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10 POMYSŁÓW
NA OPOLSKĄ
MAJÓWKĘ 2021 
OPOLSKA REGIONALNA
ORGANIZACJA  TURYSTYCZNA

Tegoroczne plany maj�wkowe spełzły na
niczym? Kolejny pandemiczny rok nie
sprzyja dalekim podr�żom, ani chociażby
bliskim weekendowym wycieczkom. Tym
bardziej to dobra okazja by pozna�
miejsca, kt�re na og�ł wydają się
oczywiste i codzienne, cho� zawsze
brakuje czasu na ich odkrycie.  

Opolszczyzna ma sporo do zaoferowania
tym wytrawnym oraz tym bardziej
okazyjnym turystom. Każdy znajdzie
tutaj co� dla siebie! Niestety wiele
niesamowitych, wartych odwiedzenia
miejsc jest w tym czasie zamknięta.
Jednak mamy dla Was 10 bezpiecznych i
ciekawych propozycji na kr�tkie,
jednodniowe lub kilkugodzinne wypady.
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OPOLE -  TRASA
"POZNAJ
HISTORIĘ"
POMNIKI  MÓWIĄ

Opole to miasto, kt�rego nikomu nie
trzeba przedstawia�. Nazywane dumnie
stolicą polskiej piosenki zaprasza także
turyst�w do poznania swojej ciekawej
historii, wielu zabytk�w, w tym do
przemierzenia trasą opolskich
pomnik�w. „Poznaj historię” to
multimedialna trasa idealna dla całej
rodziny. 

Wystarczy wzią� smartfon do ręki,
zeskanowa� kod QR, kt�ry znajduje się
przy każdym z punkt�w trasy i wsłucha�
się w opowie��. Poznacie historię Księcia
Kazimierza I, Agnieszki Osieckiej i
Wojciecha Młynarskiego, Kabaretu
Starszych Pan�w, Karola Musioła, Ceres,
pomnika Bojownikom o Polsko�� �ląska
Opolskiego, Junony, Bro�my Swego
Opolskiego, Damy Pasiecznej oraz studni
�w. Wojciecha na Wzg�rzu
Uniwersyteckim i wyjątkowych drzwi
Katedry Opolskiej. Dzięki temu
rozwiązaniu odkrywanie historii miasta i
opowie�ci związanych z pomnikami
stanie się �wietną zabawą. Więcej
informacji znajdziecie tutaj:
https://www.poznajhistorie.pl .
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ZABYTKOWY
PARK W POKOJU
KSIĄŻĘCY SKARB

Jest takie miejsce w wojew�dztwie
opolskim, kt�re jest zarazem
romantyczne i nostalgiczne, związane z
niesamowitą historią. Pok�j to
miejscowo�� położona w samym sercu
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Dziedzictwo kulturowe, niesamowita
historia oraz piękno otaczającego
krajobrazu tworzą tutaj niezwykłą
harmonijną cało��. Początki
miejscowo�ci sięgają 1748 roku. 

Początki miejscowo�ci sięgają 1748 roku.
Kiedy to książę ole�nicki Karol
Wirtemberski, zauroczony pięknem
okolicy postanawia założy� i wybudowa�
tutaj swoją letnią rezydencję na wz�r
popularnego w�wczas niemieckiego
Karlsruhe. Wła�nie wtedy powstał
wyjątkowy na skalę europejską
gwia�dzisty układ ulic, kt�ry zachował
się po dzie� dzisiejszy. Warto tutaj
wspomnie�, że Pok�j posiada jedyne w
Polsce, drugie pod względem wielko�ci w
Europie, rondo gwia�dziste, będące
jednocze�nie centrum miejscowo�ci. Tuż
obok podziwia� możemy Ko�ci�ł
Ewangelicki im. Księżnej Zofii
wybudowany w latach 1765-1775.
�wiątynia jest przykładem
wyrafinowanego łączenia styl�w
architektonicznych, bogactwa
rokokowych wnętrz oraz czystych
organowych d�więk�w. 
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Ciekawostką jest, że corocznie odbywa
się tutaj Festiwal Muzyki Zabytkowych
Park�w i Ogrod�w im. Carla Marii Von
Webera, kt�ry �ci�le wiąże się z pobytem
kompozytora w Pokoju. Nieopodal
centrum znajduje się �wcze�nie jedna z
największych perełek miejscowo�ci –
rozległy Zabytkowy Park Pałacowy w
stylu francuskim i angielskim. Na terenie
założenia parkowego znajdują się
pomniki przyrody, w tym najstarsza w
kraju sosna wejmutka, liczne ozdobne
formy architektoniczne i rze�by. Cho�
niekt�re z nich są nadszarpnięte zębem
czasu to ich bogate wyko�czenia i styl
pokazują, nie tylko wyobra�nię tw�rc�w i
architekt�w, ale r�wnież rozmach
�wczesnej parkowej inwestycji. 

Na chwilę zatrzymajmy się jeszcze w tym
miejscu, ot�ż warto wspomnie� także o
dw�ch charakterystycznych i znanych
miejscach Zabytkowego Parku w Pokoju,
kt�re niewątpliwie pełnią rolę jego
wizyt�wki. Centralnej czę�ci założenia
pilnuje bowiem enigmatyczny �piący
lew, rze�ba przedstawiająca alegorię
pokoju w Europie po czasach wojen
napoleo�skich. Natomiast tuż przy
drodze Opole-Namysł�w warto przyjrze�
się malowniczej �wiątyni Matyldy,
znajdującej się na wyspie po�r�d licznych
tutaj staw�w.
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W KRAINIE
DWÓCH ZAMKÓW
ZAMEK KSIĄŻĘCY NIEMODLIN

Przenie�my się teraz do krainy dw�ch
zamk�w otoczonych Borami
Niemodli�skimi. Dwa dumnie
prezentujące sw�j, nadszarpnięty czasem
kunszt architektoniczny, budowle –
Zamek Książęcy w Niemodlinie oraz
Zamek w Dąbrowie to idealne miejsca dla
pasjonat�w historii, architektury oraz
leniwego zwiedzania pełnego tajemnic.
G�rujący nad Niemodlinem ponad 700-
letni zamek wybudowany został przez
rodzinę książęcą Bolesława I.

Ten jeden z większych i potężniejszych
zamk�w w Polsce przez setki lat był
areną zmaga� historycznych wielkich
mocarstw, ulegał zniszczeniom, by za
każdym razem zosta� odbudowanym. 
W XVI i XVII wieku został przebudowany
na renesansową rezydencję z
krużgankami, a w XVIII wieku nastąpiła
jego modernizacja już na styl barokowy.
Ostatnim przedwojennym wła�cicielem
zamku był r�d von Praschma. Dzisiaj
zamek jest jedną z najciekawszych
atrakcji turystycznych w wojew�dztwie
opolskim. Warto przyjecha� tu chociażby
na spacer po dziedzi�cu lub na spotkanie
z danielami, kt�re możecie spotka� w
ogrodzie zamkowym. W obecnym czasie
niestety niemożliwe jest podziwianie
wnętrz, ale nie warto się tym zniechęca�.
By� może spotkacie tu Białą Damę z
tragicznej zamkowej historii miłosnej,
kt�ra zako�czyła się zbyt szybko.
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W KRAINIE
DWÓCH ZAMKÓW
ZAMEK I  PARK W DĄBROWIE

Nieopodal zamku w Niemodlinie, na
terenie Gminy Dąbrowa, majestatycznie
po�r�d szumiących drzew i bujnej
ro�linno�ci ukryty jest prawdziwy skarb
– Zamek w Dąbrowie. Kiedy go
zobaczycie, zakochacie się w nim od
pierwszego wejrzenia. Ten dąbrowski
skarb, cho� nadszarpnięty zębem czasu,
to prawdziwa architektoniczna gratka.
Historia tego miejsca sięga XVII wieku,
kiedy Joachim Von Tschetschau-Mettich,
przedstawiciel starego �ląskiego rodu. 

Postanawia on tutaj wybudowa� zamek.
P��norenesansowa, tr�jskrzydłowa
rezydencja z dekoracyjnymi elementami
obronnymi zmienia swoich wła�cicieli,
kt�rymi stają się r�żne znane rody. W
1893 roku rezydencję przejmują znani i
bogaci Hochbergowie, panowie na zamku
w Pszczynie i na Książu. Ostatnim
przedwojennym wła�cicielem rezydencji
staje się Hermann zu Solms-Baruth,
uciekając w 1933 r. z III Rzeszy. Czasy
powojenne oszczędziły zamek od
totalnego zniszczenia. Obecnie jest on
własno�cią Uniwersytetu Opolskiego i
czeka na swoją szansę by w pełni
odzyska� sw�j blask. W jego pobliżu
znajduje się spory park zamkowy, kt�ry
jest idealnym miejscem na odpoczynek
na łonie natury. Obecnie możliwe jest
obej�cie terenu zamkowego. Nie
zapomnijcie spojrze� na kręcone kominy,
kt�re są unikatem na skalę europejską!
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GŁUCHOŁAZY -
ZŁOTY ZDRÓJ
ŚLADAMI  ZŁOTA I  WODY

Głuchołazy to urocze przygraniczne
miasteczko położone na styku G�r
Opawskich, Przedg�rza Paczkowskiego i
Płaskowyżu Głubczyckiego. Lokacji
miasta na prawie flamandzkim dokonano
prawdopodobnie w I połowie XIII wieku.
Położenie miasta na terenach
granicznych pomiędzy biskupim
księstwem nyskim a Kr�lestwem Czech
nie sprzyjało dynamicznemu rozwojowi.
Nie bez przyczyny region ten był też
sporny. 

Swego czasu płynąca przez miasto rzeka
odkryła prawdziwy skarb – pokłady złota
znajdującego się w okolicy. Prawdziwy,
intensywny rozw�j Głuchołaz przyniosła
już II połowa XIX wieku, kiedy to
rozwijało się ono jako znamienite
uzdrowisko. Na jego rozw�j niewątpliwie
wpływ miał Vincenz Priessnitz, tw�rca i
propagator wodolecznictwa, z
sąsiedniego Jeseníka. Od nazwiska tego
Jegomo�cia bierzemy wsp�łcze�nie, w
języku polskim, „prysznic”. Koniecznie
wybierzcie się na spacer głuchołaskim
szlakiem miejskim, o kt�rym więcej
dowiecie się w Informacji Turystycznej w
Wieży Bramy G�rnej lub tutaj:
www.turystyka.glucholazy.pl 
 
Nie zapomnijcie tylko odwiedzi� Parku
Zdrojowego!
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NYSA -  ŚLĄSKI
RZYM
PERŁA OPOLSZCZYZNY

Czas na prawdziwą turystyczną perłę
Opolszczyzny! Nysa, trzecie co do
wielko�ci miasto wojew�dztwa
opolskiego, to jedno z najstarszych miast
�ląskich. Stolica biskupiego księstwa
nyskiego już przez setki lat nazywana
jest „�ląskim Rzymem”, ze względu na
swoje bogactwo architektoniczne,
panoramę z wieloma wieżami i obiektami
sakralnymi, w tym z g�rującą nad
miastem  budowlą dzisiejszej Bazyliki
pw. �w. Jakuba i �w. Agnieszki.

Za datę powstania miasta uznaje się
umownie rok 1223 (data wzmianki w
dokumentach). Nysa, lokowana na prawie
flamandzkim, ma swoje wzloty i upadki.
Niewątpliwie ważnym wydarzeniem w
historii miasta było sprowadzenie
jezuit�w w 1622 roku, w celu
wzmocnienia kontrreformacji i
katolicyzmu w regionie. W�wczas był to
pierwszy o�rodek jezuicki na całym
�ląsku. Los miasta ponownie zmienia się
po 1741 roku, kiedy to kr�l pruski
Fryderyk II zajmuje czę�� �ląska, razem z
Nysą. Miasto staje się twierdzą, kt�rej
rozbudowa trwa ponad 140 lat. Nysa staje
się miastem garnizonowym, co blokuje
jej rozw�j. Jednak o potędze twierdzy
niech �wiadczy 1807 rok, kiedy to wojska
napoleo�skie przez 100 dni prowadziły
oblężenie, nie zdobywając twierdzy w
walce. Cho� ostatecznie brak amunicji i
jedzenia prowadzi do kapitulacji Nysy.
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NYSA -  ŚLĄSKI
RZYM
PERŁA OPOLSZCZYZNY

W tych trudnych czasach dla Nysy swoją
rolę spełniają ważne dla miasta
osobisto�ci bł. Maria Luiza Merkert,
nazywana p��niej „�ląską Samarytanką”
oraz romantyk Joseph von Eichendorff.
W II poł. XIX wieku twierdza traci na
znaczeniu i zaczyna przeszkadza� w
rozwoju i rozbudowie miasta. Podobnie
jak w innych miastach, burzone są
obiekty forteczne oraz mury miejskie. Na
miejscu pozostaje �r�dmiejski Bastion
�w. Jadwigi, stanowiący wsp�łcze�nie
ciekawą atrakcję turystyczną Nysy. 

Przełom wiek�w to rozw�j zabudowy
miejskiej, usług, budynk�w użyteczno�ci
publicznej oraz elektryfikacja Nysy.
Podczas I wojny �wiatowej Nysa jest
wielkim obozem jenieckim, w kt�rym
przebywa m.in. Charles de Gaulle. W
dwudziestoleciu międzywojennym
miasto stale się rozbudowuje. Koniec II
wojny �wiatowej przynosi miastu
nieodwracalne zniszczenia, a decyzje
polityczne lat 50. XX wieku doprowadzają
do poważnej ingerencji „nowoczesnej”
zabudowy socrealistycznej w tkankę
miejską. Lata wsp�łczesne to rozw�j
turystyki w mie�cie i rewitalizacji
zabytk�w. Warto przemierzy� szlak
miejski, na kt�rym znajdują się
najważniejsze zabytki i atrakcje miasta.
Nie zapomnijcie także o systemie
twierdzy. Dobrze zachowane obiekty
militarne to unikatowe, pełne historii 
i opowie�ci, miejsca.
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NYSA -  ŚLĄSKI
RZYM
PERŁA OPOLSZCZYZNY

Na turyst�w czeka tutaj specjalnie
wytyczony i oznaczony Miejski Szlak
Turystyczny, kt�ry pozwoli Ci na
poznanie wszystkich najważniejszych
atrakcji i zabytk�w w mie�cie.
Obowiązkowe punkty to monumentalna
Bazylika pw. �w. Jakuba i �w. Agnieszki,
znajdująca się w centralnym punkcie
miasta, Rynek Solny (przy nim pierwsza
jezuicka �wiątynia na �ląsku i Dom
Zgromadzenia si�str �w. Elżbiety),
Bastion �w. Jadwigi oraz Dom Wagi
Miejskiej.

Zwr�� uwagę na Pałac Biskupi, obecnie
to Muzeum Powiatowe w Nysie, kt�re
powiniene� odwiedzi�, jak tylko będzie to
możliwe. Koniecznie wybierz się w
poszukiwania �lad�w fortecznych Nysy,
nie będzie to nic trudnego! Opr�cz
�r�dmiejskiego bastionu niesamowite
wrażenie na odwiedzających robi Fort
Prusy, najlepiej w blasku zachodzącego
sło�ca (nawet pomimo prac
remontowych). A może znasz już gł�wne
atrakcje Nysy? W takim razie najlepszym
rozwiązaniem dla Ciebie będzie
podążanie Szlakiem bł. Marii Luizy
Merkert lub Josepha von Eichendorffa.
Wtedy spojrzysz na miasto z innej,
perspektywy, historii konkretnego
człowieka. Ale spokojnie każdy znajdzie
tu co� dla siebie! A położenie i
skomunikowanie Nysy pozwala odkrywa�
jej na nowo za każdym razem, kiedy
zawitasz w progi dumnego �ląskiego
Rzymu!
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TUŁOWICE  -
PAŁAC I
PORCELANA
TUŁOWICE

Tułowice to miasto znane niegdy� przede
wszystkim z produkcji porcelany, a
p��niej porcelitu. Charakterystyczna,
piękna tułowicka porcelana jeszcze do
czas�w II wojny �wiatowej eksportowana
była na cały �wiat. Dzi� znają ją gł�wnie
pasjonaci porcelany, zachwycając się nią
i kolekcjonując poprzez r�żnorakie
aukcje i targi staroci. Zdobi też liczne
wystawy w muzealnych salach.

Fabrykę założył w XIX w. wła�ciciel
tutejszego pałacu - Ernst von
Frankenberg-Ludwigsdorf. Jednak to jej
drugi wła�ciciel - Erhard Schlegelmilch
stał za �wiatowym sukcesem porcelany z
Tułowic (Tillowitz). W okresie PRL działał
tutaj Porcelit Tułowice, produkujący
ceramikę użytkową na masową skalę.
Tułowice warto odwiedzi� dla
niepowtarzalnego pałacu, kt�ry powstał
w 1824 r. na skutek rozbudowy stojącego
tutaj niegdy� zamku. W 1860 r. pałac
został przebudowany. Tw�rcą jego
nowego charakteru był niemiecki
architekt Karl Lüdecke, znany z realizacji
architektonicznych pałac�w w Kopicach i
Tworkowie. Do pałacu przylega
malowniczy park, kt�ry idealnie
sprawdzi się jako miejsce na wiosenny
spacer. We wnętrzach pałacu znajduje się
dzi� technikum le�ne, dlatego nie są one
dostępne dla zwiedzających.
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PACZKÓW -
POLSKIE
CARCASSONE
POCZUJ  KL IMAT ŚREDNIOWIECZA

Kolejnym dobrym pomysłem na
turystyczny weekend w wojew�dztwie
opolskim będzie Paczk�w, dumnie
nazywany "polskim Carcassone".
Zachowane �redniowieczne mury
obronne, miejscami wysokie na 7 m,
okalające miasto regularnym owalem o
długo�ci 1,2 km, 19 baszt oraz 3 wieże
bramne to największe atrakcje
założonego w 1254 r. Paczkowa.

Unikatowo�� zabudowy i mur�w
miejskich sprawi, że poczujesz i�cie
�redniowieczny klimat. Paczk�w
uhonorowany jest statusem Pomnika
Historii RP, najważniejszego odznaczenia
w klasyfikacji polskich zabytk�w.
Dominantą Paczkowa oraz symbolem
warownego charakteru miasta jest
ko�ci�ł pw. �w. Jana Ewangelisty. W XVI
wieku przekształcony został on po czę�ci
w obiekt obronny, co zauważy� można do
dzisiaj. Podczas spaceru nie zapomnij
zobaczy� owianego legendami i
tajemnicami Domu Kata. Według legend
to wła�nie przez setki lat mieszkał w nim
kat miejski, wraz ze swoją rodziną. Kiedy
tylko będzie to możliwe warto odwiedzi�
także Muzeum Gazownictwa w
Paczkowie. To unikatowe na skalę
europejską muzeum posiada w swoich
zbiorach największą kolekcję gazomierzy
w Europie.

FOT .  UM PACZKÓW

FOT .  V IDROSKY S .  C .



Most został wybudowany w cało�ci z
żelaza, przez funkcjonującą tu Hutę
Małapanew, wg projektu kr�lewskiego
inspektora hutniczego Karla
Schotteliusa. Do budowy tego
ła�cuchowego mostu o długo�ci 31,5 m i
szeroko�ci 6,6 m, zużyto ponad 57 ton
odlew�w żeliwa i ponad 14 ton stali.
Podczas pr�by no�no�ci, do kt�rej
wykorzystano stado bydła, okazało się, że
most wytrzymuje 5-krotnie większe
obciążenie niż zakładano. W latach 2009-
2010 przeszedł on gruntowną
modernizację i stanowi dzisiaj jedną z
atrakcji Ozimka, jest także Pomnikiem
Historii RP. Szczeg�lnie zjawiskowo
prezentuje się o zmierzchu, kiedy
rozbłyska specjalnie zaprojektowana
iluminacja �wietlna. Pod mostem
przepływa Mała Panew, na kt�rej panują
idealne warunki do spływ�w kajakiem.
Oczywi�cie zależne od warunk�w
atmosferycznych.

OZIMEK -  MOST
NAD MAŁĄ
PANWIĄ
WISZĄCY MOST NAD OPOLSKĄ
AMAZONKĄ

Przenie�my się teraz do innej epoki,
czas�w rozwoju przemysłu i my�li
technicznej. Nie widzieli�cie może
jeszcze najstarszego żeliwnego mostu w
Europie? Koniecznie musicie to
nadrobi�, przede wszystkim, że to
naprawdę tak blisko. Most z 1827 roku
zrobi na was wrażenie!
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CHRZĄSTOWICE  -
LEŚNE SKARBY
FALMIROWICKIE  KAMIONKI

Fanom wędr�wek le�nych i odpoczynku
na łonie natury polecamy ciekawe
miejsca, kt�rych by� może nie znacie.
Falmirowickie kamionki to małe
�r�dle�ne jeziorko położone w Gminie
Chrząstowice, pomiędzy Falmirowicami
a Suchym Borem. W XIX wieku znajdował
się tutaj kamieniołom „Kamionki”.
R�żnorodno�� krajobrazu sprawia, że
jest to ciekawa, niewymagająca trasa na
niedzielny spacer lub rowerową
przejażdżkę.

Drugim le�nym skarbem Gminy
Chrząstowice jest rezerwat przyrody
„Srebrne �r�dła”, kt�ry miejscem
rekreacji i odpoczynku miejscowych był
już w XVIII wieku. Z miejscowych legend
rezerwat znany był jako miejsce
schadzek kochank�w. Podania m�wią
także o zakopanym tutaj zb�jnickim
srebrze, dzięki czemu w promieniach
sło�ca woda l�ni. W rezerwacie ro�nie
magiczna wielka sosna zwyczajna im. �w.
Anny, będąca pomnikiem przyrody.
Podobno obejmując jej pie� i
wypowiadając życzenie spełni się ono,
pod warunkiem, że jest prawe i
wypowiada je osoba o czystym sercu. Do
rezerwatu dotrzesz pieszo lub rowerem.
Najkr�tsza droga wiedzie wzdłuż ż�łtego
szlaku rowerowego od strony Dębskiej
Ku�ni.

REZERWAT SREBRNE ŹRÓDŁA

FOT .  UG CHRZĄSTOWICE
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KRAPKOWICE  -
OBUWNICZY
SZLAK
OBUWNICZE  IMPERIUM BATY

A co gdyby nogi poniosły nas na szlak w
wygodnych butach, w pogoni za historią
przemysłu obuwniczego w krapkowickim
Otmęcie. �ląskie Zakłady Przemysłu
Sk�rzanego „Otmęt” przez wiele lat były
potentatem w przemy�le obuwniczym.
Wszystko zaczęło się w 1931 roku, od
przejęcia przez czeskiego potentata
obuwniczego Tomáša Baťę miejscowych
d�br szlacheckich. 

Na gruntach tych Baťa wybudował
fabrykę i powołał niemiecki oddział
swojego obuwniczego imperium „Bata”. 
 Chcesz pozna� więcej szczeg�ł�w i
ciekawostek historycznych? We� sw�j
smartfon do ręki, zał�ż dobre, wygodne
buty i wyrusz w pogoni za małymi
pomnikami but�w w Krapkowicach.
Każdy z nich przedstawia inną,
niesamowitą historię!  Więcej informacji
znajdziecie tutaj: 
www.obuwniczyszlak.krapkowice.pl.

Pamiętaj jednak, że Krapkowice to także
urokliwe miasto z rynkiem i zamkiem,
kt�re także warto zobaczy�. W
niedalekiej odległo�ci od Krapkowic
warto zajecha� także do Zamku w
Rogowie Opolskim z przepięknym
parkiem zamkowym.

FOT .  UMIG KRAPKOWICE
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http://www.obuwniczyszlak.krapkowice.pl/


OPOLSKA
REGIONALNA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

UM OPOLE -  LOYAL SOLUTIONS
(MAPA)
AGENCJA  FOTOGRAFICZNA
BANKFOTO -  JAROSŁAW
MAŁKOWSKI
ARCHIWUM OROT
ADAM KRZYŻANOWSKI
UG POKÓJ
ZAMEK KSIĄŻĘCY NIEMODLIN
UG DĄBROWA
UM GŁUCHOŁAZY
VIDROSKY S .C .
UG CHRZĄSTOWICE
UMIG KRAPKOWICE

OPRACOWANIE  I  SKŁAD:

ADAM KRZYŻANOWSKI

ZDJĘCIA  I  GRAFIKA:

OPOLSKIE  CENTRUM INFORMACJ I
TURYSTYCZNEJ
UL .  ŻEROMSKIEGO 3
45-053 OPOLE
TEL .  774412522
E-MAIL :  INFO@OCIT .PL

WWW.OROT.PL  
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