległym
parku, w którym odbywają się także imprezy
plenerowe.

fot. arch. Villa Park

Mieszkańcy dzielnicy Groszowice na przedmieściach Opola długo oczekiwali lepszego losu
dla stuletniego pałacyku, który niszczał na ich
oczach. W końcu doczekał się on należytej opieki, stawiając dzielnie czoła upływowi czasu. Dziś
kompleks hotelowo-restauracyjny Villa Park to
prawdziwa duma miasta, nagrodzona tytułem
Opolska Marka przez marszałka województwa.
Stylowe wnętrza, odrestaurowane i wyposażone
zgodnie z zachowanymi opisami, pozwalają poczuć tchnienie historii. Przypominają czasy, gdy
Groszowice – przemysłowa część miasta i siedziba cementowni – znajdowały się w rękach
arystokracji przemysłowców, której przedstawiciele chętnie otaczali się pięknymi przedmiotami.

Szczególnie polecane danie: suflet czekoladowy
z owocami leśnymi, z lekką powłoką szronu (zob. s. 96).
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Kamienica Czynszowa

fot. arch. Muzeum Politechniki

fot. arch. Fotopolska.pl

ul. św. Wojciecha 9, 45-023 Opole;
tel.: 77 4536677; wstęp biletowany
W kamienicy przylegającej do głównego gmachu Muzeum Śląska Opolskiego zgromadzono wyposażenie pokazujące życie mieszczan opolskich od
przełomu XIX i XX w. po lata powojenne. Zabytkowe meble
i przedmioty, typowe dla mieszkań z tego okresu, pochodzą
z różnych kolekcji, tak jak i różni byli dawni lokatorzy kamienic czynszowych.

Muzeum Politechniki
Opolskiej i lamp
rentgenowskich

ul. Prószkowska 76 (budynek 5, 3. piętro), 45-758 Opole;
tel.: 514 638 097, 77 4498640;
www.muzeum.po.opole.pl
Unikalna, jedyna w skali świata kolekcja lamp rentgenowskich różnych zastosowań, kompletne aparaty rentgenowskie
i części (głowice, kołpaki), wszelkiego rodzaju oprzyrządowanie stosowane z promieniowaniem rentgenowskim, a także
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Muzeum Śląska
Opolskiego

ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole;
tel.: 77 4536677;
www.muzeum.opole.pl;
wstęp biletowany
Założone w 1900 r., do roku 1945 nosiło nazwę Städtisches Museum Oppeln. Barokowy budynek
pojezuicki oraz nowy pawilon wystawowy tworzą Gmach
Główny, gdzie prezentowane są wystawy stałe: „Etnografia
Opolszczyzny – tradycja i zmiana”, „Makieta Opola z połowy
XVIII w.” (sporządzona na podstawie widoku wykonanego
przez Fryderyka Bernarda Wernera ok. 1750 r.), „Sztuka opolskich plastyków”, „Porcelana tułowicka” (historia ceramiki
na Górnym Śląsku od młodszej epoki kamienia do opolskiej

malowanej porcelany), „Pradzieje i wczesne średniowiecze
Opolszczyzny”, „Gród na Ostrówku w Opolu” (z zabytkami
odkrytymi w trakcie wieloletnich badań wykopaliskowych)
oraz „W kręgu farmacji”.

Muzeum Wsi Opolskiej

ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole; tel.: 77 4572349, 77 4743021;
www.muzeumwsiopolskiej.pl; wstęp
biletowany
To dobre miejsce na wycieczkę tuż za
miasto albo na przystanek na trasie podróży. Plenerowa ekspozycja dawnej drewnianej architektury
wiejskiej obejmuje prawie 50 zabytkowych obiektów, wewnątrz
których zgromadzono oryginalne sprzęty, narzędzia i meble.
Odbywają się tu cykliczne imprezy plenerowe, wystawy, konkursy i pokazy. Taka „zaklęta w drewnie” esencja kultury Śląska
Opolskiego to edukacja i dawka relaksu w jednym.

Ogród Zoologiczny
w Opolu

ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole; tel.:
77 4564267, 77 4542858;
www.zoo.opole.pl; wstęp biletowany
Opolskie zoo, leżące niemal w centrum
miasta, na wyspie Bolko, jest ogromnie popularnym miejscem. Ogród powstał w latach 30. XX
w. jako prywatny park, ale już w 1936 r. ówczesne władze
miejskie udostępniły go publiczności, utrzymując zoo z kasy
miasta. Obecnie znajduje się tu 1424 zwierząt, należących do
293 gatunków. Specjalnie dla dzieci powstało minizoo, park
linowy Zoolandia i place zabaw. Są miejsca piknikowe i Karczma Pod Dębami. W określonych godzinach można obejrzeć
pokazy karmienia niektórych zwierząt. Ogród odniósł wiele
sukcesów hodowlanych, m.in. jako pierwszy w Polsce w latach 50. XX w. rozmnożył niedźwiedzie himalajskie i kangury Benetta. Dziś również prowadzi się tu rozród licznych
gatunków chronionych, zwracając największą uwagę na zwierzęta objęte programami ochrony gatunków ginących. Zoo
zostało całkowicie odbudowane po „powodzi tysiąclecia” w
1997 roku. Obecnie jest jednym z najnowocześniejszych, najlepiej utrzymanych oraz najczęściej odwiedzanych ogrodów
zoologicznych w Polsce.

fot. Sławoj Dubiel

fot. arch. Fotopolska.pl

ul. Ozimska 10, 45-057 Opole; wstęp
biletowany
Galeria mieści się w budynku dawnej
XIX-wiecznej karczmy. Prezentowane
są tu ekspozycje czasowe i wystawa stała poświęcona pracom ambasadora Opolszczyzny, wybitnemu
malarzowi Janowi Cybisowi.

Biuro muzeum pl. Kopernika 1, 45–040
Opole, siedziba muzeum ul. Piastowska 14a; tel.: 77 4413486; 77 5441234;
www.muzeumpiosenki.pl;
wstęp biletowany
Stolica Polskiej Piosenki nie może się obejść bez prężnego
centrum informacji o tej dziedzinie sztuki, służącego fanom
polskiej muzyki rozrywkowej. Muzeum Polskiej Piosenki organizuje wystawy oraz imprezy edukacyjne i popularyzatorskie. Docelowa siedziba muzeum, z nowoczesną multimedialną
wystawą stałą, będzie mieściła się w Amfiteatrze Tysiąclecia.
Działa tam już Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Zbiory
muzeum zawierają dokumentację historyczną piosenki polskiej
w ujęciu chronologicznym od początków XX w. do lat współczesnych, z podkreśleniem wielkiej roli i historii Krajowego
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Powstaje tu także największy w naszym kraju leksykon polskiej muzyki rozrywkowej.
Oczekując na otwarcie muzeum, warto obejrzeć słynny amfiteatr, zwłaszcza z tarasu mieszczącego się na dachu obiektu.

fot. Sławoj Dubiel

Galeria Muzeum Śląska
Opolskiego

Muzeum Polskiej
Piosenki

fot. Sławoj Dubiel

Polecane
atrakcje

fotografie rentgenowskie, literatura i inne eksponaty związane z promieniowaniem jonizującym. Większość lamp to egzemplarze powojenne, głównie szklane. Kolekcji towarzyszy
niewielka wystawa fotografii wykonanych promieniowaniem
rentgenowskim przez znanych światowych artystów.

ul. Małopolska 3, 45-065 Opole; tel.:
77 5531011; 666 994 964;
www.cepeliaopolska.pl
Wizytę w Opolu okrasi wizyta w sklepie pełnym porcelanowych cacek (ul. Koraszewskiego 25) lub udział w warsztatach
zdobienia porcelany, na których możemy spróbować stworzyć
kwiatowy wzór stalówką maczaną w tuszu i kolorowych farbkach. Nasz motyw, po wypaleniu w piecu, zabierzemy ze sobą
jako pamiątkę z Opola, dostaniemy też stosowny certyfikat
z warsztatów. Porcelana Opolska, ręcznie zdobiona w charakterystyczny wzór kwiatowy widniejący na wielkanocnych
kroszonkach, to zarejestrowana marka potwierdzona certyfikatem autentyczności. Ten rodzaj zdobnictwa, kunsztowny
i wielobarwny, zyskał uznanie rzeszy odbiorców.

Wieża Piastowska

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole; tel.:
77 4415020; www.wiezapiastowska.pl,
wstęp biletowany
Potencjał historii zgromadzony w Wieży Piastowskiej w Opolu mógłby obdzielić kilka zabytków. To jeden z najstarszych w kraju obiektów, pozostałość po nieistniejącym
dziś zamku. Historia tego miejsca sięga 990 r., o czym świadczą odnalezione ślady wczesnośredniowiecznej osady miejskiej. Zabudowania zamkowe wyburzono w latach 1928-1930,
oszczędzając jedynie wieżę o wysokości 35 m.
Po gruntownej modernizacji Wieża Piastowska, jedyna istniejąca do dziś pozostałość opolskiego zamku, zastała zaadaptowana dla celów turystycznych. Zwiedzający mogą podziwiać
nie tylko starannie odrestaurowane średniowieczne mury, ale
także multimedialne ekspozycje dotyczące historii Opola, zamku i Wieży Piastowskiej.

fot. Sławoj Dubiel

fot. arch. Pracowni

Opolska Pracownia
Rękodzieła
Artystycznego
i Ludowego

Festiwale i wydarzenia kulinarne
Festiwal Opolskich Smaków „rozSMAKUJ OPOLE”, koniec
sierpnia, miejsce: rynek, organizator Urząd Miasta Opola
Żarłostacja, czyli Opolski Piknik Kulinarny, przełom czerwca i lipca, miejsce: pl. Teatralny, organizator: Opolska Blogo
sfera Kulinarna

Podmioty wyspecjalizowane
w organizacji imprez kulinarnych
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO
ul. Hallera 9, 45-867, Opole
tel.: 77 4482100, drw@opolskie.pl
Stowarzyszenie Opolska Blogosfera Kulinarna,
www.obk.opole.pl,
www.facebook.com/opolskablogosferakulinarna
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2
Restauracja
Śtantin
Hotel Zacisze

Opole
Restauracja
Na Wyspie

Restauracja
Antek

Zielony
pierścień
opola
Zielony pierścień kojarzy się z ekologicznym, zdrowym żywieniem, pełnym regionalnych produktów. Obszary zielone,
okalające Opole od północy, to pozostałość prastarej Przesieki Śląskiej, czyli niezasiedlonego do późnego średniowiecza,
trudnego do przebycia pasa gęstych lasów. Niegdyś wytyczał granicę plemienną między Ślężanami a Opolanami, potem
w sposób naturalny oddzielał Górny Śląsk od Dolnego Śląska. Lasy i jeziora sprzyjają turystyce, a sława kulinarna
pomaga zyskiwać uznanie gości. Mieszkańcy stolicy regionu i turyści przyjeżdżają tu nie tylko dla „3 razy R”, czyli
rekreacji, relaksu i regeneracji zdrowia, ale również dla znakomitej kuchni lokalnej.

Jezioro Srebrne,
fot. Archiwum Wikimedia Commons

Nad Jeziorem Turawskim

Nie przez przypadek właśnie tu, w miejscowości Zawada
w gminie Turawa, ma siedzibę Stowarzyszenie Kucharzy Regionu Opolskiego, które pragnie przywracać do łask smakoszy
kuchnię tradycyjną . To dlatego popularyzuje dania z regionu
Opolszczyzny, wykorzystując różne formy samokształcenia.
Dba też o rozwój młodych adeptów sztuki kulinarnej, pokazując na szkoleniach, że tradycyjna kuchnia może być atrakcyjna i inspirująca. Z racji bliskości jeziora i stawów karpiowych na pokazach i warsztatach często goszczą potrawy z ryb.
W pobliskiej miejscowości Węgry utworzono izbę regionalną o charakterze kulinarnym, gromadzącą dawne sprzęty gospodarstwa domowego. Miejscowe gospodynie zarejestrowały na liście produktów tradycyjnych placki kartoflane z blachy
i mołckę – podawaną na Wigilię gęstą zupę o konsystencji sosu,
sporządzaną z piernika, warzyw, suszonych owoców i bakalii,
które nadają jej słodki smak. Do jej przygotowania gospodynie szykowały się już z nastaniem adwentu. Inny, bardziej
zwyczajny charakter miały placki kartoflane z blachy. Obok
mącznych placków i chleba stanowiły podstawę codziennego
pożywienia, zwłaszcza w okresie jesiennym i zimowym, kiedy
było pod dostatkiem kartofli. A trzeba wiedzieć, że dawnymi
czasy ziemniaki były na Śląsku w wielkim poważaniu!
Wróćmy jednak do teraźniejszości i zalet Zielonego Pierścienia Opola. Niewątpliwie jedną z największych atrakcji turystycznych regionu jest Duże Jezioro Turawskie, które wybudowano w dolnym biegu Małej Panwi. Powstałe przy okazji
budowy żwirowiska utworzyły kolejne akweny: Jezioro Srebrne, Jezioro Średnie i Jezioro Małe. Jezioro Turawskie powstało
w latach 30. XX w. i zajmuje powierzchnię ok. 22 km2. Rozległa
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tafla wody stwarza warunki zarówno do uprawiania sportów
wodnych, jak i wędkarstwa. Rekreacji służą obszerne, piaszczyste plaże i malownicze zatoki okolone sosnowym lasem,
szczególnie na północnym i południowym brzegu. Dla miłośników natury najciekawsze jest Jezioro Srebrne, ze względu
na czystość i odbijający się w głębokiej wodzie las nazywane
potocznie Szmaragdowym lub Zielonym.
Na kulinarnym szlaku w tej części regionu leży restauracja w hotelu Zacisze w Turawie. Dbałość o kuchnię regionalną widoczna jest w sposobie przyrządzania potraw i wierności
dawnym recepturom. Przyrządzane tu lody chałwowe to kontynuacja tradycji istniejącego od ponad 60 lat Przedsiębiorstwa
Wyrobów Cukierniczych Odra SA w Brzegu, cenionego producenta galaretek „Opolanek”, karmelków „Leśnych” oraz chałwy, zarejestrowanej jako produkt tradycyjny województwa opolskiego. Chałwę sezamową wytwarza się ręcznie, trzymając się
ściśle wytycznych od Greków, perfekcjonistów w tej dziedzinie.
Być może w tym tkwi jeden z sekretów jej wspaniałego smaku?

Bory Niemodlińskie

Wyobrażeniom o dawnej Przesiece Ślaskiej odpowiadają Bory
Niemodlińskie – największy kompleks leśny Opolszczyzny. Przez
wieki słynął z egzotycznego zwierzyńca i rozległego parku. Jego
początki sięgają ok. 1783 r., kiedy to ówcześni właściciele dóbr niemodlińskich, rodzina von Praschmów, polecili utworzyć w Lipnie
rozległy ogród botaniczny. Sprowadzony z Wirtembergii leśniczy
dbał o rośliny, stawy, most wenecki, gondole i punkty widokowe.
Kolejni gospodarze sprowadzili tu daniele, jelenie i owce z wrzosowisk Lüneburga w Dolnej Saksonii, cenione przez myśliwych
za ozdobne rogi. Dziś ten najstarszy w Polsce park dendrologiczny jest częścią Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Lipnie.
Choć od założenia arboretum minęło parę wieków, a wraz z nimi
dawna świetność parku, alejki, którymi przechadzała się śląska
arystokracja, wciąż są pełne spacerowiczów. Szczególnie pięknie jest tu wiosną, w okresie kwitnienia rododendronów. Spacer
uatrakcyjnia kapliczka pustelnika i uroczysko Piekiełko z jeziorkiem. Znacznie gorzej los obszedł się z imponującym, ale mocno
zaniedbanym zamkiem w Niemodlinie, wzniesionym w XIV w.
za czasów księcia Bolka I Niemodlińskiego, a przebudowanym
w stylu barokowym przez Jana II Nepomuka von Praschma,
twórcę ogrodu w Lipnie.
W okolicach Niemodlina działają liczne gospodarstwa rybackie i to one nadają charakter lokalnej kuchni. W promocję dań

Produkcja słynnej porcelany w Tułowicach koło Niemodlina rozpoczęła się założeniem w 1813 r. przez Ludwika Praschmę wytwórni fajansu, rozbudowywanej przez
kolejnych właścicieli. Za sprawą rodziny Schlegelmilch
porcelana z Tułowic na początku XX w. stała się towarem cenionym w Europie, Kanadzie i USA (przez jakiś
czas w Nowym Jorku funkcjonowały nawet jej wzorcownie). W latach PRL-u fabrykę znacjonalizowano
i ukierunkowano przede wszystkim na produkty z porcelitu. Obecnie tułowickie firmy wytwarzają niewielkie ilości wyrobów, łącząc nowoczesne formy z tradycją
i próbując nawiązać do chlubnej, porcelanowej przeszłości Tułowic. Bogate zbiory starej porcelany z zakładów
Schlegelmilchów, poszukiwanej przez kolekcjonerów na
całym świecie, można oglądać m.in. na stałej wystawie
w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
z ryb zaangażowani są hodowcy oraz skupieni wokół tradycyjnego stołu mistrzowie kuchni. Na imprezach organizowanych
w tym celu, takich jak Wojewódzkie Święto Karpia oPolskiego
w Krogulnej, Święto Karpia w Niemodlinie czy Wojewódzkie
Święto Pstrąga podczas Dni Ozimka, widać zaangażowanie
członków Stowarzyszenia Kucharzy Regionu Opolskiego, którzy nie ustają w pomysłach na dania z ryb. Ambasadorem tutejszych przysmaków jest karp po niemodlińsku, przyrządzany
Zamek w niemodlinie ok 1870 r.,
Fot. Archiwum Fotopolska.eu

w warzywach i zapiekany w piecu. Potrawę serwuje restauracja Na Wyspie, położona nad stawem na wprost zamku
w Niemodlinie.
Stawy niemodlińskie, zajmujące ok. 1000 ha powierzchni, pochodzą z wyrobisk po eksploatacji rud darniowych i już w XVI w.
słynęły z hodowli karpia. Niemodliński urbarz z 1534 r. wymienia
istniejące do dzisiaj stawy w okolicach Niemodlina i Tułowic. Z tych
ksiąg dowiadujemy się, że z 15 stawów głównych z obsadą ośmiuset kop
narybku i ponad 40 stawów odrostowych z obsadą tysiąca kop narybku
sprzedano wówczas 130 kop i jeden mendel karpi, 21 kop i 3 mendle
szczupaków oraz 50 kop ryb różnych. Dochód ze sprzedaży wyniósł
1221 talarów. Przez kolejne 500 lat kultywowano tradycje hodowli
karpia na tym terenie. Może więc warto zapytać, jak się mają owe
kopy różnych ryb i zarobione talary do obecnej gospodarki rybnej,
intensywnie prowadzonej w krainie karpia niemodlińskiego przez
liczne gospodarstwa hodowlane? Porównanie z pewnością wypadnie niezgorzej, bo ryby to skarb tutejszej kuchni!

Na Stobrawskim Zielonym Szlaku

Nie tylko rybami słynie kuchnia dawnej Przesieki Śląskiej – w Popielowie od kilku lat organizuje się w listopadzie Turniej Nalewek, zaś w pobliskich Starych Kolniach w sierpniu odbywa się
Święto Pieroga. W tym rejonie aktywnie działa Lokalna Grupa
Działania „Stobrawski Zielony Szlak”, która ma na swym koncie zasilenie ministerialnej listy produktów tradycyjnych czterema
potrawami o śląskim rodowodzie. Zupy siemieniotka i śląski żur
na maślance są związane z okresem świąt: siemieniotkę, przyrządzaną z nasion konopi i mleka, podawano na Wigilię, natomiast
żur na Śląsku Opolskim spożywany był w okresie postu, a często
również w piątki w ciągu roku. Taki sam postny charakter miał
w tradycyjnej kuchni pieróg postny ze Starych Kolni. Jest to potrawa pochodząca z Kresów Wschodnich i znana także w kuchni
rosyjskiej. Prosty, ale niezwykle smaczny pieróg postny, przywieziony na Opolszczyznę po II wojnie światowej przez repatriantów z okolic Tarnopola, uważany był za strawę dla biedaków.
Wypiekany z ciasta drożdżowego, kształtem przypomina średniej
wielkości okrągły torcik, wypełniony farszem z kaszy gryczanej
lub ziemniaków. Z kolei kuchni niemieckiej zawdzięczamy inny
tradycyjny przysmak – kartoffelsalat, znany na Śląsku Opolskim
od pokoleń. Jest to sałatka ziemniaczana, nazywana też szałotem
śląskim lub szałotem kartoflanym, z boczkiem wędzonym, przygotowywana na wszystkie uroczystości rodzinne. Dziś często się
ją modyfikuje, zastępując boczek jajkiem i majonezem.

Smak tradycyjnej kuchni odnajdziemy w restauracji Śtantin
w Starych Siołkowicach nieopodal Popielowa, na skraju Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Jego nazwa pochodzi od
rzeki Stobrawy, której dorzecze pełne jest cennych gatunków
zwierząt: płazów, ptaków wodnych i błotnych. Zdarza się tu
spotkać wydry i bobry, a nawet bardzo rzadkie w Polsce łosie
i żółwie błotne. Stobrawa, podobnie jak Mała Panew, dzięki
zachowaniu naturalnego koryta z licznymi zakolami i starorzeczami, jest ceniona przez licznych amatorów spływów kajakowych. Kto woli spacerować, może skorzystać z którejś z 11
ścieżek przyrodniczo-krajobrazowych i na piechotę przemierzać ten piękny teren, bogaty w lasy sosnowe i liściaste, bagienne starorzecza i wyniesienia wydm dochodzące do 30 m wysokości. Park jest pełen osobliwości – natkniemy się tu m.in.
na ślady XIII-wiecznych słowiańskich warowni oraz zabytki
związane z architekturą, rzeźbą i techniką. Historia drzemie
też w murach kościołów i chylących się nagrobkach cmentarzy katolickich, ewangelickich i żydowskich.
Błądząc po stobrawskich lasach, łatwo sobie wyobrazić, że
w prastarej puszczy od niepamiętnych czasów istniały barcie
wydrążone w pniach drzew. Wielowiekowe tradycje pszczelarstwa na ziemi opolskiej potwierdza odkrycie, jakiego dokonano
w 1901 r. w miejscowości Czarnowąsy. Podczas prac przy pogłębianiu Odry w pobliżu ujścia Małej Panwi odnaleziono część
drzewa bartnego, którego wiek określono na 2030 lat. W samym
Popielowie bartnictwo musiało istnieć już w 1286 r., z tego roku
pochodzi pierwsza pisemna wzmianka o tym, że: (…) książę wrocławski Henryk nadaje swojemu wiernemu dowódcy wojskowemu

W miejscowości Pokój, na skraju Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego, odbywają się w czerwcu koncerty muzyki klasycznej poświęcone twórczości Karola Marii Webera, który przebywał tu w latach 1806–07, korzystając
z mecenatu drugiego właściciela Pokoju, księcia Heinricha Friedricha Eugena. Jego poprzednik, książę Karl
Christian, utworzył tu w 1748 r. przepiękny romantyczny ogród, wzorowany na modnym wówczas założeniu
ogrodowym z miasta Karlsruhe w Badenii. Dziś miejsce
to straciło dawny blask, ale warto wspomnieć czasy, gdy
gości przyciągał do Pokoju teatr i dom koncertowy, a na
koncerty zjeżdżała się elita ówczesnego świata.

Prywatny ogród książęcy w Pokoju,
Fot. Archiwum Fotopolska.eu

Ulianowi do Griszow między innymi prawo polowania, rybołówstwa, zakładania barci i czerpania miodu w lesie Leng nad Odrą,
inaczej grabina, jak też łąki i lasy w Popielowie i Chróścicach. Nic
dziwnego, że tradycyjne miody popielowskie z Borów Stobrawskich, stanowiące wyśmienitą bazę do wyrobu wielu potraw, np.
pierników, przetworów czy nalewek, oraz wykorzystywane do
doprawiania mięs i sałatek, są prawdziwą wizytówką regionu.

W hutniczym zagłębiu nad Małą Panwią

Wydać się to może pewnym paradoksem, ale o powstaniu nad
Małą Panwią zagłębia hutniczego zdecydowały... rzeka i otaczające ją gęste lasy, które zapewniały rudę darniową, drewno i energię wodną dla pierwszych kuźnic zakładanych tu już
w XIV i XV w. Żelazo wytapiano wówczas w dołach, a nurt
rzek poruszał miechy, którymi dmuchano do nich gorące powietrze. Hrabiowie Norbert, a potem Filip Colonna ze Strzelec
Opolskich dali początek zakładom i koloniom robotniczym
zwanym na ich cześć Kolonowskie i Filipolis. Później od nazwiska dyrektora zakładu, Vossa, ochrzczono następną kolonię
– Fosowskie. Z kolei spadkobierca Collonów, hrabia Andrzej
Renard, uhonorował w ten sposób dyrektora generalnego Franciszka von Zawadzky, tworząc ośrodek hutniczy Zawadzkie.
Pierwsze dwa piece do wytopu żelaza powstały w 1753 r. na
polecenie króla Prus Fryderyka. Zakład przyjął nazwę Pruska
Królewska Huta Malapane, a ponad 30 lat później, po użyciu do
topienia rudy żelaza koksu, przodował w Europie, zwłaszcza w budowie mostów żelaznych. Oddany 12 września 1827 r. most łukowy
w Ozimku był ewenementem na światową skalę. Do dziś możemy podziwiać ten zabytek techniki w stanie niemal oryginalnym.
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Najstarszy na świecie podwieszany most żelazny, wybudowany w Ozimku, składa się z przęsła podwieszonego
do żelaznych łańcuchów, wspartych na dwóch żeliwnych
pylonach z odlewanych, ażurowych płyt, zwieńczonych
neogotyckimi portalami. Ważąca ok. 55 t konstrukcja oparta jest na murowanych przyczółkach. Rozpiętość w osiach
pylonów wynosi 31,5 m, przęsło mierzy 28,6 m długości
i 6,0 m szerokości, a cały most składa się z ok. 1600 żelaznych części – w dużej mierze wykutych ręcznie. Most,
duma miasta, znajduje się dziś w jego herbie. Co ciekawe,
to arcydzieło techniki zatoczyło pewnego rodzaju krąg – za
wybudowanie tej przeprawy Królewska Huta w Ozimku
otrzymała w 1851 r. medal na Światowej Wystawie Przemysłowej w Londynie, a w 2014 r. ten sam most zdobył
w stolicy Anglii nagrodę Footbridge jako najlepiej odrestaurowany zabytkowy most na świecie.
Zresztą nie jest to jedyne miejsce w tej części Opolszczyzny,
oferujące wgląd w fascynujący świat dawnej techniki. Tworzą
go liczne wiadukty, młyny, spichlerze, wieże ciśnień, kuźnie
i cegielnie. Miłośnicy takich obiektów chętnie spenetrują Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi w Ozimku i Hutę Żeliwa wraz z Regionalną Salą Muzealną w Zagwiździu.

Z Zagwiździa pochodził Johann Friedrich Krigar, syn
mistrza odlewniczego, dyrektor Królewskiej Odlewni
Żeliwa w Berlinie. Po powrocie z tajnej misji do Anglii,
gdzie podglądał budowę lokomotyw zębatych, zbudował
dwie lokomotywy. Pierwsza, po wystawieniu na pokazach
w Berlinie i ponownym złożeniu w Chorzowie, nie dała
się uruchomić. Druga w 1819 r. trafiła do Zagłębia Saary,
gdzie pracowała w zakładach górniczych Geislautern,
niewiele używana, prawdopodobnie z powodu niezrozumienia zasady jej działania przez załogę. Ostatecznie
maszyna została ustawiona przed biurowcem kopalni,
a w 1836 r. trafiła na złom. Jej konstruktor miał więcej
szczęścia – mianowano go starszym radcą górniczym.

–26–

Kraina Dinozaurów i tunel czasu

Zanim człowiek zaczął eksploatować znajdujące się na tych terenach surowce naturalne, na długo przed nim zamieszkiwały
je prehistoryczne gady. Wiemy o tym dzięki sensacyjnemu odkryciu w Krasiejowie cmentarza gadów i płazów wraz z kośćmi pradinozaurów sprzed aż 225 mln lat! Dzięki niezwykłemu
znalezisku miejscowość skupiła uwagę naukowców i mediów,
a wkrótce potem powstał tu JuraPark – kompleks turystyczny
i edukacyjny wraz z Muzeum Paleontologicznym, szczególnie
chętnie odwiedzany przez rodziny z dziećmi i młodzież szkolną. Zwiedzający mogą obejrzeć z bliska ok. 200 modeli prehistorycznych gadów naturalnej wielkości oraz skorzystać z innych atrakcje: multimedialnego tunelu czasu, prehistorycznego
oceanarium, kina 5D i strzeżonego kąpieliska z plażą. W nowoczesnym Parku Nauki i Ewolucji Człowieka dzięki technologii cyfrowej podróżnicy w czasie – temponauci, wyposażeni
w specjalny sprzęt odbywają ekscytującą podróż w przeszłość.
W tym rejonie o dziedzictwo kulinarne dba Lokalna Grupa
Działania „Kraina Dinozaurów”. Wśród dań i napojów, które
zasłużyły na wyróżnienie i rejestrację na liście produktów tradycyjnych, znalazły się tutejsze nudle i tej ziołowy. W każdym
domu śląskim na niedzielnym stole do rosołu pojawiały się
nudle, ozdoba świątecznego obiadu. Dawniej w miejscowych
kuchniach makaron przygotowywało się w dwóch odmianach,
różniących się kształtem. Były więc grube nudle, podawane np.
w zupie mlecznej lub pomidorowej, oraz ciynkie nudle, które jedzono z rosołem. To ostatnie danie chętnie serwowano
na ucztach weselnych – w tym przypadku gospodynie robiły nudle na parę dni (nawet tydzień) przed uroczystością, by
makaron był należycie wysuszony. Ceniono też zioła, których
nie brakowało na tutejszych łąkach i w lasach. Mieszanki suszonych roślin zielnych, które zbierano od wczesnej wiosny do
późnej jesieni, suszono na Śląsku powszechnie, a tej ziołowy,
czyli napój herbaciany z suszu, robiono niemal we wszystkich
domach. Dziś ten zwyczaj wraca – nowoczesne gospodynie na
nowo odkrywają wartość różnych ziół, a turyści poszukują ich
na licznych jarmarkach i festynach kulinarnych, których nie
brakuje we wsiach zwłaszcza w okresie dożynkowym.

Wędliny z Górek

Przemierzając szlaki turystyczne, zwróćmy uwagę na miejscowość Prószków, znaną z prywatnego Muzeum Kowalstwa. Niedaleko stąd, w Rogowie Opolskim, wzniesiono

renesansowo-klasycystyczny zamek. Warto przyjrzeć się ciekawym detalom architektonicznym na fasadzie, a potem zajrzeć do
wnętrza, które mieści Oddział Zbiorów Zabytkowych Biblioteki
Publicznej w Opolu. Dla turystów przygotowano stałą wystawę
prezentującą historię książki. Zamek wraz z neogotyckim Domem pod Kogutkiem został otoczony pięknym parkiem w stylu angielskim. Jego atrakcją jest glorieta (altana ogrodowa) oraz
XIX-wieczny grobowiec Haugwitzów, odrestaurowany w 2010 r.
W poszukiwaniu starych receptur wprowadzanych do nowoczesnej kuchni trafimy na wyroby z oddalonych o kilkanaście kilometrów Górek. Miejscowa masarnia korzysta z proporcji i metod
wypracowanych przez pierwszego właściciela zakładu ok. 1930 r.
Wędliny z Górek, dzięki wpisaniu na listę produktów tradycyjnych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Lokalną Grupę
Działania „Partnerstwo Borów Niemodlińskich”, są atrakcją kulinarną Opolszczyzny.Turyści chętnie sięgają po nie jako miejscowy
specjał. Jest wśród nich żymlok, którego nazwa pochodzi od słowa
żymła, używanego w gwarze śląskiej na określenie bułki. Krupnioki
różnią się od żymloków dodatkiem: bułka zostaje zastąpiona kaszą gryczaną lub jęczmienną, czyli właśnie krupem. Surowcem do
krupnioków są specyficzne produkty mięsne pochodzące ze świniobicia: głowy, podgardla, pachwiny, serca, ozory, świeża krew oraz
bardzo dokładnie oczyszczone jelita.
Podobne składniki wykorzystuje się do wyrobu leberwursta, czyli
pasztetu.Ten rodzaj wędliny może być drobno mielony, wówczas nazywa się go wątrobianką, albo grubomielony, mający bardziej zwartą
konsystencję, lepszą do krojenia niż smarowania. W tym pasztecie
wyraźnie widać kawałeczki mięsa i wątróbki, wyczuwany jest też
smak majeranku. Pod nazwą presswurst lub spolszczoną gwarowo
wersją preszwurszt (preswuszt) kryje się salceson, nazwany tak od
niemieckiego słowa pressen, czyli cisnąć, dociskać. Typowy śląski
salceson to presswurst ozorkowy albo ciemny, z krwią, ale bywa też
jasny, o którym mówi się biały. Zaczęto produkować go na życzenie klientów, którzy nie chcieli kupować salcesonu ciemnego, być
może z powodów religijnych lub estetycznych, a obecnie cieszy się
on coraz większym popytem. W tych okolicach kuchnię tradycyjną reprezentuje restauracja Antek w Źlinicach.

Hotel
Zacisze
Dane teleadresowe:
ul. Biwakowa 2, 46-045 Turawa k. Opola, tel.: 77 4029030
www.zaciszeturawa.pl
biuro@zaciszeturawa.pl
kuchnia, regionalna i europejska, zdrowa, a przy
tym wykwintnie podana. Smakoszom proponuje się dania rybne oraz sałatki, a na deser szef
kuchni poleca własnoręcznie przyrządzane lody.
Kojący nerwy widok z tarasu na otaczającą przyrodę i korzystanie z Centrum Spa, w którym
znajduje się jacuzzi, siłownia, sauna i grota solna, sprawiają, że stałe grono gości pobyt w Zaciszu zalicza do obowiązkowych form regeneracji sił witalnych.

fot. Hotel Zacisze

Jezioro Turawskie za oknem, w sezonie letnim
łódki i plażowanie, a jesienią las pełen grzybów
na wyciągnięcie ręki… Podziwiając widoki za
oknem, trudno się dziwić, że ściągają tu liczni
wakacyjni urlopowicze. Tym bardziej zaskakujący jest fakt, że to nie oni, a całoroczni turyści
biznesowi stanowią najliczniejszą grupę gości
hotelu i restauracji Zacisze. Często zatrzymują
się tu, by w ciszy odpocząć po pracowitym dniu
w stolicy regionu. Regularnie pojawiają się tu
uczestnicy Opolskich Festiwali Piosenki oraz
artyści koncertujący w Opolu. Na ścianie widnieją ich zdjęcia z autografami.
Do turawskiego Zacisza gości przyciąga nie
tylko uroda krajobrazu, ale również tutejsza

Szczególnie polecane dania: lody chałwowe (zob.
s. 94); grillowany stek z udźca jagnięcego w asyście
karmelizowanych buraków i kaszy jęczmiennej
z palonym masłem (zob. s. 77).
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Restauracja
Antek

fot. arch. Restauracji Antek

Dane teleadresowe:
ul. Krapkowicka 19, 46-061 Źlinice, tel.: 77 4648520
www.restauracja-antek.pl
justyna@restauracja-antek.pl

Szczególnie polecane daniE: udziec z królika
z kluskami panierowanymi i buraczkami na zimno
(zob. s. 83).
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Śląsk to spotkania i rodzinne biesiadowanie.
Wspólne okolicznościowe posiłki połączone
z zabawą są silnie zakorzenione w tradycji i chętnie kultywowane do dziś. W jadłospisie mieszkańców Śląska Opolskiego – obok innych regionalnych potraw podawanych na stoły – ważne
miejsce zajmują desery, wśród których królują
ciasta, kołocze, szpajzy i torty. Wiedzą o tym
właściciele restauracji Antek, prowadzonej przez
rodzinną firmę z tradycjami. Dla swoich gości mają specjalne wyroby z własnej cukierni
i piekarni, dzięki czemu na biesiadnych stołach
w Antku z daniami tradycyjnej kuchni śląskiej
sąsiadują wspaniałe torty.

Restauracja, usytuowana w centrum wsi, przy
głównej ulicy, tam, gdzie przed laty stały dawne
karczmy, równie chętnie gości w swoich progach
okolicznych mieszkańców, jak i osoby zatrzymujące się tu na przerwę w podróży. Tradycyjny budynek po rozbudowie i modernizacji
nabiera nowoczesnego wyglądu, a właściciele
rozbudowują go o część noclegową oraz kolejne sale biesiadne.

Restauracja
Na Wyspie
Dane teleadresowe:
ul. Wojska Polskiego 2a, 49-100 Niemodlin, tel.: 77 4608036
www.restauracjanawyspie.com
marian@eskrzynka.home.pl
Okolice Niemodlina to ciekawy krajoznawczo próbują szczęścia w łowieniu ryb, odbywają się
teren położony na skraju Borów Niemodlińskich, też zawody wędkarskie.
pełen licznych stawów obfitujących w karpie
Otwarty przed kilku laty obiekt swoją popu(w okolicy działa wiele gospodarstw rybnych). larność zawdzięcza zarówno ciekawej lokalizaW samym miasteczku potężna bryła niegdyś cji, jak i tutejszej specjalności, którą jest Karp po
monumentalnego, dziś podupadłego zamku Niemodlińsku. Pieczona w piecu pod jarzynaKsiążąt Opolskich przegląda się w stawie. Nad mi, delikatna w smaku i pachnąca ryba nie ma
jego brzegiem, na niewielkim cyplu, mieści się sobie równych.
niecodziennie położona restauracja.
Już sama jej nazwa – Na Wyspie – wiele mówi
o klimacie tego miejsca, szczególnie atrakcyjnego zwłaszcza w gorące, letnie dni. Łatwo sobie wyobrazić, jak smakują ryby i regionalne
Szczególnie polecane danie: karp po niemodlińsku
przysmaki spożywane na tarasie pod paraso(zob. s. 85).
lem wprost nad wodą. Wokół stawu amatorzy
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Restauracja
Śtantin
Dane teleadresowe:
ul. Michała 27, 46-083 Stare Siołkowice, tel.: 77 4692130
www.stantin.eu
stantin@republika.pl

Szczególnie polecane danie: prouzonki (zob. s. 89).
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Dziadek Konstanty Kulig na początku ubiegłego czasie jego żona, babcia Kuligowa, wiodła prym
wieku zaczął prowadzić zajazd. Na protoplastę w kuchni. Do dziś wiele przepisów w restauracji
rodu wołano zdrobnieniem Śtantin, wywiedzio- pochodzi prosto z jej zasobów.
nym w miejscowej gwarze od imienia KonstanKonterfekt Konstantego i jego żony wisi na
ty. Tak samo nazwano i zajazd, ponieważ imię ścianie na antresoli, obok portretów ich następdziadka było dlań najlepszą rekomendacją i gwa- ców, kolejnych przedstawicieli Kuligów prowarancją jakości. Jest nią zresztą do dziś. Sam bu- dzących zajazd. Dziś już trzecie pokolenie dba
dynek restauracji jest jeszcze starszy – na jednej o zadowolenie osób odwiedzających restauraz drewnianych belek wyryto datę 1856 r. Przed cję Śtantin. Kuchnia słynie z tradycyjnych dań,
gospodarowaniem dziadka Konstantego była smakowitych mięs i domowego ciasta. Często
tu gospoda i tancbuda. Gdy nastał tu Śtantin, zaglądają tu miejscowi, goście w podróżach senzadbano o chlewik, wędzarnię i otwarto sklep tymentalnych oraz turyści penetrujący Stobrawmasarski. Przygotowywane przez niego wyro- ski Park Krajobrazowy.
by były przysmakiem stołu w zajeździe. W tym

fot. arch. Muzeum Hutnictwa

fot. Sławoj Dubiel

Zespół Huty Żelaza, Górki, 46-030 Zagwiździe, info@zagwizdzie.pl; kontakt:
Gmina Murów tel. 77 4214034 wew.
106 (Dział Promocji), ug@murow.pl,
www.murow.pl. Możliwość zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu z wójtem pod numerem: 501 256 378 lub z Działem
Promocji w UG; wstęp biletowany
Miejscowość znana z prężnie działającej huty, w której już
w 1793 r. istniały trzy piece do wytapiania żelaza i jeden do cynku.
Przy głównym skrzyżowaniu w Zagwiździu stał budynek odlewni
z wieżą gichtową, przy niej magazyn z 1802 r. i żeliwne koło wodne,
poruszające mechanizm przycinarki. Dziś minione czasy przypomina Regionalna Sala Muzealna, umieszczona w klasycystycznym
budynku młotowni z 1806 r. Placówka gromadzi przedmioty wykorzystywane niegdyś w hutnictwie i gospodarstwie domowym.
Ciekawe zwiedzanie Zagwiździa umożliwia gra terenowa, do pobrania na stronie www.zagwizdzie.pl lub u sołtysa albo proboszcza.

Muzeum Hutnictwa Doliny
Małej Panwi w Ozimku

ul. Hutnicza 1, 46-040 Ozimek; tel.:
77 4026628; www.muzeum-hutnictwa.pl; zwiedzanie po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym lub po
zgłoszeniu na adres: biuro@sdmp.pl
Miasto Ozimek, a w nim Królewska Huta Malapane, obecnie
Małapanew, to wielka część historii Opolszczyzny, zwłaszcza dla
koneserów tematów industrialnych. Zabytkowy żelazny most wiszący – dzieło techniki XIX w. – oraz ekspozycja z dziejów
hutnictwa w dolinie Małej Panwi od średniowiecza do czasów

fot. arch. Muzeum Kowalstwa

Huta Żelaza wraz
z Regionalną Salą
Muzealną w Zagwiździu

Muzeum Kowalstwa
w Prószkowie

ul. Młyńska 2, 46-060 Prószków;
tel.: 666 310 641; www.okis-proszkow.pl/muzeum-kowalstwa; przed
zwiedzaniem warto wcześniej skontaktować się telefonicznie z kustoszem
Kuźnię, prowadzoną od XVIII w. przez rodzinę Ziolków, potem
Kotyrbów, przekształcono na lokalne Muzeum Kowalstwa. Ostatni
kowal, Ernest Kotyrba, kuł tu żelazo do 2002 r. Dziś są tu organizowane pokazy i warsztaty, połączone z opowieściami o dawnych
czasach, historii Prószkowa, jego zamku i okolic. Najciekawsza dotyczy sprzedaży zamku za intrygującą kwotę 333 333 i 1/3 dukata, jakiej
u schyłku XVIII w., po śmierci ostatniego potomka rodu Prószkowskich, zażądała od króla Fryderyka II Hohenzollerna rodzina von
Dietrichstein. Stało się przyczynkiem do wybicia przez pruskiego
władcę unikatowej monety o nominale 1/3 dukata. Do dziś zachowały
się zaledwie dwie takie monety – można je zobaczyć w berlińskim
muzeum. Jedną z atrakcji prószkowskiej kuźni są ich repliki – wybija się je tutaj samodzielnie, pod okiem prószkowskiego kowala.

fot. arch. Parku Nauki i Rozrywki

Polecane
Atrakcje

nowożytnych pozwalają zgłębić historię rozwoju hutnictwa
w tym regionie. W muzeum zgromadzono różne wyroby żeliwne, ryciny, ikonografię i dokumenty kartograficzne.

Park Nauki i Rozrywki
w Krasiejowie

ul. 1 Maja 10, 46-040 Krasiejów; tel.:
77 4654800, 519 346 149; www.juraparkkrasiejow.pl; wstęp biletowany
JuraPark w Krasiejowie to zabawa oraz edukacja dla dorosłych i dzieci. Na terenie rozległego kompleksu edukacyjno-rozrywkowego znajdziemy m.in.:
tunel czasu, zabierający w podróż przez miliardy lat; pawilon paleontologiczny, mieszczący skamieniałości triasowych płazów i gadów;
kino 5D gwarantujące wielowymiarowy odbiór wrażeń zmysłowych:
dźwiękowych, ruchowych, dotykowych, a nawet zapachowych, a także
prehistoryczne oceanarium przenoszące w świat podwodnego życia
ogromnych gadów. Zwiedzanie urozmaica ścieżka edukacyjna, park
rozrywki i plac zabaw, można też wziąć udział w warsztatach paleontologicznych, polegających na preparowaniu z gipsowego bloku
szkieletu dinozaura oraz poznawaniu tajników pracy paleontologa.
Na koniec interaktywny i bardzo nowoczesny Park Nauki i Ewolucji

Człowieka wprowadzi gości Parku w zawiłe losy świata, a dzięki zaawansowanej technologii umożliwi im podróż w czasie i przestrzeni.

Zamek w Rogowie
Opolskim

ul. Parkowa 36–38, 47-312 Rogów Opolski; tel.: 77 4672108, 77 4672380; www.
rogow.wbp.opole.pl; wstęp biletowany
Renesansowo-klasycystyczny zamek
w Rogowie Opolskim, otoczony rozległym parkiem z rzadkimi gatunkami drzew, mieści stałą wystawę
poświęconą historii książki. W zamku znajdują się najcenniejsze
zbiory biblioteczne Opolszczyzny: starodruki, rękopisy, grafika
i kartografia zabytkowa. Zespół Zamkowo-Parkowy w Rogowie
Opolskim jest własnością Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu. Goście mogą skorzystać z bazy hotelowej zlokalizowanej w zamku lub zatrzymać się w Domu pod Kogutkiem.

Festiwale i wydarzenia kulinarne

Święto Pieroga, sierpień; miejsce: Stare Kolnie, organizator:
rada sołecka
Turniej Nalewek, październik/listopad, miejsce: Popielów, organizator: Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie
Wojewódzkie Święto Karpia oPolskiego, październik, organizator: LGR Opolszczyzna, miejsce imprezy: Krogulna
(miejsce może ulec zmianie)

Podmioty wyspecjalizowane
w organizacji imprez kulinarnych

Gospodarstwo agroturystyczne Cichy Zakątek, Danuta Majewska, Lubicz 1a, 49-314 Pisarzowice; tel.: 77 4118410, 603 809 140
Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”,
ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój (budynek Urzędu Gminy);
tel.: 77 4693637, 511 054 710; www.stobrawskiszlak.pl
Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, ul. Guznera 3,
Spórok, 47-175 Kadłub; tel.: 77 4611228; www.krainadinozaurow.pl
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, ul. Krupnicza 2,
45-031 Opole; tel.: 535 380 010; www.lgropolszczyzna.pl/kontakt
Stowarzyszenie Kucharzy Regionu Opolskiego, ul. Luboszycka 52, 46-022 Zawada; tel.: 508 555 568; www.kucharze-opole.pl
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Wokół
Góry
Św. Anny
Ta część Opolszczyzny to esencja śląskości. Kraina wokół Góry św. Anny znana jest z dbałości
o dziedzictwo lokalnej kultury. Nikt nie dorówna miejscowym gospodyniom w przyrządzaniu
tradycyjnych potraw śląskich, zwłaszcza kołocza, celebrowanego podczas Wojewódzkiego
Konkursu Wypieku Kołocza Śląskiego w Rozwadzy. Region zasłynął też z owoców czereśni,
dla uhonorowania których w Leśnicy organizowane jest specjalne Święto Czereśni. Z kolei
w Strzelcach Opolskich corocznie odbywa się Święto Chleba i Chmielu. Doceniają to liczni
turyści i pielgrzymi, wśród których nie brakuje wielbicieli miejscowych przysmaków.

Pierwszy kościół na Górze św. Anny wzniesiono w latach 1480–1485 z fundacji braci Mikołaja i Krzysztofa
Strzałów. Kalwarie zaczęto budować w tej części Polski
dopiero ponad 100 lat później, po tym, jak Mikołaj Zebrzydowski wytyczył trasy drogi krzyżowej w scenerii
przypominającej Golgotę w Kalwarii Zebrzydowskiej
i Alwerni. Jako inspiracja posłużył mu gipsowy model
przywieziony z Ziemi Świętej przez Hieronima Strzałę w 1599 r.
Tradycyjna śląska makatka,
fot. elżbieta Tomczyk-Miczka

Tradycje lokalnej kuchni

Kraina św. Anny to nazwa bardzo aktywnej Lokalnej Grupy
Działania, potentata w odkrywaniu i promowaniu lokalnej
kuchni. Lista produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawdzięcza jej członkom aż siedem pozycji. Na szczególną uwagę zasługują wyroby piekarnicze: buchty
śląskie, czyli kluski drożdżowe gotowane na parze, oraz chleb
gogoliński o kształcie owalnym, z charakterystycznym nacięciem w kształcie krzyża, wypiekany w tradycyjnym piecu
ceramicznym z cegły. W takim piecu „dochodzą” też słynne
kołocze, a sztuką ich wypieku dzielą się podczas warsztatów
pasjonaci ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rozwadza, organizatorzy kołaczowych konkursów.

Kołocze znane są w regionie od X w. Przez stulecia uważane były
za wyrób magiczny, toteż ich wyrób był obwarowany licznymi warunkami, np. wypiekiem zajmowały się wyłącznie wybrane gospodynie, w pomieszczeniu nie mogło być przeciągów, a do kuchni nie
dopuszczano mężczyzn. Od XVIII w. tradycja zapraszania gości weselnych, czyli tzw. poczty lub posyłki, utworzyła zwyczaj chodzenia
z kołoczem na 3–4 dni przed weselem. Dziś związana z kołoczem
obrzędowość nie jest już tak silna, ale faktem jest, że na Opolszczyźnie nie obejdzie się bez niego żadna uroczystość rodzinna.

Sacrum i profanum

Górujące nad płaskowyżem wzniesienie z sanktuarium św. Anny
już z daleka przyciąga wzrok pielgrzymów strzelistą wieżą kościoła wznoszącego się zza kępy drzew. Taki układ terenu to
skutek ruchów górotwórczych, które ustanowiły tu królestwo kamienia, a w nim wzgórze nazwane Górą św. Anny, w rzeczywistości
będące wulkanem liczącym sobie 27 mln lat.
Uwagę przyjezdnych skupia bazylika
św. Anny wraz z Rajskim Placem oraz cudowną figurką patronki świątyni. Otacza ją
kalwaria – wytyczona w plenerze droga krzyżowa, na którą składają się 3 kościoły i 37 kaplic. Od wieków przez sanktuarium przewinęła
się niezliczona ilość wiernych z całego świata,
a w 1983 r. był tu również papież Jan Paweł II.
Do dziś tutejsze wzgórze jest celem dla licznych pątników, choć w przeszłości nie zawsze
Bazylika św. Anny Samotrzeciej,
zespół klasztorny franciszkanów,
1943 r., Fot. Archiwum Fotopolska.eu
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W pobliskich Zdzieszowicach działa największa w Polsce
koksownia. Szacuje się, że ok. 1,5% światowej produkcji
koksu pochodzi właśnie stąd. Miejscowość kryje w sobie
jeszcze inne ciekawostki – zobaczymy tu prawdopodobnie
jedyny w Europie prom napędzany ręcznie przez przewoźnika. Niegdyś przewoził ludzi oraz furmanki, dziś
przede wszystkim samochody i traktory. Jednorazowo
może pomieścić 40 osób lub 8 samochodów, a przeprawa
trwa ok. 5 minut. Przy drodze do przeprawy znajduje się
jedyny w Polsce pomnik ofiar powodzi z roku 1997.
szli oni do św. Anny Samotrzeciej – w średniowieczu miejsce to
miało różne nazwy, jedną z najstarszych była Góra św. Jakuba. Być
może wiódł tędy szlak pielgrzymi, prowadzący z Estonii przez
Śląsk (Mysłowice) do hiszpańskiego Santiago de Compostela? Potem wzgórze nazywano Górą św. Jerzego, następnie Górą
Chełmską. To ostatnie miano widnieje w akcie fundacyjnym tutejszego klasztoru Franciszkanów z 16 czerwca 1657 r.

Nazwę Góry Chełmskiej niektórzy wywodzą z legendy
głoszącej, że św. Michał, pogromca szatana, na jej szczycie położył swój hełm, inni widzą źródłosłów w starosłowiańskim wyrazie chołm, oznaczającym pagórek.
Na placu dworcowym w gogolinie, w tle
pomnik Karolinki i karliczka,
fot. Elżbieta Tomczyk-Miczka

Interesujących się historią zaciekawi Muzeum Klasztorne
z eksponatami sakralnymi oraz przedstawieniem dziejów franciszkanów na ziemi śląskiej. Jest też Muzeum Misyjne, a w nim
wiele ciekawych pamiątek z dzieł ewangelizacyjnych w Boliwii,
Albanii, Izraelu, Kazachstanie, Malawi, Togo i Tajlandii. Na
zboczach Góry św. Anny znajduje się również Muzeum Czynu Powstańczego, które opowiada o znaczących walkach rozgrywanych w tym miejscu przez powstańców śląskich w 1921 r.
To miejsce szczególnie atrakcyjne również dla miłośników
przyrody i geologów. Wokół bazyliki rozciąga się park krajobrazowy, a w nim ścieżki dydaktyczne oraz klucz do poznania tego
terenu: rezerwat geologiczny. Wyjątkowe ukształtowanie terenu
zawdzięcza Góra św. Anny współdziałaniu natury i człowieka.
Ze względu na cenne skały, wydobycie kamienia i bazaltu odbywało się od 1830 r. zamiennie z kultem religijnym, w zależności od właściciela terenu. Dzięki wyrobiskom skalnym tutejszy
amfiteatr – jeden z największych w Europie Środkowej – może
pomieścić 7 tys. osób siedzących i 23 tys. stojących. W podobny
sposób powstała Grota Lurdzka, wybudowana w latach 1912–
–1914 z wapienia i bazaltu w miejscu dawnego kamieniołomu.
Pałac w Kamieniu Śląskim w latach 1925-1930,
Fot. Archiwum Fotopolska.eu

W pobliskiej Olszowej, w Parku Miniatur Sakralnych,
umieszczono 15 kopii najpiękniejszych bazylik i katedr katolickich świata. Wszystkie wykonane są w skali 1:25, a największy z modeli ma prawie 5 m wysokości. Są wśród nich świątynie z pobliskich miast, takie jak katedra opolska czy nyska,
a towarzyszą im zabytki europejskie z Rzymu, Wenecji, Pizy,
Paryża, obejrzymy też słynne sanktuaria z Fatimy i Jerozolimy.
Duchowość i skała, jak sacrum i profanum, to dwa elementy tworzące Krainę św. Anny. Pokłady wapienia, bazaltu i tufu
miały swoją cenę, więc gdy franciszkanie po latach przerwy
wrócili do klasztoru, musieli wykupić grunt i spłacić kamieniarzy (wokół kościoła wciąż trwały prace wydobywcze). O randze
tutejszego surowca świadczą nazwy pobliskich miejscowości:
Kamień Śląski czy Kamionek. Na tradycjach jego wydobycia
wyrosła potężna cementownia Górażdże, jeden z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie.

„
„o, święty Jacku z pierogami!

Kamień Śląski to siedziba wielkich rodów szlacheckich Odrowążów, Strzałów, Larischów oraz von Strachwitzów, znana jako miejsce urodzin bł. Czesława i bł. Bronisławy, ale
przede wszystkim św. Jacka Odrowąża. Jego bardzo żywy kult
ogniskuje się wokół sanktuarium
św. Jacka, erygowanym w 1994 r.
w odbudowanym pałacu Odrowążów. Dziś to nie tylko miejsce
pielgrzymkowe, ale także centrum
konferencyjno-naukowe przy Uniwersytecie Opolskim oraz ośrodek rehabilitacyno-wypoczynkowy, z kuracjami z wykorzystaniem
wód oligoceńskich.
Smakoszom św. Jacek kojarzy
się bardzo przyjemnie, bo z pierogami. W tutejszych restauracjach
nie może ich zabraknąć zwłaszcza
w czasie odpustu, który ściąga tu
mnóstwo gości. Jaka jest geneza
powiedzenia sięgającego XIII w. –
„O, święty Jacku z pierogami!”, możemy się jedynie domyślać, wiedząc,
że Jacek Odrowąż był przeorem
w Kijowie i jako zakonnik działał

Przed gospodą
Cohna, ok. 1933 r., –
dziś restauracja
kamieniec,
Fot. Archiwum
Fotopolska.eu

we wschodniej Polsce
i na Rusi. Według przekazów to on rozpropagował znany na tamtych
terenach zwyczaj lepienia
pierogów. Istnieje nawet
legenda, która mówi, że
święty podczas wielkiego
głodu karmił zgłodniałych mieszkańców pierogami własnej roboty.
Dziś tamten zwyczaj kultywuje restauracja Kamieniec w Kamieniu Śląskim, serwująca głodnym gościom nie tylko pierogi,
ale i inne dania o wieloletniej tradycji, np. opolskie ciasteczka ze
szpyrek (skwarek). Z okien lokalu widać kościół i sanktuarium
św. Jacka – jedząc tu pierogi, można pomyśleć, że sam święty
czuwa nad ich wybornym smakiem.

Wapienniki czy Karolinka?

Duże pokłady wapnia, zwłaszcza cennego marglu, i wielowiekowa tradycja jego wypału w tej części Opolszczyzny zwanej Białym Zagłębiem zaowocowała ciekawymi budowlami
– zachowanymi do dziś piecami wapiennymi. Największe
skupisko wapienników można zobaczyć pomiędzy Gogolinem a Górażdżami. Wypałem wapna zajmowano się od początków XIX w., gdy na terenach kamieniołomów powstały
wysokie piece. Rozdrobniony materiał skalny (naprzemiennie z drewnem lub węglem) był do nich wrzucany za pomocą
wagoników lub wind, a następnie wypalany. Gotowe wapno
wyjmowano z otworu w przyziemiu. W 1880 r. w rejonie Gogolina czynnych było ok. 70 pieców wapienniczych, w tym aż
14 w pobliżu Kamienia Śląskiego.
Do dziś wapienniki są atrakcją turystyczną Gogolina, ale
nie mogą konkurować z placem przy dworcu kolejowym,
gdzie o palmę pierwszeństwa walczą pomnik najsłynniejszej śląskiej pary – Karolinki z Karliczkiem oraz towarzysząca mu gigantyczna filiżanka z motywami kwiatowymi
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Tomasz Bata, czeski przemysłowiec, zbudował w 1930 r.
w Ottmuth (dzisiejszym Otmęcie) filię Niemieckich Zakładów Obuwniczych Bata SA, a już trzy lata później
przeniesiono tu z Berlina siedzibę zarządu. Firma, jako
pionier masowej przemysłowej produkcji obuwia, w 1938
r. zatrudniała 3000 ludzi w 21 warsztatach montażowych, produkowała 4,1 mln par obuwia rocznie i miała
na terenie Niemiec ponad 100 firmowych sklepów. Bata
dbał nie tylko o wielkość produkcji, ale i o własnych robotników: zbudował szkoły, internaty, a także boisko sportowe i przyfabryczne kino.

w tle piec do wypału wapna,
Fot. Archiwum Fotopolska.eu

znanymi z Porcelany Opolskiej. Oba obiekty symbolizują tradycje Śląska Opolskiego i równie wdzięcznie prezentują się
na schludnym placyku, na tle ściany ozdobionej malunkami
kwiatowymi zaczerpniętymi ze wzorów ludowych. Produktem
tradycyjnym tego regionu jest pięknie zdobiona kroszonka
opolska, której motywy stały się źródłem inspiracji wzorów
na porcelanie. Turystów odwiedzających Gogolin w południe
wita hejnał grany do melodii piosenki o Karolince, a żadna
biesiada w miejscowych restauracjach nie może się obejść bez
jej spontanicznego odśpiewania.

Na szlaku industrialno-historycznym

Wiele zabytków wywodzących się z tradycji Białego Zagłębia oraz
nadal funkcjonujących tu różnych obiektów techniki wapienniczej
tworzy w Krainie św. Anny szlak industrialno-historyczny. Na jego
trasie znajdują się również Krapkowice – historyczne miasteczko
z renesansowym rynkiem, fragmentami murów obronnych i wieżą
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Bramy Górnej pochodzącą z 2. połowy XIV w. Baszta, symbol
miasta, jest najwyższym punktem widokowym Krapkowic, z którego codziennie rozbrzmiewa hejnał miejski. Podczas zwiedzania
wieży można własnoręcznie wykonać kartkę papieru czerpanego w mieszczącej się tu Wytwórni Papieru Czerpanego „Czerpuś”. Ciekawa część historii Krapkowic to nie tylko fragmenty
dawnych fortyfikacji, ale i słynne zakłady Bata, nazwane potem
Otmęt, które pozwoliły podkrapkowickiej wsi Otmęt być przez
pół wieku stolicą światowego obuwnictwa, słynną z tekstylnych
Atłasek, tenisówek i gumowych Wellingtonów.
Miłośnikom adaptacji architektury industrialnej nie ujdzie
uwagi klimatyczne wnętrze dawnego spichlerza, a obecnie restauracji Spichlerz w Raszowej, oferującej tradycyjną kuchnię
regionu. Obiekt zawdzięcza swoją siedzibę zakonowi cystersów
Glorieta przy zamku w Rogowie Opolskim, 1944 r.,
Fot. Archiwum Fotopolska.eu

W restauracji Spichlerz Raszowa obiad zapowiada
się smakowicie, Fot. Elżbieta Tomczyk-Miczka

z Jemielnicy, którzy osiedli tu w XIV w. i aż do rozwiązania klasztoru w 1810 r. prowadzili duże gospodarstwo. Zabytkowy dom
ze spichlerzem pochodzi z przełomu XVIII i XIX w.

Siła kobiet śląskich

Śląskie gospodynie to kobiety wyjątkowe. Znana jest ich gospodarność i oddanie rodzinie, a także dbałość o tradycję, manifestująca się m.in. poprzez organizowanie imprez i warsztatów promujących lokalną kuchnię. Jednym z takich wydarzeń
są pokazy stołów wielkanocnych, będące wizytówką Związku
Śląskich Kobiet Wiejskich z siedzibą w Walcach.
W tym rejonie jako produkty tradycyjne zasłynęły bardzo smakowite serki domowe. Produkcję kminkowego sera parzonego
na Śląsku rozpoczęto w połowie lat 60. Do jego przygotowania
potrzebne są: chudy, biały twaróg, soda, sól i kminek. Masę serową z wszystkimi dodatkami parzy się gorącą wodą i intensywnie miesza, następnie ser się formuje i wlewa do naczynia bądź
pakuje w pudełka. Innym popularnym wyrobem z nabiału, znanym na Śląsku już pod koniec XIX w., był ser smażony zwany
dawniej hauskyjzą. Dzięki swojej trwałości stanowił – zaraz po
maśle i smalcu – główny dodatek do chleba w czasach, kiedy nie
było lodówek. Chcąc przyrządzić ten ser, mieszano twaróg z solą
kuchenną i sodą oczyszczoną, potem kładziono go na dużej misce przykrytej płótnem, w ciepłym pomieszczeniu, zazwyczaj
w kuchni blisko pieca, by zgliwiał (dojrzał). Po 7–8 dniach charakterystyczny zapach zgliwiałego sera rozchodził się po domu. Dla
gospodyni był to sygnał do przesmażenia masy serowej z jajkiem,
masłem i przyprawami z przydomowego ogródka. W efekcie powstawał ser nadający się do krojenia lub smarowania. Dziś znów
hauskyjza wraca do łask, znajdując uznanie u turystów.

Restauracja
Kamieniec
Dane teleadresowe:
pl. Myśliwca 7, 47-325 Kamień Śląski, tel.: 723 969 929
www.restauracjakamieniec.pl
manager@restauracjakamieniec.pl
Bez żadnej przesady można powiedzieć, że Ka- wielu dań kuchni regionalnej, pyszni się specjalmień Śląski kamieniem stoi. Podobnie jak są- ność szefa kuchni – golonko św. Jacka. Jest to
siadująca z nim wieś Kamionek, powstał przy najczęściej zamawiane danie, które palmę pierwkamieniołomie, z którego przez wieki utrzy- szeństwa traci chyba tylko raz w roku, w 2. pomywała się miejscowa ludność. To z jego zaso- łowie sierpnia, gdy do miasteczka licznie ściąbów wybudowano niemal całe miasteczko, a do gają pielgrzymi przybywający na odpust ku czci
dziś wokół stawu i schludnych trawników stoją św. Jacka Odrowąża. Wówczas tłumy gości zawiekowe domy z polnego kamienia. Nieopodal, chodzą do restauracji, pytając o pierogi, których
w pobliżu kościoła pod wezwaniem św. Jacka, patronem jest ten święty dominikanin.
mieści się restauracja Kamieniec.
Kamień wykorzystano nie tylko w nazwie lokalu, ale i w jego wystroju, natomiast pod żadną
postacią nie znajdziemy go w menu. Tu, wśród
Szczególnie polecane dania: golonko św. Jacka (zob. s. 76);
opolskie ciasteczka ze skwarek (zob. s. 95).
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Spichlerz
Raszowa
Dane teleadresowe:
ul. Kościelna 4, 47-150 Raszowa, tel.: 77 4169013
www.spichlerzraszowa.pl
restauracja@spichlerzraszowa.pl

Szczególnie polecane dania: jabłka prażone
z cynamonem i miodem, zapieczone z chrupiącą
posypką, z sosem waniliowym (zob. s. 91); wodzionka
na gęsim smalcu (zob. s. 69).
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Tu, gdzie dziś prężnie działa restauracja, kie- nierzadko wzbogacany również o trendy kulidyś mieścił się spichlerz. Widać to w zrekon- narne XXI w. Najistotniejszym z nich jest gostruowanych przestrzeniach, krętych schodach towanie próżniowe, tzw. sous vide, pozwalające
i antresolach pod spadzistym dachem. Ciekawe zachować wartości odżywcze produktów i jak
wnętrze urządzone jest gustownie i ze smakiem. najlepiej wyeksponować ich smak. Do posiłków
O podniebienia gości dba szef kuchni Leonard restauracja serwuje wina własnej marki SpiLipa, uznany ekspert kulinarny, słynący z zami- chlerz Raszowa.
Na duże imprezy i weekendowe pobyty włałowania do kuchni regionalnej. Jako specjalista
w tym zakresie zasiadał w kapitule Festiwalu ściciele Spichlerza przygotowali obiekt restau„Śląskie Smaki”.
racyjno-noclegowy Magiczny Zakątek, znajTutejsza wodzionka jest sporządzana na smal- dujący się na obrzeżach Raszowej. Jest tu duży
cu gęsim i polskim czosnku, żur żyniaty „oże- grill, wędzarnia oraz staw otoczony laskiem. Poniony” jest z kartoflami, na deser zaś poleca się koje noszą fantazyjne nazwy, np. „Alicja w kraprażone jabłka. Tradycyjne dania, wywodzące inie czarów”, „Podróże Guliwera” czy „Ojciec
się z bogatego dziedzictwa kulinarnego kuchni Chrzestny”, a ich wystrój nawiązuje do literacpolskiej, są tu podawane w sposób nowoczesny, kich pierwowzorów.

ul. Klasztorna 6, 47-154 Góra
św. Anny; tel.: 77 4615464, 77
4630928; www.swanna.com.pl
Centrum pielgrzymkowe, którego sercem
jest kościół klasztorny Franciszkanów.
Budowlę, pierwotnie gotycką, przebudowano w poł. XVIII w.,
a następnie w latach 1957–1963 w stylu neobarokowym. Najcenniejszym elementem wyposażenia jest umieszczona w ołtarzu głównym cudowna figura św. Anny Samotrzeciej, datowana na połowę
XV w. W 1700 r. Jerzy Adam Gaszyn, wykorzystując naturalne
ukształtowanie terenu, rozpoczął budowę miejscowej kalwarii.

Muzeum Misyjne
i Muzeum Klasztorne
w Górze św. Anny

fot. arch. Fotopolska.eu

ul. Klasztorna 6, 47-154 Góra
św. Anny; tel.: 77 4630926;
wstęp bezpłatny
Placówki muzealne, zlokalizowane przy
klasztorze Franciszkanów, przybliżają historię dziejów tego zakonu na Śląsku oraz gromadzą pamiątki i przedmioty związane
z pracami misjonarskimi, jakie prowadzą bracia w różnych zakątkach globu. Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym można je
zwiedzić z przewodnikiem, a przy okazji obejrzeć slajdy z misji.

Muzeum Czynu
Powstańczego w Górze
św. Anny
ul. Leśnicka 28, 47-154 Góra
św. Anny; tel.: 77 4615466; www.
muzeum.opole.pl; wstęp biletowany

Park Miniatur Sakralnych
w Olszowej

ul. Hodowlana 5, 47-143 Olszowa; tel.:
77 4637874, 607 706 202;
www.miniaturyolszowa.pl;
wstęp biletowany
Park Miniatur Sakralnych w Olszowej
to pierwszy tego typu obiekt na Opolszczyźnie, położony w rozległym ogrodzie o powierzchni 20 tys. m2, w którym znajduje się
kilkanaście miniatur najbardziej znanych obiektów sakralnych na
świecie. Wszystkie modele wykonane są w skali 1:25, a wysokość
największego osiąga niemal 5 m. Dzięki wiernemu odwzorowaniu budynków turyści poznają na miejscu historię chrześcijańskiej cywilizacji. W kompleksie parkowym znajduje się także:
dwupoziomowa restauracja z antresolą, sale bankietowo-konferencyjne, pensjonat, park linowy oraz bawialnia Bajkowy Sad.

Festiwale, wydarzenia kulinarne

Święto Chleba i Chmielu w Strzelcach Opolskich, wrzesień,
miejsce: park miejski, organizator: zarząd Powiatu Strzeleckiego
Święto Piwa w Leśnicy, październik, miejsce: hala sportowa, organizator: LOKiR, Zarządy Osiedli nr 1 i 2, Koło TSKN w Leśnicy
Wojewódzki Konkurs Wypieku Kołocza Śląskiego, maj,
miejsce: OSP Rozwadza, organizator: rada sołecka, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rozwadza, MGOKiR w Zdzieszowicach
Wojewódzka Wystawa Stołów Wielkanocnych, marzec/
krótko przed Świętmi Wielkanocnymi, miesce: co roku inne,
organizator: Związek Ślaskich Kobiet Wiejskich

Sanktuarium św. Jacka
w Kamieniu Śląskim

ul. Parkowa 1a, 47-325 Kamień Śląski;
tel.: 77 4671120;
www.kamien.biz, www.sebastianeum.pl
Kamień Śląski, miejsce narodzin św. Jacka
Odrowąża, dominikanina, jedynego polskiego świętego przedstawionego wśród rzeźb stojących na balustradzie okalającej plac św. Piotra w Rzymie, znów rozkwita dzięki
swojemu patronowi. Odbudowany z ruiny kompleks pałacowo-parkowy od 1994 r. mieści w swych murach sanktuarium św. Jacka,
a także Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Zespół Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum.
fot. arch. Wikimedia Commons

Góra św. Anny
wraz z bazyliką

fot. arch. Parku Miniatur

polecane
atrakcje

Muzeum Czynu Powstańczego jest oddziałem Muzeum Śląska
Opolskiego w Opolu, utworzonym w 1964 r. Pierwotnie mieściło się w XIX-wiecznym budynku dawnej szkoły w Leśnicy, który w trakcie III powstania śląskiego był przez pewien czas miejscem postoju dowództwa Katowickiego Pułku Powstańczego im.
Józefa Piłsudskiego. W 1980 r. muzeum przeniesiono do obecnej
siedziby zwanej Domem Polskim lub Domem Pod Chełmskim
Wierchem. Obiekt jest położony w lesie, na stoku pomiędzy Leśnicą a Górą św. Anny, w miejscu dawnej karczmy z XIX w. Można
w nim obejrzeć pamiątki po uczestnikach powstań śląskich, takie
jak dokumenty, sztandary czy pisemne rozkazy. Łącznie muzeum
posiada 2,5 tys.eksponatów.

Pomnik Karolinki
i Karliczka

Pomnik Karolinki i Karliczka, Plac
Dworcowy 47-320 Gogolin
Pomnik związany ze starą ludową pieśnią „Poszła Karolinka do Gogolina”,
projektu Tadeusza Wencla, został odsłonięty 28 maja 1967 r. Jeden z niewielu w Europie pomników,
który upamiętnia bohaterów ludowych, szybko zyskał ogromną
popularność, stając się symbolem miasta. Dziś Karolinkę i Karliczka możemy oglądać też w herbie Gogolina.

Podmioty wyspecjalizowane
w organizacji imprez kulinarnych

Lokalna Grupa Działania „Kraina św. Anny”, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice; tel.: 77 4467131, 77 4467130;
www.annaland.pl.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rozwadza, ul. Korfantego 14,
47-330 Rozwadza; tel.: 509 992 337 (kontakt z sołtysem)
Związek Śląskich Kobiet Wiejskich, ul. Zamkowa 42,
47-344 Walce; tel.: 77 4660121, 728 458 151; www.kobiety-silesia.pl
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ynutrof
wótangam
Opole
Zamek Moszna
Hotel Hugo
Pałac Większyce

4

fortuny
magnatów
Po zakończeniu wojny siedmioletniej, w trakcie której Śląsk przeszedł pod panowanie Prus, król
Fryderyk II poświęcił się odbudowie kraju, a obok rządu pruskiego wyrosła nowa arystokracja:
bajecznie bogaci przemysłowcy, nadający ton życiu społecznemu. Powstawały zakłady
i manufaktury, nabierała rozpędu rewolucja przemysłowa. Wraz z nią w 2. połowie XIX w. nastały
na Śląsku Opolskim zupełnie nowe czasy...
Rządzący na Śląsku Niemcy znacząco w niego zainwestowali, z zyskiem nie tylko dla siebie, ale
i dla rdzennych mieszkańców. Ci, choć ciężko pracowali w licznych zakładach, poczuli zmianę
jakości życia. Skromne jednoizbowe domki kryte słomą zastąpiono murowanymi domami
z piwnicą, kuchnią, spiżarką oraz dwoma pokojami. W środku zamiast skrzyń na ubrania stanęły
modne szafy, a w kuchni bifyj z zastawą, bo zamiast jeść z jednej miski, każdy sięgał do własnego
talerza. Na co dzień nadal gotowano ziemniaki, kapustę i jednogarnkowe zupy, za to w święta
Ślązaczki zmieniały się w zamożne gospodynie. Podpatrując kucharki na zamkach, słuchały
opowieści o fortunach przyprawiających o zawrót głowy.

Pałac w Sławęcicach,
Fot. Archiwum Fotopolska.eu

Sławne Sławięcice

Przemysłowa fortuna wyrosła m.in. w Sławięcicach, dzisiejszej
dzielnicy Kędzierzyna-Koźla, które już w XIII w. były lokalnym
ośrodkiem władzy księcia Władysława Opolczyka z mennicą
książęcą. Pod koniec epoki rozwoju przemysłu stały się jedną
z najznamienitszych miejscowości Śląska. Rozwój Koźla był ograniczony przez fort austriacki, za to w Sławięcicach w XVIII w.
bez przeszkód kwitły wytwórnie czarnej i białej blachy, manufaktury luster, szkła, noży i drutu oraz piec hutniczy, a w lasach
pełną parą pracowały smolarnie i dymarki. Miejscowość zasłynęła pod rządami rodziny książęcej von Hohenlohe, zwłaszcza
Fryderyka Ludwika, który z powodzeniem inwestował w rozwijający się na Śląsku przemysł. Do największej świetności rodu
(oraz zwielokrotnienia majątku i wpływów) doprowadził książę
Hugon. Rodzina von Hohenlohe-Ingelfin stała się niekwestionowanym potentatem przemysłu cynkowego, a w Sławięcicach

Książę Hugo w 1884 r. otworzył w Sławięcicach szpital
gruźliczy imienia swego ojca, księcia Augusta. W tym
czasie walka z gruźlicą była jeszcze w powijakach – zaledwie 2 lata wcześniej odkryto jej przyczyny, tzw. prątki
Kocha. Sam Robert Koch, późniejszy noblista i kierownik
Królewskiego Instytutu Chorób Zakaźnych w Berlinie, do
1903 r. współpracował z naczelnym lekarzem tutejszego
szpitala, dr Goetschem, prowadząc badania na stadzie
bydła udostępnionym im przez księcia von Hohenlohe.
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bywali na przyjęciach nawet cesarz Wilhelm II i car Mikołaj II.
Niestety, z olśniewającej rezydencji otoczonej ogrodem do dziś
pozostał tylko zrujnowany pawilon ogrodowy zwany belwederem. W miejscu dawnego szpitala postawiono nowoczesny hotel wraz z kompleksem konferencyjnym, w którym mieści się
restauracja Hugo, leżąca na szlaku kulinarnym.
Będąc w Sławięcicach, warto zajrzeć do Izby Pamięci Lotników 15 Armii Powietrznej USAAF, Robotników Przymusowych i Jeńców Wojennych. Miejsce to upamiętnia więźniów
filii KL Auschwitz, zatrudnionych przy budowie rafinerii na
terenie dzisiejszego Kędzierzyna-Koźla, która w 1944 r. stała się
celem ofensywnych bombardowań lotnictwa amerykańskiego.
W zbiorach znajdują się fragmenty zestrzelonych samolotów,
wyposażenie lotnicze, elementy obrony przeciwlotniczej, unikalne dokumenty i zdjęcia. Izba pamięci mieści się w Domu
Kultury „Lech” na osiedlu Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.

Największy port nad Odrą

Płynąca przez Kędzierzyn-Koźle Odra od wieków miała znaczenie jako środek transportu, ale tylko lokalnie, bo jej spławność do
XVIII w. utrudniały liczne zapory i jazy budowane przez młynarzy
i rybaków (mimo surowych zakazów). Po rzece pływały wówczas
małe drewniane statki zwane mataczkami, a flisacy (mataczkorze)
poruszali je za pomocą wioseł i żagli. W 1743 r. w Koźlu istniała
faktoria solna, a w 1751 r. kupcy węgierscy założyli tu składnicę
soli potasowej. Stopniowo postępowały prace przy regulacji rzeki, eliminujące zakola, a w latach 1770–1780 wykonano pierwsze
przekopy. Jednak większego znaczenia miejscowość nabrała dopiero w 1789 r., po uzyskaniu zgody od króla Prus Fryderyka Wilhelma na budowę Kanału Kłodnickiego, który zapewnił połączenie z nowoczesnym ośrodkiem przemysłowym Gliwice-Zabrze.

W belwederze sławięcickim ponoć przebywała Anna Konstancja von Brockdorf, znana jako hrabina Cosel, metresa
króla Augusta II Mocnego, tytułowa bohaterka powieści
J.I. Kraszewskiego. Kiedy rozpoczął się królewski romans,
była żoną Adolfa Magnusa von Hoym, jednego z ważniejszych ministrów, który nabył dobra sławięcickie od Jakuba
Henryka von Flemming. Tytuł hrabiny Cosel pochodzi od
nazwy Koźle, a biedna kobieta, pozostając przez pół wieku
w niełasce króla, była tu prawdopodobnie więziona.

Koźle, Fabryka celulozy, śluza i most,
lata 1915-1925, Fot. Archiwum Fotopolska.eu

Późniejszy, epokowy wynalazek maszyny parowej otworzył żegludze nowe perspektywy.
Na przełomie XIX i XX stulecia w pobliżu portu w Koźlu wybudowano kilka hoteli. Najokazalszym był Hafen Hotel (Hotel
Portowy) z dużą salą restauracyjną i piwiarnią, poza tym w mieście prosperowały cztery restauracje i pięć gospód. W 1. połowie
XX w. Koźle było największym portem na Odrze. Dziś turystów
odwiedzających tę miejscowość interesują głównie zabytki hydrotechniki. W latach 1933–1939 dla zastąpienia przestarzałego
Kanału Kłodnickiego wybudowano Kanał Gliwicki, łączący
port w Łabędach z największym portem rzecznym w Koźlu.
Ma 41 km długości oraz 6 śluz stanowiących atrakcję turystyczną. Położona na terenie Kędzierzyna-Koźla śluza Kłodnica jest
największym ze wszystkich tego typu obiektów w Polsce. Innym ciekawym rozwiązaniem hydrotechnicznym jest tzw. syfon
kłodnicki w Lenartowicach, czyli dwupoziomowe skrzyżowanie
dróg wodnych. Warto wybrać się na rejs po Odrze jednym ze
statków wyruszających ze stoczni Damen, by zobaczyć baseny
i pozostałości urządzeń wyładowczych.

Zdobycze Euro Country

Wokół Kędzierzyna-Koźla rozciąga się obszar Lokalnej Grupy Działania „Euro Country”. Jest to grupa niezwykle aktywna w dziedzinie rozwoju produktów lokalnych – na swoim
koncie ma rejestrację aż dziewięciu produktów tradycyjnych!
Jest wśród nich ścierka(zacierka) opolska, czyli zawiesista
potrawa z drobnych klusek gotowanych na mleku, typowa
dla przełomu XIX i XX w. Szczególnie lubiana przez dzieci,
była ceniona też przez ludzi starszych, chorych i matki po

W tych stronach na uwagę zasługuje kompleks rekreacyjno-sportowy zarządzany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, dzielnicy Polskiej Cerekwi. Duszą i motorem
zarówno tego kompleksu, jak i pobliskiego Ludowego Klubu
Jeździeckiego „Lewada” w pałacu w Zakrzowie, jest Andrzej
Sałacki, były trener kadry narodowej, mistrz Polski w ujeżdżaniu i promotor sportów jeździeckich.

Fantazje panów na pałacach

Pałac w Większycach, ok. 1927 r.,
Fot. Archiwum Fotopolska.eu

porodzie. W biedniejszych rodzinach gotowano ją nawet na
wodzie. Z biedy wykorzystywano również wszystkie resztki
starego chleba, warząc popularną zupę wodzionkę. Do wody
z tłuszczem wrzucano kawałki czerstwego chleba i przyprawiano czosnkiem, liściem laurowym, zielem angielskim, pieprzem i solą. Wodzionkę gotowano w okresie później jesieni
i zimy, kiedy krowy dawały mniej mleka. Za to kolejną zupę,
germuszkę, przygotowuje się bardziej „na bogato”, przecierając rozgotowany chleb i dodając już na talerzu łyżkę śmietany, trochę wina lub garść pokrojonych owoców, np. śliwek
czy jabłek. Następna zupa, nosząca nazwę Śląskie Niebo lub
Śląski Raj, to kolejny przykład kreatywnego wykorzystywania dostępnych produktów. Jej główny składnik to wędzone
mięso – taka obróbka w czasach bez zamrażarek pozwalała
przechowywać je nawet przez całą zimę. Przygotowując Śląskie Niebo, gospodynie gotowały uprzednio uwędzone mięso, a potem polewały sosem z suszonych śliwek robionym na
wywarze z wędzonki. Z tych okolic pochodzą też smakowite
desery: wigilijne makówki, kretowina, jeż, drożdżowe śliszki,
a nawet piwo miodowe.

Fortuna pozwoliła radcy handlowemu i filozofowi Marcowi
Heymannowi na budowę przepięknego pałacu w Większycach.
O tym, że potrafił on docenić okres niespotykanego rozwoju
gospodarczego, świadczy napis umieszczony na zbudowanej
w 1871 r. rezydencji: „Wybudowano mnie w wielkich czasach,
dobrze temu, kto oglądał takie czasy”. Po dziś dzień sentencja ta
widnieje przy wejściu po schodach do wieży. Historia mówi, że
pierwszy właściciel pałacu był tak bogaty, że napisał list do cesarza z prośbą o zezwolenie na wyłożenie podłogi jednej z sal pałacu złotymi monetami. Ten wyraził zgodę, ale pod warunkiem,
że monety będą ułożone pionowo, jedna przy drugiej, nie chciał
bowiem dopuścić do tego, by bezczeszczono jego cesarski wizerunek, depcząc po wybitej na monetach podobiźnie. Niestety, taka
ekstrawagancja przekraczała możliwości finansowe Heymanna...
W 1912 r. pałac sprzedano Emilowi Pyrkoschowi, właścicielowi
zakładów chemicznych nawozów sztucznych w Raciborzu. Według opowieści rodzinnych, każdego lata dwanaścioro wnucząt
Emila przybywało na wakacje do Większyc, by relaksować się,
wiosłując na pałacowym stawie. Dziś w odrestaurowanym pałacu znów rozbrzmiewają głosy zadowolonych gości. Obecni
właściciele gmachu, który po pieczołowitej renowacji odzyskał
dawny splendor, zapraszają wszystkich do restauracji w pałacu
Większyce, godnej polecenia ze względu na kuchnię kultywującą tradycje regionu oraz niepowtarzalny wystrój.
Pracowitość i mądrość, zaprawione odrobiną szczęścia i sprytu,
doprowadziły na szczyt bogactwa i sławy także rody Winckler
i Thiele. W 1833 r. Franz Winckler, zwykły górnik z Tarnowskich Gór, ożeniony ze starszą o kilkanaście lat Marią, wdową
po właścicielu kopalni w Miechowicach, wszedł w posiadanie
6 majątków ziemskich, 7 górnośląskich hut, 8 kopalni manganu i kilkudziesięciu kopalni węgla. Dziedziczka fortuny, Valeska, i poślubiony przez nią porucznik Hubert Gustav von Thiele
kilkakrotnie pomnożyli rodowe dobra. Hubert w 1863 r. nabył
wieś Kujawy, a wkrótce potem Moszną, gdzie stał już barokowy

Emil Pyrkosch, niezwykle majętny człowiek, od początku uczył swoje wnuki doceniać wartość pieniądza.
Dzieci zbierały w szkółce leśnej maliny i inne owoce,
potem były za to wynagradzane przez „urząd finansowy”. Mogły też jeździć pociągami 4. klasy, wtedy
zwracano im różnicę do 3. klasy. Aby wnuki punktualnie rozpoczynały posiłki, spóźnialskim aplikowano
kary pieniężne. W sypialniach, pomimo licznego personelu pałacowego, wisiała karteczka napisana przez
babcię: „Proszę samemu ścielić łóżka”.
pałacyk myśliwski. Pod koniec życia posiadał kilkadziesiąt posiadłości ziemskich. Jego najstarszy syn, Franz Hubert, starosta
prudnicki stworzył w Mosznej ekstraordynaryjny zamek otoczony niezwykłym parkiem. Dwukrotnie gościł tu cesarz Wilhelm II. W kontraście do Huberta pozostawała jego siostra,
słynąca z działalności charytatywnej Mutter Eva, jedna z siedmiorga dzieci Thiele-Wincklerów, wybitna postać wśród kobiet XIX-wiecznej Europy. Założycielka diakonatu żeńskiego,
stworzyła 40 domów dla bezdomnych dzieci i przygotowywała
siostry zakonne do pracy misyjnej w 18 krajach świata. Dziś zamek zwany „śląskim Disneylandem”, z licznymi wieżyczkami,
ogrodem pełnym azalii i stadniną koni, nadal otwiera gościnne podwoje, a restauracja pałacu Moszna została włączona do
szlaku kulinarnego.
Niedaleko stąd, w Łowkowicach, zaaranżowano na pub-kawiarnię ciekawy obiekt – pochodzący z 1868 r. murowany
wiatrak typu holenderskiego, który stanowi unikat ze względu
na zachowanie wielu zabytkowych detali.
Wszystkie te historie spod szyldu „żyli długo i szczęśliwie” pozwalają nam dziś, w odrestaurowanych i stylowych wnętrzach,
wczuć się w klimat czasów świetności przemysłowej arystokracji,
wizyt koronowanych głów i przepychu. Eleganckie wnętrza obiecują coś więcej niż tylko jedzenie, to smak historii przez duże „H”.
Restauracje za punkt honoru biorą sobie nawiązanie do tradycji
zarówno w wystroju wnętrz, jak i w karcie dań. Oprócz kanonu
potraw śląskich pojawiają się autorskie dania mistrzów kuchni,
tworzących fantazyjne potrawy z lokalnych produktów. Mięso
kaczki, gęsi czy królika, podane w wyszukany sposób, pojawia się
w otoczeniu powracającej do łask kaszy pęczak, szparagów, rabarbaru i nagrodzonego etykietką jakości jabłka z Opolszczyzny.
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Hotel Hugo

Dane teleadresowe:
ul. Orkana 14, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, tel.: 77 4053440
www.hotelhugo.pl
recepcja@hotelhugo.pl

fot. arch. Hotelu Hugo

fot. arch. Hotelu Hugo

Szczególnie polecane dania: polędwica z dorsza
z zielonymi szparagami i purée marchewkowym
(zob. s. 86); żurek na maślance (zob. s. 71)
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Nowoczesny obiekt wkomponowany w ceglane mury dawnej posiadłości rodziny von Hohenlohe harmonijnie wpisuje się w historię tej
części miasta. Szpital z 1886 r., który niegdyś
służył pracownikom huty należącej do rodziny arystokratycznych przemysłowców, przebudowano na kompleks hotelowo-konferencyjny.
Znajduje się tu hotel, spa, sale konferencyjne
oraz stylowa restauracja z kawiarnią. Całość
utrzymana jest w stylu industrialnym. Taka
koncepcja budowli to hołd dla przemysłowych
tradycji Sławięcic, dzielnicy Kędzierzyna. Są
dla miasta tym, czym dla Katowic Nikiszowiec
i Giszowiec. Z kolei nazwa obiektu to hołd dla
księcia Hugo von Hohenlohe, najbogatszego
mieszkańca Śląska Opolskiego, zarządcy wielomilionowej fortuny, a zarazem zasłużonego
społecznika i pioniera medycyny. Dzięki niemu

prowadził tu badania nad gruźlicą Robert Koch,
laureat Nagrody Nobla.
Ciekawostką jest, że podczas robót adaptacyjnych znaleziono skrzynię zawierającą przedmioty z 1842 r., w którym to rozpoczęto budowę
szpitala. Wewnątrz znajdował się ręcznie pisany akt erekcyjny z podpisami księcia Hugo von
Hohenlohe oraz jego małżonki Pauliny, portret
fundatora, monety i gazety z tego okresu.
Obecni właściciele hotelu Hugo, jako lokalni
patrioci, serwują w swojej restauracji nowoczesną kuchnię z użyciem przysmaków lokalnych,
takich jak np. rabarbar, boczniaki, szpinak, szparagi czy kaczka królewska. Ich starania zostały
uhonorowane przez Polską Akademię Sztuki
Kulinarnej przyznaniem wyróżnienia „Za twórcze połączenie tradycji z nowoczesnością”.

Pałac
Większyce
Dane teleadresowe:
ul. Kozielska 15, 47-208 Większyce, tel.: 77 4821525
www.palacwiekszyce.pl
info@palacwiekszyce.pl
fot. arch. Pałacu Większyce

Jakże cieszyliby się poprzedni właściciele pałacu, wciąż dokupuje cenne przedmioty na targach stawidząc go w obecnym rozkwicie! Od 1852 r. był roci i stara się, by odnowiony pałac dostał nagrodę
nim radca handlowy i filozof Marc Heymann, a od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1912 r. Emil Phyrkosch, bogaty przemysłowiec, wła- „Zabytek zadbany”.
ściciel zakładów chemicznych w Raciborzu, który
Wykwintne i eleganckie wnętrza restauracji więkw przededniu wojny przekazał posiadłość na cele szyckiego pałacu przenoszą gości w scenerię nispołeczne. W tamtych czasach pałac był otoczony czym z filmu o minionej epoce. Dbałość o detale
przez park krajobrazowy z wieloma gatunkami ro- pozwala rozsmakować się w równie wykwintnych
ślin, z altanką na wyspie pośrodku stawu. Do dziś daniach, sporządzanych na bazie lokalnych produktów. W karcie pełnej staropolskich smaków króluje
rosną tu platany i rzadkie tulipanowce.
Staranna rekonstrukcja wnętrz pałacu, przepro- dziczyzna, kaczki, gęsi, kasza pęczak i przyrządzawadzona pod okiem konserwatora zabytków, po- ne na miejscu desery. Restauracja zdobyła I miejsce
zwoliła wydobyć spod malowideł naturalne zdo- w kategorii „najlepsza restauracja pałacowa w Polsce” Szczególnie polecane danie: gęś marynowana
bienia ścian. Przywrócenie obiektowi dawnego w konkursie „Poland 100 Best Restaurants”.
z kaszą pęczak (zob. s. 75); Rosół z podróbkami, świeżą
blasku wymagało wielu zabiegów, m.in. wykonazieleniną oraz domowym makaronem (zob. s. 68).
nia specjalnych kształtek do kolumienek tarasu
czy wykorzystania unikalnej dachówki do pokrycia dachu. Właściciel, zakochany w tym miejscu,
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Zamek
Moszna
Dane teleadresowe:
ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina, tel.: 77 4669679
www.moszna-zamek.pl
marketing@moszna-zamek.pl
fot. arch. zamku w Mosznej

Szczególnie polecane danie: confit z gęsi na
sosie chlebowo-tymiankowym z sufletem z mąki
orkiszowej, płatków owsianych, podgrzybków
i polskich serów (zob. s. 72).
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Zamek w Mosznej nazywany jest „śląskim Di- szpitala. Dziś to znany obiekt hotelowo-konfesneylandem”, ponieważ przypomina siedzibę rencyjny z ofertą odnowy biologicznej, siedziba
Królewny Śnieżki znaną z dziecięcych bajek. teatru Castello i miejsce organizacji wielu imPomysłodawcą i budowniczym zamku był Franz prez, w tym Muzycznego Festiwalu Kwitnących
Hubert von Tiele-Winckler z Miechowic, który Azalii. Przy zamku działa stadnina koni.
nadał mu obecny kształt po tym, jak w 1896 r.
Zamkowa restauracja, serwująca specjalności
częściowo spłonął barokowy pałac pozostały po regionalnej kuchni śląskiej i opolskiej, a także
poprzednich właścicielach. Zgodnie z jego fan- europejskiej, mieści się we wspaniałych wnętazją powstało aż 365 pomieszczeń i 99 wież! Syn trzach przylegających do oranżerii pełnej egzowizjonera Claus-Peter w okresie międzywojen- tycznych roślin. Sala kominkowa stanowi miejnym przehulał część fortuny przodków. Po 1945 r. sce biesiad, a klimatyczna kawiarnia sąsiaduje
losy zamku, należącego obecnie do samorządu z tarasem, gdzie można wypić kawę w doborowojewództwa opolskiego, układały się bardzo wym towarzystwie grzejących się w słońcu karóżnie, m.in. od 1972 do 2013 r. służył za budynek miennych lwów.

Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Zakrzowie

fot. arch. Izby Pamięci Lotników

fot. arch. GOSiR

ul. Parkowa 20, 47-260 Zakrzów;
tel.: 77 8873020;
e-mail: gosir.zakrzow@gmail.com
W 2010 r. oddano do użytku nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy
zarządzany przez GOSiR w Zakrzowie. W części rekreacyjnej znajdują się: obszerna baza noclegowa, restauracja, dwie
sale fitness, ogromna sala konferencyjna dla 1000 osób, basen
i sauna. Część sportowa to boksy dla koni i duża hala jeździecka. Obiekt – jako jedyny w Polsce – posiada status Ośrodka
Szkolenia Olimpijskiego w Jeździectwie.

Izba Pamięci Lotników
15. Armii Powietrznej
USAAF, Robotników
Przymusowych i Jeńców
Wojennych

ul. Wyzwolenia 7, 47-225 Kędzierzyn-Koźle; www.blechhammer1944.pl
Tematyka muzeum, powstałego dzięki pracy i ofiarności członków grupy historycznej „BLECHHAMMER – 1944”, jest bardzo specyficzna i dotyczy nalotów podczas II wojny światowej amerykańskiej 15 Armii Powietrznej na niemieckie rafinerie
Oberschlesische Hydriewerke BLECHHAMMER, IG Farben
HEYDEBRECK, Schaffgotsch-Benzin ODERTAL. Ekspozycja
porusza także temat obozów jenieckich, robotników przymusowych i więźniów budujących te zakłady. Pasjonaci ze stowarzyszenia, posiadający ogromną ilość materiałów, dokumentów, sprzętu
i wyposażenia z okresu II wojny światowej, postanowili stworzyć
stałą wystawę, która przybliża nieznane epizody historii Kędzierzyna-Koźla i okolic z czasów II wojny światowej.

fot. arch. Lewada

ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów;
tel.: 77 4875417; www.kjlewada.pl
LKJ „Lewada” jest znanym i liczącym
się na arenie sportowej klubem specjalizującym się w ujeżdżeniu. Na wszystkich wielbicieli jazdy konnej czekają tu dobrze wyszkolone
konie sportowe oraz kompetentni instruktorzy. Co roku w Zakrzowie organizuje się wiele imprez kulturalnych (np. koncerty, wystawy fotografii, plenery malarskie) oraz emocjonujących
wydarzeń sportowych, na które ściągają działacze i sympatycy
sportów jeździeckich. Siedzibą klubu jest otoczony parkiem
zabytkowy pałacyk pochodzący z 2. połowy XIX w.

przez śluzę w górę, a po nawrocie ponowne śluzowanie w dół
– powrót. Rejs trwa ok. 3 godziny i pozwala przyjrzeć się arcyciekawym zabytkom hydrotechniki w jednym z największych
niegdyś portów na Odrze. W trakcie rejsu wysłuchamy opowieści o rzece, porcie, śluzach i żegludze. Taka wyprawa pozwoli spojrzeć z innej perspektywy na historię miasta i miejsca
widoczne na co dzień z lądu.

Rejsy po Odrze

•CANAL-TRANS: Statek „Silesia”
ul. E. Dembowskiego 42A, 47-230
Kędzierzyn-Koźle, tel: 77 4815027,
500 201 389, k.m.t.banasik@wp.pl,
www.rejsykozle.pl
•Statek „Opolanin” Ryszard Broniewski, ul. Berberysowa 5, 48-300 Nysa, 693 132 333,
600 449 517, rbroniewski@neostrada.pl, www.statekopole.pl
Rejsy wycieczkowe statkami po Odrze w Kędzierzynie-Koźlu
dla turystów indywidualnych rozpoczynają się przy przystani
YC „Szkwał” i przebiegają na trasie: zabytkowa śluza na Odrze – port Koźle – Kanał Gliwicki – śluza Kłodnica – przejście

fot. arch. OROT

Polecane
atrakcje

Ludowy Klub Jeździecki
„
„Lewada w Zakrzowie

Podmioty wyspecjalizowane
w organizacji imprez kulinarnych
Lokalna Grupa Działania „Euro Country”, ul. Parkowa 23,
47-263 Zakrzów, tel.: 77 4875422; www.euro-country.pl
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ęnorts w
róg
hcikswapo
Opole

Restauracja Dębowy
Gościniec

Hotel Salve

5

w stronę
gór
opawskich
Podążając w stronę Gór Opawskich, przemierzamy tereny bogate w tradycje kulinarne,
gdzie wiele legend przemieszanych z prawdziwymi historiami przypomina o dziedzictwie
kulturowym. Jedno z podań mówi o tym, jak średniowieczne Głuchołazy zostały
uratowane przez... względy kulinarne. Gdy gród oblegali Mongołowie, mieszkańcy
zatknęli na pal głowę ostatniej niezjedzonej jeszcze kozy i wystawiali ją w różnych
miejscach ponad murami. Mongołowie wzięli ową głowę za żywe zwierzę i odstąpili
od oblężenia, przekonani, że obrońcy mają pod dostatkiem pożywienia i szybko się nie
poddadzą. Czy jest w tym ziarno prawdy? Można się spierać, ale faktem pozostaje, że
niemiecka nazwa Głuchołaz to Ziegenhals, czyli „kozia szyja”.

Schronisko na Biskupiej
Kopie lata 1925-1945
Fot. Archiwum Fotopolska.eu

i urządzili tu dom zdrojowy dla braci
zakonnych. W uzdrowiska inwestowali ówcześni magnaci przemysłowi, np.
w 1908 r. przedstawiciel potężnego rodu
Ballestremów, hrabia Franz, z okazji złotych godów ufundował pracownikom
swoich zakładów cynkowych dom wypoczynkowy właśnie w Głuchołazach.
Hotel Sudety w Głuchołazach, lata 1895-1902,
fot. Archiwum Fotopolska.eu

Dla zdrowia i urody

Pierwsze wizyty kuracjuszy w Górach Opawskich w XIX w.
związane były z leczeniem chorób metodami uważanymi wówczas za rewolucyjne. Słynne kuracje Vincenza Priessnitza, które
dziś każdy codziennie funduje sobie pod prysznicem (notabene,
nazwanym tak od jego nazwiska), oraz metody księdza Sebastiana Kneippa rozsławiły tutejsze uzdrowiska w całej Europie.
Polewanie zimną wodą, kąpiele i zdrowy tryb życia połączone
z mikroklimatem kotliny u podnóża Gór Opawskich postawiły na nogi wielu chorych. Dbano też o dietę, lekkostrawną,
z dodatkiem ziół leczniczych. Hasłem kuracji było: „Pamiętaj,
że jesteś tworem przyrody”.
Najstarszym, a zarazem najkrócej działającym (1817 r.–koniec lat
60. XIX w.) uzdrowiskiem na Śląsku Opolskim był Grabin-Zdrój.
Wkrótce wyrosły obok niego inne kurorty – Zdrój Henryka koło
Nysy i Trzebinia koło Prudnika. W Głuchołazach pierwszy zakład kąpielowy (dziś nosi nazwę Sudety) powstał najpóźniej, bo
przed 1877 r., choć już w XVIII w. jezuici odkryli walory okolicy

Pierwszym kuracjuszem uzdrowiska w Grabinie był
hrabia Edward Promnitz, cierpiący na niedowład kończyn dolnych. Vincenz Priessnitz zalecił mu codzienne
moczenie nóg w wodzie przynoszonej ze źródełka Hubertus i okłady borowinowe. W zaledwie 6 tygodni zabiegi połączone z odpowiednią dietą postawiły hrabiego
na nogi tak skutecznie, że zaczął biegać i jeździć konno.

–50–

W górach i nad wodą

Mimo że miejscowości u podnóża
Gór Opawskich straciły swój uzdrowiskowy charakter, nadal są chętnie odwiedzane przez turystów i cenione jako baza wypadowa wędrówek górskich. Piękne
tereny, zdrowe powietrze, wiele zabytków architektury, a także bliskość jezior: Nyskiego i Otmuchowskiego, tworzą tu
centrum turystyczno-rekreacyjne południowej Opolszczyzny.
Szlaki turystyczne od dawien dawna prowadzą wędrowców
niezmiennie do Jarnołtówka, Pokrzywnej, Podlesia, a stąd na
Biskupią Kopę, najwyższy polski szczyt Gór Opawskich. Po
zdrowym wysiłku należy się pożywny posiłek. W Pokrzywnej,
w restauracji Dębowy Gościniec przy hotelu Dębowe Wzgórze, popróbujemy „leśnych wariacji” na temat lokalnej kuchni,
będącej wypadkową wielu kultur, jak to zwykle bywa na terenach przygranicznych, z ludnością napływową.
Ta mieszanka kulturowa zaowocowała wpisaniem na listę
produktów tradycyjnych gołąbków z kaszy gryczanej i ziemniaków, wypromowanych przez Lokalną Grupę Działania „Nyskie
Księstwo Jezior i Gór”. Gołąbki, przygotowywane z liści kapusty
z farszem z kaszy gryczanej, cebuli i surowych startych ziemniaków, są smakowitym przykładem przyswojenia w kuchni śląskiej
dania przyniesionego z Kresów Wschodnich, z rejonu Tarnopola.
Dawniej były tradycyjną potrawą wigilijną, obecnie to danie codzienne, które stało się znanym przysmakiem w tych okolicach.
Z naszymi południowymi sąsiadami, Czechami, którzy słyną z potraw mącznych, możemy konkurować innym produktem wpisanym na ministerialną listę, tj. makaronem domowym
z Makowic. Sekret jego jakości tkwi w uzyskaniu dobrze rozwałkowanego placka, cienkiego jak pergamin, krojonego potem
nożem. Mieszkanki Makowic wspominają: „Makaron jadało się

głównie w niedzielny obiad razem z rosołem, ale również polewany tłuszczem i posypywany słonym serem białym, masłem
i białym serem na słodko, ale również mama kroiła makaron
w kostkę do łazanków z kiszoną podsmażaną na smalcu kapustą i skwarkami, także zalewało się gorącym mlekiem”.

Dla wytrawnych podróżników

Podążając ze stolicy regionu w stronę Gór Opawskich, warto zajrzeć do Prudnika. Przez wieki nazywany był „miastem
tkaczy i szewców”, a największy rozwój tych rzemiosł nastąpił w XIX i XX w., głównie za sprawą rodziny Fränklów
i Pinkusów, którzy byli posiadaczami jednej z największych
fabryk tekstylnych w Europie. Po właścicielach zamkniętego
Biała, cmentarz żydowski na Kopcu. lata 1928-30,
Fot. Archiwum Fotopolska.eu

XVII-wieczna Wieża Wodna z Białej ma starszą „koleżankę po fachu” w Głogówku – tu już w XVI stuleciu na
rynku obfitym strumieniem płynęła woda, dostarczana
z położonej na wzgórzu poza murami miasta kamienno-ceglanej wieży. Według przekazów jej projektantem
mógł być Mikołaj Kopernik, a fundatorem z pewnością
Jerzy II Oppersdorff, właściciel zamku w Głogówku i okolicznych dóbr, radca cesarski, starosta księstwa opolsko-raciborskiego. Woda płynęła drewnianymi rurami zarówno
do magnackiej rezydencji, jak i na głogówecki rynek, dla
wygody mieszkańców. Dziś jest atrakcją turystyczną.
już zakładu pozostała piękna, XIX-wieczna willa w centrum
Prudnika. Kto chce poznać historię włókiennictwa na tym terenie, może udać się do Centrum Tradycji Tkackich. Ulubionym miejscem turystów jest Wieża Woka, wybudowana przez
rycerza Woka z Rużomberka, oraz obronne mury miejskie
z basztami. Zwiedza się też sanktuarium św. Józefa, w którym
więziony był prymas polski Stefan Wyszyński.
W pobliskiej Białej, obok zamku, średniowiecznych murów miejskich z wieżą bramną zwaną Prudnicką i unikalnej
Wieży Wodnej zbudowanej w 1606 r., uwagę zwraca kirkut
z połowy XVII w., położony na zachodnim stoku wzgórza
zwanego Kopcem. Ostatni pochówek odbył się tu w 1938 r.,

a najstarszy spośród niemal tysiąca zachowanych nagrobków
pochodzi z lat 1621–1622 i należy do Estery, córki Symchy. Na
płaskich płytach nagrobnych z granitu, wapienia i piaskowca odnajdziemy inskrypcje nagrobne w językach hebrajskim
i niemieckim.
W wielu miastach na tym terenie znajdują się świątynie
o niezwykłej urodzie. W Głuchołazach w kościele św. Wawrzyńca jest to kapiący złotem barok, w Głogówku – ukryta we
wnętrzu kościoła Franciszkanów kaplica loretańska z Czarną
Madonną, zaś w Nysie ogromem i surowym pięknem poraża
gotycka bazylika św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki. Warte
obejrzenia są także liczne placówki muzealne, m.in. Muzeum
Ziemi Prudnickiej, Muzeum w Nysie, Centralne M
 uzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach i Muzeum Regionalne na
zamku w Głogówku ze specjalną salą poświęcona Beethovenowi, który był gościem miasta.
Nad Jeziorem Otmuchowskich zadumamy się nad sięgającą
czasów średniowiecza historią zamku w Otmuchowie. Powstała
w XIII w. budowla, niegdyś siedziba księstwa biskupiego, przeszła w XIX stuleciu w ręce Habsburgów i Humboldtów. Z pierwotnego, wielokrotnie przebudowywanego założenia zachowało
się jedno skrzydło, które dziś zajmują hotel i restauracja. Wizytówką lokalu jest sandacz po otmuchowsku – delikatny, duszony
w warzywach – z którego tradycyjnie słyną te okolice. Sandacz
tak przyrządzony uzyskał prestiżową nagrodę „Perły” podczas
Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu. Dzięki temu konkursowi świat poznał również inne potrawy nominowane z tego
regionu, wśród nich: placki wielkopostne, kompot czereśniowy, orzechy włoskie Józi, kapustę na
śmietanie z Kobywłok, kiełbasę z beczki, szynkę peklowaną po tarnopolsku pieczoną w cieście
chlebowym, zakwas buraczany, sernik z ziemniakami czy paszteciki mamy Tosi.

Słodko i smacznie

Nysa kojarzy się smakoszom z kulinariami, bo
jej słodka historia sięga początków XVII w.,
kiedy to cech piekarzy z rodziny Klehrów zapoczątkował rozkwit lokalnego cukiernictwa.
Ekspozycja w pałacu biskupim
w nysie, lata 1915-21, Fot. Archiwum
Fotopolska.eu

W czasach rewolucji przemysłowej powstały zakłady Pawła
i Oskara Reichelta oraz Franza Springera, w których aż do
końca II wojny światowej produkowano cukierki, herbatniki i wyśmienite pierniki, tzw. Nyskie Konfekty. Słynna i – co
dość wyjątkowe – nadal działająca Spółdzielnia Pracy „Cukry
Nyskie” powstała w 1949 r. Na początku produkowano tu tzw.
pieczywo mokre (ciasta), cukierki oraz galanterię świąteczną
z cukru (np. baranki wielkanocne). Po przejęciu upadłej fabryki Nysa rozpoczęto produkcję herbatników i pierników.
Kolejne lata to ciągły rozwój, np. rok 1953 zaowocował otwarciem linii produkcyjnej do wypieku wafli suchych, cukierków
i lizaków. Obecnie oferta słodkiej fabryki obejmuje pieczywo
cukiernicze trwałe, np. słynne od półwiecza markizy o różnych
smakach (mleczne, kakaowe, kokosowe, orzechowe, chałwowe), herbatniki, wafle, biszkopty, pieczywo bez dodatku cukru
i dietetyczne oraz krakersy.
W Nysie promocją produktów regionalnych zajmuje się
Diecezjalny Dom Formacyjny, który organizuje różne ciekawe
wydarzenia prezentujące skarby lokalnej kuchni, przyciągające zarówno mieszkańców, jak i turystów. Warto wymienić np.
Festiwal Smaku „Kuchnia nysko-jesenicka” – odbywające się
w maju wydarzenie o charakterze międzynarodowym, a także
Święto Miodu przypadające na wrzesień.

W kręgu historii

Czy to w Głuchołazach, Nysie, Prudniku czy Głogówku –
wszędzie czeka nas spotkanie z historią. W tej części Opolszczyzny okolone rzędem kamienic ryneczki z ratuszami pośrodku oraz niezwykłej urody kościoły zdają się snuć opowieści
z dawnych czasów. Miasteczka były świadkami ważnych wydarzeń, przeżyły też niejedną burzę dziejową. Zdarzało się, że
te bliskie sobie z geograficznego punktu widzenia miasta należały do zupełnie innych światów. Dla przykładu: katolicka
Nysa walczyła w połowie XV w. z husyckim Głogówkiem pod
władzą Bolka V, a nyscy mieszczanie w 1497 r. wobec konfliktu
podczas obrad książąt śląskich nie zawahali się wyciągnąć z katedry i stracić księcia opolskiego Mikołaja II; Nysa była niemieckojęzyczna, a w Opolu i okolicach mówiło się również po
polsku. Podobne różnice można by jeszcze długo wymieniać...
Dziś tę bogatą historię wykorzystuje się do odkrywania
dziedzictwa kulturowego, w tym do odtwarzania tradycji kulinarnych. Stanowią one niemałą atrakcję turystyczną, o ile
są zaprezentowane w ciekawy sposób. Przykładem dobrych
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Farska Stodoła istnieje w Biedrzychowicach od 2002 r.
Powstała by ocalić od zapomnienia materialny dorobek
minionych pokoleń. Wśród eksponatów są dokumenty,
zdjęcia, dawne narzędzia i maszyny. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców w wyremontowanej starej stodole
przy plebanii można oglądać wyposażenie wiejskich domów ze Śląska, w tym sprzęty kuchenne oraz narzędzia
i urządzenia rolnicze. Pierwotny projekt rozwijał się
wraz z napływem eksponatów oraz adaptacją dodatkowych pomieszczeń wozowni i spichlerza. W rezultacie
powstało imponująco wyposażone Muzeum Wsi Śląskiej.
praktyk są Wilamowice Nyskie, które stworzyły tematyczną
wieś kulinarną Kulinarny Skarbiec. Ten magnes dla turystów
– odkrywców kulinarnej przeszłości – to dzieło Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi „Sami Sobie” oraz
Miłośników Sztuki Kulinarnej i Regionalnych Przysmaków.
Dzięki ich staraniom wyposażono kuchnię oraz odrestaurowano i uruchomiono stary piec, który umożliwia prowadzenie
warsztatów nauki pieczenia chleba według starych receptur
i w autentycznym piecu chlebowym.
Historyczne dzieje pogranicza nie sprzyjały stabilizacji, a tradycje były przerywane i przemieszane. Dlatego w powiecie nyskim widać zaangażowanie na rzecz pracy „na swoim”, w odtwarzanie i promocję kulinarnych przysmaków. Odwiedzając
te tereny, warto zapoznać się z różnymi produktami lokalnymi
z okolic Nysy, takimi jak kiełbasa z beczki, pasztet po regulicku (Stowarzyszenie Złote Kłosy w Regulicach), pierniki prosto
Rysunek F.b. Wernera panoramy Głuchołaz
z lat 1720-29, fot. Archiwum Fotopolska.eu

Panujący w Szwecji i Polsce Wazowie często żenili się
z księżniczkami z dynastii Habsburgów, które obiecywały wnosić mężom odpowiedni posag. W 1640 r.
Habsburgowie, nie mogąc wypłacić przyrzeczonych sum,
przekazali polskim Wazom księstwo raciborsko-opolskie.
Dzięki temu król Jan Kazimierz i inni uciekinierzy mogli podczas potopu szwedzkiego schronić się w Głogówku.
z Kopernik (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Koperniki) oraz miody książęce (LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór).

Głogóweccy wielcy goście

Głogówek szczyci się tym, że król Jan Kazimierz, uciekając przed
potopem szwedzkim w 1655 r., schronił się tu właśnie – wówczas
bowiem księstwo raciborsko-opolskie należało do Wazów, stanowiąc wyspę wśród ziem królestwa czeskiego. Króla wraz z całym
dworem przyjęli na swoim zamku gościnni Oppersdorffowie:
Franciszek Euzebiusz, który wcześniej, podczas wojny trzydziestoletniej, otrzymał schronienie na ziemiach polskich, i jego żona
– dawna dama dworu królowej. Śmiała to była decyzja, ponieważ
trzeba wiedzieć, że dwór królewski składał się z ok. 2000 osób, do
tego oddziały wojskowe i urzędnicy państwowi…
Potomkowie Oppersdorffów 200 lat później udzielili gościny genialnemu Ludwikowi van Beethovenowi, podczas gdy ten,
obrażony złym potraktowaniem, uciekł od zaprzyjaźnionych
Lichnowskich z Hradyszcza. Powodem miały być nalegania
gospodarza, by mistrz zagrał dla Francuzów ze sztabu Napoleona. Ponoć kompozytor powiedział wówczas: „Gdy ja gram,
Napoleon mnie słucha, a nie ja Napoleona”. Po zagrożeniu aresztem domowym Beethoven spakował manatki i nie zważając na
deszcz, piechotą podążył do Opawy, gdzie schronił się w domu
naczelnego lekarza, zanim przyjął go Franciszek Oppersdorff.

Z Głogówkiem wiąże się powiedzenie „dobry żart tynfa wart”, bowiem tu, w mennicy królewskiej, w latach
1665–1666 roku mincerz Andrzej Tynf wybijał srebrną
monetę o zaniżonej wartości, zwaną złotówką. Miała
ona pomóc w kłopotach finansowych państwa polskiego,
a wpędziła jej twórców w kolejne tarapaty...
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Ponoć w czasie pobytu w Głogówku często zaglądał do pochodzącej z XVIII w. oberży, gdzie popijał wino. Być może to tam
napisał dwie pieśni polskie ze zbioru Pieśni różnych narodów.

Miasto wina i kapusty

Ziemie wokół Głogówka też mają swoje tradycje kulinarne.
Pieśń Oskara Kolberga Głogóweckie wino i Mongołowie opowiada o tym, jak znani z okrucieństwa tatarscy najeźdźcy, uraczeni
przez mieszkańców dużą ilością wina, upili się tak, że nie byli
zdolni do walki. Z tamtych czasów pochodzi kult św. Urbana,
patrona winnic, a nazwa miejscowości Winiary świadczy o uprawach winorośli i produkcji tego trunku.
Pod koniec XVI w. między Głogówkiem a Mochowem powstały duże pola kapusty odmian Brassikaria, a zebranymi warzywami i owocami rolnicy handlowali na jarmarkach w Prudniku, Koźlu i Nysie. W 1750 r. ksiądz Gregor z Tworkowa znalazł
w starych księgach wiersz, w którym Głogówek nazwano „Kraut
Glogau”, czyli „kapuściany Głogów”.
Ślady przywołanych powyżej historii odnajdziemy w restauracjach na kulinarnym szlaku, bowiem ich kuchnia nawiązuje do tradycji lokalnych. W Pokrzywnej u stóp Biskupiej Kopy wyraża się
to poprzez dbałość o zdrową i lekką kuchnię, natomiast restauracja
w hotelu Salve w Głogówku przypomina o winiarskich fascynacjach. Odnowieniu tych tradycji, a także inspiracji dla wykorzystania
lokalnych produktów w codziennym kucharzeniu służy odbywający się w Głogówku Konkurs Kulinarny na Specjał Głogówecki.

Jak to z olejem było

Ciekawą historię ma wytwarzanie oleju głubczyckiego, sięga bowiem aż 1448 r. Z tego roku pochodzą wzmianki o wytłaczarni,
którą wykupił książę głubczycki Jan Pobożny. Wytłaczarnie oleju istniały samodzielnie lub przy młynach albo zagrodach wiejskich, a łączyła je technika tłoczenia oleju na zimno. Do końca
XIX w. pozyskiwano głównie olej z lnu, który tu powszechnie
uprawiano, ponieważ dostarczał surowca zarówno olejarzom, jak
i tkaczom. Głubczyce i okoliczne miejscowości do XIX w. były
dużymi ośrodkami tkackimi płótna lnianego, co miało ścisły
związek z rozwojem olejarstwa na tym terenie. W połowie XX w.
uprawę lnu wyparła nowa roślina oleista – rzepak. Olej rzepakowy głubczycki jest produktem tradycyjnym zarejestrowanym na
liście Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest on tłoczony
na zimno, dzięki czemu zachowuje wszystkie witaminy i lecytyny
oraz kwasy tłuszczowe w optymalnych proporcjach.

Hotel
Salve
Dane teleadresowe:
al. Lipowa 4, 48-250 Głogówek, tel.: 77 4373313
www.hotelsalve.pl
info@hotelsalve.pl
Historia budynku, w którym obecnie znajdu- Głogówek – miasto wież – od strony wschodją się hotel i restauracja, sięga schyłku XIX w., niej, nazwał go „małym Berlinem”.
Restauracja mieszcząca się w rodzinnym hotegdy do Głogówka z zaledwie jednym, niezbyt
dużym plecakiem przywędrował młody szwaj- lu ma przytulne i klimatyczne wnętrza. Na ściacar Bappista Pfister. Jakiś czas później otworzył nach znajdują się fotografie dawnego Głogówtu mleczarnię, dzięki której stał się zamożny, ka, a pozostałe elementy wystroju, m.in. szybki
a w 1906 r. wybudował dwie bliźniacze wil- witrażowe w oknach i wizualizacje beczek wina
le – dla siebie i najstarszej córki. Po II wojnie na ścianach, wprowadzają gości w winne klimaty.
światowej córka Pfistera i jego wnuczka dzie- Właściciele dużą wagę przywiązują do winiarliły ciężki los. W trudnych chwilach przyszła stwa i krzewienia kultury picia wina.Warto przy- Szczególnie polecane danie: roladki z dzika
im z pomocą rodzina Wycisków z Solca, do pomnieć, że to stąd wzięły się kiście winogron nadziewane borowikami, podawane z szarymi
której panie przylgnęły, a na koniec uczyniły w herbie Głogówka. Do kameralnej sali komi- kluskami i kiszoną kapustą (zob. s. 81).
dzieci „nowej rodziny” swoimi spadkobierca- nowej i sal bankietowych przylega zadbany ogrómi. Z lokalem związane jest także wspomnie- dek, który bywa miejscem koncertów w ramach
nie o Bismarcku, który przejeżdżał aleją lipową Śląskiego Festiwalu im. Beethovena – prawdziprzed restauracją. Podobno kanclerz, widząc wej chluby miasta.
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Restauracja
Dębowy
Gościniec

przy hotelu Dębowe Wzgórze

Dane teleadresowe:
Pokrzywna 48, 48-267 Jarnołtówek, tel.: 77 4397729
www.debowewzgorze.eu
biuro@debowewzgorze.eu

Szczególnie polecane dania: polędwiczka
wieprzowa na musie jabłkowo-grzybowym,
serwowana z nieprażoną kaszą gryczaną
(zob. s. 79); Jabłko księcia Albrechta smażone
na miodzie gryczanym, z tradycyjną maślaną
kruszonką (zob. s. 92).
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Atutem obiektu „Dębowe Wzgórze” jest ota- i rodzinne mają dobre zaplecze. Warto dodać,
czająca go przyroda. Stąd szlaki turystyczne że większość gości trafia tu z polecenia znajoprowadzą na najwyższy szczyt Gór Opaw- mych – to najlepsza rekomendacja.
skich po polskiej stronie – Biskupią Kopę (choć
Przez przeszklone okna restauracji Dębowy
najwyższy punkt z Wieżą znajduje się już po Gościniec, stanowiącej serce całego komplekczeskiej stronie granicy). Hotel stanął w miej- su Dębowe Wzgórze, widać pobliski las. Przy
scu dawnego ośrodka kolonijnego należącego odrobinie szczęścia goście będę mieli okazję
do nadleśnictwa, a obecni właściciele uczynili obserwować, jak pod okna podejdzie jelonek
z niego przyjazne miejsce z rodzinną atmosferą, albo sarna, polna lub leśna. Tutejszy szef kuchni
sprzyjającą ucieczce od zgiełku miasta. Otrzy- twierdzi, że las jest dla niego źródłem zapachów,
manie tytułu „Hotel przyjazny rodzinie” jest smaków i dekoracji, dlatego stara się przemycać
wynikiem wprowadzenia wielu pomysłów, ta- go na talerze gości. Przygotowana przez niego
kich jak np. bajlandia dla dzieci, strefa SPA czy karta dań, wypełniona polskimi specjałami, trafi
chatka grillowa. Dzięki nim imprezy firmowe w indywidualne gusta każdego smakosza.

Centralne Muzeum
Jeńców Wojennych
w Łambinowicach

fot. Sławoj Dubiel

ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice; tel.: 77 4343475; www.cmjw.pl;
wstęp bezpłatny
Muzeum mieści się w obiektach dawnego
poligonu wojskowego Lamsdorf. Obóz zaczął działać w czasie wojny
prusko-francuskiej, później funkcjonował podczas I wojny światowej.
W trakcie II wojny światowej, w pewnym okresie, był największym
obozem jenieckim w okupowanej Europie. Stała ekspozycja obejmuje zbiory dotyczące tematyki jenieckiej okresu II wojny światowej
oraz wystawę poświęconą obozom w Lamsdorf (Łambinowicach).

fot. arch. UM w Nysie

Muzeum w Nysie

ul. Biskupa Jarosława 11, 48-300 Nysa;
tel.: 77 4332083;
www.muzeum.nysa.pl; wstęp biletowany
To najstarsza instytucja muzealna na
Opolszczyźnie. Powstało w 1897 r. z inicjatywy Towarzystwa Sztuki i Starożytności

fot. arch. Wikimedia Commons

Sanktuarium św. Józefa
w Prudniku

ul. J. Poniatowskiego 5, 48-200
Prudnik; tel.: 77 4067250;
www.prudnik.franciszkanie.com
Początki obecności Franciszkanów
w Prudniku sięgają 1852 r. Zakonnicy
pozostali tu, z przerwami, do 1945 r. Solidny, murowany klasztor powstał w 1900 r. Zasłynął jako miejsce więzienia w latach
1954–1955 kardynała Stefana Wyszyńskiego. Można zwiedzać celę
Prymasa Tysiąclecia, w której eksponowana jest jego sutanna.

Twierdza Nysa

Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19,
48-300 Nysa; tel.: 77 4334971,
602 654 128; www.twierdzanysa.com;
opłata za przewodnika
Strategicznie położona Nysa, przez wieki
była chroniona systemami obronnych murów. Pierwsze z nich przedstawia drzeworyt z Kroniki Świata z 1493 r.
Nowożytne fortyfikacje powstały w 1594 r., a przełomowy dla nyskich
systemów obronnych był rok 1741, gdy w czasie wojny z Austrią król
pruski Fryderyk II zdobył miasto. Według jego koncepcji Nysa miała
się stać „obozem warownym”. W ówczesnej Europie tutejsza twierdza
była jedną z najsilniejszych i najnowocześniejszych. Dziś w jej skład
wchodzi 14 obiektów: reduty, forty i obwałowania, które posiadają
wielkie walory historyczne, dydaktyczne i krajobrazowe.

Wieża Woka w Prudniku

pl. Zamkowy, 48-200 Prudnik; tel.:
77 4068060; www.muzeumprudnik.pl
Wieża pełni rolę punktu widokowego. Budowla mierzy 41 m wysokości i stanowi
pozostałość po XIII-wiecznym zamku.
Jest najstarszym zabytkiem Prudnika i jednym z najstarszych tego typu obiektów w Polsce. Budowniczym
wieży i twierdzy pochodzącej z 1255 r. był rycerz Wok z Rużomberku.

Zamek w Otmuchowie

ul. Zamkowa 4, 48-385 Otmuchów;
tel.: 77 4315148, 4314691;
www.zamek.otmuchow.pl
Historia zamku sięga 1. połowy XII w.,
a dokumenty z 1245 i 1261 r. wymieniają
budowlę jako siedzibę kasztelana. Przebudowany w końcu XVI w. na renesansową rezydencję, stał
się ulubioną siedzibą biskupów wrocławskich. W 1810 r. zamek
otrzymała słynna rodzina Humboldtów. Do dziś zachowało
się skrzydło północno-wschodnie; unikatową atrakcją budowli
są tzw. końskie schody, zapadnia i cela głodowa.

fot. arch. Zamku w Otmuchowie

pl. Katedralny 7, 48-300 Nysa; tel.:
77 4332505, www.bazylika-nysa.pl
Wspaniałe dzieło architektury gotyckiej.
Wrażenie robi zwłaszcza wsparte na wysokich filarach sklepienie. Powstała na przełomie XII i XIII w. parafia
św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki obejmowała obszar tzw. Nowego Miasta. Obecny kościół powstał przed 1392 r., a rozbudowano go
w XV w. Świątynia sąsiaduje z nigdy nieukończoną dzwonnicą z 1474 r.

ul. B. Chrobrego 5, 48-200 Prudnik;
tel.: 77 4068060; www.muzeumprudnik.pl; wstęp biletowany
Główna siedziba muzeum mieści się
w zespole baszt obronnych z XV w.
oraz w budynkach przylegających do
średniowiecznych murów miejskich. Niegdyś był tu arsenał,
potem miejskie więzienie, wieża ciśnień i schronisko młodzieżowe. Muzeum otwarto w 1959 r. dzięki staraniom Józefa Wierzyńskiego i ofiarności prudnickiej społeczności.

fot. o. Faustyn Zatoka OFM

Bazylika
św. Jakuba St. Apostoła
i św. Agnieszki w Nysie

Muzeum Ziemi Prudnickiej

fot. arch. UM w Nysie

Polecane
Atrakcje

w Nysie. Obecnie posiada bogate zbiory malarstwa, rzeźby i grafiki, a na szczególną uwagę zasługuje galeria malarstwa europejskiego od XV do XIX w.

Festiwale i wydarzenia kulinarne

Festiwal Smaku „Kuchnia nysko-jesenicka”, maj, miejsce:
Diecezjalny Dom Formacyjny w Nysie, organizator: Diecezjalny Dom Formacyjny w Nysie
Konkurs Kulinarny na Specjał Głogówecki, wrzesień, miejsce: rynek w Głogówku, organizator: MGOK w Głogówku
Święto Miodu, wrzesień, miejsce: parafia św. Piotra i Pawła
w Nysie, organizatorzy: parafia św. Piotra i Pawła w Nysie,
Biuro Nyskiej Drogi św. Jakuba, Wojewódzki Związek Pszczelarzy, LGD „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”

Podmioty wyspecjalizowane
w organizacji imprez kulinarnych

Lokalna Grupa Działania „Nyskie Księstwo Jezior
i Gór”, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa; tel.: 77 4080588;
www.nyskieksiestwo.turystyka.net
Kulinarny Skarbiec, Wilamowice Nyskie 21, 48-330 Nowy Świętów; tel.: 693 667 632; www.kwadratgroup.pl/wilamowice/nyskie
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Odwiedzając północne krańce Opolszczyzny, dotrzemy do miejsc,
których dzieje sięgają zamierzchłych czasów. Dzięki opowieściom
o zmiennych kolejach losu i dziejach żyjących tu ludzi poznamy także
historię powstawania i rozkwitu kuchni regionalnej. A trzeba wiedzieć, że
to właśnie w tym rejonie zarejestrowano na liście produktów tradycyjnych
dania stanowiące klasykę kuchni śląskiej, czyli kluski śląskie, opolską roladę
wołową i modro kapustę.

W Byczynie i Biskupicach

Rolada śląska, fot. archiwum Pałacu Większyce

Kanon kuchni śląskiej

Kluski śląskie są dumą każdej gospodyni, która wie, jak „kulać”
je starannie, by były równiutkie i zgrabne, z dziurką pośrodku. Rolada musi być rozbita na cieniutki plasterek, obsmażona w sam raz, z pachnącym boczkiem i cebulką, z posmakiem
musztardy. A modro kapusta? To prawdziwa sztuka – zrobić
ją nie za twardą i niezbyt miękką, w miarę słodką i odpowiednio kwaskową, z posmakiem wysmażonych skwarek. Poezja
smaku! Nic dziwnego, że ten zestaw – intuicyjnie kojarzony
z istotą smaku Opolszczyzny – podawany jest niemal w każdej z restauracji na szlaku kulinarnym.
Rejestracja tych produktów jako tradycyjnych, podobnie jak
Kołocza Śląskiego, to zasługa Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” z siedzibą w Kujakowicach Górnych. Sam Kołocz
Śląski, pulchne ciasto drożdżowe z kruchą posypką na górze,
z nadzieniem serowym, jabłkowym lub makowym, jako jedyny
z 61 produktów tradycyjnych Opolszczyzny trafił w 2011 r. na
listę Unii Europejskiej, zyskując miano produktu regionalnego
(jako 29 potrawa z Polski i 4. z terenu historycznego Górnego
Śląska). Ze względu na rangę produktu i jego ochronę przepisami unijnymi zawiązano stowarzyszenie o nazwie „Konsorcjum
Producentów Kołocza Śląskiego”. Należy do niego 10 piekarni
w województwie opolskim i 3 w województwie śląskim.
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Byczyna, wchodząca w skład ziem Mieszka I i Bolesława
Chrobrego oraz ich następców, w przeszłości była znaczącym
śląskim miastem handlowym, w którym odbywało się kilka
jarmarków rocznie. Handlowano m.in. wyrobami tutejszych
rzemieślników, którzy zrzeszali się w cechach. W połowie
XVI w. były to cechy: piekarski, rzeźniczy, poszewniczy, krawiecki, szewski, kuśnierski i kowalsko-ślusarski. Dziś Byczyna,
miasto pięknie położone, pozbawione przemysłu, ze sklepami,
barami i restauracjami, wykorzystuje swoje atuty historyczne
i stawia na rozwój turystyki.
Z odległych, bo XV- i XVI-wiecznych czasów, pochodzi
większość obwarowań i wież miejskich, już z daleka zwracających uwagę podróżnych. Za ich sprawą Byczyna konkuruje
o miano „polskiego Carcassonne” z leżącym na drugim krańcu
regionu Paczkowem. Jest tu co podziwiać: zachowane niemal
w całości mury obronne, kwadratowe wieże bramne zwane
Polską, Niemiecką i Piaskową, fragment fosy oraz kościoły:
ewangelicki św. Mikołaja i parafialny pw. Trójcy Świętej. Zabytkową zabudowę można oglądać ze szczytu wieży ratusza,
przy okazji zwiedzając izbę tradycji i przyglądając się mechanizmowi ratuszowego zegara.
Do historycznych tradycji średniowiecza nawiązuje drewniany średniowieczny gród nad zalewem Brzózki w pobliskich
Biskupicach. Grodzisko zajmuje ok. 2 tys. m², a przy budowie zużyto ponad 1,5 tys. kubików drewna modrzewiowego.
Odwiedzając to miejsce w czasie turniejów bądź Międzynarodowych Festynów Rycerskich, dzięki grupom rekonstrukcyjnym można się znaleźć w konwencji wieków średnich. Kto
przy okazji wizyty w regionie chciałby zasmakować w dawnej,
tradycyjnej kuchni regionalnej, powinien zajrzeć do Zapiecka

Pewnego razu na leżącym na wschód od Byczyny Wzgórzu Krzyżowym, gdzie krzyżowały się drogi handlowe,
zatrzymali się wędrowcy podróżujący ze swoim z dobytkiem. Czuli się tutaj bezpiecznie, bo mając widok
ze wzgórza, nie mogli być zaskoczeni znienacka przez
wroga. Nagle byczek z ich stada, grzebiąc racicą, natrafił w ziemi na naczynie wypełnione złotymi monetami.
Wędrowcy uznali to za szczęśliwy znak i postanowili
założyć tu osadę zwaną Byczyną.

w miejscowości Mirowszczyzna. W drewnianej izbie dzięki
nagromadzonym starym sprzętom i potrawom pyrkającym na
piecu odbędziemy kulinarną wyprawę w czasie.

Z dawnych czasów

O przeszłości tych ziem przypominają cenne, zabytkowe cmentarze i pałacyki oraz rynki z ciekawymi ratuszami, które były
duszą każdego z miast jako ośrodki władzy i centrum życia
towarzyskiego. Dawne siedziby rajców miejskich w Byczynie,
Kluczborku i Oleśnie różnią się architektonicznie, ale żadnej
nie można odmówić uroku. Byczyński ratusz z dwupiętrową
wieżą zakończona iglicą ma przybudowane piętrowe domy,
które powstały w miejscu bud kramarskich. Ten w Kluczborku zawdzięcza kształt XVIII-wiecznemu barokowi, a stojący
w Oleśnie, niewiele młodszy, jest nietypowym neoklasycystycznym gmachem z sześciokolumnowym portykiem. W Kluczborku o zachowanie tradycji kulinarnych dba restauracja w hotelu
Spałka z kuchnią autorską, w kreatywny sposób wykorzystującą najlepsze produkty lokalne.
Powrotowi do kuchni regionu i kultywacji dawnych zwyczajów
sprzyja reaktywowane Koło Gospodyń Wiejskich w Kuniowie,
założone w 1975 r. Dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju
Wsi Kuniów powstała Izba Pamięci Regionalnej i Rzemiosła, w skład której wchodzą kuźnia, piekarnia i izba regionalna.
We wnętrzach, wypełnionych oryginalnymi XIX-wiecznymi
sprzętami, odbywają się warsztaty i pokazy dawnych zawodów
rzemieślniczych. Pamiątkami z pobytu są wyroby pochodzące
z kuźni i piekarni – Podkowa Kuniowska i Chleb Kuniowski.
Może je sobie własnoręcznie przygotować każdy zwiedzający.
Kto zgłodnieje przy pracy, dobrze i regionalnie zje w restauracji Nad Stawem w Bogacicy. Połączenie lokalnej kuchni z rozległym terenem zielonym i stawem, po którym goście pływają
łódkami, zapewnia pełny relaks.

W okolicach Kluczborka i Olesna można spotkać wkomponowane malowniczo w krajobraz ludowe przedstawienia Męki Pańskiej, tzw. bożymanki, pochodzące
z XIX i początku XX w. Miały chronić przed czającym
się wszędzie złem, a stawiano je zwykle na skrzyżowaniu dróg, w miejscu samobójstwa, mordu, znalezienia
nieochrzczonego dziecka lub ludzkiej czaszki.

Kraina miodem i mlekiem płynąca

Historia sztuki kulinarnej to nie tylko miejsca, byłaby martwa
bez ludzi – wybitnych osobowości. Kuchnia kluczborsko-oleska
ma swojego ambasadora w osobie księdza dra Jana Dzierżona,
który przyczynił się do stworzenia kuchni miodowej. Muzeum
im. Jana Dzierżona w Kluczborku wprowadza nas w świat tego
odkrywcy tajemnic rodziny pszczelej, popularyzatora pszczelarstwa, społecznika i naukowca. Obserwując życie w ulach, odkrył,
że pszczoły rozmnażają się poprzez partenogenezę (dzieworództwo). Za swoją pracę badawczą otrzymał wiele wyróżnień, a obok
medali i dyplomów poczesne miejsce zajmuje tytuł doktora honoris causa uniwersytetu w Monachium przyznany w 1872 r. Podążając tropem „Kopernika ula”, trafimy do Pasieki Zarodowej
w Maciejowie, do dworku, gdzie żył Dzierżon, a teraz popularyzuje się jego dorobek, prowadząc m.in. hodowlę matek pszczelich.
Połączenie pszczelarstwa i mleczarstwa, rozwijanego przez
Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Oleśnie, zaowocowało
utworzeniem klastra turystycznego Kraina Miodu i Mleka. Tutejsi
przedsiębiorcy branży spożywczej utworzyli też Klaster Dobrej
Żywności „Oleski Koszyk” i wspólnie promują jego znak towarowy oraz produkty wyróżnione certyfikatem Oleskiego Koszyka.
Wprowadzili też ser twarogowy i masło z Olesna na listę produktów tradycyjnych. Z kolei Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” odpowiada za umieszczenie na ministerialnej liście
kapusty kiszonej z Bobrowy. Tradycje pszczelarstwa rozsławiają
pochodzące z tych terenów miody wołczyńskie i miód rudnicki.
Na uwagę zasługuje też chleb mleczny praszkowski z Praszki.

Na szlakach...

Wspomniany Maciejów oraz pobliski Bąków, Laskowice i kilkanaście innych miejsc w tej części Opolszczyzny łączy Szlak
Drewnianego Budownictwa Sakralnego. Kryje on w sobie
piękno zabytkowych kościółków zaklęte w pachnących modrzewiem deskach, belkowanych stropach i gontach pokrywających strome dachy zakończone wieżyczkami. Wśród tych
klejnotów prawdziwą perłą jest kościół św. Anny na obrzeżach Olesna, blisko owianego legendami leśnego uroczyska
o nazwie „Siedem Źródeł”. Świątynia ma niezwykłą bryłę –
do pierwotnego kościoła dobudowano w XVII w. pięć kaplic
o barokowym wystroju, osadzając je na planie podobnym do
gwiazdy lub kwiatu róży, który Olesno ma w herbie. Kościół
to wotum wdzięczności dla św. Anny w podzięce za uratowanie w 1444 r. młodej dziewczyny przed zbójcami.

Ponoć cieśle budujący kościółek św. Anny na bagnach
pod Olesnem sprawili modlitwami, że przed każdym
z nich wytrysnęło źródło, a teren wokół kościoła stał się
suchy. Później przy tamie spiętrzającej wodę stanęła
karczma. Jej specjalnością stały się pstrągi szpikowane
słoniną i wyborne oleskie kluski różane.

W kościele w Laskowicach w dębowej trumnie opatrzonej
krzyżem leży kobieta w stroju szlacheckim. Zmarła na
początku XVII w., a jej ciało jest doskonale zachowane,
mimo że nigdy nie zostało zmumifikowane. Jak twierdzą naukowcy, to zasługa panującego tu niezwykłego
mikroklimatu i wyjątkowo silnego pola magnetycznego.

Z Olesna do Woźnik prowadzi szlak turystyczny imienia
Józefa Lompy. Ten słynny na Śląsku polski działacz i pisarz
ludowy urodził się 29 czerwca 1797 r. w Oleśnie, zmarł natomiast 29 marca 1863 r. w Woźnikach. Tu też znajduje się jego
grób. Na kolumnie widnieje napis: „Niech Ślązak, narodowość
swą lubiący, pozna Ojców Swoich, Ich Czyn, Ich Obyczaje.”
Pamiętajmy, że niezależnie od losów politycznych i przynależności tej ziemi do Piastów Śląskich, Habsburgów i Prus, tereny te były żywym ośrodkiem kultury polskiej. Świadczy o tym
również przywiązanie do tradycji kulinarnych. Restauracja wykwintnego pałacu w Pawłowicach przyciąga gości smakami,
za którymi tęsknimy od dzieciństwa, a ich wyjątkowy smak
zawdzięczamy staremu piecowi chlebowemu.

Miejscowe piwa, warzone zgodnie z wielowiekową tradycją,
zdobyły wiele piwowarskich nagród, m.in. 1. miejsce w Konsumenckim Konkursie „Chmielaki Krasnostawskie” (w 2013 r.
marka Namysłów Pils, rok później marka Kozackie Mocne).
Z Namysłowa blisko jest do bardzo ciekawego miejsca –
kompleksu Jakubus w Jakubowicach, znanego centrum rekreacji i miejsca zawodów jeździeckich, obejmującego pałac, hotel
i restaurację ze szlaku kulinarnego Opolszczyzny.

Drożdże, gorzałka i piwo

Aktualnie najstarsza czynna drożdżownia w Polsce znajduje się
w Wołczynie, a jej powstanie wiąże się z otwarciem ostatniego
odcinka tzw. Kolei Prawobrzeżnej Odry. Fabryka, zbudowana
w latach 1890–1893 przez spółkę Mahlich & Muche, powstała obok mleczarni parowej (wraz z nią działała też gorzelnia).
Po wojnie znacjonalizowana, od 1950 r. nosi nazwę Państwowa
Drożdżownia i Gorzelnia w Wołczynie, a od 1973 r. – Śląska
Fabryka Drożdży Polmos. W tym czasie fabryka zaopatrywała w wołczyńskie drożdże aż jedną czwartą kraju! W latach 90.
zakład wykupił francuski koncern Lesaffre, potentat na rynku
dodatków piekarskich i cukierniczych. Dzięki utrzymaniu produkcji, gości odwiedzających Wołczyn wciąż wita zapach drożdży, który na stałe wkomponował się w historię miasteczka.
Wypada wspomnieć też o sięgających XVI w. tradycjach piwowarstwa w Namysłowie. Pierwszy browar na zamku uruchomiono już w 1536 r. Obecny zakład założył pochodzący
z Turyngii August Haselbach, piwowar, który w 1826 r. osiedlił
się w Namysłowie, zakupił dawny browar joannitów i go zmodernizował. Dziś zakład należy do spółki Browar Namysłów.

W Namysłowie w 1844 r. urodził się August Fuhrmann,
konstruktor i promotor fotoplastykonów. Jego wynalazek, Kaiser-Panorama (Panorama Cesarska) umożliwiał 25 osobom jednoczesne oglądanie przezroczy stereo
skopowych. Dzięki Fuhrmannowi co tydzień do 250
fotoplastykonów w wielu krajach Europy trafiały zestawy
50 ręcznie kolorowanych przezroczy, stanowiących aktualną, kronikarską dokumentację bieżących wydarzeń.
Browar w Namysłowie, ok. 1908 r.,
Fot. Archiwum Fotopolska.eu
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Hotel
Spałka
Dane teleadresowe:
ul. Waryńskiego 16, 46-200 Kluczbork, tel.: 77 4122000
www.hotelspalka.pl
recepcja@hotelspalka.pl

Szczególnie polecane daniE:
grillowana pierś z kurczaka z kostką podaną na
sosie z szyjek rakowych w towarzystwie szparagów
z grzankami i masłem (zob. s. 73);
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Czterogwiazdkowy hotel Spałka mieści się w sta- której sok jest wykorzystywany do produkcji pyszrannie odrestaurowanej XIX-wiecznej kamienicy nych lodów. Ponadto w karcie dań pojawiają się
w Kluczborku. Chętnie zatrzymują się tu biznes- sezonowe atrakcje, takie jak np. Wiosna Polskich
meni i pracownicy firm zwabieni kompleksem Pomidorów. Ambicją szefa kuchni jest również
odnowy biologicznej oraz doceniający smakowi- przywrócenie do łask konsumentów mięsa krótą i wyszukaną, a jednocześnie zdrową kuchnię. liczego, w którego produkcji Opolszczyzna była
Restauracja Pasja, działająca w hotelu tak wyso- niegdyś prawdziwą potentatką.
kiej klasy, musi spełniać wymogi jakościowe i stale
Warto podkreślić, że zgłoszony przez restauprezentować odpowiednie standardy. Pieczołowi- rację Pasja przepis na grillowaną pierś z kurczacie dba o to szef kuchni, który wynajduje lokalne ka z kostką podaną na sosie z szyjek rakowych
produkty dobrej jakości, by przyrządzać z nich w towarzystwie szparagów z grzankami i maprawdziwe frykasy. Są wśród nich m.in. pstrąg słem zdobył I miejsce w plebiscycie kulinarnym
z Paliwody, regionalne odmiany jabłek czy mięta, „Opolskie Smaki – rozSmakuj Opole 2014”.

Pałac
Pawłowice

W restauracji w Pawłowicach przygotowy- śląskich, wypędzonych z kolei przez Niemców,
wane są dania kuchni polskiej i międzynaro- popieranych przez ówczesnych Pawłowiczan. Po
dowej, opracowane na bazie wyłącznie natural- 1928 r. majątek przekazano osadnikom z okręnych składników, z wykorzystaniem sezonowych gów Warburga i Westfalii. W dobudowanej częproduktów. W karcie można znaleźć wiele dań ści pałacu znalazła miejsce straż pożarna, a sam
gmach stał się ośrodkiem kulturalno-oświatoregionalnych.
Goście, degustując serwowane tu potrawy, wym Pawłowic i miejscem kolonii letnich dla
mogą zadumać się nad historią pałacu widoczne- dzieci z Opola. W czasie II wojny mieścił się tu
go z okien restauracji. Jego historia sięga 1864 r., obóz pracy dla kobiet, a przez większość 2. poczyli daty wybudowania go przez Wilhelma łowy XX w. w budynku działały szkoły.
Szczególnie polecane dania: gruszka pieczona
von Pannwitz. Późniejszy dzierżawca Rittmeiser
Opustoszały na początku XXI w. pałac po 2010 r. z prażonym słonecznikiem i migdałami na miodzie
Mayer, założyciel parku i inicjator nowych inwe- odzyskał dawny splendor pod rządami nowych (zob. s. 90); kołocz śląski (zob. s. 93).
stycji, podejrzewany był o konszachty z diabłem. właścicieli. W piwnicach zabytkowej budowli
Legenda mówi o czerwonym pokoju, w któ- urządzono część spa, a obok małą winiarnię i hirym przyjmował samego czarta, który do pała- storyczny salonik. Tu, wśród dawnych sprzętów,
cu przybywał bryczką pod osłoną nocy. Dalsze funkcjonuje stary piec chlebowy, gdzie wypieka
koleje losu sprowadziły tu uczestników powstań się wyśmienity udziec z chrupiącą skórką.
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fot. arch. OROT

Dane teleadresowe:
Pawłowice 58, 46-310 Gorzów Śląski, tel.: 34 3411466
www.palacpawlowice.pl
info@palacpawlowice.pl

Restauracja
Jakubus
Dane teleadresowe:
Jakubowice 36, 46-113 Wilków, tel.: 669 667 539
www.jakubus.pl
jakubus@jakubus.pl
fot. arch. Restauracji Jakubus

Szczególnie polecane danie:
zupa rybna jakubowicka (zob. s. 70).
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Restauracja w kompleksie rekreacyjnym Jaku- stołami i meblami, oddalona od pozostałych
bus mieści się w odrestaurowanym neoklasycy- budynków.
stycznym dworze z 1882 r. Podstawą kuchni są
Dominującym akcentem ośrodka Jakubus są
świeże, niemrożone produkty, a kolejne zmia- konie. Tutejszy klub jeździecki organizuje zany aury współgrają z odnawianym co miesiąc wody, w tym rangi międzynarodowej. Spośród
sezonowym Daniem Szefa Kuchni. Tutejszą 70 koni, dla których przeznaczono nowoczesne
specjalnością są potrawy z ryb, a ofertę dla go- stajnie, plac turniejowy i padoki, 20 służy rekreści, zwłaszcza uczestników szkoleń, urozma- acji, a 50 to konie sportowe. Rozległy areał poicają pokazy i warsztaty kulinarne. Przy dobrej zwala na swobodne lonżowanie, ćwiczenia na
pogodzie goście spożywają posiłki na zadaszo- ujeżdżalni i przejażdżki w terenie. Malowninym letnim patio lub na kanapach w ogrodzie. cze stawy o powierzchni ponad 20 ha zachęcaW dolnej kondygnacji dworu znajduje się Piano ją wodniaków do korzystania z kajaków, łódek,
Bar z salą bilardową i palarnią cygar.
katamaranów, żaglówek i desek windsurfingoOfertę uzupełnia zapewniająca atmosfe- wych, a dzięki zarybieniu korzystają z nich rówrę swojskiej zabawy Stodoła z drewnianymi nież wędkarze.

Restauracja
Nad Stawem
Dane teleadresowe:
pl. Targowy 1, 46-243 Bogacica, tel.: 77 4148667
www.nadstawem.feldman-restaurants.pl
nadstawem@feldman-restaurants.pl
Co wyróżnia restaurację Nad Stawem spośród
innych lokali w okolicach Kluczborka? Otóż
znana jest ona z serwowania pysznej kuchni
tradycyjnej okraszonej śląskim i bawarskim
smaczkiem. Wśród wielu propozycji wyróżnia
się pstrąg pani Müller, przygotowywany według
przepisu sprzed stu lat!
Plenerowe imprezy mają zaplecze w postaci
funkcjonalnie zaaranżowanego 3-hektarowego
parku, z grillem na 500 osób. Przyszli nowożeńcy mogą wziąć tu romantyczny ślub w plenerze.
Jest on udzielany w stojącej nad brzegiem stawu altanie, do którego z restauracji prowadzi
drewniany taras.

Tereny wokół restauracji nadają się również
do rekreacji w gronie rodzinnym. Można tu
spacerować lub popływać wokół wyspy i pod
romantycznym mostkiem na rowerkach wodnych, a wędkarze mogą „zasadzić się z kijem” na
szczupaka, karpia, okonia czy leszcza.

Szczególnie polecane danie: pstrąg pani Müller
(zob. s. 87).
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RestauracjA
Zapiecek

Dane teleadresowe:
Mirowszczyzna 61a, 46-325 Rudniki, tel.: 34 3506205
www.zlotakaczka.eu
Tradycyjna chata z bali w sercu Opolszczyzny –
czemu nie? Sentyment do klimatów etnicznych
to często dobry sposób na biznes. Różnorodni goście Zapiecka dowodzą, że w atmosferze
babcinej chałupy każdy dobrze się czuje. I poważny biznesmen w garniturze, i kierowca ciężarówki w drodze, i pragnący relaksu biesiadnik
– w końcu każdy z nich potrzebuje domowego
ciepła. Ofercie Zapiecka przyświeca maksyma:
„Przepisy stare jak świat, dobre jak chleb i sprawdzone jak przyjaciel”. Zapachu tutejszego rosołu
z drobiu i wołowiny, który pyrkocze na blasze
Szczególnie polecane danie: placki z blachy z różnymi prawdziwego wiejskiego pieca, nie da się pododatkami (zob. s. 88). równać z niczym innym. A placki ziemniaczane z blachy? Na te przysmaki chętnie ściągają do Zapiecka okoliczni smakosze, a stoły na
niedzielne obiady trzeba rezerwować z dużym
wyprzedzeniem.
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Właściciele restauracji dzielą się z gośćmi nie
tylko zamiłowaniem do dobrych, tradycyjnych
smaków, ale i prawdziwą pasją. Od dawna gromadzili zabytkowy sprzęt kuchenny i dekoracje
wyciągane ze strychów i piwnic. Tu wszystko
jest autentyczne: fotografie rodziców na ścianach, stare narty zapinane na klamry i kołowrotek. Również zięć, prawdziwy góral z Żywiecczyzny i kucharz – pasjonat regionalnych
smaków. Autentyczna jest także fotografia wykonana w 2012 r. w Pałacu Prezydenckim przy
degustacji soków z Zapiecka, w trakcie konkursu „AgroLiga”.
Obok Zapiecka mieści się hotel z zapleczem
noclegowym i restauracja Złota Kaczka, wykorzystywana w trakcie bankietów, wesel i innych
imprez okolicznościowych.

Biskupice 58, 46-220 Byczyna; tel.:
602 613 386; www.grod.pl.tl, zwiedzanie całego grodu po uprzednim
kontakcie telefonicznym
We wsi Biskupice nieopodal historycznej Byczyny stoi nad zalewem Brzózki replika średniowiecznego grodu. Za drewnianą bramą grodu odbywają się turnieje
rycerskie i średniowieczne igrce, a atmosfera grodu przenosi
nas w odległe czasy. Na co dzień na turystów czekają „uciechy
dla gawiedzi”: warsztaty rzemiosł rycerskich, strzelanie z łuku,
dyby, karczma i zbrojownia. Na terenie grodu organizowane
są także tematyczne kolonie letnie dla dzieci.

Kościół św. Anny
w Oleśnie

ul. Gorzowska 72, 46-300 Olesno;
tel.: 34 3582070; parafia Bożego
Ciała w Oleśnie, ul. Kościelna 1;
www.parafia-olesno.pl
Pątnicze sanktuarium św. Anny to najpiękniejszy kościół odpustowy nie tylko na Opolszczyźnie, ale
i w całym kraju. Świątynia ma średniowieczny rodowód, a jej
powstanie wiąże się z legendą o cudzie uczynionym przez
św. Annę Samotrzecią. Ta perła na Szlaku Drewnianego Budownictwa Sakralnego, zbudowana na planie róży z pięcioma
kaplicami, nazywana jest „oleską różą zaklętą w drewnie”. Jej
makieta była prezentowana na światowej wystawie sztuki architektonicznej w Nowym Jorku. Kościółek usytuowany jest
na obrzeżach miasta, od północnej strony. Administruje nim
parafia Bożego Ciała w Oleśnie.

fot. arch. www.freeimages.com

Gród Rycerski
w Biskupicach

ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork;
tel.: 77 4182707; www.muzeum.
kluczbork.pl; wstęp biletowany
Muzeum w Kluczborku poświęcone
jest głównie historii pszczelarstwa i hodowli pszczół od czasów najdawniejszych do współczesności,
ze szczególnym uwzględnieniem osoby i działalności księdza
Jana Dzierżona. Możemy tu zobaczyć jeden z najstarszych zabytków pszczelarskich w Polsce i w Europie, czyli tzw. barć odrzańską – fragment drzewa bartnego wydobytego z dna Odry,
a datowanego na X w. Ciekawe ekspozycje prezentują ule pniowe, słomiane i figuralne, narzędzia i sprzęt pszczelarski oraz
dyplomy i odznaczenia „Kopernika ula”, księdza Dzierżona.

Pasieka Zarodowa
im. ks. dra Jana Dzierżona
w Maciejowie

Maciejów 8, 46-211 Kujakowice Górne; tel.: 77 4131977;
www.miodzmaciejowa.pl
Pasieka w Maciejowie znajduje się miejscu związanym z życiem i pracą księdza dra Jana Dzierżona,
światowej sławy odkrywcy i wielkiego polskiego reformatora
pszczelarstwa. Ośrodek w Maciejowie powstał w 1968 r. jako
żywy pomnik ku czci Dzierżona, mający za zadanie popularyzację jego osiągnięć. Dziś nadal prowadzi się tu badania nad życiem
pszczół, poza tym hoduje się matki pszczele na potrzeby pasiek
towarowych i amatorskich oraz produkuje miody o wybitnych
walorach zdrowotnych. Obiekt dostępny dla zwiedzających.

fot. arch. Wikimedia Commons

fot. arch. Grodu Rycerskiego

Polecane
Atrakcje

Muzeum im. Jana
Dzierżona w Kluczborku

Ewangelicko-augsburski
Kościół Księżnej Zofii
w Pokoju

na dwóch piętrach, lożę książęcą, ołtarz z przedstawieniami scen
ewangelicznych oraz złocone listwy gzymsowe. Na pobliskim
cmentarzu warto zwrócić uwagę neoklasycystyczny grobowiec
przedstawiający naturalnej wielkości kobietę.

Festiwale i wydarzenia kulinarne

Festyn Maciejowskie Miodu Smakowanie, sierpień, miejsce:
Pasieka Zarodowa w Maciejowie, organizator: Pasieka Zarodowa w Maciejowie

Podmioty wyspecjalizowane
w organizacji imprez kulinarnych

Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”, ul. Dworcowa 20,
46-300 Olesno; www.oleskikoszyk.pl
Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna,
ul. Katowicka 1, pok. 410, 46-200 Kluczbork; tel.: 77 4185218
wew. 153; www.kolot.pl, www.e-kolot.pl
Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, siedziba: ul. XXX-lecia 5, 46-211 Kujakowice Górne; biuro: Rynek 1, 46-200 Kluczbork; tel.: 77 4131138, 530 111 550;
www.dolinastobrawy.pl
Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”, Sternalice 81,
46-333 Sternalice; tel.: 34 3435754; www.gornaprosna.pl
Sklep firmowy OSM Olesno, ul. Dworcowa 20, 46-300 Olesno; tel.: nr tel. 34 3582848, www.osm.interka.pl
Stowarzyszenie Konsorcjum Producentów Kołocza Śląskiego, ul. Powstańców Śląskich 25/6, 45-086 Opole; tel.: 500 367
730; www.kolocz.info
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kuniów, Kuniów 74,
46-200 Kluczbork; www.kuniow.pl

ul. 1. Maja 12, 46-034, Pokój, tel.:
77 4271055, zwiedzanie po uprzednim kontakcie z proboszczem
XVIII-wieczna luterańska świątynia pod
wezwaniem księżnej Zofii powstała według projektu niemieckiego architekta Schirmeistera. Ma kształt owalny z czterema
kwadratowymi przybudówkami. Ogromne wrażenie na zwiedzających robi rokokowe wnętrze, w którym można oglądać galerie
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Rosół
z podróbkami,

świeżą zieleniną oraz
domowym makaronem

Potrawę serwuje restauracja w pałacu Większyce,
zob. s. 45.
Składniki (na 6 porcji):
rosół 1 korpus drobiowy • 40 dag żeber wołowych •
3 marchewki • 2 pietruszki • 1 cebula • ½ selera •
½ pora • natka pietruszki • sól • pieprz
makaron • 2 szklanki mąki • 5–6 łyżek wody • 2 jajka •
odrobina soli
Rosół powinien „pyrkać” na niewielkim ogniu przez wiele godzin. Znawcy
twierdzą, że najlepszy jest pozostawiony na całą noc. Aromatyczny posmak
jarzyn i zieleniny oraz smak mięsa, a zwłaszcza wyrazistych podrobów,
rozkwita wtedy w całej pełni. Nie do przecenienia są również lecznicze,
wzmacniające właściwości rosołu.
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Włoszczyznę, korpusy drobiowe oraz porcję wołowiny na rosół myjemy i wkładamy do garnka
z zimną wodą. Cebulę podsmażamy na złoto
i dodajemy do wywaru. Całość gotujemy na wolnym ogniu przez ok. 2 godziny, uważając, aby nie
doprowadzić do zagotowania. Na koniec doprawiamy pieprzem i solą do smaku.
Gdy rosół powoli będzie nabierał smaku, my
przygotujemy makaron domowej roboty. Mąkę
trzeba przesiać na stolnicę, zrobić wgłębienie na
środku i wbić do niego jajka. Składniki łączymy
ze sobą, dodając po trochu wody i szczyptę soli.

Powinniśmy zagnieść gładkie i sprężyste ciasto,
które następnie cienko wałkujemy i przepuszczamy przez maszynkę do makronu (można je
również pokroić ręcznie). Makaron gotujemy
w osolonym wrzątku do czasu, aż będzie al dente.
Ugotowany makaron zlewamy zimną wodą,
wykładamy na talerz razem z uprzednio ugotowanymi podrobami drobiowymi pokrojonymi w drobną kosteczkę i zalewamy gorącym rosołem.
Całość dekorujemy natką pietruszki i skrojoną
w kosteczkę gotowaną marchewką.

Wodzionka
na gęsim smalcu

Zupa wodzionka to smakowity i pożywny symbol biedy, oszczędności i gospodarności. Jest
niezwykle prosta w wykonaniu – czerstwy chleb
łamiemy lub kroimy na kawałki, następnie razem ze smalcem i rozdrobnionym czosnkiem

przekładamy na talerz. Całość zalewamy wrzącą wodą, przyprawiamy do smaku. Opcjonalnie
jako dodatek do wodzionki serwuje się obsmażone kartofle.

Potrawę serwuje restauracja Spichlerz Raszowa,
zob. s. 38.
Składniki (na 5 porcji):
5 kromek czerstwego chleba • 100 g smalcu z gęsi •
50 g czosnku • 2 l wody • sól • pieprz • uniwersalna
przyprawa do zup

Wodzionka – polewka z chleba na wodzie, kiedyś „zupa-bieda”, dziś wizytówka kuchni śląskiej. Mało
kto przyrządza ją dziś na gęsim smalcu, a właśnie taka wersja to dopiero gratka dla smakoszy!
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Zupa rybna
jakubowicka

Potrawę serwuje restauracja Jakubus, zob. s. 62.
Składniki (na 10 porcji):
1,5 kg karpia • 800 g szczupaka • 600 g leszcza •
200 g pomidorów (malinówka) • 100 g roszponki •
1 cebula biała (palona) • 1 por • po 300 g marchwi
• selera i pietruszki • 500 g chleba na zakwasie •
po 2 łyżki lubczyku i kolendry • 0,3 l śmietany
kwaśnej 18% • sól • 7 ziaren pieprzu • chilli suszone •
imbir świeży • natka pietruszki • koperek

Włoszczyznę obieramy, zalewamy zimną wodą,
dodajemy przyprawy i ryby. Gotujemy na wolnym ogniu ok. 3 godzin, tak by była klarowna.
W tym czasie kroimy w cienkie paski połowę
ugotowanej marchewki, następnie łączymy ją ze
świeżymi ziołami i pokrojonymi w kostkę pomidorami. Całość mieszamy i wykładamy na talerz.

Przed podaniem zalewamy gorącym bulionem,
dodając kawałki ryb obranych z ości. Śmietanę
łączymy z koperkiem i serwujemy w osobnym
pojemniczku. Kolejnym dodatkiem do zupy rybnej jest chleb na zakwasie z ziarnami słonecznika, a opcjonalnie również warzywa sezonowe.

Od wielu lat w tradycji polskiej kuchni zupa rybna była traktowana jako sprawdzian kunsztu kulinarnego.
Ryby dostępne w stawach i jeziorach wzbogacały smak zupy nie tylko zdrowymi kwasami omega, ale i olejkami
eterycznymi, a zioła i warzywa sezonowe nadawały jej wspaniałej delikatności. Zupa rybna jakubowicka,
gotowana z prawdziwą pasją, przechodziła wiele modyfikacji, a jej obecna postać jest efektem długotrwałej pracy
szefa kuchni. Ryby używane do jej przygotowania pochodzą z tutejszej hodowli, ze stawów o czystej, przepływowej
i klarownej wodzie. Połączenie ich z regionalnymi, ekologicznymi produktami oraz młodymi pędami sezonowych,
dopiero co wychylających się z ziemi warzyw daje niesamowity efekt i doznania smakowe, a przy tym moc witamin
oraz składników mineralnych. Jakubowicka zupa jest wzbogacona o imbir i ostrą paprykę, które delikatnie nadają
ostrości i podkreślają wyborny smak. Również dodatki do zupy – chleb na naturalnym zakwasie, kwaśna śmietana
i koper – to wspomnienia, które na długo zostają w pamięci kulinarnego podróżnika.
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Żurek
na maślance

Obieramy ziemniaki, cebulę i czosnek. Ziemniaki należy ugotować i przecisnąć przez praskę. Maślankę zagotowujemy i oddzielamy serwatkę (najlepiej przez gazę). Pozostały płyn
przelewamy ponownie do garnka, dodajemy
liść laurowy, ziele angielskie i przesmażony boczek z cebulką. Do zupy wlewamy śmietankę,

doprawiamy majerankiem, solą i pieprzem. Na
koniec dodajemy skrojoną białą kiełbasę. Zagęszczamy. W międzyczasie gotujemy jajka
przepiórcze na twardo.
Na środku talerza układamy ziemniaki, zalewamy żurkiem i układamy przekrojone przepiórcze jajo. Całość dekorujemy lubczykiem.

Potrawę serwuje restauracja w hotelu Hugo,
zob. s. 44.
Składniki (na 4 porcje):
0,2 l maślanki • 150 g białej kiełbasy •
100 g wędzonego boczku • 200 g ziemniaków •
200 g cebuli • 200 ml śmietany 30% • 3 ząbki czosnku •
4 jajka przepiórcze • 2 liście laurowe • 3–4 ziarna
ziela angielskiego • 2 łyżki majeranku • lubczyk do
dekoracji

Te potrawę znano na Śląsku Opolskim już w XV w. i uważano za typowo chłopski pokarm. Nazwa
„żur” pochodzi od niemieckiego przymiotnika „sauer”, oznaczającego coś kwaśnego bądź zakwaszonego.
W okresach niedostatku żur jadano nawet dwa lub trzy razy dziennie. W każdym śląskim domu był
specjalny garnek zwany żurokiem, w którym zawsze fermentował zakwas. Żur symbolizował post,
a symboliczne „palenie żuru” oznaczało jego koniec.
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Confit z gęsi
na sosie chlebowo–tymiankowym z sufletem
z mąki orkiszowej,
płatków owsianych,
podgrzybków
i polskich serów

Potrawę serwuje restauracja w zamku Moszna, zob. s. 46.
Składniki (na 8 porcji):
gęś 500 g uda z gęsi • 50 g tłuszczu z gęsi • sól morska •
rozmaryn • pieprz młotkowy
sos miąższ z 8 kromek chleba • 80 ml porto • 5 ząbków
czosnku • 4 gałązki tymianku • 3 cebule • 3 łyżki cukru •
wywar z mięsa
suflet 100 g sera bursztyn • 25 g cebuli • 25 g masła •
10 g podgrzybków • 7 jajek • 4 łyżki tartego oscypka •
4 ml oliwy • 4 pęczki szczypiorku • 3 łyżki płatków
owsianych górskich • 2 łyżki mąki orkiszowej • 2 łyżki
bułki tartej • 1 łyżka mąki pszennej • 1 szklanka mleka •
pęczek natki pietruszki • sól • chilli • gałka muszkatołowa •
tymianek • szałwia

–72–

Po wyjęciu środkowej kości mięso nacieramy przyprawami, sznurujemy, następnie pieczemy w tłuszczu z gęsi przez 4 godziny, w temperaturze 85°C.
Produkty do sosu (oprócz chleba) dodajemy do
karmelu z cukru i gotujemy do uzyskania esencji.
Po jej otrzymaniu całość cedzimy i ponownie gotujemy na małym ogniu, tym razem już dodatkiem
chleba. Przystępujemy do przygotowania sufletu, zaczynając od podsmażenia grzybów z cebulą.
W rondlu na stopionym maśle podsmażamy mąkę,

dolewamy mleko, całość mieszamy dokładnie, aż
zgęstnieje, i zdejmujemy z ognia. Dodajemy sery,
żółtka, szczypior, grzyby z cebulą, płatki owsiane
i przyprawy. W osobnym naczyniu ubijamy sztywną pianę z białek, następnie delikatnie łączymy ją
z masą sufletową. Przekładamy do form wysmarowanych tłuszczem i posypanych bułką tartą. Suflet pieczemy ok. 25 minut w temperaturze 185°C.
Przed podaniem mięso gęsi odgrzewamy 9 minut
w temperaturze 180°C.

Ta potrawa to kwintesencja kuchni autorskiej, w której połączenie niezwykle prostych składników daje
wyrafinowany efekt! Confit to metoda konserwowania zamarynowanego w ziołach mięsa poprzez
powolne gotowanie go w tłuszczu. Danie godne zamkowej kuchni!

Grillowana
pierś
z
kurczaka
z kostką podaną na

sosie z szyjek rakowych
w towarzystwie szparagów
z grzankami i masłem

Filet z kurczaka doprawić do smaku i gotować
w temperaturze 62°C do momentu, aż mięso będzie miękkie. Szparagi obrać, następnie obgotować z solą i cukrem. Pokrojoną cebulę i mięso
rakowe zeszklić, dodać śmietanę, potem całość
zredukować i doprawić do smaku. Na koniec sos

należy zblenderować. Bagietkę kroimy, potem
smarujemy kromki masłem z dodatkiem awokado, czosnku i pietruszki. Przed podaniem grillujemy filet i szparagi, a bagietkę pieczemy w temperaturze 180°C do momentu, aż się zezłoci.

Kto dziś pamięta szyjki rakowe? A przecież niegdyś raków w rzekach było w bród i poławiało się je
gołymi rękoma. Sos z takiego rarytasu był bardzo ceniony w staropolskiej kuchni. Podawany współcześnie,
w towarzystwie szparagów, sprawia, że kurczak zyskuje godną oprawę.

Potrawa zdobyła 1. miejsce w plebiscycie „Opolskie
„
Smaki 2014 . O dostępność dania pytaj w restauracji
Hotelu Spałka, zob. s. 60.
Składniki (na 10 porcji):
2 kg filetów drobiowych z kostką • 1 kg
szparagów • 600 g szyjek rakowych • 200 g cebuli •
200 g klarowanego masła • 100 g masła (zwykłego) •
1 główka czosnku • 1 pęczek natki pietruszki •
1 bagietka • 1 awokado • 0,6 l śmietany 36%
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Kaczka
z żurawiną

serwowana z kluseczkami
leniwymi, czerwoną
kapustą zasmażaną i sosem
żurawinowym

Potrawę serwuje restauracja Szara Willa, zob. s. 17.
Składniki (na 2 porcje):
kaczka 2,6 kg tuszy z kaczki • 200 g jabłek • 50 g miodu •
200 ml czerwonego wina • 100 ml soku z cytryny •
majeranek i tymianek
kluski leniwe 350 g ziemniaków • 125 g mąki
ziemniaczanej • 100 g twarogu półtłustego • 75 g mąki
pszennej • 1 jajko • sól
kapusta zasmażana 250 g czerwonej kapusty •
50 g wędzonego surowego boczku • 40 g cukru •
35 g soli • 20 ml octu • 1 liść laurowy • ziele angielskie
sos żurawinowy 100 g żurawiny w żelu • 50 g cukru •
75 ml czerwonego wina

Sprawioną tuszkę kaczą nacieramy solą i pieprzem, następnie marynujemy w zalewie z czerwonego wina, miodu i soku z cytryny, połączonej
ze świeżym majerankiem i tymiankiem. Wnętrze kaczki wypełniamy cząstkami obranych jabłek. Całą tuszkę szczelnie owijamy folią spożywczą i wkładamy do lodówki na minimum
6 godzin, po czym pieczemy mniej więcej 140
minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 150–160°C. Kluski leniwe: Ziemniaki gotujemy, odcedzamy i przepuszczamy przez praskę razem z twarogiem. Dodajemy oba rodzaje
mąki i jajko. Ciasto na kluski szybko zagniatamy
(nie może być zbyt twarde), kroimy i gotujemy

w osolonej wodzie.
Zasmażana czerwona kapusta: Poszatkowaną
kapustę gotujemy ok. 30 minut (do miękkości)
w wodzie z dodatkiem liścia laurowego, ziela
angielskiego i octu (dzięki niemu warzywo zachowa kolor, zamiast octu można też użyć soku
z cytryny). Odcedzamy. Boczek kroimy drobno i podsmażamy, by wytopić tłuszcz. Dodajemy kapustę, całość dusimy jeszcze parę minut
i doprawiamy do smaku solą, cukrem i octem.
Gotową kaczkę podajemy z sosem żurawinowym, kluseczkami leniwymi i zasmażaną czerwoną kapustą.

Kaczka ze swoim szlachetnym mięsem zdecydowanie uatrakcyjnia nasze polskie menu, a sposób, w jakim
jest podawana w Szarej Willi, to strzał w dziesiątkę. Kulinarną!
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Pieczona
pierś gęsi

marynowana w czerwonym
winie i tymianku
podana z kaszą pęczak
i burakami na ciepło

Pierś gęsi obtaczamy w ziołach i przyprawach,
następnie marynujemy w czerwonym winie
przez ok. 12 godzin. Po tym czasie wkładamy
mięso do piekarnika nagrzanego do temperatury
170°C i pieczemy przez mniej więcej 2 godziny,
do miękkości, podlewając ją od czasu do czasu

czerwonym winem. W osobnych garnkach gotujemy kaszę pęczak oraz buraki.
Upieczoną pierś gęsi nakładamy na talerz razem z pęczakiem i pokrojonymi w kostkę, ciepłymi burakami. Danie polewamy sosem spod
gęsi i dekorujemy natką pietruszki.

Potrawę serwuje restauracja w pałacu Większyce,
zob. s. 45.
Składniki (na 3 porcje):
1 podwójna pierś gęsi • 250 g kaszy pęczak •
4 duże buraki • czerwone wino • tymianek • natka
pietruszki • sól • pieprz

Gęsina robi w ostatnich latach prawdziwą furorę! Ta tutaj, starannie zamarynowana, spotka się na
talerzu z najszlachetniejszą z kasz. Płynie stąd pożytek dla obu uzupełniających się składników, na
dodatek – jakże smaczny!
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Golonko
św. Jacka

Potrawę serwuje restauracja Kamieniec, zob. s. 37.
Składniki (na 1 porcję):
1 kg golonki wieprzowej z kością • 100 g wędzonego
boczku • 300 g białej kapusty • 1 cebula • 15 ml miodu •
łyżeczka soli • mieszanka przypraw do golonki

Oczyszczone wieprzowe golonko z kością peklujemy w zalewie solnej ok. 3 dni. Po tym czasie
wyciągamy z solanki, nacieramy mieszanką przypraw na bazie miodu i odstawiamy w chłodne
miejsce na kolejne kilka godzin. Mięso pieczemy
w piecu w temperaturze ok. 300°C do miękkości, czyli mniej więcej 2,5 godziny.

Gotowe golonko serwujemy na kapuście przygotowanej w następujący sposób: poszatkowaną
białą kapustę obgotowujemy do miękkości, następnie dodajemy pokrojony w kostkę i wysmażony wędzony boczek oraz poszatkowaną świeżą
cebulę. Całość doprawiamy wedle uznania. Golonko dobrze smakuje z chrzanem, musztardą
oraz dobrej jakości pieczywem.

Wprawdzie wydaje się, że ze znanych potraw św. Jacek promował tylko swoje słynne pierogi, możemy
jednak przypuszczać, co by powiedział na taki przysmak: chrupiący, pachnący… Bez dwóch zdań – ta
golonka nawet świętego by skusiła!
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Grillowany
stek z udźca
jagnięcego

w asyście karmelizowanych
buraków i kaszy
jęczmiennej z palonym
masłem

Mięso myjemy i osuszamy papierowym ręcznikiem. W moździerzu ucieramy wszystkie zioła,
czosnek, sól i pieprz. Utarte składniki łączymy
z oliwą i nacieramy mięso, potem odstawiamy je
do lodówki na co najmniej 12 godzin. Po tym czasie mięso możemy zawakować (wakowanie – pakowanie mięsa próżniowo, co pozwala zachować
cały smak produktu i przedłuża jego przydatność).
Przygotowane w ten sposób mięso przez 90 minut poddajemy obróbce termicznej w temperaturze 58°C przy użyciu cyrkulatora i kąpieli wodnej.
W międzyczasie możemy ugotować kaszę na
sypko i pokroić buraki w kostkę ok. 1 x 1 cm.
Na patelni sporządzamy karmel z miodu, cukru
i masła (pamiętajmy, że nigdy nie mieszamy go
łyżką, tylko po prostu poruszamy naczyniem).
Gdy karmel zyska brązowy kolor, dodajemy

buraki, przesmażamy je 3 minuty, wlewamy wino
i czekamy, aż odparuje, na koniec doprawiamy
do smaku. Takie buraki możemy jeść na ciepło
i na zimno.
Do ugotowanej kaszy potrzebujemy palonego
masła. Podgrzewamy je na średnim ogniu i czekamy, aż się zezłoci. Przygotowane w ten sposób
nada potrawie orzechowego smaku i koloru. Łączymy masło z kaszą i podgrzewamy.
Gdy mięso jest już gotowe, należy je studzić
przez 10 minut w temperaturze otoczenia, a następnie wstawić na 10 minut do wody z lodem.
Dzięki temu część soków wróci z powrotem
do mięsa. Na koniec wyciągamy je z woreczka
i wrzucamy na rozgrzanego grilla, by nabrało
charakterystycznego wyglądu. Podajemy z kaszą i karmelizowanymi buraczkami.

Potrawę serwuje restauracja w hotelu Zacisze,
zob. s. 27.
Składniki (na 4 porcje):
mięso 600–700 g steków z udźca jagnięcego
z kością • 150 ml oleju z orzechów laskowych •
2 ząbki czosnku polskiego • po 1 małej łyżeczce
świeżego tymianku • rozmarynu • cząbru i mięty •
½ małej łyżeczki ziaren kolendry • sól • pieprz
burak karmelizowany 400 g buraków • 35 g masła •
80 ml czerwonego wina wytrawnego • 1 łyżka miodu
lipowego • 1 łyżka brązowego cukru • sól • pieprz •
kasza 200 g kaszy jęczmiennej • 100 g masła • sól
Metodę sous vide, czyli proces długiego, próżniowego gotowania potraw w szczelnie
zamkniętych workach umieszczonych w ciepłej wodzie, opisał w 1799 r. sir Benjamin
Thompson, a przez lata udoskonalali ją Amerykanie i Francuzi. Dziś jest modna
w nowoczesnej kuchni molekularnej. Mięso tak przygotowane jest delikatne, bardzo
soczyste i zachowuje naturalny smak. Do łask wróciło również karmelizowanie
warzyw i owoców, co pozwala wydobyć z nich całą słodycz.

–77–

Krupniok
z zielonym jabłkiem

Potrawę serwuje restauracja w hotelu Spałka,
zob. s. 60.
Składniki (na 1 porcję):
150 g krupnioku z Górek • 100 g jabłek (np. odmiana
Wealthy lub Königin) • 100 g chleba mlecznego
praszkowskiego • 20 g miodu • 30 ml soku z aronii
i jabłek • 1 płaska łyżeczka lecytyny sojowej •
czosnek • sól i pieprz • olej
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Pokrojony w grube plastry krupniok z Górek karmelizujemy na miodzie z przyprawami.
Z chleba wykrawamy grzanki bez skórki. Smarujemy je oliwą, nacieramy czosnkiem i grillujemy. Jabłko myjemy i bez obierania dzielimy

na 8 części, następnie usuwamy nasiona i również kładziemy na rozgrzany grill. Sok z aronii
i jabłek mieszamy z lecytyną sojową i tworzymy pianę.

Jabłka regionalne – odmiany Berlepsch, Książę Albrecht Pruski, Königin, Grafsztynek i Wealhty – to
skarby Opolszczyzny. Ceni je również szef kuchni w hotelu Spałka, który w codziennej pracy starannie
dobiera lokalne produkty wykorzystywane w potrawach kuchni europejskiej. W prezentowanym, bardzo
oryginalnym daniu połączenie regionalnych jabłek z krupniokiem jest wprost mistrzowskie.

Polędwiczka
wieprzowa
na musie jabłkowo-grzybowym, serwowana
z nieprażoną kaszą
gryczaną

Jabłko odmiany Książę Albrecht Pruski (zwane
także jabłkiem księcia Albrechta) obieramy ze
skórki i trzemy na tarce. Grzyby leśne kroimy
w kostkę i przesmażamy na mocno rozgrzanym
klarowanym maśle. Najlepsze do tej potrawy są
prawdziwki, ponieważ nadają musowi dodatkowy, lekko orzechowy posmak. Do grzybów
wrzucamy starte jabłko i dusimy, aż powstanie

mus. W razie potrzeby można go stopniowo
podlewać śmietanką.
Polędwiczkę trzeba oczyścić z błonek, pokroić
na dość grube plastry i natrzeć marynatą. Smażymy je z obu stron, niezbyt długo, by mięso
zanadto nie wyschło. Gotowe mięso polewamy
musem jabłkowo-grzybowym i podajemy z ugotowaną kaszą gryczaną nieprażoną.

Potrawę serwuje restauracja Dębowy Gościniec
przy hotelu Dębowe Wzgórze, zob. s. 54.
Składniki (na 10 porcji):
1,8 kg polędwiczki wieprzowej
marynata 5 łyżek oleju • 3 ząbki czosnku •
1 łyżka przyprawy do grilla • pieprz kolorowy
młotkowany
mus 1,5 kg jabłek Książę Albrecht Pruski •
300 g prawdziwków • 300 g miodu •
0,5 l śmietanki 30%

Grzyby – pachnące skarby lasu, w połączeniu z jabłkiem! Hmmm..., w takim wykwintnym aromacie
polędwiczka wieprzowa nabierze nowej treści, a kasza gryczana poczuje się nobilitowana.
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Rolada
wołowa,
kluski śląskie,
modro kapusta

Potrawę serwuje restauracja Salomon, zob. s. 16.
Składniki (Na 3 porcje):
rolady 6 plastrów wołowiny (grubość 1 cm) •
40 g wędzonego boczku • 1 ogórek kiszony • 1 średnia
cebula • 1 łyżka musztardy • 1 łyżka smalcu • sól • pieprz
sos mąka • magii • sól • pieprz
kluski śląskie 1 kg ziemniaków • 250 g mąki
ziemniaczanej • 1 jajko
modro kapusta 100 g boczku • 1 cebula • ½ główki
czerwonej kapusty • sól • pieprz • cukier • ocet
Kanon kuchni Śląska Opolskiego, a zarazem prawdziwe trzy w jednym, tak
jak wiara, nadzieja i miłość. Bez nich nie ma tradycyjnego niedzielnego obiadu
na śląskim stole. I choć to zestaw powtarzalny, nigdy się nie znudzi!
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Pokrojone w plastry mięso zbić z obu stron tłuczkiem, posolić i oprószyć pieprzem. Odstawić. Cebulę posiekać, boczek skroić w cieniutkie paski,
a ogórek w kosteczkę. Każdy plaster mięsa posmarować cienko musztardą, posypać cebulą, na nią
położyć ogórek i boczek. Roladę dobrze zwinąć
i obwiązać nitką, a potem smażyć ze wszystkich
stron na rozgrzanym tłuszczu. Po podsmażeniu
podlewamy mięso wodą i dusimy do miękkości.
W tym czasie robimy kluski śląskie. Ziemniaki
należy ugotować i przecisnąć przez praskę. Masę
wkładamy do miski i wyrównujemy łyżką. Całość dzielimy na cztery części, potem wyjmujemy

1/4 ziemniaków, a w to miejsce dosypujemy mąki
ziemniaczanej. Dodajemy jajko, mieszamy i zagniatamy ciasto. Formujemy okrągłe kluski, które
gotujemy we wrzącej, osolonej wodzie (gdy kluski
wypłyną, jeszcze chwilę je zostawiamy).
Wywar z pieczonych rolad, zagęszczamy mąką
i doprawiamy magii, solą oraz pieprzem.
Rolady podajemy z kluskami, sosem i modro
kapustą (należy ją poszatkować, zalać szklanką
wody i gotować do miękkości, potem odcedzić
i dodać do niej przesmażoną cebulę oraz boczek
pokrojony w kostkę; przyprawić do smaku solą,
pieprzem, cukrem i octem).

Roladki
z
dzika
nadziewane borowikami,

podawane z szarymi
kluskami i kiszoną kapustą

Mięso kroimy w płaty, rozklepujemy, solimy i pieprzymy. Borowiki obgotowujemy. Cebulkę przysmażamy na maśle, dodajemy odcedzone borowiki, prószymy solą i pieprzem, całość smażymy.
Płaty z dzika wykładamy masą borowikową, następnie mięso wraz z nadzieniem zwijamy w roladkę (można pomóc sobie dratwą kuchenną). Tak
przygotowane roladki obsmażamy z każdej strony
w brytfance, po czym wstawiamy do piekarnika
rozgrzanego do 180˚C na ok. 2 godziny.
W tym czasie obieramy ziemniaki. Połowę gotujemy do miękkości w osolonej wodzie, pozostałe 0,5 kg trzemy na tarce, potem wykładamy na

bawełniany ręcznik, zawijamy i wyciskamy z nich
skrobię. Odciśnięte, łączymy z ziemniakami ugotowanymi i przeciśniętymi przez praskę. Dodajemy mąkę ziemniaczaną (tyle, ile masa wchłonie).
Formujemy kluski dowolnej wielkości i wrzucamy
do gotującej się, lekko solonej wody.
Do wywaru, powstałego po duszeniu się roladek
dodajemy odrobinę czerwonego wytrawnego wina.
Całość zagotowujemy aby alkohol odparował. Zagęszczamy kwaśną śmietaną z mąką i dodajemy do
wywaru. Na końcu solimy i pieprzymy do smaku.
Gotowe roladki z dzika podajemy z szarymi kluskami i kapustą kiszoną z dodatkiem boczku.

Potrawę serwuje restauracja w hotelu Salve,
zob. s. 53.
Składniki (na 1 porcję):
Roladki 180 g mięsa z dzika od szynki •
40 g borowików • 40 g cebuli • 20 g masła • szczypta
soli • szczypta pieprzu
sos wytrawne wino • kwaśna śmietana • mąka • sól • pieprz
szare kluski 1 kg ziemniaków • mąka ziemniaczana • sól
Dziczyzna gości na naszych stołach od święta, a borowiki też nie należą
do plebejskich potraw. Akcent lokalny to szare kluski i kapusta, z których
niegdyś słynął Głogówek. Ciekawe połączenie, warto się skusić! W przeszłości
temu przysmakowi nie potrafili się oprzeć Oppersdorffowie zamieszkujący
głogówecki zamek.
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Śląskie
niebo

Potrawę serwuje restauracja U Mnicha, zob. s. 18.
Składniki (na 4–5 porcji):
śląskie niebo 500 g schabu • 100 g suszonych śliwek •
½ słoiczka powideł śliwkowych • 2 liście laurowe •
kilka ziaren pieprzu • kilka ziaren ziela angielskiego
buchty 500 g mąki • 30 g drożdży • 2 jajka • ½ szklanki
mleka • szczypta cukru i soli do smaku

Zaczynając prace nad tą potrawą, należy pamiętać, że mięso wędzone jest słone, dlatego
powinno się zachować szczególną ostrożność
przy dosalaniu, by nie zepsuć końcowego smaku. Dobrze uwędzony schab, tzw. kasler, należy
obgotować do miękkości w przyprawach, następnie dodać suszone śliwki i dusić ok. 30 miKażdy Ślązak zna i ceni śląskie niebo, składające się z suszonych owoców, mięsa i klusek. nut. Powstały sos zagęścić powidłami.
Jakie są jego początki? W czasach przedlodówkowych zapasy mięsa wieprzowego
Gdy schab będzie się gotować, można zacząć
zazwyczaj wędzono w dymie z drewna, by je przechować do następnego świnobicia. przygotowywać buchty. Rozpuszczamy drożTrzymane w drewnianych szafkach na mięso zwanych spyrnikami lub śrankami, dże w ciepłym (nie gorącym!) mleku, potem
odkrawano po kawałku i gotowano w aromatycznym sosie z suszu.
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dodajemy pozostałe składniki. Całość wyrabiamy i odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe
miejsce. Wyrośnięte ciasto wałkujemy na grubość 1 cm i wycinamy z niego krążki. Czekamy, aż wyrosną, po czym parujemy ok. 15 minut
w garnku z gotującą się wodą, przykrytym pieluchą tetrową bądź płaskim sitkiem (to na nich
kładziemy buchty). Można też użyć specjalnych
wkładów do gotowania na parze.
Pokrojone plastry schabu podajemy z gorącym
sosem i świeżo zrobionymi buchtami.

Udziec
z
królika
z kluskami panierowanymi
i buraczkami na zimno

Mięso dokładnie myjemy i nacieramy czosnkiem
zmieszanym z solą. Odstawiamy do lodówki na
2 godziny, po tym czasie obsmażamy na złoty
kolor z każdej strony i przekładamy do brytfanki. Marchewkę i pietruszkę obieramy i kroimy
w cienkie plastry. Tak przygotowanymi warzywami obsypujemy mięso królika i całość dusimy ok. 1,5 godziny (do miękkości), od czasu do
czasu polewając potrawę bulionem.
Gdy mięso jest w piekarniku, przygotowujemy panierowane kluski. W tym celu należy
ugotować ziemniaki i przecisnąć je przez praskę. Masę wkładamy do miski i wyrównujemy

łyżką. Całość dzielimy na cztery części, potem
wyjmujemy 1/4 ziemniaków, a w to miejsce dosypujemy mąki ziemniaczanej. Dodajemy jajko,
zagniatamy. Z ciasta formujemy okrągłe kluski,
które gotujemy we wrzącej, osolonej wodzie. Po
wyjęciu panierujemy je w bułce tartej i smażymy we frytkownicy.
Potrawę podajemy z buraczkami – wcześniej należy je ugotować, obrać, zetrzeć na tarce i przełożyć na roztopione na patelni masło,
następnie przyprawić, dodać śmietanę, zamieszać
i smażyć ok. 1 minuty. Buraczki można podawać
na ciepło albo na zimno.

Potrawę serwuje restauracja Antek, zob. s. 28.
Składniki (na 2 porcje):
udziec z królika 4 udźce z królika • 4 marchewki •
1 korzeń pietruszki • 1 ząbek czosnku • bulion
rosołowy • sól • olej
kluski panierowane 1 kg ziemniaków • 250 g mąki
ziemniaczanej • 1 jajko • bułka tarta
buraki kilka buraków • cebula • 2 łyżki śmietany 22% •
2 łyżeczki masła • sól • pieprz
Już od samej nazwy ślinka cieknie… Króliki, niegdyś często hodowane na
Śląsku Opolskim, dziś są rarytasem! A kluski panierowane – też nie lada
rzadkość! Zimne buraczki idealnie pasują do tego duetu.

–83–

Żeberka

z pańćkrautem

Potrawę serwuje restauracja U Mnicha, zob. s. 18.
Składniki (na 4–5 porcji):
żeberka ok. 1,5 kg żeberek wieprzowych • ziele
angielskie • liść laurowy • szczypta pieprzu i soli •
pańćkraut 1 kg kiszonej kapusty • 500 g gotowanych
ziemniaków • 300 g wędzonego boczku • 3–4 cebule

Cebule obrać i posiekać. Boczek skroić w drobną
kostkę. Oba składniki łączymy z kiszoną kapustą
i całość zasmażamy. Uwaga, kapusta powinna być
tylko lekko podsmażona, niezbyt miękka. Gdy
osiągnie pożądany stan, mieszamy ją z ugotowanymi wcześniej i utłuczonymi ziemniakami.
Na koniec doprawiamy pańćkraut do smaku.

Żeberka – po mniej więcej cztery na osobę –
trzeba obsmażyć, by zamknąć mięso, a następnie
udusić pod przykryciem z przyprawami. Gdy
będą gotowe, pododajemy je z pańćkrautem.

Tradycja kuchni Śląska Opolskiego w pigułce. Żeberka znane są w wielu kuchniach świata, ale te, podane
z pańćkrautem, sprowadzą nas na właściwe miejsce na kulinarnej mapie.
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Karp
po
niemodlińsku

Wszystkie przyprawy wymieszać, potem oprószyć
nimi dzwonki z karpia przecięte na pół. Świeże
warzywa pokroić w krążki. Dno naczynia żaroodpornego wysmarować margaryną, ułożyć połowę
posiekanych warzyw, na to wyłożyć przygotowane
wcześniej kawałki karpia, przykryć resztą warzyw,

a z wierzchu otulić wszystko plastrami cebuli. Należy pamiętać, by każdą warstwę – przed nałożeniem kolejnej – lekko oprószyć przygotowaną
mieszanką przyprawową. Piec w piekarniku rozgrzanym do temperatury 175°C przez ok. 55 minut. Podawać ze świeżym pieczywem.

Potrawę serwuje restauracja Na Wyspie, zob. s. 29.
Składniki (na 1 porcję):
200 g karpia (dzwonki) • 70 g marchewki •
70 g pietruszki • 70 g cebuli • ¼ kostki margaryny •
sól • pieprz • suszona marchew • suszona cebula •
suszony seler • natka pietruszki

Delikatny karp obłożony warzywami rozwija pełnię aromatu, gdy powoli dochodzi w piecu... Taki
sposób przyrządzania, zdrowszy niż panierowanie, na pewno przyjmie się nie tylko na Opolszczyźnie.

–85–

Polędwica
z
dorsza
z zielonymi szparagami

i purée marchewkowym

Potrawę serwuje restauracja w hotelu Hugo,
zob. s. 44.
Składniki (na 1 porcję):
220 g dorsza bałtyckiego • 100 g zielonych
szparagów • 100 g ziemniaków • 50 g klarowanego
masła • 50 g masła (zwykłego) • 50 g mąki •
20 g marchewki • 100 ml śmietany • gałka
muszkatołowa • cukier • sól • pieprz • cytryna

Polędwicę z dorsza oczyścić, umyć i wysuszyć.
Przyprawić solą, pieprzem i odstawić.
Od szparagów odciąć zdrewniałe części, resztę
obrać i gotować w wodzie z solą, cukrem i cytryną ok. 5 minut. Po wyjęciu pokroić na trzy części
i podsmażyć na klarowanym maśle z przyprawami.
Przyrządzanie musu marchewkowego zaczynamy od obrania marchewki i ziemniaków,
a potem gotujemy je osobno w osolonej wodzie do miękkości. Po ugotowaniu miksujemy

na purée i mieszamy. Przyprawiamy do smaku
gałką muszkatołową, solą i pieprzem.
Do ryby sporządzamy sos cytrynowy – w rondelku topimy masło, następnie dodajemy mąkę
i mieszamy, by nie było grudek. Po uzyskaniu
jednolitej konsystencji wlewamy śmietanę, cały
czas mieszając. Dodajemy sól, pieprz, cukier
i cytrynę.
Dorsza podajemy na purée marchewkowym,
ze szparagami i sosem cytrynowym.

Nowoczesna kuchnia, szczególnie ta spod znaku fusion, chętnie korzysta z podobnych zestawień: lekka ryba,
eleganckie szparagi i swojska marchewka, wszystko umiejętnie doprawione. To rozkosz dla podniebienia!
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Pstrąg pani
Müller

Pstrąga umyć dokładnie pod zimną wodą i osuszyć. Czosnek obrać, drobno posiekać i natrzeć
nim rybę od środka. Na zewnątrz przyprawiamy
ją solą, pieprzem i estragonem. Tak przygotowanego pstrąga nacinamy z obu stron delikatnie na skórce po przekątnej, oprószamy w mące

i smażymy ok. 10–15 min na małym ogniu na
rozgrzanej wcześniej patelni grillowej z odrobiną oleju. Pod koniec smażenia obtaczamy masło
w posiekanym koperku i wkładamy do środka
pstrąga. Rybę podajemy z cytryną i świeżym
pieczywem.

Potrawę serwuje restauracja Nad Stawem, zob. s. 63.
Składniki (na 1 porcję):
1 tusza pstrąga • 100 g masła • 10 g mąki • 10 ml oleju
rzepakowego • 2 ząbki czosnku • po szczpcie soli •
pieprzu cytrynowego i estragonu • koperek

Przed stu laty pani Müller raczyła gości bawiących w Bogacicy swoim pstrągiem. Choć wiele czasu
upłynęło, a świat się zmienił – dawny smak, uzyskiwany dzięki starej recepturze – pozostał do dziś. No
i gdzie lepiej może smakować taka rybka, jak nie nad stawem, w otoczeniu wody i zieleni?
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Placki
z blachy

z różnymi dodatkami

Potrawę serwuje restauracja Zapiecek, zob. s. 64.
Składniki (na 3 porcje):
placki 600 g ziemniaków • 1 jajko • 1 łyżka mąki
pszennej • sól • pieprz
sos borowikowy 300 g borowików mrożonych •
50 g masła • 300 ml śmietany 30% • 1 cebula • sól • pieprz • olej
sos pieprzowy po 100 g papryki • cebuli czerwonej •
cukinii i pieczarek • 200 ml śmietany 30% • sól • pieprz
kolorowy • tymianek • rozmaryn • oliwa z oliwek
gulasz 600 g karkówki • 200 g papryki •
200 g pieczarek • 100 g cebuli • puszka pomidorów •
100 g oleju • 10 g mielonej słodkiej papryki • liść
laurowy • ziele angielskie • sól • pieprz
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Placki: Ziemniaki zetrzeć na tarce, dodać jajko,
mąkę, sól i pieprz do smaku. Wszystko dokładnie
wymieszać. Na rozgrzanej blasze uformować łyżką stołową małe placki i smażyć je na złoty kolor.
Sos borowikowy: Cebulę pokroić w drobną kostkę i przesmażyć na maśle, potem dodać borowiki.
Doprawić solą i pieprzem, wlać śmietanę i całość gotować na małym ogniu, aż sos zgęstnieje.

Warzywa z sosem pieprzowym: Wszystkie warzywa pokroić w grubą kostkę, smażyć na rozgrzanej oliwie na złoty kolor, następnie dodać
czosnek, tymianek i rozmaryn. W osobnym
garnku zagotować śmietanę z kolorowym pieprzem i solą. Całość odparować, mieszając do
zgęstnienia sosu. Warzywa podawać na plackach, polane sosem.

Placki smażone na blasze są inne niż z patelni. Ta chrupiąca, sucha skórka z posmakiem przypalenia,
ten zapach! Można by je jeść codziennie… Jest tylko jeden warunek – musimy dysponować własnym
piecem z blachą.

Prouzonki

Boczek pokroić w kostkę i wysmażyć. Ziemniaki
obrać, ugotować i ubić, gdy są gorące. Wsypać
do nich mąkę, intensywnie mieszając, i polewać
gorącym tłuszczem. Mąka musi się zaparzyć.
Wymieszaną masę przetrzymujemy w cieple,

Potrawę serwuje restauracja Śtantin, zob. s. 30.
najlepiej w gorącym piecu, żeby się prouzyła Składniki (na 3-4 porcje):
(„dochodziła”). Nabieramy łyżką kluski w formie 1 kg ziemniaków • 200 g wędzonego boczku • 2 łyżki
kudłatych, strzępiastych kulek, nakładamy na ta- mąki ziemniaczanej • sól
lerz i polewamy gorącymi skwarkami z boczku.

Potrawa stara jak świat i niezwykle prosta. Nazwa pochodzi od prouzenia (prużenia), czyli przetrzymywania
potrawy w gorącym piecu, aż dojdzie. Smakuje wybornie, podawana jedynie ze skwarkami z boczku
i kubeczkiem kefiru. Jest tak dobra, że szkoda ją podawać z mięsem, bo przyćmiewa wszystkie dodatki.
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Gruszka
pieczona
z prażonym słonecznikiem

i migdałami na miodzie

Potrawę serwuje restauracja w pałacu Pawłowice,
zob. s. 61.
Składniki (na 1 porcję):
1 gruszka • 3 łyżeczki miodu • migdały •
słonecznik • cynamon

Umytą i obraną gruszkę (zostawiamy ogonek!)
kroimy od dołu w cienkie plastry, do mniej więcej 4/5 długości owocu – chodzi o to, by szczyt
gruszki utrzymywał dolne partie w całości. Następnie pieczemy ją w piecu w temperaturze
ok. 160°C z parowaniem, podlewając od czasu
do czasu miodem. Dokładny czas pieczenia zależy od gatunku i wielkości gruszki.

Na osobnej patelni prażymy migdały i słonecznik – ich ilość można dostosować do indywidualnych preferencji. Po upieczeniu gruszkę
układamy na talerzu, posypujemy migdałami,
słonecznikiem oraz cynamonem, a do dekoracji
deseru warto użyć listka świeżej mięty.

Taki deser przyćmi nawet główne danie. Wszystkie składniki smakowite, a połączenie doskonałe: aromat
gruszki, lekka gorycz prażonych nasion i orzechów, a do tego rozkoszna słodycz miodu. Palce lizać!
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Jabłka
prażone
z cynamonem i miodem,
zapieczone z chrupiącą
posypką, z sosem
waniliowym

Obrane jabłka kroimy w kostkę, prażymy z cukrem, miodem i cynamonem, następnie przekładamy do naczynia żaroodpornego. Wierzch
posypujemy kruszonką – trzeba zagnieść mąkę
i cukier razem z miękkim masłem na jednolitą
masę, potem schłodzić, a na koniec zetrzeć na
tarce o grubych oczkach lub kłaść małe, rwane
palcami kawałki kruszonki na jabłka. Całość
zapiekamy w piekarniku w temperaturze 180°C.

Do owoców podajemy sos waniliowy: wlewamy mleko do rondelka i gotujemy, po zagotowaniu rozpuszczamy w nim białą czekoladę
i dosypujemy cukier wanilinowy. Cały czas mieszamy. W osobnym naczyniu rozprowadzamy
żółtko w małej ilości sosu (to zapobiegnie jego
zwarzeniu). Przelewamy do rondelka z mlekiem
i gotujemy jeszcze przez chwilę, aż sos zgęstnieje.

Potrawę serwuje restauracja Spichlerz Raszowa,
zob. s. 38.
Składniki (na 5 porcji):
jabłka 1 kg jabłek • 70 g miodu naturalnego •
50 g cukru • 10 g cynamonu
kruszonka 100 g mąki pszennej • 50 g cukru •
50 g masła • 10 g cukru waniliowego
sos 50 g białej czekolady • 1 żółtko • ½ szklanki
mleka • ½ łyżeczki cukru waniliowego

Prażone jabłka pachnące cynamonem kojarzą się z szarlotką, świętami i domowym ciepłem. Uwielbiają
je dzieciaki! Miód i sos waniliowy jeszcze bardziej podkreślają ich wyborny smak, a chrupiąca posypka
dopełnia całości. Taki deser mógłby w zasadzie wystarczyć za cały obiad.
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Jabłko
księcia
Albrechta

smażone na miodzie
gryczanym, z tradycyjną
maślaną kruszonką

Potrawę serwuje restauracja Dębowy Gościniec przy
hotelu Dębowe Wzgórze, zob. s. 54.
Składniki (na 10 porcji):
jabłka 10 jabłek odmiany Książę Albrecht Pruski •
3–4 łyżki miodu gryczanego • cynamon do smaku
kruszonka 300 g migdałów w płatkach • 100 g masła •
5 łyżek cukru • 1 żółtko • 1 łyżka mąki pszennej

Zaczynamy od przygotowania kruszonki, która będzie potrzebować czasu na schłodzenie się.
Płatki migdałów mielimy w młynku do kawy
lub używamy blendera. Otrzymaną grubą mąkę
migdałową mieszamy z miękkim masłem, cukrem i żółtkiem, następnie wyrabiamy ciasto,
dodając tyle mąki pszennej, aby powstała twarda, jednolita kula. Wkładamy ją do zamrażarki
na ok. 30 minut.

W tym czasie jabłko księcia Albrechta obieramy ze skórki i kroimy w drobną kostkę. Na rozgrzaną patelnię wlewamy łyżkę miodu gryczanego i czekamy, aż przestanie się pienić. Dopiero
w tym momencie dorzucamy jabłka. Owoce
smażymy ok. 5 minut, przyprawiając do smaku
cynamonem, rodzynkami itp. Następnie przekładamy je do kokilek lub innych żaroodpornych
naczyń, a na wierzch ścieramy przygotowaną
wcześniej kruszonkę Jabłka zapiekamy w temperaturze 180°C przez mniej więcej 15 minut.

Stara odmiana jabłoni Książę Albrecht Pruski została wyhodowana w 1865 r. przez królewskiego
ogrodnika C. Brauna, zatrudnionego w pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Miód gryczany należy do
ciemnych miodów letnich i doskonale komponuje się z charakterystycznym winnym smakiem tego jabłka.
Ciepły deser nabiera doskonałości pod klasyczną kruszonką.
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Kołocz
śląski

Zaczynamy od przygotowania ciasta drożdżowego
na rozczynie z niewielkiej ilości mąki, mleka, drożdży i cukru. Wszystkie składniki mieszamy, następnie odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na
10–20 minut. Do dojrzałego rozczynu dodajemy
mąkę, jajka, masło i sól. Całość dokładnie mieszamy
i znów odstawiamy do wyrośnięcia. W tym czasie
przygotowujemy wybrane nadzienie oraz posypkę.
Nadzienie serowe: mielimy ser twarogowy i łączymy go z żółtkami, cukrem, masłem oraz tartą
skórką i sokiem z cytryny. Do masy możemy dodać
uprzednio sparzone rodzynki oraz budyń.
Nadzienie makowe: mak zaparzamy gorącą wodą lub mlekiem i mielimy, potem łączymy go pozostałymi składnikami. Można dodać

rodzynki, płatki migdałowe lub zmielone orzechy włoskie.
Nadzienie jabłkowe: prażone jabłka mieszamy
z cukrem, ewentualnie również z cynamonem, lub
budyniem waniliowym.
Posypka: zagniatamy na jednolitą masę mąkę, oba
rodzaje cukru i masło.
Ciasto drożdżowe po urośnięciu rozwałkowujemy na grubość ok. 1,5 cm i przekładamy do wysmarowanej olejem blachy. Na to wykładamy wybrane
nadzienie, a całość przykrywamy cieńszym płatem
ciasta. Wierzch smarujemy mlekiem i na to kładziemy posypkę w postaci tzw. skubanych (tj. odrywanych) kawałków. Całość pieczemy w temperaturze
180–200°C przez ok. 40–60 minut.

Kołocz śląski, wizytówka kuchni Śląska Opolskiego, to produkt regionalny zarejestrowany w Unii
Europejskiej. A przede wszystkim duma gospodyń, bo jedyny taki! Kiedyś ciasto magiczne, dziś –
podawane przy różnych spotkaniach – straciło charakter obrzędowy, ale wciąż jest uważane za
wyjątkowy przysmak.

Potrawę serwuje restauracja w pałacu Pawłowice,
zob. s. 61.
Składniki (na 60 porcji):
ciasto drożdżowe 900 g mąki pszennej •
200 g masła • 150 g cukru • 80 g drożdży • 3–4 jajka •
1 –2 szklanki mleka • szczypta soli • tłuszcz do
smarowania blachy
nadzienie serowe 2 kg sera białego półtłustego •
600 g cukru • 150 g masła • 6 jajek • 100 g rodzynek
i/lub paczka budyniu waniliowego bądź
śmietankowego • 1 paczka cukru waniliowego •
skórka i sok z cytryny • szczypta soli
nadzienie makowe 1,5 kg maku niebieskiego •
500 g cukru • 250 g masła • 2 jajka • 200 g okruchów
ciasta biszkoptowego i/lub po ok. 50 g migdałów
i rodzynek • szczypta soli • aromat migdałowy
nadzienie jabłkowe prażone jabłka lub mus
jabłkowy • cukier do smaku
posypka 400 g mąki pszennej • 200 g masła •
200 g cukru • 1 paczka cukru waniliowego
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Lody
chałwowe

Potrawę serwuje restauracja w hotelu Zacisze,
zob. s. 27.
Składniki (na ok. 600 ml lodów):
200 g chałwy sezamowej Odra • 250 ml śmietanki 30% •
250 ml mleka 3,2% • 6 dużych jajek • 2 płaskie łyżeczki
cukru • ciekły azot

Śmietankę i mleko przelewamy do rondla, dodajemy małą łyżeczkę cukru i chałwę, potem całość
podgrzewamy do 98°C. Odstawiamy na ok. 5 minut. W tym czasie oddzielamy żółtka od białek.
Żółtka ucieramy z resztą cukru na puszystą masę.
Gdy płynną masę mleczną mamy już odpowiednio przygotowaną, łączymy ją z utartymi
żółtkami, ciągle dokładnie mieszając (najpierw
dodajemy ok. 1/3, potem stopniowo resztę). Tak
połączone składniki przelewamy do rondla i podgrzewamy do 82°C. Temperatura jest bardzo ważna – nie może być ani niższa, ani wyższa, inaczej
nie otrzymamy odpowiedniej konsystencji.

Masę przelewamy przez drobne sitko do wysokiego metalowego naczynia (najlepiej, żeby
było wcześniej mocno schłodzone) i odstawiamy na ok. 3 godziny w zimne miejsce, by osiągnęła temperaturę ok. 10°C.
Chałwową masę możemy przelać do pojemnika i wstawić do zamrażarki, jednak aby uzyskać
naprawdę dobre lody, używamy ciekłego azotu,
który przyspiesza proces mrożenia. Podczas posługiwania się ciekłym azotem należy zachować
szczególną ostrożność oraz dokładnie mieszać
masę lodową.

Doskonały sposób na rozwinięcie smaku chałwy, produktu tradycyjnego z podopolskiego Brzegu. Historia
tego smakołyku zahacza o sułtanat turecki. W takim mroźnym wydaniu chałwy jeszcze nie jedliśmy!
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Opolskie
ciasteczka
ze skwarek

Najważniejszym składnikiem ciasteczek ze
szpyrków, bo tak mówi się o nich w Kamieniu
Śląskim, są zmielone skwarki uzyskane ze świeżej słoniny. Łączymy je z mąką, jajkami i cukrem, do których dodajemy sól i wybrany aromat (np. wanilię). Wyrabiamy ciasto i formujemy

kulę, następnie dzielimy ją na części. Każdą przepuszczamy przez ręczną maszynkę z wybranym
wzorem lub rozwałkowujemy ciasto i wykrawamy z niego kształty foremkami. Pieczemy
w temperaturze 220°C na złocisty kolor, mniej
więcej 20 minut.

Potrawę serwuje restauracja Kamieniec, zob. s. 37.
Składniki (na ok. 40 szt.):
200 g mąki pszennej • 150 g skwarek • 150 g cukru •
2 jajka • pół łyżeczki soli • szczypta cynamonu
lub wanilii

Do XIX w. ludność Opolszczyzny żyła w biedzie, a słoninę jadano tylko od święta. Później kuchnia uległa
przeobrażeniom, a potrawy były bardziej urozmaicone. Z tego okresu pochodzi zwyczaj wypiekania
ciastek ze skwarek (szpyrek) – zapobiegliwe gospodynie wymyśliły sposób na to, by nic ze słoninki się nie
zmarnowało. Smaczne ciasteczka ze skwarek to nasze kulinarne dziedzictwo i nie możemy pozwolić,
by o nich zapomniano!
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Suflet
czekoladowy
z owocami leśnymi z lekką

powłoką szronu

Potrawę serwuje restauracja Villa Park, zob. s. 19.
Składniki (na 12 porcji):
suflet • 200 g gorzkiej czekolady • 200 g masła
(dodatkowe 20 g do smarowania foremek) •
150 g cukru • 100 g mąki • 4 jajka
sos 200 g białej czekolady • 100 ml śmietanki
dodatki owoce leśne • ciekły azot

Gorzką czekoladę rozpuścić na parze. Ciągle mieszając, dodać masło i cukier, następnie
wsypać mąkę i wbić jajka. Foremki do sufletu
dokładnie wysmarować roztopionym masłem,
a na ich dno włożyć wycięty z pergaminu krążek. Suflet piec przez 15 minut w temperaturze

ok. 180–200°C. W tym czasie można przygotować prosty sos – wystarczy rozpuścić białą czekoladę i rozprowadzić śmietanką. Suflet podajemy
na płynnej białej czekoladzie wraz z owocami
leśnymi lub czarną i czerwoną porzeczką mrożoną ciekłym azotem.

Gorący suflet z ukrytą wewnątrz płynną czekoladą już sam w sobie może zachwycić, ale w połączeniu
z lekko zmrożonymi leśnymi owocami to niemal perwersyjna rozkosz smaku!
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