
92 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER 93NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER

A
R

C
H

IW
U

M

A
R

C
H

IW
U

M

POLSKA JEST NAJPIĘKNIEJSZA  OPOLSKIE

OPOLSKIE
TEKST MACIEJ WESOŁOWSKI   ZDJĘCIA KRZYSZTOF STYPUŁKOWSKI

Jadąc przez ten region, co chwilę miałem ochotę wykrzyknąć:  
„Co za historia!”. Ale też kultura, sztuka i... adrenalina. 

Zamek (czy też 
pałac) w Mosznej 
to spełnienie 
fantazji 
niemieckiego 
przemysłowca 
Franza 
Tiele-Wincklera. 
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Do żółtego potwora marki Lotus Elise led-
wie się mieszczę (organizatorzy zalecają 
nie więcej niż 185 cm wzrostu, załapałem 
się więc cudem, bo mierzę dokładnie ty-
le). Zakładam kask, zapinam pasy i sa-

dowię się w wyścigowej klatce. Przed sobą mam kilka 
kilometrów toru, który wije się po polu sąsiadującym 
z turystycznym lotniskiem. Mały i lekki Lotus przy-
spiesza do setki w 4,3 sekundy, a rozpędzić się potrafi 
do 238 km/godz. Ale nacieszyć się swobodną jazdą 
długo nie mogę, co chwilę muszę ostro hamować, 
by wejść w zakręt. Prawy, zaraz potem lewy, dwa 
prawe... i tak dalej. Podczas ostrego hamowania prze-
ciążenia sięgają tu prawie 2 g. Tor wyścigowy Silesia 
Ring w Kamieniu Śląskim to miejsce, do którego zjeż-
dżają zawodowi kierowcy wyścigowi, ale też po prostu 
miłośnicy szybkiej jazdy z całej Polski. Kiedy czekam 
na swój przejazd, z trybuny mam szansę obserwować 
kolejne auta sportowych marek z rejestracjami z na-
wet odległych regionów, wykręcające coraz to szybsze 
czasy okrążeń. Gdy już skończę, w recepcji mogę ode-
brać raport z czasem najlepszego okrążenia. Nie jest źle, 
ale czuję niedosyt, musiałem skończyć, kiedy dopiero 
się rozkręcałem. Bez dwóch zdań, mój osobisty rekord 
prędkości jest zdecydowanie do pobicia. 

Tuż obok toru i lotniska, a także na tyłach kompleksu 
turystycznego Sebastianeum Silesiacum, prowadzonego 
przez Caritas, w Kamieniu usytuowano Karolinka Golf 
Park – jedno z najpiękniejszych pól golfowych w Pol-
sce. Powstało w 2018 r., a jego znakiem rozpoznawczym 
są rosnące tu stare sosny. To sprawia, że mimo ledwie 
dwóch lat istnienia Karolinka robi wrażenie pola z dłu-
gą tradycją. Drzewa i spore odległości między bazami 
utrudniają grę, przez co przez zawodowców uważane 
jest ono za bardziej atrakcyjne. Dla mnie, nowicjusza, 
kilkusetmetrowe uderzenie, wiążące się z przelotem 
piłki nad jeziorkiem i kawałem łąki, wydaje się całko-
witą abstrakcją. Na razie! 

Ale Kamień Śląski to nie tylko sport. Ta niewielka 
miejscowość ma długą i intrygującą historię. W daw-
nych wiekach należała do słynnego w całej Europie rodu 
Odrowążów. Od początku XII w. istniał tu gród rycerski, 
w którym – według relacji Galla Anonima – w 1104 r. 
pomieszkiwał nawet Bolesław Krzywousty. 

Dziś mieści się tu sanktuarium, którego patronem jest 
święty Jacek Odrowąż. Urodził się on u schyłku XII w. 
w tutejszej warowni, którą w XVII w. przebudowano na 
barokowy pałac, a komnatę, w której miał się narodzić 
– na kaplicę. Niedługo później do sanktuarium św. Jacka 
zaczęły przybywać dziesiątki pielgrzymów.

MONUMENTALNA PAMIĄTKA
Z Kamienia Śląskiego ruszamy na Górę Świętej An-
ny. To nazwa wzgórza i wsi jednocześnie. A przy tym 

miejsce wyjątkowe w historii Śląska i całej Polski. 
W 1921 r. doszło tu do krwawej bitwy pomiędzy niemiec-
kim Freikorps a powstańcami śląskimi. Mimo bohater-
stwa Polaków Niemcy zwyciężyli, a Śląsk Opolski do 
1945 r. pozostał w granicach Rzeszy. Przypomina o tym 
monumentalny pomnik czynu powstańczego dłuta Xa-
werego Dunikowskiego. Przed wojną stał tu inny postu-
ment – postawione przez nazistów w 1938 r. mauzoleum 
ku czci Niemców poległych w czasie III powstania ślą-
skiego miało kształt niskiej rotundy z wąskimi oknami 

wzorowanymi na średniowiecznych strzelnicach. Jedną 
z inspiracji był dla twórców zamek cesarza Fryderyka II 
Castel del Monte. Z tej epoki pochodzi też urokliwy, 
schowany wśród drzew amfiteatr, w którym mie-
ściło się niegdyś nawet 30 tys. ludzi (w tym 7 tys. na 
ławach)! Zbudowano go w miejscu dawnego kamienio-
łomu, z którego wydobywano wapienie. 

Nieczynne kamieniołomy, a także dwie niewielkie 
jaskinie można oglądać do dziś na południowym stoku 
Góry Świętej Anny, na terenie rezerwatu. Istnieje on 

1. Pomnik Czynu 
Powstańczego na 
Górze Świętej Anny 
stworzył po wojnie 
słynny Xawery 
Dunikowski. Poniżej: 
przedwojenny 
amfiteatr.
 
2. Stadnina koni 
Jakubus to mekka 
skoków przez 
przeszkody. 

3. Zamek Piastów 
Śląskich w Brzegu 
uważany jest za perłę 
renesansu. 
  
4. Położone nad Odrą 
i Młynówką Opole to 
miasto, które łączy  
w sobie zalety dużych 
metropolii  
i kameralnych 
miasteczek.
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PIASTOWSKI.

Z
D

JĘ
C

IE
 4

. 
A

D
O

B
E

 S
T

O
C

K



97NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER96 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER

Z
D

JĘ
C

IE
 R

Z
E

K
I:

 S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

POLSKA JEST NAJPIĘKNIEJSZA  OPOLSKIE

od 2006 r., a wiedzie przez niego interesująca ścieżka 
dydaktyczna. Będąc już tutaj, warto zejść ze szlaku i po-
myszkować trochę po okolicy w poszukiwaniu lokalnej 
fauny. Można tu spotkać m.in.: żmiję zygzakowatą, gnie-
wosza czy padalca. 

Jednak tym, co ściąga na Górę Świętej Anny tury-
stów (wiernych), jest przede wszystkich tutejsze sank-
tuarium z bazyliką i figurką świętej Anny uważaną za 
czyniącą cuda. 

ZAMEK JAK Z DISNEYA
Kolejny punkt na naszej trasie – Moszna. Choć wciąż to-
czą się spory, czy to zamek, czy pałac, jedno dla wszyst-
kich nie ulega wątpliwości – jego architektura kojarzy 
się z baśnią, ewentualnie z bawarskim Neuschwanstein, 
a więc zamkiem, który rozsławił na świecie Walt Disney, 
robiąc z charakterystycznej sylwetki logo swojej firmy. 

Historia Mosznej wiąże się z potężnym rodem nie-
mieckich przemysłowców wywodzących się z Kurlan-
dii. Budowę obiektu rozpoczęto w 1866 r., gdy okolicz-
ne ziemie wraz z barokowym pałacykiem kupił Hubert 
Gustaw Tiele-Winckler. Z czasem pałacyk spłonął, a syn 
i następca seniora rodu, Franz Tiele-Winckler, tu posta-
nowił przenieść główną siedzibę rodzinną. W związku 
z tym u schyłku XIX w. rozpoczęto prace nad odbudową 
rezydencji. Powstała budowla będąca urzeczywist-
nieniem nieposkromionej fantazji Franza. 8 tys. m² 
powierzchni, 99 wież, które odpowiadały liczbie po-
siadanych przez przemysłowca majątków, 365 po-
mieszczeń – a więc tyle, ile dni liczy rok. A wokół 
– ogród z siecią kanałów i kolekcją orientalnych roślin 
oraz 800-hektarowy majątek.

Do dziś ostała się tylko pałacowa bryła Mosznej. Z bo-
gatego wyposażenia wnętrz zostało bardzo niewiele. 
Jeszcze przed wojną dużą część pałacowych dóbr i ziem 
przegrał w karty syn Franza – Klaus Tiele-Winckler. 
Dzieła zniszczenia w 1945 r. dopełnili sowieccy sołda-
ci. Po II wojnie światowej pałac Moschen został prze-
robiony na szpital psychiatryczny, potem – na sanato-
rium. I tę atmosferę czuć tu do dziś. Pokoje hotelowe 
przeważnie urządzone są skromnie. Choć zdarzają się 
ogromne apartamenty z – dość zaniedbanymi wciąż, 
ale jednak – salonami kąpielowymi. Moszna zachwyca 
raczej z zewnątrz niż od wewnątrz. 

Zwiedzamy zamek, idąc przez kolejne poziomy 
i przedzierając się klatkami schodowymi w nieznane. 
Podziwiamy przestronne sale pałacowe i komnaty, za-
glądamy do nieużywanych na co dzień schowków. Trze-
ba uważać na głowę! Stropy dość często są niskie. A to 
dlatego, że hrabia Franz wysoki nie był i wszystko kazał 
budować na własną miarę. Docieramy też do pełnych 
pajęczyn oraz iście halloweenowych stworów piwnic. 
To akurat scenografia przygotowana specjalnie pod or-
ganizowane tu Wakacje z Duchami i tzw. zwiedzanie 
ekstremalne. W czasie przejścia trasą strachu można 

spotkać tu np. postacie z okolicznych legend i przenieść 
się w czasie nawet o kilkaset lat wstecz. 

Żadnych wątpliwości, co do tego, czy Zamek Pia-
stów Śląskich jest rzeczywiście zamkiem, nie można 
mieć w Brzegu. To jedno z najciekawszych historycz-
nie miejsc na całym Śląsku. W regionie nazywany jest 
on nawet – nie bez przyczyny – „śląskim wawelem”. 

Uwagę zwraca już imponująca renesansowa brama 
wjazdowa, niemal w całości pokryta płaskorzeźbami. 
Dolna kondygnacja oparta jest na motywie antycznego 
łuku triumfalnego. Ponad nim umieszczono posągi księ-
cia Fryderyka II, który w 1532 r. zainicjował przebudowę 
średniowiecznego zamku, oraz jego żony w wymiarach 
rzeczywistych, a także herby rodowe trzymane przez 
pary giermków. Na trzeciej kondygnacji zobaczyć moż-
na zaś popiersia władców dynastii: 12 królów i książąt 
państwa polskiego (od Piasta Kołodzieja) oraz 12 ksią-
żąt śląskich. 

Poszukiwacze sensacji specyficznie interpretują jed-
ną ze scen przedstawionych w dolnych partiach drzwi. 
Widać tam pasterza ustawionego w dość dwuznacznej 
pozycji za swoją jałówką. Jednak nasz przewodnik szyb-
ko rozwiewa te spekulacje: – To scena, w której pasterz 
prowadzi krowę na lokalny targ. Nic więcej. A o czym 
artysta myślał w trakcie pracy? Kto to wie?! 

W czasach świetności, poza samą bryłą zamku, 
dziedzińcem z efektownymi krużgankami i bramą 
wjazdową, zachwyt budziły bogato zdobione wnętrza. 
Dla przykładu: na zamówienie księcia Jerzego II, sy-
na Fryderyka, do Brzegu przyjechały z Flandrii arrasy 
o łącznej długości 170 m! Do dziś w zamkowym muzeum 
zobaczyć można też ciekawe zbiory rzeźby malarstwa 
śląskiego, medalierstwa i numizmatyki, pergaminów 
i starych woluminów. 

Na koniec koniecznie trzeba odwiedzić podziemia 
brzeskiego zamku. Stoją tu sarkofagi ze zwłokami ślą-
skich książąt i artefakty z epoki. Ciekawostką jest ka-
mienna rzeźba wiernego psa Jerzego II, który zginął 
tragicznie, skacząc z zamkowych krużganków. 

MIASTO DAWNYCH PIASTÓW
Wracam do stolicy regionu, Opola. Na początek robi-
my sobie spacer po opolskich wyspach: Bolko i Pasie-
ka. To najpiękniejsze, sielskie i zielone części miasta. 
Na tej drugiej wyspie rozpoczęła się historia miasta. Już 
w VIII w. znajdował się tu gród słowiański Ostrówek. 
Dziś północny kraniec Pasieki to stolica polskiej piosen-
ki – co roku odbywa się tu znany festiwal. W budynku 
opolskiego amfiteatru od 2007 r. istnieje Muzeum Pol-
skiej Piosenki. I jest to miejsce, które naprawdę warto 
zobaczyć. I wcale nie musisz być fanem Ireny Santor 
czy Jerzego Połomskiego. Ja np. nie mogłem oderwać 
się od znakomitych multimedialnych materiałów o pol-
skim punk rocku, Marku Grechucie czy grupie Kaliber 
44. Idąc przez miasto położone nad Odrą i Młynówką, 

ŻYCIE 
DAWNYCH 

OPOLAN 
MOŻNA 

WYOBRAZIĆ 
SOBIE  

PODCZAS 
ZWIEDZANIA 

KAMIENICY 
CZYNSZOWEJ 
PRZY UL. ŚW. 

WOJCIECHA 9. 
SĄ TU POKOJE 

URZĄDZONE 
W STYLU 

RÓŻNYCH 
EPOK.

Ciąg zabytkowych 
kamienic nad 

Młynówką 
nazywany jest 

czasem Opolską 
Wenecją.

Powstały ledwie dwa 
lata temu Karolinka 

Golf Park to już w tej 
chwili jedno 

z najwyżej cenionych 
pól golfowych 

w Polsce. 
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w wielu miejscach do dziś można zobaczyć ślady po wiel-
kiej powodzi z 1997 r. Szczęśliwie dla wielu budynków 
był to pretekst do gruntownej renowacji. Wiele z nich 
wygląda dziś kwitnąco. Podobnie jak choćby kamienice 
przy rynku, gdzie uwagę zwraca zwłaszcza wieża ra-
tuszowa wzorowana na Palazzo Vecchio we Florencji.

O krok od niej trzeba wejść choć na chwilę do opol-
skiej katedry utrzymanej w surowym stylu gotyckim, 
acz z elementami barokowymi. Godny uwagi jest tu 
efektowny, późnobarokowy ołtarz, chrzcielnica z her-
bem opolskich Piastów i Opola, a także obraz Matki 
Boskiej Opolskiej, patronki miasta. W 1997 r. powstały 
monumentalne spiżowe drzwi katedralne. Ważą aż 
4,5 tony, a artysta Adolf Panitz wykuł na nich sceny 
z Księgi Rodzaju (u góry), postacie biblijne (z lewej 
strony) oraz te symbolizujące najważniejsze wyda-
rzenia z historii Polski i regionu (z prawej) – poczy-
nając od św. Jacka Odrowąża, a kończąc na Lechu 
Wałęsie czy Jerzym Popiełuszce. W roku 2024 świą-
tynia obchodzić będzie tysiąclecie przekazania mu re-
likwii Świętego Krzyża pochodzących od św. Emeryka. 
Już dziś wiadomo, że obchody będą huczne.

Nietuzinkową atrakcją Opola jest winda paternoster, 
czyli tzw. otwarty przenośnik kubełkowy, który nie za-
trzymuje się na piętrach, a jedynie bardzo wolno poru-
sza się po pętli. Winda działa w urzędzie wojewódzkim 
zbudowanym przez Niemców w latach 30. Aby posta-
wić ten ogromny gmach, władze zdecydowały wtedy 
o wyburzeniu piastowskiego zamku z X w. Pamiątką 
po nim jest 42-metrowa Wieża Piastowska z przełomu 
XIII i XIV w. Przetrwała ona tu wszystkie historyczne 
zawieruchy i dziś również tu można poznawać historię 
założycieli średniowiecznego grodu. Dla tych, którzy 
dotrą na sam szczyt wieży, nagrodą jest wspaniały wi-
dok na urokliwe miasto. n 

MACIEJ WESOŁOWSKI
Reporter, redaktor prowadzący Travelera. 
Autor książek, m.in.: Szpagat w pionie. 
W drodze przez Indie oraz Café Macondo.  
Reportaże z Kolumbii. W roku 2020  
na nowo odkrył Opolszczyznę. 
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KAMIEŃ ŚLĄSKI 
Wieś, w której 
znajduje się 
sanktuarium  
z długą historią, tor 
wyścigowy i pole 
golfowe! 

ZAMEK MOSZNA
Spadek po rodzinie 
niemieckich 
przemysłowców  
Tiele-Wincklerów. 
Zachwyca bryła  
– jak z Hollywood. 

OPOLE
Stolica regionu.  
Warto zobaczyć 
Wieżę Piastowską, 
tzw. Kamienicę 
Czynszową i Muzeum 
Polskiej Piosenki. ZAMEK PIASTÓW 

ŚLĄSKICH W BRZEGU
Perła renesansu, choć 
ze średniowiecznymi 
korzeniami. Trzeba 
zobaczyć bogato 
zdobioną bramę 
wjazdową. 

INFO
OPOLSKIE

n Restauracja Zamkowa 
w Mosznej. Jest na liście 
Opolski Bifyj skupiającej 
najlepsze lokale regionu. 
n Z regionalnych dań 
spróbować trzeba: klusek 
śląskich z roladą i modrą 
kapustą, oberiby na 
gęsto, zupy wodzionki, 
sera smażonego 
z kminkiem, a także 
słodkiego kołocza. 

ZWIEDZANIE
n Bilet wstępu do 
Muzeum Zamku w Brzegu 
– 14 zł (ulgowy – 7 zł). 
n Trasa Wakacje z 
Duchami w Mosznej – 45 
zł (plus skończone 10 lat). 
n Jazda lotusem elise 250 
(trzy okrążenia) – 999 zł.
n Wieża Piastowska 
– 10 zł (6 zł ulgowy). 
n Muzeum Polskiej 
Piosenki – 25 zł (ulgowy  
– 18). Wtorek bezpłatne. 

DOJAZD
Do Opola najłatwiej 
dojechać pociągiem, 
zwłaszcza pendolino.  
Np. z Warszawy zajmuje 
to 3 godz., a promocyjna 
cena biletu to ok. 60 zł. 

NOCLEG
n Hotel de Silva w Opolu. 
Od 340 zł za pokój 2-os. 
n Hotel i stajnia Jakubus 
w Jakubowicach. Piękne 
miejsce, w którym 
odbywają się 
międzynarodowe zawody 
konne w skokach przez 
przeszkody. Od 200 zł 
za pokój 2-os. 
n Hotel Zamek Moszna. 
Od 75 do 790 zł za pokój. 

JEDZENIE
n Zajazd Góra Św. Anny. 
Tradycyjna śląska kuchnia 
w umiarkowanych 
cenach. Do tego 
ogródek z widokiem. 

Na torze Silesia 
Ring w Kamieniu 

Śląskim 
spróbować 

można szybkiej 
jazdy 

samochodem 
wyścigowym. 

GÓRA ŚW. ANNY
Miejsce pamięci  
i kultu dla 
wszystkich 
Ślązaków. Tłumy 
przyjeżdżają  
do tutejszego 
sanktuarium. 

afran
Sticky Note
Wiola nierowne interlinie


