PRZEWODNIK PO REGIONIE

OPOLSZCZYZNA

OPOLE
miasto wojewódzkie
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich

Opole	
  jest	
  stolicą	
  
województwa	
  Opolskiego.	
  
Jest	
  jednym	
  z	
  najstarszych	
  
miast	
  w	
  Polsce	
  i	
  leży	
  w	
  
historycznej	
  krainie	
  Górny	
  
Śląsk.	
  Na	
  tych,	
  którzy	
  
odwiedzają	
  to	
  miasto	
  czeka	
  
wiele	
  wspaniałych	
  miejsc	
  do	
  
zobaczenia	
  i	
  zwiedzenia.	
  
Przede	
  wszystkim	
  zabytków.	
  
Jest	
  ich	
  bardzo	
  wiele	
  między	
  
innymi	
  Bazylika	
  katedralna	
  i	
  
kilka	
  wspaniałych	
  kościołów.	
  
Poza	
  tym	
  jest	
  Wieża	
  
Piastowska	
  z	
  1300	
  roku	
  
pozostałość	
  po	
  Zamku	
  
Piastowskim,	
  Ratusz	
  
wzniesiony	
  na	
  wzór	
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ﬂorenckiego	
  budownictwa,	
  
Stara	
  Synagoga	
  i	
  pozostałości	
  
po	
  murach	
  obronnych.
Do	
  innych	
  miejsc	
  w	
  Opolu	
  
atrakcyjnych	
  pod	
  względem	
  
turystycznym	
  zaliczyć	
  trzeba	
  
Rynek	
  Starego	
  Miasta,	
  Plac	
  
Daszyńskiego,	
  Ogród	
  
Zoologiczny,	
  Opolski	
  
Amﬁteatr,	
  który	
  co	
  roku	
  
gromadzi	
  setki	
  osób	
  na	
  
Krajowym	
  FesWwalu	
  Piosenki	
  
Polskiej,	
  Aleję	
  Gwiazd	
  
FesWwalu	
  oraz	
  tak	
  zwana	
  
Opolska	
  Wenecja.	
  Tak	
  nazywa	
  
się	
  malownicze	
  miejsce	
  w	
  
centrum	
  Opola	
  gdzie	
  jest	
  
stare	
  koryto	
  Odry-‐	
  Młynówka.	
  

Wybudowano	
  na	
  niej	
  kilka	
  
mostów,	
  które	
  doskonale	
  
wpisują	
  się	
  w	
  krajobraz	
  tego	
  
pięknego	
  miasta.	
  Przez	
  
Młynówkę	
  prowadzą	
  kładki	
  
dla	
  pieszych,	
  trasy	
  rowerowe,	
  
most	
  katedralny,	
  most	
  
zamkowy	
  zbudowany	
  w	
  XIX	
  
wieku,	
  most	
  groszowy,	
  
stalowy	
  most	
  kolejowy	
  oraz	
  
kładka	
  przy	
  śluzie	
  
zamykającej	
  nurt	
  rzeki	
  i	
  
stanowiącej	
  ochronę	
  dla	
  
miasta	
  w	
  razie	
  powodzi	
  i	
  
zagrożenia	
  ze	
  strony	
  Odry.
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Opole
historia
Autor: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich

Opole	
  należy	
  do	
  tych	
  nielicznych	
  miast	
  
górnośląskich,	
  które	
  już	
  w	
  końcu	
  XIII	
  
wieku	
  symbol	
  swego	
  samorządu,	
  
opartego	
  na	
  akcie	
  lokacji,	
  utrwaliły	
  w	
  
godle	
  najstarszej	
  znanej	
  aktualnie	
  
pieczęci	
  miejskiej.	
  
Początki	
  grodu	
  sięgają	
  VIII	
  w.,	
  o	
  czym	
  
zaświadczają	
  wykopaliska	
  
przeprowadzone	
  na	
  Pasiece.	
  
Przedlokacyjna	
  osada	
  typu	
  miejskiego	
  
plemienia	
  Opolan	
  (Opolini	
  -‐	
  ok.	
  945	
  r.)	
  
istniała	
  tu	
  już	
  w	
  X	
  w.	
  Przed	
  1217	
  r.	
  na	
  
prawym	
  brzegu	
  Odry	
  lokowano	
  na	
  
prawie	
  zachodnim	
  miasto,	
  
wzmiankowane	
  w	
  źródłach	
  pisanych	
  w	
  
1222	
  r.	
  jako	
  "oppidum	
  Opol".	
  Nazwa	
  
Opole	
  pochodzi	
  od	
  staropolskiego	
  
wyrazu	
  "opole",	
  które	
  oznacza	
  
wspólnotę	
  terytorialną	
  osad.	
  W	
  latach	
  
1250-‐1300	
  miasto	
  otoczono	
  murami	
  z	
  
pięcioma	
  bramami	
  i	
  dwunastoma	
  
wieżami	
  obronnymi.	
  W	
  1327	
  r.	
  miasto	
  
przeniesiono	
  na	
  prawo	
  średzkie,	
  a	
  w	
  

Nazwa Opole pochodzi od
staropolskiego wyrazu "opole",
które oznacza wspólnotę.

1410	
  -‐	
  na	
  prawo	
  magdeburskie.	
  Do	
  
1532	
  r.	
  było	
  w	
  posiadaniu	
  opolskich	
  
Piastów.	
  Od	
  1283	
  r.	
  -‐	
  stolicą	
  księstwa	
  
opolskiego.	
  
W	
  epoce	
  feudalnej	
  Opole	
  było	
  
prężnym	
  ośrodkiem	
  rzemieślniczo-‐
handlowym.	
  W	
  latach	
  1532-‐1742	
  
znajdowało	
  się	
  w	
  rękach	
  Habsburgów	
  
(od	
  1526	
  r.	
  -‐	
  królów	
  czeskich,	
  od	
  
1566r.	
  -‐	
  władców	
  Austrii)	
  i	
  było	
  
wielokrotnie	
  przedmiotem	
  zastawów.	
  
A	
  z	
  kolei	
  w	
  1742	
  r.	
  -‐	
  wraz	
  z	
  większością	
  
Śląska	
  -‐	
  przyłączone	
  zostało	
  do	
  Prus.	
  
W	
  dniu	
  15	
  V	
  1889	
  r.	
  Opole	
  otrzymało	
  
status	
  miasta	
  wydzielonego	
  (na	
  
prawach	
  powiatu).
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Wybrane zabytki
i atrakcje turystyczne

OPOLE
Zespół klasztorny franciszkanów
i Mauzoleum Piastów opolskich
Główną świątynią Opola jest katedra
Podwyższenia Krzyża Świętego. Jednak nie w
jej wnętrzu, a w kościele franciszkanów pw.
Świętej Trójcy mieści się mauzoleum książąt
opolsko-raciborskich z dynastii Piastów. W
bocznej kaplicy św. Anny (Piastowskiej) stoją
dwa XIV-wieczne książęce sarkofagi. Kaplica
pozostaje otwarta. Będąc tu, warto zwrócić
uwagę na gotycki ołtarz w formie tryptyku oraz
efektowne polichromowane sklepienie
gwiaździste.
Książęta i ich małżonki (8 dostojnych
panów i 5 czcigodnych niewiast) spoczywają
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także w krypcie znajdującej się pod głównym
ołtarzem kościoła. Wejście do podziemi jest
zamykane. Chęć odwiedzenia należy oznajmić
bratu furtianowi w klasztorze. Wśród
pochowanych w krypcie spoczywa fundator
klasztoru jasnogórskiego, książę Władysław
Opolczyk, zmarły w 1401 r. Ściany
pomieszczenia zdobi jedna z najstarszych
spośród zachowanych na Górnym Śląsku
polichromii, powstała ok. 1330 r. Jej tematem
jest scena ukrzyżowania Chrystusa.
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OPOLE

Wieża Piastowska
Dawna wieża zamkowa, Strażnica
na Pasiece, najstarsza w Opolu. Od
siedmiuset lat góruje nad Ostrówkiem
i Wyspą, znak czasu i symbol Opola.
To jeden z najstarszych zabytków
architektury obronnej w Polsce;
zbudowana około 1300 roku (za
rządów księcia Bolka I) jako stołp
zamku książęcego opolskiego księcia
Kazimierza I. Była wtedy budowlą
ogromną i na wskroś nowoczesną, z
cegły. Hełm wieży często się zmieniał.
Od połowy XVI w., zamek zaczął
popadać w ruinę. W XX w. władze
rejencji opolskiej uznały zamek za
mało użyteczny oraz kosztowny w
utrzymaniu i postanowiły go zburzyć.
Dzięki ostrym sprzeciwom polskiego
mieszczaństwa w Opolu oraz działaczy
Związek Polaków w Niemczech udało
się jedynie ocalić wieżę zamkową tego
zabytku.[1]. Z zamku ocalała tylko
wieża, którą uwzględniono w
planowanym na tym miejscu zespole

nowego gmachu Urzędu
Wojewódzkiego. Tak stoi ona do dziś.
Już w roku 1957 nadbudowany został
wysoki na 11 metrów graniasty hełm:
wraz z nim wieża sięga 42 metrów
wysokości. Budowla jest postawiona
na kamiennym fundamencie o
głębokości 6 metrów. Szerokość
murów w dolnej partii wieży dochodzi
do 3 metrów. Do wieży pierwotnie
wchodzono przez otwór na wysokości
9 m (obecnie zamurowany) po
drewnianym ganku połączonym z
murami nieisniejącego już zamku[2].
Na skutek nierównego osiadania
fundamentów Wieża Piastowska jest
lekko przechylona. Obecne odchylenie
od pionu wynosi ok. 1,5 stopnia.
Zabytkowi towarzyszyły przez lata
wykopaliska osad słowiańskich z X i
XI w., odkryte przy budowie
amfiteatru opolskiego. Wykopaliska te
zostały zakopane.
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OPOLE
RATUSZ

W średniowieczu w miejscu
obecnego ratusza znajdował się
drewniany dom kupiecki, w XIV
wieku zdecydowaniu o postawieniu
budowli z cegieł – ratusza, w
którym miały znaleźć siedzibę
miejskie władze. Kupcy musieli się
przenieść do przybudówek przy
zachodniej ścianie. W XVI wieku
postawiono wieżę z zegarem i
dzwonem. Wiadomo, że w XVIII
wieku na Rynku znajdował się
pręgierz, przy którym w 1794 roku
został wychłostany a później
przepędzony z miasta buntownik
chłopski Marek z Jemielnicy. W
1740 roku postawiono barokową
wieżę z charakterystyczną cebulastą
kopułą. Około roku 1818 miał
miejsce pożar, który doszczętnie
zniszczył wieżę, aż do fundamentów.
W latach 1818-1826
przeprowadzono gruntowną
przebudowę kompleksu
ratuszowego, odbudowując
jednocześnie wieżę w
niezmienionym kształcie i ozłacając
kopułę za kwotę 150 talarów.
W roku 1860 lub 1863 roku,
podczas robót remontowych,
konieczne okazało się rozebranie

nadwyrężonej wieży. W 1864 roku
wzniesiono, pod kierownictwem
architekta Albrechta, nową 60metrową wieżę wzorowaną na
pałacu Vecchio we Florencji. W
1933 roku przystąpiono do rozbiórki
szpecących rynek przybudówek
ratusza, niestety niedostatecznie
zabezpieczono wieżę, która rankiem
15 lipca 1934 r. runęła. Na szczęście
nikt nie zginął, nie doznały
uszczerbku sąsiadujące kamienice.
Szybko podjęto się odbudowy: w
1936 r. była już wzniesiona niewiele

OPOLE
Zamek Górny
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różniącą się od poprzedniej 65metrowa wieża, dobudowano
południowe skrzydło ratusza wraz z
arkadami oraz odrestaurowano
pozostałą część kompleksu. Ratusz
przetrwał bombardowania Opola w
czasie II wojny światowej i służy do
dzisiaj jako siedziba władz
miejskich. W 1994 roku
wyremontowano elewację,
natomiast 2 lata później otworzono
w piwnicy pub, nawiązując do
tradycji Piwnicy Świdnickiej, która
niegdyś tam funkcjonowała.

protestantom przez księcia Siedmiogrodu
Gábora Bethlena w czasie jego
panowania na Górnym Śląsku w latach
Jeden z dwóch opolskich zamków].
1622-1624.
W 1669 roku, w czasie panowania
Rozebrany w 1669 roku. Jedyną
Habsburgów, teren zamkowy został
pozostałością po nim jest wieża
zbudowana w końcu XIV wieku. Obecnie przekazany jezuitom. Ze względu na
fatalny stan zakonnicy zburzyli ruinę,
stanowi część budynku Zespołu Szkół
pozostawiając tylko jedną basztę. W 1844
Mechanicznych przy ul. Osmańczyka.
Istnieją dwa poglądy na temat
r. podwyższono ją o czwartą kondygnację
i zwieńczono neogotyckim krenelażem.
powstania zamku. Jeden, który głosi, że
wybudowano go przed XIII wiekiem jako W końcu XIX wieku do wieży
drewniany dwór kasztelana. Drugi głosi,
dobudowano gimnazjum, a w latach
że Zamek Górny został wybudowany
1936-1937 jeszcze jedno skrzydło. W
wieży zachował się zamurowany
dopiero w XIV wieku przez Władysława
Opolczyka.
ostrołukowych portal oraz blendy, będące
W XVI wieku został przeznaczony
przypuszczalnie pozostałością po bramie
na więzienie.
wjazdowej. Z boku wieży znajduje się
W XVII wieku kaplica Zamku
krótki odcinek gotyckiego muru
obronnego.
Górnego została podarowana

COMENIUS REGIO Kształcenie zawodowe – duże wyzwanie nowoczesnej edukacji

6

OPOLE

Bazylika Katedralna Podwyższenia
Krzyża Świętego
Pierwszy kościół w tym miejscu wzniósł
Bolesław Chrobry ok. 1005. Bp wrocławski
Klemens przekazał kościołowi relikwię
Krzyża Świętego, od którego świątynia wzięła
wezwanie. W 1232 kościół podniesiono do
rangi kolegiaty. Pod koniec XIII w.
wzniesiono nową wczesnogotycką bazylikę,
którą po pożarze w 1415 odbudowano do
końca XV w. w stylu gotyckim. Wzniesiono
wtedy prezbiterium, halowy korpus główny i
dolne partie wież oraz trzy kaplice: Trójcy

Świętej (w której został pochowany ostatni
książę opolski Jan II Dobry), św. Jadwigi i św.
Anny. W 1702 z Piekar Śląskich przywieziono
cudowny obraz Matki Bożej, czczony odtąd
jako Obraz Matki Bożej Opolskiej,
koronowany 21 czerwca 1983 przez papieża
Jana Pawła II na Górze Świętej Anny. W
1899 nadbudowano wieże w stylu
neogotyckim o wysokości 73 m. Bazylika
mniejsza od 1934, prokatedra 1945-1972,
katedra od 28 czerwca 1972.

OPOLE

Pamięci boju o województwo
Wąsaty ułan i armata z Wieżą Piastowską
zamiast lufy trzymają straż nad symbolicznym
zarysem województwa opolskiego. Spiżowy
monument na skalnym cokole z napisem
"Brońmy Swego Opolskiego" upamiętnia
solidarny bój mieszkańców Śląska Opolskiego
o własne województwo, gdy warszawscy
decydenci w planach nowego podziału
administracyjnego nie przewidywali jego

utworzenia. Wymownym działaniem było
zorganizowanie w czerwcu 1998 r. "łańcucha
nadziei". Głos 100 tys. trzymających się za
ręce Opolan, ustawionych wzdłuż biegnącej
przez Opolszczyznę międzynarodowej drogi
E40 zrobił wrażenie w stolicy. 18 lipca 1998 r.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale o
nowym podziale administracyjnym kraju
powołał województwo opolskie.
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OPOLE

Kościół św. Piotra i Pawła
W związku z rozwojem miasta w kierunku
wschodnim dostrzeżono konieczność budowy nowej
świątyni, dotychczasowy kościół parafialny św. Krzyża
okazywał się niewystarczający. W styczniu 1897 r. po
zgodzie władz miejskich zaoferowano 2 działki:
między ul. Krakowską i Reymonta oraz nieopodal
obecnego Placu Daszyńskiego; wybrano drugą
lokalizację, jednak zmiany personalne w parafii, zbyt
małe fundusze oraz brak zgody władz państwowych
na budowę, wstrzymały inwestycję. W 1913 r.
przedstawiono nowy projekt świątyni, już w obecnej
lokalizacji, jednak rozpoczęcie budowy pokrzyżował
wybuch I wojny światowej. Po wojnie i licznych
perturbacjach związanych zarówno z uzyskaniem
funduszy i pozwoleń, ostatecznie budowę rozpoczęto
23 kwietnia 1923 r., niestety po kilku miesiącach
wstrzymane zostały dotacje państwowe, konieczne
okazały się ofiary parafian i ludzi związanych z
parafią, budowie pomógł m.in. Papież Pius XI, który
latem 1920 r., jako komisarz apostolski gościł w
Opolu. 19 czerwca 1924 r. położono kamień węgielny,
w grudniu budowa została podprowadzona już pod
dach. 1 maja 1925 r. z części parafii św. Krzyża
utworzono nową - świętych Piotra i Pawła, we
wschodnim Opolu. 26 października tego samego roku
świątynia została konsekrowana przez kardynała
Adolfa Bertrama, w ołtarzu znajdują się relikwie św.
Klementyny i Diodory.

OPOLE

Stara Synagoga
Synagoga została zbudowana w 1842 roku z inicjatywy
lokalnych rodzin żydowskich. Fundusze na budowę zostały
pozyskane z datków, zbiórek, kredytów inwestycyjnych oraz
wykupów miejsc do modlitw. Uroczystego otwarcia synagogi
dokonał rabin wrocławski Abraham Geiger. W 1893 roku,
została przebudowana i dobudowano do południowego
zachodu dwa skrajne ryzality według projektu Felixa
Henry'ego. Z biegiem lat budynek synagogi nie mógł
pomieścić odpowiedniej liczby wiernych.
W 1896 roku synagoga została sprzedana za 25 800 marek
Emilii Roegner. Wkrótce i ona sprzedała budynek, który został
przebudowany na zakład litograficzny Erdmana Raabego.
Kwota ze sprzedaży posłużyła gminie żydowskiej do
dokończenia budowy Nowej Synagogi.
Ostanie nabożeństwo odbyło się w poniedziałek 21
czerwca 1897 roku – wtedy to nowy opolski rabin, Leo Baeck,
oraz odchodzący Hermann Vogelstein odmówili pożegnalną
modlitwę. Wkrótce uroczyście wyniesiono zwoje Tory oraz
sprzęty liturgiczne do Nowej Synagogi.
Synagoga przetrwała noc kryształową i II wojnę światową
praktycznie bez zniszczeń. W 1953 roku umieszczono w
budynku magazyn księgarski. W 1972 roku, wnętrza
przebudowano i umieszczono w nich dźwig towarowy.
Niedawno dawną synagogę solidnie wyremontowano i
umieszczono siedzibę TVP3 Opole.
Murowany i orientowany budynek synagogi wzniesiono na
planie prostokąta o wymiarach 14,7 na 20 metrów, w stylu
neoklasycystycznym. Na parterze mieściły się pomieszczenia
szkoły i biura administracji gminy, a na piętrze główna sala
modlitewna. Do dzisiaj zachowały się resztki witraży które
znajdują się w wysokich, półokrągłe zakończonych oknach od
strony północno-zachodniej.
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OPOLE
Kościół pw. Matki
Boskiej Bolesnej i św.
Wojciecha
Jest to najstarsza w Opolu
świątynia, pochodząca z X wieku,
według legendy wybudowana w
miejscu żarliwych kazań św. Wojciecha.
Kościół gotycki z barokowym
wnętrzem i neoromańską fasadą. W
latach 1254-1295 pełnił funkcję
kościoła parafialnego, od 1304 do 1810
roku należał do dominikanów, od 1923
roku ponownie kościół parafialny.
Świątynia, do której prowadzi
kilkadziesiąt stopni, znajduje się w
najwyższym punkcie Starego Miasta,
stąd popularnie zwana jest kościołem
na górce.
Początkowo znajdował się w tym
miejscu kościół drewniany
dominikanów, sprowadzonych do Opola
w XIII wieku. W 1399 zbudowali
kościół z cegły, w stylu gotyckim, który
poświęcono w 1430 - nosił wezwanie
Matki Boskiej i świętych Wojciecha,
Jerzego, Dominika i Anny. W 1530
przejmują go ewangelicy, następnie na
rozkaz cesarza zostaje zamknięty.
Dominikanie odzyskują go w 1604.
W XVII wieku świątynię niszczy
pożar, a potem wojska szwedzkie

podczas wojny trzydziestoletniej. W
1739 kościół przebudowano w stylu
barokowym, pozostawiają północną
nawę gotycką.
W 1810 dobra zakonne zostają
sekularyzowane, kościół staje się
magazynem i częścią szpitala. Od 1820
ponownie zaczęto odprawiać
nabożeństwa, a kościół został filią
parafii św. Krzyża. W 1875
dobudowano wieżę, wymieniono też
dach. W latach 30. XX wieku

przebudowano schody od strony rynku,
ścianę frontową i wejście, jednocześnie
podnosząc poziom posadzki o 1 metr.
Wówczas także zbudowano główny
ołtarz oraz stacje drogi krzyżowej,
powiększono okna. Po II wojnie
światowej dawna zakrystia została
wyłączona z terenu szpitala i powróciła
do kościoła, stając się kaplicą Matki
Bożej Częstochowskiej.

niego kamienic, runęła wieża
ratuszowa. Odbudowano ją w
nieco innym stylu, do budynku
Początkowo zabudowa rynku ratusza dobudowano też
opolskiego była drewniana, co
południowe skrzydło,
sprzyjało rozprzestrzenieniu się
wzbogacone arkadami (1936).
pożarów, więc już od XIV wieku
Opolski rynek mocno
zaczęły pojawiać się domy
ucierpiał w 1945, podczas
murowane. W tym też okresie w zdobywania miasta przez Armię
mieście pojawił się ratusz, który z Czerwoną. Zniszczeniu uległa
drewnianego domu kupieckiego większość zabytkowych
stał się siedzibą władz i został
kamieniczek na pierzei
przebudowany przy użyciu
zachodniej i wschodniej.
cegieł. Po licznych
Pozostałe odbudowano po
przebudowach, spowodowanych wojnie, jednak większość nie
pożarami, ratusz zyskał kształt
nawiązuje kształtem do dawnych,
wzorowany na budynkach
przedwojennych. Architekci
weneckich. W 1933, po
polscy nadali nowym budynkom
rozebraniu przylegających do
kształty nawiązujące do baroku.

OPOLE
Rynek

8

COMENIUS REGIO Kształcenie zawodowe – duże wyzwanie nowoczesnej edukacji

9

OPOLE

Plac Ignacego Daszyńskiego
W opolskim urbarzu z 1594 roku są zapiski nt. terenów
obecnego placu: znajdowało się tu pole lub łąka, a w miejscu
fontanny miała znajdować się studnia. W 1819 r. teren
obecnego placu i okolice (tzw. Przedmieście Krakowskie lub
Bytomskie) został włączony w granice miasta, jednak park
powstał prawie 100 lat później.
Według podpisu autora, Edmunda Gomansky'ego,
fontanna i rzeźby zostały ukończone już w 1907 roku, jeszcze
przed wzniesieniem obecnego gmachu sądu i szkoły. Ścieżki
wijące się wśród rabat i strzyżonych głogów, lip i kasztanowców,
oraz znajdująca się w centrum placu okazała fontanna uczyniły
to miejsce szczególnym. Aż do 1945 roku park nosił nazwę
Friedriechsplatz. Po wojnie patronem tego miejsca został Ernst
Thälmann, na początku lat 90. ubiegłego wieku ustąpił on
miejsca Ignacemu Daszyńskiemu.
W 1971 roku plac został poddany gruntownej
przebudowie: podniesiono niweletę całego terenu o pół metra,
dodano schody, murki i gazony, zamiast rabatek utworzono 2
prostokątne trawniki, a resztę wyłożono płytami betonowymi.
Rzeźby dolne fontanny w centralnej części placu
przedstawiają dwóch rybaków z siecią, skalnik z kilofem i
kobiety ze snopami zboża i koszem owoców, symbolizujących
opolskie rybactwo, przemysł wapienniczy oraz rolnictwo.
Ponad nimi, na kielichowatym postumencie góruje postać
Ceres, bogini urodzaju, z dzieckiem na ręku oraz z
wrzecionem. Do II wojny światowej wznosił się nad nią
ażurowy miedziany baldachim. Fontanna otoczona została
cembrowiną, z wyrytą sentencją "DES BÜRGERS TREU
MIT FLEISS GEPAART EIN JUNGBORN GUTTER
DEUTSCHER ART", jednak w latach 70. napis ten został
przykryty warstwą tynku. W wyniku konserwacji zabytku
przeprowadzonej w 2009 roku odsłonięto ową inskrypcję.

OPOLE

Młynówka
To stare koryto Odry w centrum Opola,
błędnie uważane jest za kanał. .Rozdziela
prawobrzeżną część miasta od Wyspy Pasieki.
Młynówka do czasu wielkiej powodzi w 1600
roku stanowiła główne koryto Odry. Po tym
wydarzeniu rzeka przeniosła swój główny nurt na
zachód i przez prawie 200 lat obecna Młynówka
figurowała na planach miasta jako Oder Fluss lub
Oder Strom (prąd Odry). W 1784 roku pojawia się
obecna nazwa - Mühlgraben, która pochodzi od
działających na obydwu brzegach młynów:
miejskiego, od strony ul. Szpitalnej, oraz
zamkowego[1], od strony Zamku Piastowskiego.
Ze średniowiecznych dokumentów wiadomo,
że już w 1240 r. istniał most między Pasieką a
miastem, jednak nie sprecyzowano jego
umiejscowienia. Wzmianka z 1421 r. mówi już
dokładnie o przeprawie w miejscu obecnego mostu
katedralnego. W latach 1860-1913 Młynówka
pełniła rolę portu przeładunkowego, potem tę rolę
przejął nowo wybudowany port rzeczny w
Zakrzowie. W 1886 r. zbudowano śluzę, niedawno
ją wyremontowano i odnowiono wygląd. W
planach miasta z 1894 r. Młynówka widnieje jako
"Winter Hafen", czyli "port zimowy". 10 czerwca
2007 r. uruchomiona została iluminacja tzw.
Opolskiej Wenecji, czyli fragmentu Młynówki od
Mostu Katedralnego do Zamkowego. Obecnie w
razie zagrożenia powodziowego Młynówkę można
całkowicie odseparować od Odry dzięki nowo
wybudowanym dwóm śluzom: przy moście
katedralnym oraz na południowym krańcu Wyspy
Pasieki.
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Ogród zoologiczny
Jak na stolice regionu przystało- oferta gastronomiczna
Opola jest bardzo bogata. Liczne restauracje, kawiarnie,
bary i puby zapraszają kusząc swoimi bogatymi menu.
Jednym z najprzyjemniejszych miejsc jest restauracja
Starka.
Starka jest restauracją dla 70 osób mieszczącą się w
starej, stuletniej kamienicy nad brzegiem Odry w Opolu.
Starka składa się z dwóch odmiennych sal. Sala wiejska (ok.
35 osób) urządzona jest w stylu gospody bawarskiej, zaś sala
bankietowa (ok. 35 osób) w stylu mieszczańskiego pokoju
sprzed wojny. Bawarski charakter restauracji powoduje, że
podawane są tu dania z kuchni krajów niemieckojęzycznych,
ale także dania polskie. Oryginalne receptury oraz naturalne
produkty powodują, że potrawy mają niepowtarzalny smak.
Interesująca aranżacja wnętrza, miły nastrój, sprawni i
zabawni kelnerzy oraz znakomita kuchnia sprawiają, że
Starka jest restauracją wyjątkową. O jej wysokim poziomie
świadczy fakt, że od wielu lat w Przewodniku Pascala
uzyskuje najwyższe oceny i znajduje się wśród stu
najlepszych restauracji w kraju.
Teren ogrodu zlokalizowany jest na Wyspie Bolko, zajmując
W menu można odnaleźć potrawy kuchni niemieckiej
powierzchnię 20 ha. Znajduje się w nim ponad 1000 zwierząt
oraz regionalnej kuchni śląskiej. Są to m.in. golonka
reprezentujących 227 gatunków (89 gatunków ptaków, 73
pieczona w piwie, rolady z kluskami i czerwoną kapustą,
gatunki ssaków, 43 gatunki bezkręgowców, po 11 gatunków
kaczka pieczona z zasmażonymi buraczkami.
gadów i płazów), w tym 3 (goryle nizinne) oraz 4 uchatki
kalifornijskie. ZOO posiadało trzy uchatki kalifornijskie, ale w
kwietniu 2008 dwie nagle padły. Prawdopodobną przyczyną
mogły być zjadane przedmioty rzucane na wybieg uchatek
przez zwiedzających.
Początki ogrodu sięgają roku 1936, kiedy to na wyspie w
budynkach gospodarskich powstał prywatny zwierzyniec. Był to
jednohektarowy zwierzyniec, drugi tego typu obiekt na Górnym
Śląsku (po ZOO w Bytomiu), ale najstarszy spośród nadal
istniejących (bytomskie ZOO zostało zamknięte w 1957).
Główną częścią ówczesnego zwierzyńca były ekspozycje ptaków,
zarówno egzotycznych: (flamingi, pelikany, papugi) jak i dużych
rodzimych: np. bocian biały, czapla siwa. Dla ptaków
ciepłolubnych wybudowano ptaszarnię, reszta ptaków
zajmowała miejscowe ogrodzone stawy i wolierę.
Podczas działań wojennych został całkowicie zniszczony.
Składniki:
W roku 1952 zawiązuje się Komitet Odbudowy Zwierzyńca
golonka tylnia
zakończona ponownym otwarciem ogrodu zoologicznego w
0,5 l piwa jasnego
lipcu 1953 r. - obecnie drugiego pod względem wielkości na
2 cebule
Górnym Śląsku (po chorzowskim zoo, otwartym w 1954).
3 ząbki czosnku
Powódź tysiąclecia w 1997 zniszczyła ZOO w bardzo dużym
ziele angielskie, liść laurowy, pieprz w ziarnach, sól
stopniu. Od 1998 roku rozpoczęto powolną odbudowę, która
trwa do dzisiaj. Większość budynków na terenie zoo została
wybudowana w ostatnich latach, co czyni opolskie zoo jednym z
Golonkę umyć, opalić, ponacinać skórę. Z piwa i
najnowocześniejszych w Polsce.
przypraw zrobić marynatę. Mięso marynować w
lodówce min. 6h (najlepiej całą noc), całość dusić pod
Ogród odniósł wiele sukcesów hodowlanych, m.in. jako
zamknięciem w piekarniku ok. 3h. Mięso wyłożyć na
pierwszy w Polsce w latach 50. rozmnożył niedźwiedzie
blachę i piec jeszcze pół godziny w maksymalnie
himalajskie i walabie Benetta, dziś regularnie rozmnaża liczne
gatunki chronione kładąc największy nacisk na zwierzęta objęte nagrzanym piekarniku, aby się zarumieniło.
programami ochrony gatunków ginących.

OPOLE

Ogród zoologiczny

Golonka w piwie
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Na przełomie XIII i XIV w. w mieście
osiedliły się zgromadzenia zakonne (m.in.
franciszkanie, dominikanie, antonici,
joannici). Zgromadzenia te wzniosły w
Położone w połowie drogi
mieście swoje kościoły i klasztory. Po
pomiędzy Wrocławiem a Opolem podziale w 1311 r. księstwa wrocławskiego,
miasto Brzeg jest jednym z
Brzeg został stolicą najmniejszego spośród
najstarszych i piękniejszych miast
trzech nowopowstałych księstw:
Śląska. Pierwszy zapis o istniejącej wrocławskiego, legnickiego i brzeskiego.
niegdyś w miejscu Brzegu osadzie
Okres świetności Brzegu
rybacko-handlowej Wissoke Brzegh nierozerwalnie związany był z
zamieszczono w dokumencie z
panowaniem w księstwie legnicko-brzeskiej
1234 r. Powstaniu miasta sprzyjało
linii Piastów - pierwszej polskiej dynastii
dogodne położenie na
królewskiej. Jako pierwszy książę Bolesław
skrzyżowaniu szlaków lądowych i
III, syn księcia wrocławskiego Henryka V,
wodnego, łączących największe
połączył księstwo brzeskie z legnickim i
ośrodki średniowiecznego Śląska z tytułował się w 1312 r. -Panem Legnicy i
państwami ościennymi. Lokacja
Brzeguli. Oba księstwa wielokrotnie
Brzegu nastąpiła na mocy
jeszcze łączono i rozdzielano. W 1329 r.
wydanego pomiędzy 1246 a 1248
Bolesław III stał się lennikiem czeskim, a
r., a potwierdzonego w 1250 r.,
w 1342 r. uczynił Brzeg swoją stałą
zachodnioeuropejskiego prawa
lokacyjnego. Dokument lokacyjny rezydencją. W II połowie XIV w.
największy mecenat budowlany i
wystawiony przez ks.
kulturalny sprawował książę Ludwik I.
wrocławskiego Henryka III
Książę rozbudował zamek książęcy, obok
wyznaczył teren lokacji, po dziś
dzień czytelny w układzie starówki. którego ufundował, obdarowaną bogatym
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księgozbiorem kolegiatę św. Jadwigi.
Najcenniejszą pozycją księgozbioru była
iluminowana Legenda o św. Jadwidze (tzw.
Kodeks Lubiński). Ludwik I wspierał
finansowo przebudowę kościoła św.
Mikołaja. Po pożarze w 1380 r.
przebudowano też ratusz miejski. W 1390
r. Ludwik I przeprowadził pierwsze
odnotowane na ziemiach polskich badania archeologiczne w dawnym grodzisku
kasztelańskim w Ryczynie pod Brzegiem.
W latach 1428 - 1432 Brzeg niszczyli
husyci. Liczne klęski żywiołowe
niejednokrotnie nawiedzały miasto. Dla
przykładu w 1443 r. podczas trzęsienia
ziemi runęły sklepienia kościoła św.
Mikołaja.
W okresie największego rozrostu
terytorialnego księstwo brzeskie
obejmowało swym zasięgiem Lubin,
Chojnów, Oławę, Kluczbork, Byczynę,
Wołczyn oraz Niemczę i Strzelin (po 1427
r.). Od połowy XV w. terytorium księstwa
zaczyna się stopniowo zmniejszać. W II
połowie XV w. miasto przeżywa okres
zapaści ekonomicznej.
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BRZEG
historia c.d.
W XVI wieku, za rządów Jerzego I, Brzeg odzyskuje
utraconą rangę stolicy księstwa legnicko-brzeskiego.
Rozkwit architektury i kultury miasta przynoszą rządy jego
następców - Fryderyka II i Jerzego II. Książę Fryderyk
wprowadził w mieście i księstwie luteranizm. Za jego
panowania miasto opuścili franciszkanie i dominikanie.
Fryderyk II rozpoczął renesansową przebudowę zamku.
Wobec zagrożenia najazdem tureckim, książę postanowił
przebudować fortyfikacje miejskie. Podczas prac
fortyfikacyjnych zburzono najstarszy, znany z przekazów
źródłowych, romański kościół Najświętszej Marii Panny. W
1545 r. rozebrano kościół i klasztor dominikanów. Prace
budowlane kontynuował książę Jerzy II. Jego
najznakomitszym dziełem była renesansowa przebudowa
zamku, przy której pracowali architekci włoscy. Oni też, po
pożarze w 1569 r., gruntownie przebudowali ratusz miejski.
Książę popierał kulturę i naukę, czemu miało służyć
ufundowanie Gymnasium Illustre Bregense, nazwane
później Gimnazjum Piastowskim. Po 1582 r. kościół
franciszkanów przebudowano na arsenał. W XVI w. Brzeg
był prężnym ośrodkiem handlowym. To tu spędzano na
sławne targi bydło z kresów Rzeczpospolitej i sprzedawano
je kupcom z całych Niemiec. Podczas wojny
trzydziestoletniej, dzięki rozbudowanym w XVI w.
Fortyfikacjom, Brzeg nie został zdobyty przez oblegające go
wojska szwedzkie. Wojna odbiła się jednak niekorzystnie na
sytuacji księstwa i miasta. W 1675 r. umiera Jerzy IV
Wilhelm - ostatni męski przedstawiciel dynastii piastowskiej.
Miasto i księstwo wchodzą wówczas w skład monarchii
habsburskiej. Rządy habsburskie przynoszą ze sobą próby
rekatolizacji. W miejsce usuniętych w XVI w. zakonów
zostają sprowadzeni do Brzegu jezuici i kapucyni, którzy
wznieśli w Brzegu swoje klasztory i kościoły.

Atrakcje turystyczne

Ratusz

Jest to perła Śląskiego renesansu,
dzieło włoskich architektów: Jakuba
Parra i Bernarda Niurona, z lat
1570-1577. We wnętrzu znajdują się
unikalne pomieszczenia: Sala Rajców z
1746 z szafami bogato pokrytymi
malowidłami, Sala Stropowa z
modrzewiowym stropem z 1648 roku.
Oraz Mała Sala Stropowa. Siedziba
Rady Miejskiej, Urzędu Stanu Cywilnego
i wystawienniczej galerii ratuszowej.
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W 1741 r. Brzeg zostaje dotkliwie zniszczony podczas
oblężenia przez wojska króla pruskiego Stare Miasto
Fryderyka II Wielkiego. Rok później wraz z całym Śląskiem
dostaje się pod panowanie pruskie. Brzeg staje się miastem
powiatowym z garnizonem wojskowym. W 1748 r. w
Brzegu wybudowano pierwszą na całej długości Odry, śluzę
rzeczną. Rozbudowa-no też fortyfikacje. Po zajęciu miasta
przez wojska napoleońskie w 1807 r. nakazano zniszczyć
istniejące fortyfikacje. W ich miejscu powstały promenady,
parki i planty. Już w 1842 r. do miasta dotarła kolej. W
połowie XIX w. Brzeg schodzi do roli ośrodka miejskiego o
znaczeniu lokalnym. Sytuacja ta trwała do lat 70-tych XIX
w. Przełom XIX i XX w. to czas rozbudowy miasta. W roku
1907 Brzeg został wyłączony z powiatu i otrzymał wyższą
rangę miasta wydzielonego.
W latach 20-tych XX w. pogarsza się sytuacja
ekonomiczna miasta, do czasu ponownego zlokalizowania
w nim garnizonu wojskowego i wykorzystania,
wybudowanego w 1916 r., lotniska wojskowego. Do 1950 r.
Brzeg znajdował się w województwie wrocławskim, a po
przeprowadzonej wówczas reformie administracji, wszedł w
skład województwa opolskiego. W okresie obchodów
milenium chrztu Polski doszło w mieście do tzw.
"wypadków brzeskich" - w maju 1966 r. Milicja
Obywatelska usunęła, pomimo sprzeciwu mieszkańców,
duchownych z domu parafialnego przy pl. Zamkowym.
Sprzeciw mieszkańców miasta wywołał wobec nich represje
ze strony służby bezpieczeństwa.
Po reformie administracyjnej w 1975 r. zlikwidowano
powiat brzeski. W 1997 r. północna część miasta ucierpiała
wskutek powodzi jaka dotknęła południe Polski. Od stycznia
1999 r. Brzeg ponownie jest siedzibą powiatu.
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BRZEG
Zamek
Pierwsze informacje o istnieniu zamku pochodzą z 1235 roku. Zamek stanowił miejsce postojowe w czasie podróży dla
książąt wrocławskich. W 1300 roku została zbudowana wieża ostatecznej obrony, zwaną Wieżą Lwów. Od 1311 r. kiedy to
powstało księstwo brzeskie, zamek brzeski był książęcą rezydencją. Poważną przebudowę średniowiecznej budowli
przeprowadził po roku 1358 książę Ludwik I. W latach 1368-69 został obok zamku zbudowany gotycki kościół pod wezwaniem
św. Jadwigi, patronki śląskich piastów. Następna wielka przebudowa miała miejsce w XVI w. przez Jerzego II, przekształcił
gotycki zamek w wspaniałą budowlę w stylu renesansowym. W latach 1544-47 wzniesiono skrzydło wschodnie zamku, a
południowe i zachodnie powstało w latach 1547-54. W 1675r. po śmierci ostatniego piasta , księstwo wraz z zamkiem przeszło
w ręce cesarzy austriackich. Kres świetności zamku nastąpił w 1741r., gdy Fryderyk II nakazał zbombardowanie miasta Brzeg.
Dopiero w latach 1966-90 zaczęto remontować zamek. Teraz znajduje się Muzeum Miejskie.
Kościół zamkowy św. Jadwigi - prezbiterium dawnego kościoła kolegiackiego wybudowanego w XIV w.,
przebudowywanego w XVI w. na mauzoleum legnicko-brzeskiej linii Piastów. Po zniszczeniu kościoła i zabudowań kolegiaty w
roku 1741, w 1783 r. miała miejsce kolejna przebudowa. W okresie odbudowy zamku w XX w. Kościół poddano regotyzacji.
W krypcie kościelnej zachowały się 22 miedziane i cynowe sarkofagi ze szczątkami Piastów legnicko-brzeskich. Sarkofagi
powstały w wiekach XVI i XVII i są wysoko cenionymi zabytkami sztuki sepulkralnej. Część z nich eksponowana jest w

BRZEG
Kościół św. Mikołaja
To gotycka trzynawowa bazylika, wzniesiona w latach 1370 - 1417 w
miejscu wcześniejszego kościoła parafialnego.
W latach 1884 - 1885 nadbudowano wieże i przebudowano kruchty
kościoła. Zniszczony w 1945 r, odbudowany w latach 60-tych. Posiada jedną
z najwyższych na śląsku naw głównych (ok. 30 m).
Z dawnego, bogatego wystroju wnętrza zachowały się epitafia mieszczańskie
od renesansowych po barokowe. W prezbiterium gotycki tryptyk z 1500 r.
Podczas odbudowy w zakrystii odkryto gotyckie polichromie, datowane na
lata 1418 - 1428. W kościele św. Mikołaja bierze swój początek Szlak
średniowiecznych Polichromii (szlak niebieski). W oknach prezbiterium oraz
za organami i w nawach bocznych współczesne witraże.
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BRZEG
Kościół pw.
Podwyższenia Krzyża
Świętego
Jednonawowy kościół barokowy,
wzniesiony na miejscu zburzonego w
1545 r. klasztoru i kościoła
dominikanów. Inicjatywę budowy
kościoła w miejscu dawnej świątyni
podjęli jezuici, przybyli do Brzegu w
1681 r. Budowę kościoła według
projektu Józefa Frischa prowadzono w
latach 1734 - 1739. W latach
1739-1745 jezuita Jan Kuben
przyozdobił wnętrze kościoła bogatymi
iluzjonistycznymi polichromiami.
W latach 1856 - 1857
nadbudowano wieże kościoła według
projektu barona von Wilczka oraz
otynkowano fasadę.

BRZEG
Gimnazjum
Piastowskie

BRZEG
Pomnik św. Trójcy

Dawne Gymnasium
Illustre Bregense,
wybudowane w latach
1564 - 1596 przez
Jakuba Parra, zniszczone
w 1741 r., kilkakrotnie
przebudowywane. Po
zniszczeniu w 1945 r.
odbudowane w latach
1963 - 1967. Zachowana renesansowa brama ze sklepieniem i portal bramy.
Kościół pofranciszkański św. Piotra i Pawła, pierwsza wzmianka o kościele
pochodzi z 1285 r., rozbudowywany do 1338 r. Przebudowany po
przebudowany na arsenał. Od 1930 r. pełnił funkcje magazynu. We wnętrzu
zachowane sklepienie sieciowe nawy głównej z ok.1500 r. Wieża kościoła
runęła po powodzi w 1997 r.

Ufundowany w 1731 r. przez
budowniczego kościoła pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego - Jana
Krzysztofa Melchera z Prudnika prawdopodobnie dzieło Karola
Schleina z Nysy.
Cenniejsze domy mieszczańskie: 9
- Kamienica Rynek 2 z odsłoniętymi
fragmentami gotyckimi;
- Renesansowa kamienica przy ul.
Chopina 4 z 1597 r., restaurowana w
latach 1883, 1929;
- Osiemnastowieczne kamienice przy
ul. Jabłkowej nr 5 i 7.

Brzeg
Brama Odrzańska
Brama Odrzańska - fragment dawnych
renesansowych fortyfikacji miejskich, wybudowana
w 1595 r. przez Bernarda Niurona, przeniesiona do
Parku Nadodrzańskiego w 1895 r.
Zabytki materialne kultury żydowskiej cmentarz przy ul. ks. K. Makarskiego oraz budynek
dawnej synagogi (róg ul. Długiej i Jagiełły).
Stalowy most kratownicowy
na Odrze z 1891 r., przeniesiony do Brzegu w 1954 r.
z miejscowości Fordon k. Bydgoszczy.

14
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Brzeg
Kuchnia regionalna
Chociaż menu mieszczącej się w
centrum miasta restauracji Ratuszowa
obejmuje głownie wykwintne dania kuchni
staropolskiej takie jak żurek królewski z
szynką, barszcz z uszkami, książęcą
polędwicę z jelenia z gruszką i żurawiną w
sosie cynamonowym czy medalion z dzika po
staropolsku- odnajdziemy w nim także dania
„tchnące” śląskością: żurek z jajkiem, śląskie
kluski czy tajemniczo nazwaną potrawę
„Śląskie niebo”. Restaur5acja oferuje także
liczne dania lokalne: polędwiczki z dzika po
Brzesku, sandacz z pieca po Brzesku, rolada

Brzeg
Kuchnia regionalna - kluski śląskie
Ugotowane osolone ziemniaki przeciśnięte
przez praskę ilość określamy na oko mając na
względzie na ile mniej więcej porcji chcemy
przyrządzić kluski
mąka ziemniaczana
olej do dolania do wody na której będziemy
gotować kluski
Przeciśnięte ziemniaki wkładamy do sporej
miski uklepujemy je na równą zwartą
powierzchnię następnie dzielimy je na 4równe
części wyciągamy jedną ćwiartkę, układając ją na
resztę masy w ten sposób powstaje nam

wgłębienie w które wsypujemy mąkę
ziemniaczaną na równo z masą ziemniaków. W
ten sposób powstała nam proporcja 4części
ziemniaków na 1część mąki. Następnie
wyrabiamy ze składników gładką masę.
Formujemy w dłoniach okrągłe kluski i małym
palcem robimy w każdym wgłębienie na sos.
Kluski gotujemy na dużej ilości wody osolonej z
3-4łyżkami oleju aby kluski się nie sklejały po
wyjęciu z wody. Kluski po wypłynięciu na
powierzchnię wody powinny się gotować około 2
min. Podajemy je z dowolnym sosem np. gulaszem
lub po prostu z podsmażaną na maśle duszoną
cebulką z przyprawami.

PRZEWODNIK PO REGIONIE

GŁUCHOŁAZY

Głuchołazy to miasto w woj. opolskim, w powiecie nyskim, siedziba gminy
miejsko-wiejskiej Głuchołazy.
Położone na styku Gór Opawskich(Sudety) Przedgórza Paczkowskiego (Przedgórze
Sudeckie) i Płaskowyżu Głubczyckiego, nad rzeką Białą Głuchołaską.

Głuchołazy
historia
Miasto zostało założone na początku
XIII wieku, kiedy to wrocławski biskup
Wawrzyniec za zgodą księcia Henryka
Brodatego zlecił organizacje
osadnictwa na tych terenach wójtowi
Witigo.
Wydobywane w okolicy złoto
przyczyniło się do szybkiego rozwoju
miasta, które stało się stolicą okręgu, a
podporządkowani wójtowi osiedleńcy z
terenów dzisiejszych Niemiec zakładali
w pobliżu nowe wsie.
Do XVI wieku mieszkańcy grodu
trudnili się głównie wydobywaniem
złota. Oblicza się, że przez około 250
lat eksploatacji głuchołaskich złóż
uzyskano tu blisko 2800 kilogramów
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kruszcu. Źródłem utrzymania
mieszkańców było także rolnictwo.
Pomyślnie rozwijały się też takie
rzemiosła jak piekarnictwo, rzeźnictwo
czy szewstwo.
Na początku XVI wieku zaczęły w
mieście powstawać murowane
kamienice, a w 1552 roku w rynku
stanął renesansowy ratusz.
Wybrukowano wówczas miejskie ulice.
Ponowny jego rozwój nastąpił w
drugiej połowie XIX wieku, zwłaszcza
po wybudowaniu w 1875 roku linii
kolejowej. Połączyła ona Nysę z
Opawą, a od roku 1888 także z
Wiedniem i Pragą. W mieście powstały
wówczas liczne zakłady przemysłowe.

Nastąpił również szybki rozwój części
zdrojowej Głuchołaz, która niebawem
stała się znanym na Śląsku
uzdrowiskiem z licznymi sanatoriami,
domami wczasowymi i pensjonatami.
Dzień dzisiejszy Głuchołaz to
przede wszystkim szybko rozwijająca się
turystyka. Przepiękne, górzyste tereny z
bogatą często unikatową florą i fauną,
czyste, zdrowe powietrze, wiele
zabytków architektury, a także
przygraniczne położenie i bliskość z
jednej strony jezior Nyskiego i
Otmuchowskiego, z drugiej zaś pasma
Jeseników tworzą z gminy centrum
turystyczne Południowej Opolszczyzny.
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Głuchołazy
rekreacja
BISKUPIA KOPA
czes. Biskupská kupa, niem. Bischofskoppe, 889 m
n.p.m.) – najwyższy szczyt polskiej części Gór
Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina) w Sudetach
Wschodnich, a także najwyższe wzniesienie
województwa opolskiego.
Pod koniec XIX wieku wyznaczono pierwsze szlaki
prowadzące na szczyt oraz wybudowano czynną do dziś
wieżę widokową.
Biskupia Kopa jest od wieków górą graniczną – od
1229 roku rozdzielała biskupstwa wrocławskie i
ołomunieckie, po wojnach śląskich tereny pod
panowaniem Habsburgów i Hohenzollernów, następnie
Czechosłowacji i Niemiec, a obecnie przez szczyt
przebiega granica polsko-czeska.
Swą nazwę Kopa Biskupia zawdzięcza swym
dawnym właścicielom, biskupom wrocławskim, którzy w
1474 r. otrzymali te ziemie od króla węgierskiego
Macieja Korwina.Wierzchołek Biskupiej Kopy stanowi
świetny punkt widokowy. Na jej szczycie stoi zbudowana
w 1908 r. murowana wieża, nazwana na cześć cesarza
austriackiego Franciszka Józefa "Kaiser Franz Josephs Warte".

JASKINIA NA SZCZEPAKU
Jest najstarszą jaskinią w środkowej Europie, o której
pisano. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1430
(Antonius Walle). Jaskinia służyła często jako schron, o
czym świadczą liczne epigrafickie napisy na ścianach
(najstarszy z roku 1519). W latach 1884-1885 była

prymitywnie udostępniona do zwiedzania przez górskie
zrzeszenie Niemców Sudeckich, dzisiejszy wygląd
zawdzięcza udostępnieniu w roku 1955. Ponad 400
metrów długi podziemny labirynt korytarzy i szczelin
powstał w dewońskich marmurach (morskie nanosy,
liczące 350-380 milionów lat). Rozwój pomieszczeń
wyraźnie przebiegał pod wpływem topnienia lodowca,
którego wody dały jaskiniom ostateczny wygląd a
korytarzom charakterystyczny secrowy profil. 230 m
długa trasa zwiedzania jest bez ograniczeń.
Jaskinie na Pograniczu 3
Jaskinie leżą 2 km na północ od miejscowości
Lipova.
System jaskiń został odkryty w 1936 roku, ale tylko
w 1949 trwała eksploracja jaskiń. W latach 1950-1955
jaskinie zostały przygotowane do publicznego
zwiedzania. Długość udostępnionej do zwiedzania
galerii wynosi 350 metrów. Jest to największy system
jaskiń w Republice Czeskiej powstały poprzez rozpad
marmurów tj. wapieni krystalicznych.
Najważniejszymi częściami jaskiń są:
- Kopuła Lodowa
- Kopuła Wierzby Płaczącej
- Korytarz Rzymskich Łaźni
- Biała Kopuła
- Królewski Komin
- Skarbnica
- Kopuła Wejściowa.
Skamieniałości z ich wielkimi kaskadowymi stalaktytami
są charakterystyczne dla tych jaskiń.
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Mury obronne znajdują się przy ul. M.
Skłodowskiej-Curie (najlepiej zachowane) i
obok poczty. Już w dokumencie z 1263
wspomniane są Głuchołazy i Paczków
jako warownie (w Paczkowie ocalał do
dziś prawie cały system umocnień).
Pierwotnie miasto otoczone było wałem
ziemnym z fosą i drewnianą palisadą z
wieżami. Wodę do fosy doprowadzał
specjalny kanał. Kolejny kanał spełniał rolę
wodociągu miejskiego, co znakomicie
zwiększało zagrożenie powodziowe i...
epidemiczne.

Głuchołazy
Rynek
Najstarszym zabytkiem miasta jest szachownicowy układ
urbanistyczny, zachowany czasów XIII-wiecznej lokacji.
Tworzy go prostokątny rynek i dziesięć wybiegających z niego
ulic oraz łukowe ulice, prowadzące dawniej wzdłuż murów
miejskich, zbiegające się przy dawnych bramach - Górnej i
Dolnej. Ulice, łączące obie bramy i biegnące wzdłuż rynku,
wyznaczały przebieg starego traktu Wrocław – Morawy.
Ponoć taki układ miast byt wzorowany na rzymskich obozach
wojskowych. Podczas niedawnych prac remontowych odkryto
na Rynku 3 warstwy bruku; najstarsza pochodzi
prawdopodobnie z XVI w. Obszerny plac (125 m x 75 m),
zwany do niedawna pl. Wolności, jest ozdobiony dywanami
kwietnymi, nieczynną fontanną i alejkami, brukowanymi
kolorowymi kostkami. Z takich samych kostek ułożono przed
wojną dwie czarne kozie głowy (bazalt) na białym tle
(marmur z pobliskich Sławniowic) — herb miasta. Dumą
mieszkańców była stojąca w rynku rozłożysta lipa - pomnik
przyrody, zasadzona w 1648 na pa¬miątkę zakończenia
wojny trzydziestoletniej. Opowieści mówią, że młode

18

drzewko przyniosły wody powodzi w 1460 lub że zasadzono
je na pamiątkę pobytu wojsk polskich w 1684. Niestety, w
październiku 1992 lipa została rozsadzona przez betonową
plombę, która spowodowała zagrzybienie drzewa od
wewnątrz. Ostało się tylko kilka konarów, które jednak nadal
żyją; lipy są drzewami o dużych zdolnościach
regeneracyjnych. Drzewo miało obwód 6,4 m i wysokość 23
m. Do lat 70. ubiegłego stulecia stał na rynku pręgierz;
rozebrano go i w 6 częściach wmurowano w bruk rynku w
miejscu starego ratusza. Dziś nie ma po nim śladu. Były tu
też pierwsze „wodociągi miejskie", czyli studnie z żurawiami.
Po wojnach śląskich zasadzono na rynku cztery lipy, jednak
szybko zmarniały. Wiosną 1994 rynek wzbogacił się o nowy
element dekoracyjny - rzeźbę „siedzącego koziołka",
autorstwa ucznia X. Dunikowskiego. 18 Xl 1996
umieszczono w zach. części Rynku, naprzeciw księgarni,
kamień upamiętniający partnerstwo gmin Głuchołazy i
Nieder-Olm w Niemczech. Posadzono też wtedy dwie lipy w
pd. części Rynku.
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Głuchołazy
Wieża Bramy Górnej
Wieża Bramy Górnej wzmiankowana
w 1418. Obecną, 25-metrową, postawił
ok. 1600 wójt głuchołaski. Później
została ozdobiona renesansową attyką
ze strzelnicami (kamienne rzygacze).
Ceglany hełm, nie harmonizujący z
całością, dodano w 1902. Pierwotnie
nakrywał wieżę renesansowy dach
pogrążony. Jeszcze w 2 poł. XIX w.
istniała obok wieży brama z attyką.
Siedział w niej celnik, pobierający
opłaty od wwożonych do miasta
towarów, dlatego sprytniejsi przemykali
się przez mury lub wchodzili nocą,
budząc strażnika uporczywym
kołataniem.
Na szczycie hełmu metalowa
chorągiewka w kształcie głowy kozy.
Pochodzi ona ze starego ratusza, a daty
1631 i 1795 dotyczą remontów ratusza,
a nie wieży, W latach 70. została
odnowiona, zbudowano drewniane
schody na attykę - w sezonie był tu
punkt widokowy. Od lata 1994 opiekują
się wieżą i czasem udostępniają
zwiedzającym głuchołascy harcerze.
Wewnętrzna drewniana konstrukcja
schodów ;i05 stopni!) przypomina
dawne czasy. Widok obejmuje, oprócz

starego miasta, Studnićny Vrch,
Przednią Kopę, Pfićny Vrch, Biskupią i
Srebrną Kopę. Na placu Basztowym
stał przed 1945 pomnik poległych w
wojnie francusko-pruskiej 1870-71.

Głuchołazy
Kościółek Św. Rocha
Był to kościół pogrzebowy, na
dawnym cmentarzu (od 1673). W czasie
epidemii, szczególnie dżumy,
pielgrzymowano do tego kościółka,
modląc się do patrona od tej choroby.
Jego powstanie datowane jest ok. 1350
(wielka epidemia „czarnej śmierci" w

Europie). Na obrazie, przedstawiającym
Głuchołazy rzekomo w czasie powodzi
z 1460, namalowano i kaplicę św.
Rocha. Rzecz w tym, ze obraz powstał
w. 2 poł. XVII w. Proboszcz Eliasz Bom
w swoim „Inwentarium", czyli opisie
parafii zaznacza wyraźnie, że kościółek
powstał w latach 1626-27 z własnych
środków plebana. W tym czasie miasto
nawiedziła wielka epidemia dżumy.
Kościółek poświęcono latem 1628. Co
tydzień odprawiana była msza św. za
zmarłych, a na św. Rocha - uroczystości
z procesją ulicami, gdzie zaraza zbierała
największe żniwo.

węgielny położono 14 VI 1865.
Projekt opracował (za darmo) i
kierował budową Hartmann z Nysy.
Głuchołascy ewangelicy,
Budowa została przerwana przez
których liczba znacznie wzrosła w
wojnę z Austrią, do której powołano
XIX w., mieli dom modlitwy w
też murarzy. Po skończonej wojnie,
wynajętych pokojach u farbiarza
gdy wojska pruskie wracały od
Kapsa. Ponieważ gmina była uboga, Zlatych Hor, ich serca krzepił widok
pastora opłacało Towarzystwo
wielkiej flagi pruskiej, powiewającej
Gustawa Adolfa. Należały do niej
na wieży nowego kościoła. 12 XII
okoliczne wsie, m. in. Jarnołtówek,
1866 konsekrowano kościół, który
Podlesie, Sławniowice, Nowy
otrzymał imię Pokoju Bożego, na
Świętów. Pomyślano o budowie
pamiątkę zwycięskiej wojny.
kościoła, gdy dom modlitwy okazał Wnętrze urządzono darami:
się za mały, a hałas domowników i
marmurowy ołtarz główny z 1890
gołębi przeszkadzał w modlitwie.
podarował właściciel
Świątynia powstała dzięki hojnym
kamieniołomów w Sławniowicach,
darom, m. in. od księżniczki
a chrzcielnicę - głuchołaski
holenderskiej Marianny, i kolektom kamieniarz.
w śląskich kościołach. Kamień

Głuchołazy
Kościół Św. Franciszka
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Głuchołazy
Kuchnia regionalna
Oferta gastronomiczna Głuchołaz to przede wszystkim
tradycyjna kuchnia polska. Odnaleźć możemy jednak w niej
naleciałości kuchni śląskiej. Wszechobecną i królującą na
Opolszczyźnie roladę z kluskami śląskimi i czerwoną
kapustą można spróbować także i w Głuchołazach.
Serwowana jest ona w restauracji Krater. W menu lokalu
odnajdziemy także różne „dania z wieprzka” i rosół z
wiejskiej kury czy śledzia pod pierzynką.

Śledź pod pierzynką
7 płatów matiasa,
4 średnie cebule,
7 jajek ugotowanych na twardo,
słoik majonezu
10 dkg sera żółtego gouda lub innego.
Matiasy wymoczyć ( 2 godz. w wodzie lub jeszcze lepiej
w mleku), odsączyć, pokroić w poprzeczne wąskie kawałki i
ułożyć na spodzie płaskiego naczynia.
Na śledzie wyłożyć pokrojoną w kostkę cebulę.
Na cebulę wyłożyć pokrojone w kostkę jajka.

PRZEWODNIK PO REGIONIE

GÓRA ŚW. ANNY

Góra św. Anny jest położona około 35 km na południowy-wschód od Opola.
Wznosi się na wysokość 406 metrów n.p.m. góra św. Anny jest wyjątkowym miejscem
co najmniej z kilku powodów: 1) jest to miejsce święte, do którego pielgrzymują tysiące
wiernych, 2) jest wygasłym wulkanem sprzed milionów lat, 3) jest unikatowym
pomnikiem historii, 4) jest miejscem bohaterskich walk powstańców śląskich.

Góra Św. Anny
Grota Lurdzka

Wzniesiona została z wapiennych głazów w latach
1912-1914 wg projektu Wilhelma Bauma na wzór groty
w Lourdes, z figurą matki bożej w głównej niszy. Przed
grotą znajduje się duży plac, na którym gromadzą się
wierni odwiedzający sanktuarium św. Anny.

Kościół św. Anny
Na samym szczycie góry św. Anny pod koniec xv
wieku został wzniesiony uroczy kościół. W ciągu swojej
kilkusetletniej historii wielokrotnie ulegał rozmaitym
przebudowom. Wewnątrz kościoła znajduje się cudowna,
bardzo cenna figura świętej Anny samotrzeciej. Tuż obok
znajduje się klasztor franciszkanów, którzy od xvii wieku
sprawują pieczę nad powyższym kościołem - bazyliką
mniejszą.
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Góra Św. Anny
Rajski Plac
Z trzech stron jest on otoczony
krużgankami, wewnątrz których znajduje się
między innymi kilkanaście niemal stuletnich
konfesjonałów oraz sklepik z pamiątkami. Na
samym środku rajskiego placu znajduje się
grupa ukrzyżowania z Jezusem Chrystusem.

Góra Św. Anny
Kalwaria- zespół kaplic
Na początku XVIII wieku na zboczach góry św. Anny
wybudowano zespół kaplic kalwaryjskich, w skład którego
wchodzi obecnie 37 kaplic oraz 3 kościoły. Aby przejść
wszystkie stacje męki pańskiej należy pokonać drogę ponad
6 kilometrów, droga choć bardzo malownicza prowadzi
przez wiele wzniesień, czasami bardzo stromych. Poniżej
przedstawiono kilka kapliczek.
Jedne z najpiękniejszych kaplic to:
1. Kaplica Św. Magdaleny
2. Kaplica Św. Weroniki
3. Cedron
4. Więzienie Pana Jezusa
5. Gradusy
6. Ratusz Piłata

5

Góra Św. Anny
Amfiteatr i pomnik
czynu powstańczego
Na górze św. Anny znajduje się jeden z
największych amfiteatrów, który może
pomieścić kilkadziesiąt tysięcy widzów.
Ciekawostką jest to, iż został wzniesiony na
kraterze wulkanu. Wcześniej w miejscu tym
działał kamieniołom, później hitlerowcy
postanowili wznieść tu ogromny amfiteatr.
Po przegranej przez Niemców wojnie Polacy
wybudowali pomnik czynu powstańczego.

1
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Muzeum czynu powstańczego
Zjeżdżając kilkaset metrów w dół w
kierunku leśnicy można zobaczyć muzeum
czynu powstańczego, które zostało
wzniesione dla upamiętnienia
bohaterskich walk w rejonie Góry Św.
Anny. Muzeum zostało otwarte w 1964
roku, początkowo swą siedzibę miało w
pobliskiej Leśnicy, a od 1980 roku znajduje
się w tzw. Domu Polskim u podnóża Góry
Św. Anny

Góra Św. Anny
Park krajobrazowy
Niewiele jest miejsc w Polsce , gdzie walory przyrodnicze
i kulturowe splatają się w jedno, stanowiąc krajobraz tak
urzekająco piękny i niepowtarzalny. Do tych miejsc należy
park krajobrazowy „góra św. Anny” utworzony w 1988 roku.
Obejmuje on grzbiet Chełmu, tj. Zachodnią część wyżyny
śląskiej, stanowiący próg strukturalny. Ciągnie się on z
północnego zachodu na południowy wschód na odcinku ok.
20 km i średniej szerokości 5 km. Najwyższym wzniesieniem
grzbietu Chełmu, a zarazem całej wyżyny śląskiej jest góra
św. Anny (404 m n.p.m.). Od nazwy tego wzniesienia
pochodzi nazwa miejscowości będącej duchową stolicą śląska
opolskiego oraz nazwa parku krajobrazowego- obszaru
poddanego ochronie.
Najstarszymi rozpoznanymi utworami są piaskowce i
zlepieńce zawierające odciski roślin z okresu karbonu.
Trzonem garbu są jednak utwory triasowe, czyli wapienie i
dolomity. Współczesny krajobraz grzbietu chełmskiego
ukształtował się pod wpływem lądolodu skandynawskiego,
który nasuwał się tu dwukrotnie. Wynikiem tych zlodowaceń
są pozostałości w postaci margli lodowcowych, glin i piasków
oraz różnej wielkości okruchów skalnych (głazy narzutowe).
Zlodowacenie bałtyckie przyczyniło się zaś do powstania
lessów i wydm. Na południowo- wschodnim stoku Chełmu

zalega płat o miąższości do 8 m . Z lessów tych wytworzyły
się na partiach wyżej położonych gleby bielicoziemne,
natomiast na obszarach położonych niżej gleby
brunatnoziemne. Góra św. Anny była na Śląsku najdalej
wysuniętym na wschód wulkanem.
Specyficzne warunki glebowe oraz odrębność
klimatyczna miały decydujący wpływ na kształtowanie się
szaty roślinnej. Lasy, tak powszechne dawniej, dzisiaj zajmują
zaledwie 21% ogólnej powierzchni parku. Są one niejednolite
i silnie porozcinane polami uprawnymi. Pod względem
fitosocjologicznym są jednak nadal urozmaicone i bardzo
interesujące. Spotyka się tu drzewostany iglaste, bukowe oraz
mieszane. Gatunkami dominującymi są: buk (fagus silvatica)28%, świerk ( picea excelsa)-25%, sosna ( pinus)- 19% i
brzoza (betula)- 11%. W domieszce występuje : olsza (alnus),
jesion (fraxinus), jawor (acer pseudoplatanus), grab (carpinus
betulus), lipa (tilia) i klon (acer). W tych lasach występuje
łącznie 279 gatunków roślin, co stanowi 1/3 wszystkich
gatunków zanotowanych przez florystów na obszarze parku
krajobrazowego.
Najbardziej cenne przyrodniczo obszary leśne objęto
ochronną rezerwatową. W 1997 roku utworzono rezerwaty:
„Lesisko”, „Boże Oko” I „Grafik”, a w 2001 r.- Biesiec”.
Inne rezerwaty w parku to florystyczny „Ligota Dolna” oraz
geologiczny o nazwie równoznacznej z nazwą parku
krajobrazowego.
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Góra Św. Anny
Flora i fauna
Flora parku badana była przez
florystów już w xix wieku (grabowski
1843, Wimmer 1844,1857, Fiek 1881,
Schube 1903,1904) według
Szotkowskiego liczy na 832 gatunki
roślin naczyniowych
reprezentowanych przez 88 rodzin i
408 rodzajów. Większość z nich, bo
594, to gatunki rodzime, 232
antrpofity i 6 mieszańce. Najwięcej
gatunków rodzimych rośnie w lasach
(219) i na łąkach(157). Zanotowano tu
występowanie aż 35 gatunków
chronionych, w tym 12 chronionych
częściowo i 26 gatunków górskich.
Masyw Chełmu stanowi bardziej
interesujący teren badań faunistycznych.
Lista zwierząt występujących w parku
jest stale uzupełniana. Nadania
prowadzone w ostatnim czasie dają
ciekawe wyniki. Gromada mięczaków
reprezentowana jest tu licznie przez
ślimaki (gastrpoda). Do najbardziej
znanych i najliczniej występujących
należy ślimak winniczek (helix pomatia).
Żyją tu zwłaszcza ślimaki z rodzin:

świdrzykowatych (clausiliidae),
krążałkowatych (endodontidae),
szklarkowatych (zonitidae) i
ślinikowatych (arionidae). Grzbiet
Chełmu to obszar z bogatym i
unikalnym światem bezkręgowców.
Annogórskie murawy i buczyny są
doskonałym siedliskiem dla pająków.
Na terenie parku krajobrazowego Góra
św. Anny swoje miejsca rozrodu i
hibernacji , mają również nietoperze.

Kuchnia regionalna

Rosół ze śląskiego domu
• 3/4 kg wołowiny z kością (np.
szpondra łopatki mostka)
• 25 dag cielęciny z kością
• 1 korpus kurczaka (albo 40 dag
kurzych skrzydełek)
• 1 pęczek włoszczyzny z kawałkiem
kapusty
• 1 listek laurowy
• 3-4 ziarenka pieprzu
• 2 ziarenka ziela angielskiego
• posiekana natka
• przyprawa do zup
• sól
• pieprz
Do dużego garnka wrzuć liść laurowy,
ziele angielskie, pieprz i ewentualnie
małą gałązkę lubczyku. Włóż umytą
wołowinę i cielęcinę, wlej 3,5 litra
zimnej wody, wsyp pół łyżki soli. Postaw
garnek na małym ogniu, przykryj

pokrywką, zostawiając szparkę. Po
kilkunastu minutach zdejmij pianę z
powierzchni rosołu. Obierz marchewkę,
selera i pietruszkę. Z kapusty i pora
usuń zewnętrzne liście, a resztę
wypłucz. Do rosołu dodaj kurczaka
oraz marchew, pietruszkę i selera (w
całości). Cebulę natnij w kilku
miejscach i opiecz nad ogniem lub
pokrój na grube plastry i każdy
przypiecz na suchej patelni. Dodaj do
rosołu po 30 minutach od wrzucenia
pierwszej porcji warzyw. Wrzuć także
pozostałe warzywa. Przypraw, gotuj, aż
mięso i warzywa będą miękkie. Wtedy
przecedź rosół do wazy, posyp natką.
Warzywa i mięso możesz ułożyć na
półmisku i podać razem z rosołem.
Same warzywa możesz też zużyć do
przyrządzenia sałatki jarzynowej, a
mięso nadaje się znakomicie na farsz do
krokietów i pierogów.

PRZEWODNIK PO REGIONIE

JEMIELNICA

Historia
Pierwsze wzmianki o
Jemielnicy pochodzą z roku
1225. Wieś Została
ulokowana na prawie
niemieckim przypuszczalnie
w pierwszej kwarcie XIII
wieku.
Analiza przekazów
źródłowych pozwala
stwierdzić, że Jemielnica
należy do najstarszych
miejscowości ziemi
strzeleckiej. Miała swoją
organizację parafialną już w
XIII wieku. Z późniejszych
źródeł wiadomo, że
obejmowała ona nie tylko
Jemielnicę lecz także
Dąbrówkę, Dziewkowice,
Gąsiorowice, Łaziska,
Wierchlesie i Żędowice, a

nawet Księży Las pod
Strzelcami.
Jemielnica pierwotnie
była własnością książęcą,
dopiero w wyniku nadań,
najpierw na rzecz instytucji
duchownych, a potem
rycerzy, własność uległa
zróżnicowaniu. Parafia
Jemielnicka zachowała jednak
przewagę wsi książęcych nad
rycerskimi jeszcze w XIV
wieku.
Założenie opactwa
Cystersów w drugiej połowie
XIII wieku było w dziejach
Jemielnicy faktem o
ogromnym znaczeniu oddziaływało nie tylko
religijnie ale i gospodarczo na
wspólnotę wiejską. Cystersi
trafili na zasiedlony i dobrze

zagospodarowany teren, tak
dalece, że otrzymali nawet
funkcjonujący już młyn nad
Błotnicą i stawy rybne u
podnóża Klasztoru, zastali
również gotową strukturę
parafialną.
Zabudowa wsi oraz
usytuowanie zespołu
Cysterskiego było uzależnione
od istnienia stawów rybnych.
Pradawne centrum osady to
podłużny, zbliżony kształtem
do prostokąta plac.
Usytuowane wzdłuż jego
boków domostwa pochodzą z
najdawniejszej zabudowy. W
narożniku tego placu, nad
stawem, wybudowano w XV
wieku kościół parafialny.
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Jemielnica
Historia
Jemielnica to również najstarszy ośrodek kościelny na
ziemi strzeleckiej. Opactwo cysterskie w Jemielnicy było
drugim opactwem cysterskim w księstwie opolskoraciborskim ( po Rudach). W komunikatach z XIV wieku
klasztor jemielnicki nazwany został fundacją książęcą.
Wybudowany przez księcia opolskiego Bolka dopiero w
1307 roku (opactwo istniało już w 1289 roku). Majątek
ziemski opactwa obejmował siedem i pół wsi z czego ponad
połowa pochodziła z nadań rycerstwa.
Wsie położone w najbliższym sąsiedztwie Jemielnicy
(Dąbrówka, Gąsiorowice, Łagiewniki, Łaziska, Wierchlesie)
stały się własnością opactwa dopiero w XIV wieku. Grunty
klasztorne były wydzierżawione w zamian za czynsz,
daniny w naturze oraz wiodące w XVIII wieku obowiązki
pańszczyźniane. Nie ulega zatem wątpliwości, że opactwo
jemielnickie podczas prac sezonowych korzystało z
darmowej siły roboczej na swoim folwarku. Do końca XVII
wieku udało się Cystersom z Jemielnicy zorganizować
gospodarstwa folwarczne we wszystkich wsiach należących
do klasztoru. Uprawiali głownie proso, żyto, groch oraz
jęczmień i owies. Tylko jeden z młynów jemielnickich był
klasztorny, pozostałych siedem było w rękach chłopów, na
których ciążył przymus mielenia określonej części zboża
klasztornego. Uprawiano również chmiel, z którego
dodatkiem produkowano dobre gatunki piwa, wina i wódki.
Najstarsza karczma przyklasztorna istniała już w
początkach średniowiecza. W gospodarce klasztornej
ważne miejsce zajmowała również hodowla ryb i hodowla
owiec. Rolnictwo i hodowlę uzupełniało myślistwo i
gospodarka leśna - na potrzeby budownictwa.

Istnienie folwarku klasztornego i propagowane przez
Cystersów kierunki produkcji wywarły ogromny wpływ na
gospodarkę chłopską. Wspólnota wiejska dostosowywała się
do dobrych wzorów. Rozwijały się również poza rolnicze
gałęzie gospodarki klasztornej, takie jak produkcja smoły,
węgla drzewnego czy kowalstwo.
Cystersi jemielniccy do XVII wieku nie interesowali się
szkolnictwem w swoich włościach. Dopiero w 1687 roku
zaczęli prowadzić szkołę, a około XVIII wieku powołali do
życia gimnazjum łacińskie. U schyłku istnienia konwentu w
Jemielnicy istniały dwie szkoły: parafialna i gimnazjum.
Cystersi prowadzili również działalność charytatywną.
Szpital - przytułek dla bezdomnych istniał w Jemielnicy już
w 1636 roku, w następnym stuleciu znalazł się pod opieką
klasztoru.
W okresie rozpowszechnionego na Śląsku kultu św.
Józefa, w Jemielnicy powstało, pod patronatem Cystersów,
bractwo św. Józefa, które się mocno rozwinęło. Celem
wstępujących do bractwa było "uproszenie dobrej śmierci".
Bractwo oprócz celów religijnych miało także duże ambicje
społeczne i kulturalne.
Śledząc rozwój dóbr Cystersów jemielnickich można
stwierdzić, że funkcjonowanie opactwa zostało dwukrotnie
bardzo poważnie zakłócone wskutek utraty znacznej części
dóbr ziemskich, pod koniec XIII wieku oraz w okresie
wojny trzydziestoletniej. Klasztor w Jemielnicy dość często
borykał się z problemami finansowymi.
Jemielnicy nie omijały klęski, pierwsza spadła na wieś
w 1428 roku, kiedy to pochód wojsk husyckich pozostawił
za sobą zgliszcza, ale najgorszym okresem był czas wojny
trzydziestoletniej. Już rok przed jej wybuchem miał miejsce
pożar klasztoru i biblioteki, kościoła klasztornego, dwóch
młynów i połowy wsi.
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Jemielnica
Historia

parafialnego. Możliwe, że o przejęciu funkcji duszpasterskich
przez mnichów w Jemielnicy mógł zdecydować brak kapłana
diecezjalnego.
- doszczętne splądrowanie klasztoru i jego podpalenie
Klasztor Cystersów został zlikwidowany decyzją pruską
oraz zniszczenie zabudowań gospodarczych, jazów i grobli na 24.11.1810 roku. Majątek Cystersów został przejęty na rzecz
stawach przez wojska Mansfelda, wiosną 1627;
skarbu pruskiego.
- strawienie przez kolejny pożar 17 domów, stodół i
W czasie wojny napoleońskiej, która nie ominęła
ponownie, nieodbudowanego jeszcze, klasztoru - 1632 rok;
Jemielnicy, klasztor zamieniono na szpital dla rannych
Francuzów (1813-1814), którzy masowo umierali na tyfus.
- najstraszliwszy w dziejach wsi pożar, podczas którego
Chowano ich na istniejącym już wcześniej cmentarzu dla
spłonęły obydwa kościoły, klasztor, zabudowania folwarku
ofiar chorób zakaźnych. Stąd wywodzi się nazwa cmentarza
wraz z plonami i 30 gospodarstw chłopskich - 13.04.1733 r.
francuskiego - stanowiącego obecnie jeden z zabytków
Jemielnicy.
Dzięki pomocy śląskich Cystersów i ofiarności
W 1817 roku wioska Jemielnica została zakupiona przez
mieszkańców Jemielnicy oraz okolicznej szlachty, kościół i
klasztor odbudowano w 1740 roku.
Floriana Langera. W tym czasie została także zniesiona
W okresie średniowiecza Cystersi nie sprawowali w
pańszczyzna. Za sprawą inspektora leśnego Liebenbinera
Jemielnicy funkcji duszpasterskich. Istniały dwa kościoły,
powstały w lasach jemielnickich dwie wioski Barut i
jeden mały, parafialny pw. Wszystkich Świętych i kościół
Piotrówka. Mimo, że chłopów zwolniono od powinności dla
klasztorny pw. Najświętszej Marii Panny. Kościół pw.
dworu to wpływ właścicieli na ich życie był nadal znaczny.
Wszystkich Świętych był u schyłku XVII wieku budowlą
Do 1856 roku hrabiowie posiadali w swoich rękach
murowaną, z wieżą i skromnym wystrojem wnętrza, które
sądownictwo patrymonialne i nadzór policyjny. W 1856 roku
tworzyły trzy ołtarze. Natomiast kościół klasztorny miał w
ustanowiono sąd gminny, w skład którego wchodził sołtys i
1660 roku aż siedem ołtarzy. W kaplicy św. Józefa w kościele ławnicy, wybierani przez hrabiego ze Strzelec Opolskich.
klasztornym odprawiano nabożeństwa już w 1725 roku, na
W XIX wieku Jemielnica pod względem
co wskazuje wzmianka o ambonie i konfesjonale oraz o
administracyjnym dzieliła się na dwie części: gminę wiejską i
nabożeństwie ślubnym. Najprawdopodobniej świątynia
dworski okręg wiejski.
Cystersów przejęła w owym czasie funkcje kościoła
Następne, odnotowane klęski w dziejach Jemielnicy to:
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Jemielnica
Zabytki
Ślady historii Jemielnicy
zachowały się do naszych
czasów głównie w architekturze
Cystersów, którzy stworzyli
własny, pełen prostoty styl
budowania. Wprowadzili do
architektury sakralnej cegłę jako
materiał oraz sklepienie
krzyżowo-żebrowe. Budowle
poklasztorne, które dziś można
oglądać w Jemielnicy powstały
po roku 1733.
Godne uwagi są:
- kościół, dawniej klasztorny,
z główną nawą o 42 m długości,
przykrytą jednolitym
sklepieniem krzyżowożebrowym;
- bogate, barokowe
wyposażenie wnętrza z
ołtarzami, amboną, organami,
żyrandolami, malowidłami m.in.
znanego, śląskiego malarza
Michaela Willmanna;

- czworoboczne zabudowania
klasztorne z wewnętrznym
dziedzińcem, otoczonym
krużgankiem o wymiarach 18 x
14 m. Zachowały się trzy
dwupiętrowe skrzydła o prostej
architekturze. Ze skrzydła
wschodniego pozostał tylko

krużganek z zakrystią i
średniowiecznymi murami
kamiennymi, otaczającymi teren
o długości 170 m i szerokości 100
m wraz bramami;
- dawne stawy rybne, z
przepięknym widokiem na zespół
klasztorny

Kuchnia regionalna
Rolady śląskie

Mięso delikatnie rozbić zwilżonym tłuczkiem, przyprawić sola,
pieprzem, każdy płat posmarować musztardą. Cebule posiekać
drobno, boczek na paseczki, ogórki pokroić w cienkie słupki.
Kawałeczki cebuli, boczku i ogórka układać na płatach mięsa, każdy
płat ściśle zawijać w roladę. Każdą spiąć wykałaczkami lub związać
białą bawełnianą nicią. Przyprawić. Rozgrzać tłuszcz, kłaść rolady i
mocno zrumienić. Następnie podlać ciepłym bulionem i dusić pod
przykryciem około 1 godziny. Gdy rolady będą już miękkie
wyciągnąć wykałaczki lub usunąć nici, sos zagęścić odrobiną
śmietnany i mąki, podawać z kluskami śląskimi i modrą kapustą.

Tradycje kuchni śląskiej przetrwały w
okolicach Jemielnicy zarówno w prywatnych
domostwach jak i w kuchni oferowanej
przebywającym tu turystom. Mimo licznej
ludności napływowej zza wschodniej granicy
kuchnia regionalna sięga korzeniami do
tradycji śląskich.
Jedna z restauracji w Jemielnicy jest EkaAn der Ecke. W menu restauracji odnajdziemy
jagnięcinę z własnej hodowli, tradycyjną roladę
z kluskami, zupę z bani (sezonowa zupa z
dyni),”śląskie niebo”, żurek śląski i rosół.
Serwowane są tu także typowe domowe
przysmaki, których trudno szukać w
restauracjach: wodzionka, ciapkapusta czy
sałatka jarzynowa podana z kiełbasą.
4 kawałki mięsa na rolady
Cebula
Boczek
1- 2 ogórki kiszone
Musztarda
Sol pieprz papryka mielona
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KAMIEŃ ŚLĄSKI

Kamień Śląski (niem.: Groß Stein) – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie
krapkowickim, w gminie Gogolin, wzmiankowana w XII w. jako gród warowny, siedziba rodu
Odrowążów. W 1183 urodził się tu święty Kościoła Katolickiego - Jacek Odrowąż. Pochodzą stąd
błogosławieni Czesław i Bronisława.

Kościół pw. św. Jacka
Pierwotnie jego patronem był św. Urban, a dopiero od końca XVI w. św. Jacek. Początkowo kościół
był drewniany. Jednak spłonął w czasie wojny. Na jego ruinach w latach 1603-1632 pod patronatem
Mikołaja Rokowskiego została zbudowana barokowa świątynia parafialna. W latach 1909-1910,
rozbudowano kościół o dwie boczne nawy.
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Kamień Śląski
Kompleks pałacowo-parkowy
Jest to pałac późnobarokowy z drugiej połowy XIX w. W
zabytkowych wnętrzach organizuje się konferencje, szkolenia,
sympozja, często o wymiarze międzynarodowym.
Kamień Śląski położony jest na terenie gminy Gogolin w
powiecie krapkowickim, w trójkącie między Opolem (ok. 24km),
stolicą województwa, Strzelcami Opolskimi (ok. 15km) i Górą św.
Anny (ok. 11km). Leży na 50 o 31´szerokości geograficznej
północnej i na 18 o 4´ długości geograficznej
wschodniej. To miejscowość o bogatej tradycji historycznokulturowej. Liczy ponad 900 lat źródłowo udokumentowanych
dziejów. W 1104 r. przebywał tu książę Bolesław Krzywousty wraz
ze swoim wojskiem i stąd nadzorował odbudowę spalonego
wówczas Koźla. W średniowieczu niezatarte ślady pozostawił tu po
sobie znakomity ród Odrowążów, ze św. Jackiem, bł. Bronisławą i
bł. Czesławem.
Linia Odrowążów kamieńskich, z których wywodził się św.
Jacek, wymarła w XVI w., a Kamień i jego okolice w wyniku
dziedziczenia i koligacji rodzinnych przechodziły w ręce kolejnych
rodów śląskich. W 1361 r. był on własnością rycerza Tomasza z
Kamienia. W 1591 r. nabył go Mikołaj Strzała. W latach
1595-1603 był własnością Jana Beessa, a w 1603 r. dobra należące
do Kamienia nabył Mikołaj von Rokowsky (+1632 r.). Jego syn
Piotr ok. 1656 r. sprzedał je magnatowi Wacławowi von
Kaldenborn, który z kolei w 1660 r. przekazał je Baltazarowi von
Larisch (1687-1703). Po nim Kamień odziedziczył jego syn Baltazar
Ludwik, który miał także patronat nad kamieńskim kościołem, o
czym wspomina się m.in. w "Aktach wizytacyjnych Archidiakonatu
Opolskiego" z lat 1679 i 1687/88. Wdowa po Baltazarze Ludwiku
von Larisch -hrabina Magdalena Engelburg-KotulińskaKryszkowitz (1705-1751) przekazała dobra związane z Kamieniem
swemu synowi Karolowi Ludwikowi Jackowi von Larisch
(1751-1779). Karol Ludwik ożenił się w 1771 r. z hrabiną Zofią von
Strachwitz (1779-1799) z Kalinowa. Małżeństwo to było
bezdzietne. W 1779 r., w wieku 79 lat, zmarł Karol Ludwig von
Larisch. Został on pochowany w podziemiach kościoła w
Kamieniu. Na nim kończy się panowanie rodu Larischów w
Kamieniu. Wdowa po Ludwiku - Zofia (+1799 r.) w testamencie z
1793 r. zapisała kościołowi parafialnemu w Kamieniu 500 talarów
na Msze św., a swemu bratu, archidiakonowi Ernestowi, pozostały
spadek, natomiast bratankowi Ernestowi - Zakrzów. Po śmierci
prałata Ernesta von Strachwitz, który był również zarządcą i
właścicielem dóbr kamieńskich w latach 1799-1808, zamek
kamieński przeszedł w roku 1808 na własność Hiacynta von
Strachwitz (1808-1843). Odtąd, aż do końca II wojny światowej,
zamek pozostał w rękach Strachwitzów. 22 stycznia 1945 r. do
Kamienia wkroczyły wojska sowieckie. W zamku urządzono szpital
wojskowy. Zamordowano zarządcę zamkowego w przekonaniu, że
jest on jego właścicielem. W marcu, po powrocie z wygnania
mieszkańcy Kamienia, w obrębie zabudowań zamkowych zastali
wielkie spustoszenie. Zamek wprawdzie się ostał, ale został
splądrowany, a kaplica wypalona. Przepadły na zawsze cenne
zabytki i pamiątki kultu św. Jacka.
Po wojnie zamek, jako tzw. mienie poniemieckie, został
upaństwowiony. Utworzono tam dom dziecka. W latach 50.
rozbudowano pobliskie lotnisko. Ewakuowano więc z zamku dzieci i
zamieniono go na obiekt wojskowy. Podkreślić należy, że zamek nie
został zniszczony przez działania wojenne. Po wojnie pomieszczenia
zamkowe były kompletnie umeblowane. Niestety, wojska sowieckie

doprowadziły go do ruiny. W maju 1970 r. zamek został
najprawdopodobniej podpalony. Spłonęło wówczas wszystko, co
tylko mogło spłonąć, nie wyłączając dachu budynku. W ciągu
następnych dwudziestu lat zrabowano "resztki", które pozostały po
zamku.
Lata 80. XX w. przyniosły nową iskierkę nadziei dla zamku.
Podjęto próby odbudowy oficyny zamkowej. Wszczęto także
poszukiwania kupca i inwestora. Jednak ze względu na duże
zniszczenia, nikt nie podjął się renowacji obiektu. Zaproponowano
więc kupno zamku Diecezji Opolskiej. Spotkało się to z pozytywną
reakcją Biskupa Opolskiego Alfonsa Nossola. Jeszcze w 1990 r.
załatwiono więc formalności związane z prawem własności. Niemal
natychmiast przystąpiono do odbudowy obiektu. Pracami kierował
ks. dr Albert Glaeser. Trwały one niespełna cztery lata. Udało się
odtworzyć zabytkową architekturę historycznego zamku.
Odbudowano całkowicie zniszczoną wieżę, odrestaurowano
kaplicę, wyremontowano oficynę i budynki gospodarcze, które
zaadoptowano na bazę turystyczno-noclegową. Udało się także
odrestaurować w pierwotnym stylu całkowicie zdewastowaną salę
balową. Dokonano rewaloryzacji parku otaczającego zamek oraz
oczyszczenia i zagospodarowania stawu przed zamkiem. Dzięki tym
pracom, cenny skarb dziedzictwa kulturowego na Śląsku Opolskim
został uratowany. Poświęcenia odbudowanej kaplicy św. Jacka oraz
zamku dokonano dnia 14 sierpnia 1994 roku. Uroczystości
zgromadziły wszystkich biskupów Metropolii Górnośląskiej,
potomków rodziny von Strachwitz, władze wojewódzkie, wielu
zaproszonych gości i tysiące zgromadzonych ludzi. Przewodniczył
im kard. Joachim Meissner z Kolonii.W otoczeniu pałacu znajduje
się obszerny park krajobrazowy uporządkowany i zrewaloryzowany
w 1994 r.
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Kamień Śląski
Port lotniczy

Kuchnia regionalna

Jest to powojskowe lotnisko, które w 2009 roku
uruchomiono do lotów pasażerskich rejsowych.
Do czasu zakończenia II wojny światowej
znajdowała się tu niemiecka baza lotnicza
Luftwaffe Gross Stein. W latach 50. lotnisko
należało do Armii Czerwonej. W tym czasie
rozbudowano je i zmodernizowano. W latach
1970-1990 lotnisko należało do Ludowego Wojska
Polskiego. Potem tereny zaczęły gwałtownie
niszczeć, a Agencja Mienia Wojskowego sprzedała
je obecnemu właścicielowi dopiero w 2003.

Tradycje kuchni śląskiej przetrwały również
w okolicy Kamienia Śląskiego. Miejscowe
gospodynie domowe kultywują kuchnię prostą i
pożywną. Jednym z dań takiej kuchni jest
karminadel podawany z tłuczonymi
ziemniakami i zasmażanymi buraczkami lub
kiszoną kapustą.
Jest to danie typowo domowe i trudno
szukać go w restauracjach.
- 500 g mielonej karkówki wieprzowej
- 1 bułka kajzerka
- 1/2 szklanki mleka
- 1 duża drobno posiekana cebula
- masło
- jajko
- tymianek lub majeranek
- sól i pieprz
Bułkę namoczyć w mleku, cebulę
przesmażyć na maśle, mięso wymieszać z z
jajkiem, bułką i przyprawami. Następnie
zagnieść z cebulą. Obtoczyć delikatnie w mące i
podsmażyć. Można dodać solonego śledzia,
którego należy zmielić wraz z mięsem.

Karminadle śląskie

PRZEWODNIK PO REGIONIE

KOLONOWSKIE

Historia
Historia Kolonowskiego jest ściśle związana z
rozwojem hutnictwa. Za datę założenia miejscowości
przyjmuje się rok 1780, kiedy to nad rzeką Brzyniczką,
stanowiącą prawy dopływ Małej Panwi, wybudowano
wielki piec hutniczy. Wokół zakładu powstała osada,
grupująca czterech kolonistów, czterech domowników i
24 domy mieszkalne dla urzędników i robotników, która
w 1797 roku przyjęła nazwę Colonnowska - od

Przyroda
Gmina Kolonowskie, położona na terenie obszaru
chronionego „Lasów Stobrawsko-Turawskich”, posiada
największy spośród gmin województwa opolskiego
udział lasów, które zajmują ponad jej 70% ogólnej
powierzchni.
Duży potencjał turystyczny gminy stanowi rzeka
Mała Panew wraz ze swoimi dopływami. Płynąca
prawie w całości w swym naturalnym korycie i tworząca
liczne zakola i starorzecza, daje możliwość organizacji
spływów kajakowych. Bardzo malownicza trasa, w
całym biegu rzeki podzielona na etapy o różnym
stopniu trudności i różnej długości, to niewątpliwa
atrakcja zarówno dla kajakarzy początkujących, jak i
zaawansowanych.

nazwiska swojego założyciela, właściciela dóbr
strzeleckich, hrabiego Filipa Colonny.
Szczególnie intensywny rozwój osadnictwa na tych
terenach nastąpił w XIX wieku - w jego wyniku
Kolonowskie nabierało coraz większego znaczenia. W
1921 roku zamknięto ostatni zakład hutniczy. Od 1973
roku, kiedy to obszar miejscowości został powiększony o
osiedle Fosowskie, Kolonowskie otrzymało prawa
miejskie.

COMENIUS REGIO Kształcenie zawodowe – duże wyzwanie nowoczesnej edukacji

Kolonowskie

Kościół pw. Niepokalanego
Serca Maryi
Kolonowskie to miejscowość składająca się
z kilku założonych XVIII w. osad: Bzinitzka,
Rogolowietz i Staniska Kolonia - zwana później
Haraschowska. Opiekę duszpasterską
sprawowali księża proboszczowie ze
Szczedrzyka, a później z Krasiejowa i ze
Staniszcz Wielkich. Z tej ostatniej parafii, po
oddzieleniu, powstała Parafia Kolonowskie. W
1933 r. w Kolonowskiem ustawiono barak,
który służył, jako kaplica do odprawiania
Eucharystii. Posługę duszpasterską pełnili
księża ze Staniszcz Wielkich. Punktem
zwrotnym w powstaniu parafii była decyzja
wybudowania kościoła. Zezwolenie na budowę
otrzymano 19 lutego 1948 r. Promotorem i
budowniczym tego wspaniałego obiektu w
bardzo trudnych powojennych czasach był
ksiądz Henryk Czerwionka. Kościół p.w.
Niepokalanego Serca Maryi konsekrowano 30
maja 1954 r. Razem z kościołem powstała
plebania i został założony cmentarz. W
późniejszych latach dobudowano salki i
zbudowano klasztor.
Na szczególną uwagę zasługuje niezwykle
surowa, wręcz ascetyczna architektura świątyni.
Nawiązuje ona do pewnych dążeń
soborowych, zgodnie z którymi architektura nie
powinna rozpraszać wiernych, a jedynie
prowadzić do skupienia na przeżyciach
religijnych.

Kolonowskie
Dinopark

Ogromne możliwości rozwojowe w dziedzinie turystyki daje odkrycie
szczątków gadów i płazów sprzed 230 milionów lat – w tym kilku
gatunków dinozaurów – na pograniczu wsi Krasiejów (gmina
Ozimek) i Staniszcze Małe (Kolonowskie). To największe tego rodzaju
odkrycie w Europie przyciąga coraz większą uwagę naukowców i
mediów, a co za tym idzie – stwarza podstawy do rozwoju przemysłu
turystycznego.
Dzięki znaleziskom skamieniałości w Krasiejowie utworzono dwa
muzea, jedno w dawnej szkole i drugie na samym złożu kostnym
(otwarte w 2006). To ostatnie znajdujące się w Pawilonie
Paleontologicznym, prezentuje odsłonięty i nienaruszony przez
badaczy fragment pokładu iłu z zachowanymi kośćmi i fragmentami
szkieletów gadów i płazów. Ponadto zwiedzający spacerując między
makietami dinozaurów mogą poznawać ich tajemniczy świat
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Kuchnia regionalna
Kaczka z kapustą i grzybami
Jednym z piękniejszych miejsc w których
możemy spróbować nie tylko dania kuchni
regionalnej- śląskiej ale także dania staropolskie jest
restauracja Markus w Kolonowskiem. Jest
stylizowany na zameczek obiekt z pięknym
otaczającym go parkiem i stawem. Daniem
polecanym już na pierwszej stronie menu jest
oczywiście śląska rolada z modrą (czerwoną)
kapustą i ręcznie lepionymi kluseczkami. W
towarzystwie klusek możemy również zamówić
kaczkę z pieca z zasmażanymi buraczkami. Inną
oferta śląskiego dania są flaczki po śląsku.
• Kaczka
• Kapusta kiszona 0,5kg
• Grzyby suszone lub świeże 50g
• Papryka słodka
• Masło 200g
• Mąka 50g
• przyprawa kuchenna
• Liść laurowy
• Ziele angielskie, pieprz, sól

Kaczkę opłukać, kapustę przepłukać i pokroić,
po czym połączyć z grzybami, liściem laurowym,
zielem angielskim. Następnie wysmarować kaczkę
w środku i na zewnątrz papryką, przyprawą
kuchenną i nafaszerować, po czym zaszyć.
Obsmażyć na złoty kolor na maśle, podlać wodą z
grzybów. Dusić około 2 godzin. Następnie wyjąć
kaczkę pokroić nożycami, i polać zagęszczonym
sosem.
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LEŚNICA

To niewielkie miasto w woj. opolskim,
w powiecie strzeleckim, położone na
południowo-wschodnim zboczu Góry
Świętej Anny, na wysokości ok. 205 m
n.p.m., jest siedziba gminy miejsko-wiejskiej
Leśnica. W latach 1975-1998 miasto
administracyjnie należało do starego woj.
opolskiego. Wg danych GUS z 30 czerwca
2008, miasto liczyło 2897 mieszkańców.
Części miasta: Kowalików, Księża Wieś,
Stoki.
Po raz pierwszy Leśnicę wymieniono w
dokumencie księcia opolskiego Kazimierza I
z 1217 r. jako "Lesnicie". Tym dokumentem
książę udzielił Leśnicy, należącej do
kapelana książęcego Sebastiana i jego brata
Grzegorza, zwolnienia od ciężarów prawa
książęcego na tych samych warunkach, jakie
uzyskali "goście" (hospitels), tzn. osadnicy
niemieccy osiedleni poprzednio przez tego
samego księcia w Opolu i Raciborzu. Prawo
niemieckie poprzez mniejsze obciążenia i
większe swobody umożliwiało szybszy
rozwój miejscowości. We wspomnianym
dokumencie mowa jest o Leśnicy jako
osadzie targowej. Dokument ten pozwala
uznać Leśnicę za jedną z najstarszych
miejscowości w tej części Śląska. Książęta
opolscy nadali miastu herb przedstawiający
złotego orła górnośląskiego na błękitnym tle.
Z dokumentu z 20 stycznia 1257 wydanego
przez księcia Władysława I wynika, ze istniał

już wtedy w Leśnicy drewniany kościół
parafialny pod wezwaniem Trójcy Świętej.
W 1384 r. Leśnica była otoczona murami z
trzema bramami: lichyńską, kozielską i
żyrowską. W 1386 r. wójtostwo w Leśnicy
oddano Pakoszowi z Bierawy. W tym samym
roku wymieniono w dokumentach leśnicką
łaźnię miejską, ławę piekarską, rzeźniczą i
szewską.
W 1429 r. Leśnica została spalona
przez husytów podczas ich wyprawy na
Śląsk. Z dokumentu z 1439 r. wynika, że
wójtem w Leśnicy był Strala. W 1451 r.
spaliło się całe miasto wraz z kościołem i 17
domami poza miastem. Dopiero w 1498 r.
wybudowano nowy kościół św. Marcina.
Od 1638 r. Leśnica stanowiła własność
rodziny Promnitz. W latach 1650-1807
miasto należało do rodziny Colonna, która
miała swoją siedzibę w Strzelcach
Opolskich. W 1807 r. Leśnica przestała być
miastem prywatnym i uzyskała samorząd.
W trakcie III powstania śląskiego w
maju i czerwcu 1921 Leśnica oraz sąsiednie
miejscowości były miejscem krwawych walk.
7 maja 1921 r. została zdobyta przez baon
strzelecki Pawła Dziewiora z podgrupy
"Bogdan", po czym 9 maja odparto
kontrnatarcie z rejonu Zdzieszowic. 21 maja
zdobyta przez niemieckie SSOS nacierające
ze strony Gogolina. Odzyskane przejściowo

w krwawych walkach przez oddziały
katowickiego pułku Walentego Fojkisa.
Ostatecznie podział Górnego Śląska w 1922
r. pozostawił miasto po stronie niemieckiej.
W 1934 r. Leśnica uzyskała połączenie
kolejowe z Kędzierzynem-Koźlem i
Strzelcami Opolskimi. Ze względu na
słowiańskie brzmienie historycznej nazwy
niemieckiej Leschnitz, nazistowska
administracja przemianowała w 1936 r.
miasto na Bergstadt. W okresie II wojny
światowej w rejonie Leśnicy Niemcy
założyli obozy pracy dla Żydów i jenieckie
oddziały robocze. Ofiary niemieckiego
obozu pracy pochowano w rejonie
Muzeum. Wojna pociągnęła za sobą liczne
ofiary spośród mieszkańców Leśnicy. Gdy w
styczniu 1945 do miasta zbliżył się front,
który przyniósł śmierć także wielu jego
cywilnym mieszkańcom, m.in. żołnierze
radzieccy zamordowali ok. 100 pacjentów
zakładu leczniczego. Wiele budynków uległo
wtedy zniszczeniu.
Po przejściu frontu pierwszym
burmistrzem Leśnicy został Paweł Lelonek.
Leśnica pozostając w cieniu potężnych
przemysłowych sąsiadów, jak KędzierzynKoźle i Zdzieszowice, przeżywała w okresie
powojennym słaby rozwój. Brak przemysłu i
upadek rzemiosła groził nawet w 1950 r.
odebraniem jej praw miejskich.
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Leśnica - okoliczne wioski
Dolna
Wioska położona jest przy drodze krajowej Strzelce
Opolskie - Kędzierzyn-Koźle w północnej części Gminy
Leśnica. W 1615 r. wioskę kupił hrabia Jerzy von Redern, a
w 1783 r. właścicielem jej został hrabia Colonna. W tym roku
Dolna liczyła 195 mieszkańców, dlatego też już wtedy miała
własną szkołę, w której zatrudniony był jeden nauczyciel.
Kolejnym właścicielem wioski został w 1817 roku baron von
Gastheimb. Liczba mieszkańców wzrosła wówczas do 249. W
Dolnej znajdowały się folwark, karczma i wyrobisko kamienia
wapiennego. Najciekawszym zabytkiem we wsi jest kościół
parafialny p.w. Piotra i Pawła pochodzący z XIX wieku, w
którym zachował się gotycki układ ścian wcześniejszej świątyni.

Czarnocin
Pierwsza wzmianka o miejscowości
pochodzi z 1485 roku. W najstarszym
dokumencie wymieniona została nazwa
"Czarnozenie". Później nazywano wioskę
"Czarnosin" lub "Czarnosień". Do 1945 roku
obowiązywała urzędowa nazwa Scharnosin.
W 1845 roku na terenie wsi były 4 młyny i
gorzelnia, a od 1861 roku funkcjonowała
również karczma.
W 1997 roku zarządzeniem Ministra Ochrony
Środowiska utworzono dwa rezerwaty
leśne: "Boże Oko" i "Grafik". Czarnocin
położony jest na skraju tych rezerwatów. W
około rozpościera się bukowy bór, który wraz z
ukształtowaniem terenu i występującymi w
obrębie wsi źródłami wody sprawia, że
Czarnocin nazywany jest Śląską Szwajcarią.
W 1910 roku Czarnocin liczył 374
mieszkańców, w 1939 roku - 272, obecnie
mieszkają tutaj 164 osoby.

Cmentarz
żydowski
w Leśnicy
Cmentarz powstał
przed 1841 rokiem
i znajduje się przy
ulicy
Starostrzeleckiej.
Zachowało się
kilkadziesiąt
nagrobków z
napisami w
językach
niemieckim i
hebrajskim. W
1980 roku
przeprowadzono
na nim prace
porządkowe.

W prezbiterium kościoła zachowało się również ciekawe
sklepienie kolebkowe, a w głównej nawie - ława kolatorska z
przełomu XVII i XVIII stulecia.
Dolna obchodziła w 2002 roku 700-lecie istnienia, ponieważ jej
nazwa po raz pierwszy pojawiła się w bulli papieża Bonifacego
VII z 16. lutego 1302 r.
13. lipca 2008 r. w Dolnej miała miejsce niezwykła uroczystość.
To właśnie tego dnia uczczono pamięć o Franciszku Cedzichu,
wywodzącym się z tej miejscowości misjonarzu - biskupie.
Podczas uroczystości nazwano jedną z ulic w Dolnej - na mocy
uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy - imieniem Biskupa
Franciszka Cedzicha.

Kadłubiec
Wioska pierwszy raz
wymieniona została w
dokumencie z 1302 roku.
W 1817 r. właścicielem
wioski, którą zamieszkiwało
wówczas 184 mieszkańców,
był major von Thun z
Wysokiej. Obecnie w
Kadłubcu
mieszka około 370 osób.
Obiekty zabytkowe na
terenie wioski to: XIX
wieczny wiatrak typu
holenderskiego oraz
murowana kaplica z tego
samego okresu.
Rok 2002 zapisał się do
historii jako jubileuszowy ze
względu na obchodzone
700-lecie istnienia.
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Leśnica - okoliczne
wioski

Lichynia
Wioska położona jest na wschód
od Leśnicy i zamieszkuje ją około 468
mieszkańców. Nazwa miejscowości
pochodzi od wyrazu "lichy", co wiązać
można z niską klasą tutejszej ziemi.
Miejscowość wielokrotnie zmieniała
właściciela. Z zapisów wynika, iż
w 1410 roku książę opolski Bolko IV
prowadził spór ze swoim bratem
Bernardem o zboże z Lichyni, Zalesia
i Leśnicy. Późniejsze dzieje wioski
związane były z pobliskimi
Sławięcicami, a w roku 1782 Lichynia
przeszła w ręce rodziny Hohenlohe,
która władała na tym terenie do 1945
roku.
W roku 1843 był we wsi był młyn
wodny, wapiennik i cegielnia.
Obecnie w Lichyni działa Grupa
Producencka "Kłos", która ulokowała
suszarnie zboża w zmodernizowanych
obiektach byłego PGR-u.
Przez wieś przebiegają ścieżki
rowerowe prowadzące m.in. do
rezerwatów "Grafik" i "Boże Oko".
Godna uwagi jest również kapliczka
przydrożna z przełomu XVIII i XIXw.

Poręba
Nazwa Poręba oznacza miejsce,
gdzie dokonano wyrębów lasu. W XV i

XVI wieku należała do znanego rodu
rycerskiego Strzałów, fundatorów
pierwszego kościoła w Górze Św. Anny.
Podkreślić należy, że obszar tej góry
przez długi czas należał właśnie do dóbr
w Porębie, ponieważ w 1637 roku wieś
nabył Melchior Ferdynand Gaszyn.
Poręba posiada nietypową dla opolskiej
wsi zabudowę łańcuchową, co wynika z
jej położenia w wąskiej, długiej dolinie.
Stąd prowadzi bardzo urozmaicony
krajobrazowo szlak kalwarii na Górę św.
Anny z wieloma kaplicami i okazałym
drzewostanem. W centrum Poręby
znajduje się kościół kalwaryjski
Wniebowzięcia NMP oraz Dom Opieki
im. Edmunda Bojanowskiego Sióstr

Wysoka

Służebniczek NMP.
Obszar Poręby, z uwagi na rzeźbę
terenu, należy do szczególnie
malowniczych. W pobliżu drogi do
Leśnicy znajduje się niezamarzające
źródło krasowe nazywane "Siedem
Źródeł". Urok tego miejsca powoduje,
ze często zatrzymują się tu pielgrzymi
wędrujący drogą kalwaryjską z Góry św.
Anny.
Od roku 1997 Poręba słynie z
Regionalnego Przeglądu Koni,
połączonego z pokazami pojazdów
zaprzęgowych.

kolejny powstał około 1444 roku i był
rozbudowany w latach 1933-1934 w
stylu neobarokowym. Na starych
Wioska łączy się od północy z
miejscowością Góra Św. Anny. W 1234 murach świątyni pw. św. Floriana
zachowały się resztki grafitowych
roku wioska nosiła nazwę Visoka.
zdobień z 1580 roku. Obecnie kościół
Należała wówczas do klasztoru w
znany jest z ruchomej stajenki - dzieło
Czarnowąsach. W 1421 roku była
ks. proboszcza Jana Sachera.
własnością Petrasza Strala. 53 lata
Wartościowymi zabytkami są także:
później ówcześni właściciele Wysokiej
zostali powieszeni w lesie koło Wysokiej, późno-renesansowa rzeźba św. Trójcy z
roku 1748 stojąca na skrzyżowaniu dróg
a ich dobra zburzono. Była to kara za
Wysoka - Kadłubiec,
dokonywane przez nich na drogach
rabunki, których ofiarami padali kupcy. ponadto kamienny wiatrak typu
W późniejszym okresie wioska należała holenderskiego wybudowany w połowie
XIX wieku.
do rodów Buchtów, Dzierżanowskich
oraz Gaszynów.Od 1799 do 1927 roku Wysoka znana jest z wykonywania
pięknych koron żniwnych. Wielokrotnie
Wysoka była własnością rodziny von
zdobywała już czołowe miejsca za
Thun. Na terenie Wysokiej zachowały
się ślady przeszłości. Najstarszy kościół najpiękniejszą koronę żniwną - ostatnio
w 2007 roku pierwsze miejsce w
wzmiankowany był w roku 1373,
wojewódzkich dożynkach w Łosiowie.
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Leśnica - okoliczne wioski
Raszowa
Nazwa wioski wywodzi się od nazwiska właściciela lub dzierżawcy Rass. W wykazie wsi książęcych z 1532 roku użyto nazwy Russowa,
a w kościelnych sprawozdaniach powizytacyjnych z lat 1679 i 1688 wieś występuje jako Raszowa oraz Rassowa. Do 1810 roku wioska
należała do klasztoru cystersów w Jemielnicy. W tym czasie liczyła ona 259 mieszkańców. Obecnie jest to duża wieś zamieszkała przez 1100
osób.
W latach 1927-1928 włączono do niej wioskę Rokicze (Rokitsch), na terenie której znajduje się barokowy kościół parafialny pod
wezwaniem Wszystkich Świętych z 1791. Wewnątrz świątyni znajduje się ciekawy barokowy ołtarz główny z rzeźbami świętych i aniołków.

Zalesie Śląskie

Wieś położona jest w odległości 6 km na południowy-wschód od Leśnicy, przy drodze do Sławięcic i Kędzierzyna - Koźla. Po raz
pierwszy wymieniona została w dokumencie z roku 1223 jako Zalese, czyli osada za lasem.
Już na początku XIII wieku istniał w wiosce drewniany kościół. Później zbudowano murowany, którego gotyckie prezbiterium z około 1400
roku zachowało się do dziś. W latach 1812 - 1825 przebudowę kościoła św. Jadwigi w Zalesiu przeprowadził budowniczy z Ujazdu, Karol
Heintze, wprowadzając w fasadzie zachodniej i wieży proste, ale monumentalne formy ostrołukowe w stylu neogotyckim.
Ludność Zalesia trudniła się rolnictwem, warzywnictwem oraz drobnym rzemiosłem. Prawie do końca ubiegłego stulecia przez wieś
prowadził boczny szlak handlowy do Strzelec Opolskich. Ciekawostką archeologiczną było odkrycie na terenie wsi znacznej ilości monet
srebrnych, pochodzących prawdopodobnie z 1278 roku.
Od 1934 roku w Zalesiu Śląskim znajduje się dworzec kolejowy, jednak linia pasażerska na trasie Strzelce Opolskie - Kędzierzyn - Koźle
została z powodów ekonomicznych zawieszona.

Kuchnia regionalna
Mieszkańcy Leśnicy i okolicznych wiosek kultywują tradycje śląskiej
kuchni. Wśród wielu różnych potraw dostępnych w mniej lub bardziej
eleganckich restauracjach Opolszczyzny nie znajdziemy niektórych
potraw. Ich przepisy są jednak przekazywane z pokolenia na pokolenia a
dania te należą do dość prostych i raczej niedrogich a przy tym jedzonych
na co dzień. Jedną z takich potraw jest wodzionka.
Dawniej stanowiła ona jedno z podstawowych dań śląskiej kuchni.
występuje w wielu odmianach, ale w każdej podstawą są chleb i wrzątek.
Wodzionkę przyrządza się z czerstwego chleba, czosnku oraz
tłuszczu zwierzęcego. Składniki, po rozdrobnieniu, zalewane są
wrzątkiem, najczęściej bezpośrednio w naczyniu, z którego zupę się
spożywa, a następnie całość jest doprawiana solą.
W bogatszych wersjach zupy stosowane są różne dodatki: obok soli
przyprawia się ją maggi i pieprzem, dodaje się skwarek, a zamiast wody
używa się bulionu. Wodzionkę często serwuje się z podanymi osobno
bratkartoflami, czyli ugotowanymi i usmażonymi ziemniakami.

PRZEWODNIK PO REGIONIE

MOSZNA

Zamek Moszna
Moszna – wieś w Polsce położona
w województwie opolskim, w powiecie
krapkowickim, w gminie Strzeleczki.
Położona jest w rozwidleniu lewych
dopływów Odry, na dawnym szlaku
komunikacyjnym z Prudnika do
Krapkowic około 30 km od Opola.
W Mosznej znajduje się pałac, w
którym mieści się Centrum Terapii
Nerwic "Moszna-Zamek".
100 letni zespół pałacowo-parkowy
w Mosznej o powierzchni 200 ha
wpisany jest do rejestru zabytków.
Stanowi obiekt o znaczeniu
historycznym i artystycznym. W latach
1866-1945 właścicielem Mosznej była
rodzina von Tiele Wincklerów. Można
przypuszczać, że pomysłodawcą
budowy zamku w obecnym kształcie był
sam Franz Hubert.
W nocy z 2/3 czerwca 1896 z
niewiadomych przyczyn wybuchł w
Mosznej pożar, który strawił wnętrza,
dachy, część ścian barokowego pałacu.
Jeszcze w tym samym roku Franz
Hubert przystąpił do odbudowy, a

zarazem rozbudowy rezydencji. Do
roku 1900 powstało skrzydło boczne
(wschodnie), w stylu neogotyckim wraz z
oranżerią. W latach 1912-1914
dobudowane zostało skrzydło zachodnie
w stylu neorenesansowym. Wśród detali
architektonicznych zamku występuje
duże zróżnicowanie stylistyczne.
Wysokość obiektu, jego liczne
wieże, szczyty, iglice dają wyraźne
odczucie wertykalizmu. Styl budowli
można uznać za eklektyczny. Zamek
posiada ogółem 8 tys. m2 powierzchni,
365 pomieszczeń, a jego kubatura
wynosi 65 tys. m3. Dwukrotnie w 1911 i
1912 roku gościem hrabiego Franza
Tiele Wincklera był cesarz Wilhelm II,
o czym informuje zachowana
rękopiśmienna kronika polowań.
Wiosną 1945 roku rodzina Tiele
Wincklerów opuściła zamek uchodząc
do Niemiec.
W 1945 roku stacjonowała w
zamku Armia Czerwona. W tym czasie
dewastacji i zniszczeniu uległo

wyposażenie zamku. Po wojnie zamek
był siedzibą dla różnych instytucji, nie
miał stałego użytkownika; w 1972 roku
stał się siedzibą ówczesnego
Sanatorium, później Wojewódzkiego
ośrodka Profilaktyczno Sanatoryjnego;
od 1996 roku jest Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej: Centrum Terapii Nerwic,
do chwili obecnej. Z części
moszneńskiego majątku ziemskiego w
1948 r. utworzono Państwową Stadninę
Koni. Aktualnie jest ona własnością
prywatną.
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Moszna

99 wież i wieżyczek
Zamek Moszna najbardziej
urzeka przybyłych turystów niezwykłą
liczbą ślicznych wież i wieżyczek. W
sumie jest ich wszystkich dokładnie 99.
Nadają one tej budowli niezwykłego
uroku, to dzięki nim zamek często jest
określany jako "polski Disneyland" lub
"bajkowy zamek".
W najwyższej wieży zamku
znajduje się szkielet człowieka, który
został tam umieszczony przez uczniów
jednej ze szkół wiele lat temu, do dziś
jest on jedną z atrakcji.
Święto Kwitnących Azalii
Wiosną każdego roku w Mosznej jest
organizowane Święto Kwitnących
Azalii. Przybywają tu wówczas setki
turystów aby podziwiać ten bajkowy
zamek
w otoczeniu wszelakich odmian azalii,
które w tym okresie prześlicznie
kwitną, a także posłuchać wybornej
muzyki, gdyż corocznie podczas tego
święta na tarasie zamku w Mosznej
oraz w jednej z sal wewnątrz odbywają
się koncerty muzyki klasycznej.
Corocznie wiosną przyzamkowy
park przyciąga tysiące spacerowiczów.
Główną atrakcją jest prowadząca do
zamku aleja kwitnących azalii oraz
aleja kwitnących rododendronów w
parku.

Moszna

Park w Mosznej
Park w Mosznej jest parkiem w stylu krajobrazowym nie mającym
sprecyzowanych granic. Łączy się on bezpośrednio z otaczającymi go polami,
łąkami i lasem. Jedynie oś główna całego założenia ma geometryczny charakter.
Począwszy od bramy z gladiatorami, prowadzi ona w postaci alei dębów
czerwonych, poprzez aleję kasztanowców do pałacu. Następnie przechodzi w
aleję lipową z biegnącymi po obu jej stronach symetrycznymi kanałami.
Zwieńczeniem osi jest podstawa dawnego pomnika Huberta von Tiele Wincklera.
Na dalszym planie znajduje się nekropolia byłych właścicieli. Wzdłuż
kanałów rosną piękne azalie i różaneczki w kilku barwnych odmianach. Po
wschodniej stronie alei lipowej znajduje się staw z malowniczą wysepką
(nazywaną przez właścicieli Wyspą Wielkanocną) obsadzoną choinami
kanadyjskimi, na którą można wejść po mostku w stylu chińskim.
Bogaty, stary drzewostan, w skład którego wchodzą gatunki rodzime i
egzotyczne, tworzy wspaniałe walory widokowe i ekologiczne. Rozmiary i wiek
drzewostanu oraz zasobność środowiska sprawiły, że w częściowo sztucznie
wytworzonych siedliskach zaczęły powstawać zbiorowiska roślinne typu
naturalnego, wartościowe ze względu na różnorodność gatunkową. Istniejące
runo jest bogate w liczne gatunki roślin, co poprzez swoją zmienność sezonową
uatrakcyjnia park. Rozległość oraz wielkość masywów drzew jak i otwartych
przestrzeni wytworzyła na terenie Mosznej korzystny mikroklimat do
wypoczynku.
Zespół pałacowo-parkowy w Mosznej jest najcenniejszym tego typu
założeniem w województwie opolskim. Regularny geometryczny ogród
towarzyszący osiemnastowiecznemu pałacykowi został unowocześniony nieco
wcześniej niż sama budowla. Z zachowanych dokumentów z 1868 roku wynika,
że o poprawę estetyki parku zadbał Hubert von Tiele Winckler. Powierzchnia,
którą przeznaczono na park wynosiła 100 ha. Najstarsze przekazy ikonograficzne
pochodzące z 1909 roku przedstawiają salon ogrodowy kompozycyjnie
nawiązujący do parterów renesansowych ogrodów włoskich, który zlokalizowany
był w miejscu dzisiejszego basenu z fontannami. Patrząc od alei lipowej z prawej
strony tarasu istniał podjazd prowadzący bezpośrednio pod wejście do zamku,
który zniwelowany został po dobudowaniu skrzydła zachodniego, kiedy to miejsce
gazonu zajął prostokątny basen z fontannami. W istniejącym wówczas parku
korzystano z atrakcji jaką była droga wodna, wiodąca po okolicznych stawach i
kanałach, które wówczas połączone w jeden system wodny pozwalały z łodzi
podziwiać park i jego ciekawą roślinność a szczególnie piękne w porze kwitnienia
azalie i różaneczki, które zachowały się do dzisiaj.
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Moszna
Stadnina Koni Moszna
i hipodrom
Zaledwie kilkadziesiąt metrów od
zamku Moszna znajduje się znana w
całym kraju Stadnina Koni Moszna.
Hodowane są tu konie pełnej krwi
angielskiej. Licznym turystom świadczy
się wiele rozrywek, wśród nich są lekcje
jazdy konnej, zwiedzanie stadniny i
przejażdżki na kucyku dla dzieci.
Nieopodal tej stadniny znajduje się
również hipodrom Moszna, gdzie
odbywają się zawody konne w skokach
przez przeszkody.

Kuchnia regionalna
W zamku mieści się nie tylko Centrum
Terapii Nerwic ale także hotel, kawiarnia i
restauracja.
Restauracje Opolszczyzny serwują
wiele dań opartych na przepisach kuchni
śląskiej lub staropolskiej. Jednak są to dania
wykwintne, odświętne i wyszukane. Prosta i
tania sztuka kulinarna kultywowana jest w
domach opolskich ślązaków. To właśnie w
domach a nie w restauracjach gotowane są
proste zupy takie jak wodzionka czy zupa z
kalarepy, robione są domowe, swojskie
krupnioki, salcesony i pasztety, wypiekany
jest śląski kołocz z różnym wypełnieniem.

Krupnioki śląskie
- Skorki wieprzowe i mięso z głów 1 kg
- Wątroba wieprzowa 20 dag
- Okrawki z mięsa 20 dag
- Podgardle wieprzowe 20 dag
- Płuca wieprzowe 70 dag
- Skwarki ze słoniny świeżej 25 dag
- Krew wieprzowa 1 kg
- Kasza gryczana 70 dag
- Tłuszcz z gotowania głów i kości 40 dag
- Cebula 10 dag
- Ziele angielskie mielone 4-5 sztuk
- Sól, pieprz naturalny mielony, majeranek, jelita cienkie
Mięso z głów, okrawki, podgardle, płuca i skorki po
dokładnym oczyszczeniu i umyciu ugotować w lekko osolonej
wodzie. Obraną cebule wraz ze skwarkami rozmoczonymi nieco w
wywarze z mięsa i skór oraz surową wątrobę przepuścić przez
maszynkę do mielenia mięsa. Kaszę przebrać .Wywar z mięsa,
okrawów i płuc, przecedzić. Na jego części ugotować kaszę na
sypko. Odcedzone z wywaru po wystudzeniu składniki zemleć w
maszynce i połączyć ze zmielonymi skrawkami -wątrobą i cebulą.
Do zmielonej masy dodać napęczniałą kaszę, przyprawy, krew i
tłuszcz z wywaru, całość dokładnie wymieszać. Masa powinna
być mocno pikantna. Jelita wcześniej wyczyszczone i wytarte solą,
napełnić przygotowaną masą, pozostawiając jednak trochę wolnej
przestrzeni pomiędzy poszczególnymi odcinkami odkręconymi i
wykończonymi patyczkiem. Wolne końce związać nitką lub
szpagatem. Krupnioki włożyć do wrzącej wody i gotować na
małym ogniu tak, aby wywar lekko mrugał. Gotować ok.25 min.
Po ugotowaniu i wystudzeniu krupnioki można spożywać na
zimno, smażone bez flaka lub grzane w wodzie.

PRZEWODNIK PO REGIONIE

NIEMODLIN

Niemodlin -miasto w woj.opolskim, w powiecie opolskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej
Niemodlin. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do starego woj. opolskiego.
Według danych z 30 czerwca 2007,miasto miało 6828 mieszkańców.
Pierwotna nazwa Niemodlim pochodzi od imienia Niemodlim. Miasto powstało przed 1228 r.
Prawa miejskie uzyskało w 1283 r. Leży nad Ścinawą Niemodlińską, która w okolicach Lewina
Brzeskiego wpływa do rzeki Nysa Kłodzka. Wyjeżdżając z Opola przez Niemodlin można dojechać do
Nysy lub dalej do Kłodzka i Kudowy-Zdroju. Jeszcze do niedawna można było się dostać do
Niemodlina koleją. Obecnie docierają tu tylko składy towarowe PKP oraz PKS. Miasto jest atrakcyjne
pod względem turystyczno-wypoczynkowym.

Historia
Sam Niemodlin istniał już prawdopodobnie w X wieku jako osada targowa. Według legendy, św. Wojciech podczas swojej
podróży misyjnej zatrzymał się tutaj i zaczął budować kościół (przez miasto przebiegał główny szlak do Pragi i Brna).
Najstarsza potwierdzona wzmianka o Niemodlinie pochodzi z 1224 r. Prawa miejskie zostały nadane przez księcia
Kazimierza, w zamian za koszty poniesione przy otaczaniu zamku opolskiego wysokim murem. Miasto w 1313 roku stało się
siedzibą księstwa niemodlińskiego i pozostawało nią do 1460 roku . Od 1779 do końca II wojny światowej miasto należało do
hrabiów Praschmów. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców w czasach feudalnych było rolnictwo oraz leśnictwo. Na
początku XIX wieku powstała w mieście fabryka lin oraz browar. Od czasu wojen śląskich do 1945 miasto należało do Prus
(od 1871 także do zjednoczonych Niemiec) i nosiło nazwę Falkenberg; w okresie międzywojennym stacjonował tutaj Batalion
Wartowniczy Falkenstein (niem. Wach-Bataillon Falkenstein).
Od 1816 do 1945 Niemodlin był siedzibą starostwa ( Landkreis Falkenberg O.S.), po którym pozostała m.in. dawna
siedziba (obecnie zajęta przez bank). Miasto było również siedzibą powiatu w okresie powojennym w latach 1946 - 1975. Po
reaktywacji powiatów w 1999 roku, ziemie byłego powiatu włączono do powiatu opolskiego oraz częściowo do powiatów
nyskiego i brzeskiego.
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Niemodlin
Atrakcje turystyczne - Zamek
Późnorenesansowa budowla, rezydencja książąt opolskich,
niemodlińskich i szczecińskich. Po 1740 późnobarokowy pałac.
W 1313 roku książę Bolesław, syn księcia opolskiego Bolka
I, wzniósł nizinny, murowany zamek na miejscu XIII-wiecznej
kasztelanii. Stara gotycka budowla wtopiła się całkowicie w
późniejsze renesansowe mury, dlatego nie można odtworzyć jej
wyglądu. Pozostałości gotyckiej zendrówki widoczne są w
północnym i południowym skrzydle zamku.
Kilka razy w swojej wielowiekowej historii był niszczony i
odbudowywany. Zniszczyli go husyci w XV wieku, pożar w
1552, ucierpiał w 1643 w czasie wojny trzydziestoletniej.
Zamek-pałac budowany był etapami
(1573-77,1589-92,1610)a jego fundatorami była rodzina
Pucklerów, później Promnitzów. Był typowym renesansowym
przykładem czteroskrzydłowej rezydencji zbudowanej wokół
prostokątnego dziedzińca otoczonego akadami. Po 1740 zamek
zmienił wygląd zwłaszcza wewnątrz, został odnowiony w stylu
barokowym. Na zewnątrz pozostał budowlą renesansową.
Szczególnie charakterystyczna jest sylwetka wieży bramnej
ozdobionej techniką sgraffito. Zachowało się też dużo
drobnych elementów dekoracji (stiuki, renesansowy kominek w
sali południowego skrzydła, ornamenty kolebkowego
sklepienia). W XIII wieku nad dawną fosą przerzucono
kamienny most ozdobiony rzeźbami. Łączył on z zamkiem
wzniesione w pierwszej połowie XIX wieku budynki
gospodarcze. Do znacznych zmian w XIX wieku należy
częściowe zamurowanie krużganków i całkowite
przebudowanie kaplicy. Ostatnim właścicielem zamku w
Niemodlinie, do 1945, był hrabia Fryderyk Leopold von
Praschma.
Po II wojnie światowej zamek był siedzibą: Państwowego
Urzędu Repatriacyjnego, liceum, szkoły podoficerskiej. Przez
10 lat stał opuszczony i niszczejący.
W 1990 zrujnowany obiekt kupił prywatny inwestor. W
murach zamku Jan Jakub Kolski nakręcił film Jasminum, który
miał premierę w 2006. W tym samym roku właścicielem
zabytku został łódzki Instytut Postępowania Twórczego.

Kościół Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
Kościół jest murowany z cegły z użyciem zendrówki i
kamienia w przyziemiu (w prezbiterium widoczny układ cegieł
wendyjski, a w nawie u wieży układ polski). Z wyjątkiem wieży
i ściany zachodniej jest otynkowany. Na zewnątrz opięty jest
szkarpami uskokowymi, charakterystycznymi dla stylu
gotyckiego. Ściany prezbiterium rozczłonkowane są pilastrami,
nawy filarami przyściennymi. Prezbiterium nakryte jest
sklepieniem kolebkowo-krzyżowym z dekoracyjnymi żebrami
stiukowymi z XVI wieku, a nawa, sklepieniem kolebkowym z
lunetami. W kościele znajduje się barkowa ambona z XVIII
wieku, naprzeciw której znajduje się rzeźba św. Franciszka lub
św. Rocha. W 1891 roku hrabia Fryderyk z okazji srebrnego
jubileuszu swojego małżeństwa ofiarował kościołowi kosztowną
monstrancję. W 1899roku kościół odmalowano. W 1909 roku
zostały odnowione organy przez Hugona z Wrocławia. W
nawie bocznej znajduje się pamiątkowa tablica ku czci zabitych
żołnierzy AK i ludności z kresów dawnej RP, ufundowana w
1990 roku. Czytamy na niej: "Pomordowanym mieszkańcom
Wołynia, ofiarom deportacji, rzezi i obozów, żołnierzom 27
Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, Obrońcom Przebraża i
okolic, za patriotyczną postawę w ratowaniu życia Polaków na
Wołyniu w latach 1939-44. Rodacy Ziemi Wołyńskiej.

Cmentarz Żydowski
Kirkut zlokalizowany jest w Niemodlinie przy ulicy
Bohaterów Powstań Śląskich. Powstał w pierwszej
połowie dziewiętnastego stulecia. Mieścił się przy
bóżnicy. Kirkut uległ dewastacji w latach sześćdziesiątych
XX wieku. Obecnie na jego obszarze nie zachowała się
żadna macewa. Teren jest częściowo ogrodzony
ceglanym murem. Kirkut jest zniszczony i zarośnięty.
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Kuchnia regionalna
Pyzy śląskie
Niemodliński rynek wita turystów restauracją Piast. Jest
to lokal serwujący dania oparte na lokalnych produktach,
goszczący w swoim menu potrawy o śląskich tradycjach:
roladę z kluskami, zasmażaną kapustę, rosół z makaronem
czy żurek z kiełbasą.
Śląskie tradycje odnajdziemy również w kuchni
domowej, bowiem niektórych potraw kuchni regionalnych nie
odnajdziemy w restauracjach. Są to dania proste,
„codzienne”, gotowane jedynie w domach, których przepisy
są przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Pyzy śląskie
220 g mięsa rosołowego ugotowanego
125 ml rosołu mięsnego
1 cebula drobno pokrojona
2 łyżki oleju
1 łyżeczka pieprzu
1 łyżeczka soli
1/2 łyżeczki tymianku

1 kg ziemniaków
140 g mąki ziemniaczanej
110 ml wody
100 g słoniny
Mięso z rosołu zmielić w maszynce do mięsa. Na
rozgrzanym oleju zeszklić cebulę i dodać zmielone mięso.
Podsmażyć około 5 minut. Doprawić do smaku pieprzem,
solą i tymiankiem (na ostro!). Gdyby mięso było zbyt suche,
wtedy dodać rosołu.
Ziemniaki obrać i ugotować, przepuścić przez maszynkę
i włożyć do miski. Wymieszać z mąką ziemniaczaną i wodą
(110 ml). Wyrobić na elastyczne ciasto.
Nabierać łyżką porcje ciasta (wielkości jajka kurzego),
rozpłaszczyć, w środek włożyć nieco farszu mięsnego (raczej
starać się dać dość dużo mięsa), skleić i uformować w
piłeczkę. Ręce od czasu do czasu przemyć wodą, aby ciasto
nie przyklejało sie do rąk.
Wrzucać na wrzącą osoloną wodę. Po wypłynięciu
gotować na małym ogniu około 3 minut.
Podawać ze skwarkami
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NYSA

Miasto położone jest na granicy Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej, przepływa
przez nie rzeka Nysa Kłodzka. Według danych z 30 czerwca 2008, miasto liczyło 46
861 mieszkańców. Nysa jest najludniejszym miastem Polski położonym na obszarze
gminy miejsko - wiejskiej.
W pobliżu Nysy znajdują się sztuczne zbiorniki wodne: Jezioro Nyskie (zwane także
Jeziorem Głębinowskim), nieco dalej Jezioro Otmuchowskie.

Historia
Nysa jest jednym z najstarszych
miast śląskich. Prawdopodobnie już w
X wieku istniała tu osada. Nysa po raz
pierwszy została wzmiankowana w 1223
roku, kiedy to została lokowana na
prawie flamandzkim . Z początkiem
XIV wieku, wedle życzenia Henryka
Probusa, stała się miastem stołecznym
Księstwa Nyskiego. Utworzone przez
niego księstwo nyskie do 1810 r.
rozrastało się pod względem
terytorialnym, ludnościowym i
prawnym, gdyż posiadało i stanowiło
swe własne prawa, np. prawo warzenia
piwa czy mili zapowiedniej.
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Nysa

Kościół św. Jakuba i św. Agnieszki
Pochodzi z XV w., posiada jeden z najbardziej spadzistych dachów w
Europie o niebagatelnej powierzchni 4 tysięcy m², jest to też miejsce
pochówku sześciu biskupów wrocławskich.
Dzwonnica przy kościele św. Jakuba i św. Agnieszki
Jej budowy nigdy nie zakończono, gdyż według planów miała być
ponad trzykrotnie wyższa, jednak nie pozwolił na to grunt, na którym
stoi. 3 kwietnia 2005 roku otwarto w dzwonnicy Skarbiec św. Jakuba. Jest
to stalowo-szklana konstrukcja wbudowana w zabytkowe wnętrze, gdzie
zgromadzono arcydzieła zdobnictwa złotniczego w Nysie.

Nysa

Pałac Biskupów Wrocławskich
W latach 1722-25 wzniesiono barokowy pałac o trzech kondygnacjach w
kształcie czworoboku wokół dziedzińca. W 1945r. pałac spłonął.
Tragiczne wydarzenia, jakie nawiedzały Nysę. usunęły na trwałe zapewne
wspaniały wystrój i wyposażenie tego pałacu. Ponieważ na skutek wojen znikły
dokumenty mówiące o fundacji, budowie i wystroju pałacu, niewiele można na
ten temat powiedzieć. Do tego przyczynił się fakt, że rezydencja biskupia w 1742
roku przeszła w posiadanie Prusaków, którzy przeznaczyli ją na cele wojskowe.
Aczkolwiek na krótki czas, bo od 1796 do 1810 roku, wróciła w ręce Kościoła,
to i tak później zabrali ją ponownie Prusacy. Mieścił się tutaj sąd ziemski i
wojskowy. Przez krótki czas mieszkał tu książę Karol Antoni von Hohenzollern.
Z żalem należy powiedzieć, że ten wspaniały niegdyś pałac stał się podczas II
wojny światowej celem pocisków, bomb i granatów. Zniszczenia były tragiczne.
W latach 1947-1948 przeprowadzono odbudowę pałacu, lecz wnętrza zatraciły
na stałe swój wystrój. Jedynie zachowały się dekoracje trzech kominków
barokowych.
W pałacu miało miejsce pewne historyczne wydarzenie, które utrwalił
światowej sławy malarz niemiecki Adolph Menzel. Chodzi tu o spotkanie króla
pruskiego Fryderyka Wielkiego z cesarzem austriackim Josefem II w 1769 roku.

Wieża Bramy
Ziębickiej
Wybudowana w
1350 roku, wieża
jest
udostępniona dla
zwiedzających i
stanowi
doskonały punkt
widokowy.

Wieża Bramy
Wrocławskiej
Wieża
pochodzi z
XIV w. , z
bogato
zdobionym
portalem z
1603 roku.
W 1351 r.
stanowiła część
średniowieczny
ch obwarowań
miejskich.
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Nysa
Kościół św. Piotra
i Pawła
Powstanie kościoła ściśle wiąże się z
bożogrobcami, którzy zostali sprowadzeni
do Nysy z Miechowa pod Krakowem już
na przełomie XII i XIII wieku. W roku
1346 zakonnicy ci zbudowali na Starym
Mieście, przy kościele Maria in Rosis
(Matki Boskiej Różańcowej) zespół
klasztorno-szpitalny. Po pożarze tej siedziby
w wyniku walk z husytami zostali
przeniesieni do klasztoru przy Rynku
Solnym. Tam następnie wznieśli w XV
wieku kościół św. Krzyża. Kościół i klasztor
przylegały wprost do miejskich murów
obronnych, zamykających wylot ulicy
Brackiej. Świątynia, dzięki swym dwóm
wysokim wieżom, jest widocznym punktem
w panoramie miasta.
Bardzo bogaty i jednolity,
późnobarokowy wystrój kościoła z
elementami rokokowymi i klasycystycznymi
przetrwał burzliwe dzieje miasta i to dzięki
niemu świątynia jest określana mianem
perły Śląskiego Rzymu. W stanie niemal
nienaruszonym zachowało się prawie całe
osiemnastowieczne wyposażenie - ołtarze,
ambona, paramenty, cykle obrazów, zespoły
malowideł ściennych, rzeźby, figury świętych
oraz oprawa chóru z dominującym
prospektem organowym.

Dom Wagi Miejskiej
Wybudowany został w latach
1602-1604 w stylu renesansu
północnego z inicjatywy biskupa
Jana Sitscha. Obecnie w budynku
znajduje się siedziba Miejskiej i
Gminnej Biblioteki Publicznej im.
Władysława Broniewskiego.

Kościół św. Barbary
Zbudowany staraniem biskupa Jana
Romki, już w 1341r. kest
wzmiankowany jako kościół szpitalny.
Po pożarze, odbudowany w 1544r.
otrzymał wystrój wczesnorenesansowy
nad południową ścianą prezbiterium, a

Kościół Wniebowzięcia

STUDNIA
Powstała w 1686 roku. Jej głębokość to
7 m. Wykonana jest ze sławniowickiego
marmuru, a zdobią ją główki aniołków,
postaci smoków i innych tworów.
Studnia została nakryta wspaniałą kratą,
wykutą przez Wilhelma Helleweg.

Barokowy kościół Wniebowzięcia przy
Rynku Solnym to kościół wybudowany
dla jezuitów, wzniesiony przy jezuickim
klasztorze, wybudowanym w latach
1669-73. O budowie kościoła
zadecydowała inicjatywa i fundacja
biskupa Karola Ferdynanda Wazy,
królewicza polskiego. Wzniesiono go w
latach 1688-92 już po śmierci fundatora.
Rozbudował on również kolegium
jezuickie. Aula kolegium zachowała na
sklepieniu sztukaterie Włocha Franciszka
Cygno z końca XVII w. W kolegium
uczył się m. in. Michał Korybut
Wiśniowiecki, przyszły król polski. W
latach 1722—25 dobudowano skrzydło
zachodnie i połączono je ze starym
skrzydłem wschodnim wspólną
barokową bramą. Ten zespół budynków
pojezuickich, przylegających do kościoła
Wniebowzięcia, to słynne nyskie
Carolinum, dzisiejsza szkoła
ogólnokształcąca.

po objęciu przez franciszkanów w
1732r. otrzymał okna i wnętrze
barokowe. Od 1812r. był kościołem
ewangelickim.
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Collegium św. Anny
Naprzeciw Carolinum po drugiej stronie Rynku
Solnego wznosi się zabezpieczone do
rekonstrukcji Collegium św. Anny. Jest to
dawne jezuickie seminarium, później bursa,
sprzed wielkiej rozbudowy Carolinum przez
Karola Wazę. Za kościołem Wniebowzięcia
znajduje się otoczony fosą, zrujnowany,
odbudowany dworzec biskupi - siedziba
książąt wg wzmianek dokumentów już w
1200r. miała tu istnieć siedziba zarządców
ziemi nysko-otmuchowskiej.

Nysa

Fontanna Trytona
Fontanna została wzniesiona w latach 1700-1701. To wspaniałe
dzieło dojrzałego baroku zostało wykonane ze sławniowickiego
marmuru. Jej pierwowzorem była rzymska Fontanna del Tritone
(wykonana około 1637r. przez Giowanniego Lorenzo Berniniego dla
papieża Urbana VIII Berberiniego, usytuowana na Placu Berberini).
Starożytni Rzymianie na frontonach wielu budowli umieszczali napis

Kuchnia regionalna
Śląski kołacz

Nyski rynek i okoliczne uliczki obfitują w wiele restauracji i
kawiarni w których można usiąść, posilić się, napić kawy lub
herbaty. A nieodzownym elementem deserów na Opolszczyźnie
jest śląski kołocz. Ten popularny wypiek znajduje się już na
polskiej Liście Produktów Tradycyjnych. Podejmowane są także
działania aby stał się on produktem regionalnym
zarejestrowanym przez Unie Europejską. Jednak, żeby miało to
miejsce musi nastąpić ujednolicenie receptury a wszyscy
producenci musza porozumieć się co do metody produkcji.
Kołacz (kołocz) - według tradycji jest to obrzędowe ciasto
weselne lub świąteczne. Na Śląsku pieczono go też, i nadal piecze
się, na dożynki, dla gości oraz na święta: Bożego Narodzenia,
Wielkanocy, pierwszej komunii, czasem także podczas odpustu
czy stypy.
Kołocz można dziś kupić w cukierniach, piekarniach,
sklepach spożywczych, ale - według autora popularnych książek o
Śląsku, w tym "Kuchni śląskiej", Marka Szołtyska - nie wypada
tego czynić prawdziwej gospodyni. "Takie kupne kołocze są dycki
jakeś przecykrowane abo naparfinowane łolejkami
aromatycznymi - godała dyćki moja babka - i bestoż tego do
gymby niy ma co brać" - napisał Szołtysek.

S.P.Q.R. (skrót formuły "Senatus Populusque Romanus" co
tłumaczymy jako "senat i lud rzymski").
Nysanie byli dumni z projektu fontanny i dlatego też wzorem
Rzymian nad herbem miasta wyryć kazali inskrypcję S.P.Q.N.
("Senatus Populusque Nissiensis" co tłumaczymy jako "senat i lud
nyski").
Ze wszystkich zabytków ta fontanna najbardziej uzasadnia
nadany niegdyś Nysie przydomek "Śląski Rzym" i chyba właśnie ona
zdecydowała o wyborze tego właśnie przydomka.

1. Ciasto:
- 2 szkl. mąki
- 3 dkg. drożdży
- 2/3 szkl. mleka
- 8 dkg. masła
- 3 żółtka
- 2 łyżki cukru
- olejek waniliowy
2. Masa serowa:
- 50 dkg sera
- 2 jajka
- 8 dkg. masła
- 10 dkg. cukru
3. Kruszonka:
- 20 dkg. mąki
- 12 dgk roztopionego masła
- 12 dkg cukru
W przesianej mące zrobić dołek, wlać drożdże wymieszane
z mlekiem i łyżeczką cukru - zamieszać i odstawić w ciepłe
miejsce do wyrośnięcia. Gdy zaczyn podrośnie, dodać
rozmącone żółtka, cukier, roztopione masło, olejek waniliowy - i
zagnieść ciasto
Wyrabiać aż zacznie odchodzić od rąk. Ciasto wyłożyć do
formy, przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do
wyrośnięcia. Następnie nałożyć przygotowaną masę serową i
kruszonkę. Piec 50 minut w 180 st. Po wystudzeniu posypać
cukrem pudrem.

PRZEWODNIK PO REGIONIE

OTMUCHÓW

Otmuchów, niem. Ottmachau – leży w południowej części województwa opolskiego nad Nysą Kłodzką
między sztucznymi zbiornikami wodnymi Jeziorem Otmuchowskim i Nyskim.

Zamek Biskupi
Potężna warownia, będąca przez blisko
600 lat we władaniu biskupów
wrocławskich stoi na górze o wysokości
225 m na lewym brzegu Nysy
Kłodzkiej. Niegdyś sprzężona była z
fortyfikacjami miejskimi - zajmowała
południowo-zachodni kraniec dawnego
Otmuchowa. Zachowane do dziś dwa
połączone budynki posiadające aż 4
kondygnacje (na najwyższej widać
okrągłe strzelnice) i wieża to zaledwie
połowa zamku z czasów świetności, ale
i tak robią one wrażenie.
Najstarszy człon całego założenia
to budynek od południowego wschodu,
przy bramie, częściowo pozbawiony
tynku. Z boku widać na nim wykusz, w
którym mieściła się dawna ubikacja.
Grubość murów wynosi tu 2,10 metra.
Od północy stoi wysoka wieża na
planie kwadratu z zaokrąglonymi
narożami, zwieńczona quasi-

machikułami. Początkowo był to
wolnostojący stołp, później połączono
go z sąsiadującymi członami zamku.
Północno-zachodnie, parterowe
skrzydło wykorzystywane obecnie przez
restaurację zostało całkowicie
zmienione, podobnie zresztą jak
wnętrza zamkowe. Od zachodu stała
najpierw kaplica, a następnie barokowe
skrzydło mieszkalne zamykające
dziedziniec. Rozebrano je w XIX
wieku. Dziś na jego miejscu znajduje
się ładny ogród. Niewiele też zostało z
zamkowych murów obwodowych z
bastejami. Ciekawie wygląda mur z
bramą biegnący przez fosę od strony
północnej.
Na dziedzińcu stoi studnia obudowana
altanką oraz pawilonik wejściowy
prowadzący szerokimi schodami
(zwanymi końskimi) do wnętrza zamku.
Z zachowanych wnętrz ostała się sala

rycerska oraz cele więzienne w wieży,
dosyć dziwnie usytuowane na piętrze.
W sali głodowej widać znaki wydłubane
paznokciami w murze przez skazańców.
Pod nią znajduje się ponoć cela z
zapadnią, przez którą uśmiercano
więźniów.
Obecnie warownia biskupia jest
placówką hotelowo - konferencyjną,
zarządzaną przez prywatną spółkę.
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Otmuchów

Jezioro Otmuchowskie
Ten sztuczny zbiornik wodny wybudowany w
latach 1926-33, o obszarze 2 tys. ha i pojemności
143 mln m3, z unikalnym na skalę krajową
siedliskiem czapli szarej, otoczony 29 ha
rezerwatem z licznymi okazami starodrzewia
głównie brzóz i dębów. Na miejscu dziś
istniejącego Jeziora Otmuchowskiego znajdowały
sie 3 wsie. W roku 1924 zaczęto realizować plany
budowy zbiornika retencyjnego, którego zadaniem
miało być zatrzymanie w czasie wiosennych
roztopów wody z rzeki Nysy Kłodzkiej spływającej
z Sudetów, która bardzo często zatapiała okoliczne
miejscowości. Dzisiaj na obrzeżach zbiornika
rozlokowane są liczne ośrodki wypoczynkowe z
piaszczystymi plażami i przystaniami
zapewniające amatorom letniego wypoczynku
doskonałe warunki do uprawiania niemal
wszystkich sportów wodnych i wędkarstwa. Jezioro
Otmuchowskie jest często porównywane z
jeziorami bawarskimi w Niemczech. Jego wielkość
i piękno krajobrazowe nie ustępuje niektórym z
nich. Jest ono w bardzo naturalny i harmonijny
sposób usytuowane w tutejszym krajobrazie.
Przyroda nie została naruszona i w niczym nie
ucierpiał romantyzm tej przepięknej okolicy.
Słonce, powietrze i woda są magnesem który
każdego roku przyciąga tutaj tysiące turystów z
kraju i zagranicy.

Otmuchów
Lato kwiatów

W Otmuchowie corocznie od 1973
obchodzone jest Lato Kwiatów. Jest to
wiodąca w kraju impreza cykliczna o
charakterze wystawienniczo-festynowym
poświęcona wystawom kwiatów.

Kościół Św. Mikołaja
Okazała, barokowa budowla z 1693 r.,
wzniesiona na miejscu istniejącego dawniej
kościoła, pełni obecnie funkcję kościoła
parafialnego.
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Otmuchów
Ratusz i mury miejskie
RATUSZ - w stylu renesansowym, prawdopodobnie
zbudowany został około 1538 roku. Swój obecny
wygląd zawdzięcza odbudowie w 1817 r.
Na ścianach ratusza zachował się XVI-wieczny
zegar słoneczny.

Pozostałością po murach miejskich jest zachowana
do naszych czasów gotycka wieża bramna zwana
Bramą Nyską lub Wieżą Wróblą.

Kuchnia regionalna - Modra kapusta
Restauracja Zamkowa jest jedną z najbardziej
wykwintnych i eleganckich w okolicy. Można tu
zamówić zarówno roladę z kluskami śląskimi i
modra kapustą, jak i kotlety schabowe w różnych
wersjach. Atrakcyjną propozycją menu jest też
sandacz otmuchowski i podawany jako przystawka
śledź w oliwie lub w śmietanie.
- 1 główka czerwonej kapusty
- 100 g wędzonego boczku
- 1 cebula
- 1 liść laurowy
- 3 ziarenka ziela angielskiego
- ocet winny
- sól
- pieprz

Kapustę obrać z zewnętrznych liści, wyciąć głąb i
opłukać pod bierzącą wodą, drobno posztakować. Boczek i
cebulę pokroić w drobną kostkę i podsmażyć na patelni.
Kapustę zalać 3 szklankami wody, dodać liść laurowy, ziele
angielskie, gotować pod przykryciem do momentu, gdy
kapusta zmięknie. Następnie kapustę odcedzić, wymieszać z
boczkiem i cebulką. Całość podgrzać, doprawić octem, solą,
pieprzem i odrobiną cukru. Podawać.

PRZEWODNIK PO REGIONIE

STRZELCE OPOLSKIE

Gmina Strzelce Opolskie liczy 32.000 mieszkańców, w tym miasto 19.000. Powierzchnia całej gminy to 202 km2, z czego 60 km2
przypada na miasto. Strzelce Opolskie położone są przy międzynarodowej trasie 94 (Zgorzelec - Medyka), na pograniczu województwa
opolskiego ze śląskim, na zachodnim skraju Wyżyny Śląskiej, na północno - wschodnim stoku grzbietu Góry Chełmskiej. Graniczy
bezpośrednio z następującymi gminami: Gogolin, Izbicko, Jemielnica, Leśnica, Kolonowskie, Krapkowice, Toszek, Ujazd, Zdzieszowice.

Historia

Miasto Strzelce Opolskie rozwinęło się z pierwotnej osady
targowej, o której wzmianki pojawiają się w dokumentach już w XIII
wieku. Nazwa osady, później miasta, wywodzi się od strzelców łowców książęcych, urządzających w okolicy łowy. Upamiętnia to
stojący od 1929 roku, na rynku pod ratuszem pomnik strzelca. Nazwa
występowała w różnych wersjach: Strzelecz, Strzelicz, Strelicz. Od
1581 roku Groß Strehlitz (Strzelce Wielkie), a od 1945 Strzelce
Opolskie. Z 1271 roku pochodzi, przekazany w Żywocie Świetej
Salomei opis przygód dwóch zakonników udających się w dniu św.
Wawrzyńca do Strzelec celem wygłoszenia kazania odpustowego do
ludności wiejskiej. Jest to wiadomość istotna, gdyż kościół parafialny
w Strzelcach był i jest obecnie pod wezwaniem św. Wawrzyńca. W
mieście istniał również drugi kościół - św. Krzyża, zburzony po
pożarze w 1874r. Brak jest pewności w kwestii założenia miasta na
prawie niemieckim.
W 1327 r. miasto było otoczone murami obronnymi z dwoma
bramami - Opolską i Krakowską. W 1362 r. Strzelce zostały lokowane
po raz drugi, tym razem na prawie magdeburskim. Do 1532 r. miasto
było w posiadaniu książąt piastowskich. Po wygaśnięciu rodu przeszło
pod panowanie austriackie, a od XVIII w. - pruskie. Do wojny 30letniej miasto rozwijało się pomyślnie, zwłaszcza w XVI wieku, choć
nie było zamożne. Ludność zajmowała się rolnictwem, m.in. uprawą
chmielu, potem winorośli, rzemiosłem, handlem.
Uprawa roślin uwieczniła się w herbie miasta. Przedstawiał on w
1362 r. połowę orła i gałązkę chmielu. W 1600 r. zmieniono gałązkę
chmielu na kiść winogron.
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Strzelce Opolskie
Strzelce leżały przy starożytnym szlaku bursztynowym i solnym. Prowadził tu też szlak handlowy z Hamburga do
Kijowa, tzw. szlak hanzeatycki. W XVII w. miasto liczyło 90 budynków głównie z drewna i gliny, krytych gontami. W
centrum stał ratusz i zwarty blok domostw. Rozwijały się przedmieścia: opolskie, lublinieckie i krakowskie. Struktura
miasta zasadniczo nie zmieniła się od czasów jego lokacji aż do lat 1816-25, kiedy to z powodu rozbudowy drogi
Wrocław - Opole - Strzelce - Bytom przerwano mury miejskie. W lipcu 1826 r. w mieście wybuchł pożar, pozbawiając
około 100 rodzin dachu nad głową, a kolejny w czerwcu 1827 r. zniszczył następne domostwa i cały ratusz, do odbudowy
którego przystąpiono w latach 1844 - 46.
W 1812 r. właścicielem Strzelec został generał wojsk saskich hrabia Andrzej Renard, twórca nowoczesnego
przemysłu na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. W II połowie XIX w. Strzelce stały się poważnym ośrodkiem
przemysłu wapienniczego i maszynowego.
W 1921 r. po plebiscycie i trzecim powstaniu śląskim decyzją Rady Ambasadorów w Paryżu składającej się ze
zwycięzców I wojny światowej (wbrew wynikom plebiscytu w tym regionie) powiat strzelecki pozostał w
granicach państwa niemieckiego. Ostatnim właścicielem Strzelec do 1945 r. był hrabia z rodu Castell-Castell. Działania
wojenne 1945 r. spowodowały w mieście kolosalne zniszczenia. Koniec wojny przyniósł ze sobą możliwość organizacji
życia i gospodarki po raz kolejny.

Strzelce Opolskie
Ratusz

Istnienie tej ważnej dla miasta budowli na środku
rynku w XVIII- wiecznych Strzelcach potwierdził
także późniejszy kronikarz miasta J.J. Reichel. W
połowie tego stulecia, 24 listopada 1754 r.
wybuchł w mieście groźny pożar, którego ofiarą
padł także ratusz miejski wraz z wieżą. Jednak już
w 1758 r. siedziba władz miejskich została
odbudowana. W XVII i XVIII stuleciu obok
ratusza funkcjonowała stacja pocztowa dla
dyliżansów.

Pomnik Myśliwca
Historia pomnika nierozerwalnie wiąże się z
pochodzeniem nazwy miasta- Strzelce. Jedna z
wersji utrzymuje, że miasto zawdzięcza swą
nazwę zamieszkującym na tych terenach we
wczesnym średniowieczu strzelcom książęcym,
myśliwym, którzy w strzeleckich lasach polowali
wraz z księciem na licznie występującą tu
zwierzynę. Pomnik po współczesne czasy
mieszkańcom i turystom kojarzy się z
piastowskimi narodzinami miasta i symbolizuje
rodowód nazwy: Strzelce.
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Strzelce Opolskie
Ruiny zamku
Najstarsze wiadomości o zamku
pochodzą z 1303 roku.
Prawdopodobnie gród książęcy był
usytuowany w tym miejscu, gdzie obecnie
znajdują się ruiny zamku. . Trudno dziś
jednoznacznie odpowiedzieć, czy nastąpiło
to przez wzmocnienie drewnianej budowli
(pierwotnej chaty myśliwskiej), czy też przez
nowo wzniesioną budowę.
Osada być może w połączeniu z
zamkiem myśliwskim była miejscem
osiedlania się myśliwych książąt opolskich.
W roku 1323 za panowania księcia Alberta
(syna księcia Bolesława I) miasto zostało
umocnione.
Jest faktem, że książę Albert przebywał
w swym grodzie w Strzelcach, ponieważ
wszystkie dokumenty wystawione przez
księcia w I połowie XIV w. są datowane na
zamku strzeleckim, np. dokument z
20.09.1342 r. nazywa księcia Alberta
"panem Strzelec" (nos Albertus dei gratia
dux Junior Opoliensis et dominus
Strelicensis).
Książę na swym zamku urządzał tzw.
dni dworskie, na które zapraszał swoich
rycerzy i co znamienitszych mieszczan.
Książę zawsze przewodniczył spotkaniom.
Dawał często dowody łaski, darował mienie
lub rozdawał przywileje na rzecz rycerzy i
duchowieństwa. Zatwierdzał kupno i
sprzedaż gruntu, był rozjemcą w sprawach
spornych. Wszelkie dokumenty wypisywał
dworski notariusz lub kapłan. W zależności
od epoki były pisane po polsku, po czesku
lub po niemiecku. Na dokumentach - dla
uwierzytelnienia - zawsze przywieszano
książęcą pieczęć w wosku.
Zamek za czasów margrabiego Jerzego
brandenburskiego (z linii Hohenzollernów)
popadł w ruinę. Mówi o tym urbarz miejski
z 1534 r., odnotowując jego zły stan. Do
zamku należał tzw. Wielki Folwark przed

miastem z 40 krowami, 20 wołami i 300
owcami oraz 4 młyny, znajdujące się w
obrębie miasta. Naonczas ogólne dochody
"dla zamku" szacowano na 27.000 talarów.
W 1575 r. Jerzy von Redern (właściciel
zamku) nadał artykuły cechowe garncarzom
strzeleckim. Do ich obowiązku należało
dostarczenie co tydzień kilka garnków na
potrzeby kuchni zamkowej. W zamian mogli
pobierać glinę na gruntach dworskich.
Ważnym szczegółem jest fakt, iż kandydaci
na mistrza mieli obowiązek zbudowania
pieca w zamku.
W latach 1562-1596 przystąpiono do
odbudowy zrujnowanego zamku. Zdaniem
J.J.Reichela niemieckiego historyka J. von
Redern (senior) dość solidnie odbudował
zamek. Choć nie cały zamek odbudowano
od fundamentów, lecz tylko jego prawe
skrzydło (wjeżdżając od strony miasta).
Natomiast starsze części, gdzie były
umieszczone drewniane schody, zlecił
odrestaurować. Strzelecka rada miejska
zmuszona była pokryć wszelkie wydatki z
tym związane, w szczególności koszt zakupu
40.000 sztuk cegieł. Zamek pokryto dachem

Strzelce Opolskie
Kościół Św. Barbary

Baszta
Baszta jest murowana z kamienia, w szczycie z
cegły, otynkowana. U dołu w kształcie
prostokąta; górne kondygnacje ośmioboczne,
nieregularne. Samo wejście zamknięte jest
łukiem koszowym, w którym umieszczono
drzwi klepkowe. Dach dzwonnicy namiotowy,

Szczególne miejsce wśród
zabytków sakralnych na terenie Strzelec
zajmuje drewniany kościółek św.
Barbary, ulokowany na cmentarzu
katolickim i datowany na 1505 rok.
Znajduje się przy rozwidleniu dróg do
Opola i Krapkowic. Święta Barbara
jako patronka budowli sakralnych była
bardzo popularna w średniowieczu i
cieszyła się wielką czcią nie tylko jako
patronka górników, lecz także jako
orędowniczka w godzinie śmierci.

gontowym (z drewna). We wnętrzu zamku
wybudowano nową kuchnię, lecz już w
nowej części przybudówki. W piwnicach
magazynowano wino. Na parterze zamku
znajdował się m.in. jeden pokój dla dam
dworu, a na pierwszym piętrze skarbiec
rodzinny. Prace ciesielskie w zamku
wykonywał cieśla z kopalni w
Tarnowskich Górach, prace murarskie niejaki mistrz Tomasz, szyby natomiast
wprawił mistrz Dawid z Opola.
W okresie panowania w Strzelcach
hrabiego Andrzeja Marii Renarda, około
1848 r. odnotowujemy istnienie gorzelni
zamkowej. W tym okresie hrabia Renard
przeprowadził większe inwestycje na
obszarach należących do zamku, m.in. w
połowie XIX w. wybudował wieżę
zamkową oraz część przyległych
zabudowań do zamku, od strony szosy
biegnącej w kierunku Kędzierzyna - Koźla
(tzw. czworaki dworskie). Całkowita
przebudowa spowodowała, że znikły
poprzednie cechy stylowe zamku. Ostatnim
właścicielem - w okresie międzywojennym jest ród hrabiów Castell - Castell; wówczas
to zamek nie ulega poważniejszym
zmianom. Pod koniec stycznia 1945 r. tyłowe
oddziały radzieckie paląc miasto, zniszczyły
także całkowicie zamek.
Przed zniszczeniem zamek był
murowany z kamienia i cegły, otynkowany.
Pośrodku budowli znajdował się dziedziniec.
Podobnie, jak w poprzednich stuleciach,
posiadał 2 skrzydła - wschodnie i zachodnie.
Wschodnie skrzydło jest obecnie częściowo
zawalone.
Brama wjazdowa pochodzi z II połowy
XIX w., późnoklasycystyczna. W niszach, po
bokach bramy, znajdują się figury kamienne:
św. Jana Nepomucena - patrona od
nieszczęść na mostach i św. Floriana patrona od pożarów (także strażaków);
datowane na XVIII w., późnobarokowe.
Dziś pozostały tylko ruiny, pozostałości
dawnej świetności zamku.
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Kościół Pw. Bożego Ciała
Kościół ewangelicki powstał w latach
1825-26 według planów Ernesta Samuela
Friebla, z fragmentarycznym
wykorzystaniem propozycji Krzysztofa
Worbsa. Wieżę kościoła wybudowano
około 1888 roku. Budowla nie posiada
określonego stylu. Jest murowana z cegły
i otynkowana. Okna są zamknięte
półkoliste. Chór muzyczny jest wykonany z
drewna, wsparty na 4 słupach. Dach
świątyni jest siodłowy i był nakryty
dachówką.
Uroczyste poświęcenie kościoła jako
świątyni katolickiej odbyło się w 1985
roku. Nad głównym wejściem, od ulicy
Opolskiej widnieje napis w języku
łacińskim: Venite - Adoremus.

Strzelce Opolskie
Park strzelecki
Historia strzeleckiego parku sięga początków XIX w., kiedy
to na zamku rezyduje hrabia Andrzej Maria Renard. Hrabia
wysyła swego ogrodnika - Schmidta do Londynu, aby
porobił plany i przeprowadził studia krajobrazowe
tamtejszych parków.
Zakładanie parku rozpoczęto w 1832 r. Najpierw założono
tzw. "mały park", na południe od ruin zamku. Ulica
Parkowa odgradza go od obszaru dużo młodszego, zwanego
"dużym parkiem". Obszar parku wynosi 62 ha.
Obok zamku znajduje się wzgórze (tzw. góra kasztanowa),
powstała przy okazji tworzenia stawów. Ziemia z wybranych
na stawy dołów utworzyła wzgórze. Setki robotników
taczkami przewoziło ziemię, tworząc górę i stawy. Tzw. góra
świątyni (współcześnie wzniesienie "trzech ławek"), powstała
także w sposób sztuczny. Dziesiątki lat temu teren był tu
równinny.
W małym parku rośnie wiele zabytkowych drzew, np.
czerwony buk, srebrny klon, wielkolistna lipa, cisy,
tulipanowce, miłorząb, platany; a ponadto: sosny, dęby,
klony, graby, biały buk, biała topola. W dużym parku
spotykamy: kasztany, białe buki, wierzby, amerykańskie białe
jodły i inne. Pośrodku stawu jest wyspa, gdzie stada dzikiego
ptactwa znajdują swoje schronienie. Nieco dalej widzimy
domek myśliwego (tzw. leśniczówka). Na "górze świątyni"
przed laty stał pawilon w stylu greckim. Stąd obserwujemy
rozległe łąki i grupy zagajników (tzw. remizy).
Strzelecki Park i dziś stanowi osobliwość botaniczną,
historyczną i turystyczną. Ma wiele wspaniałej urody i
stanowi atrakcję miasta i Ziemi Strzeleckiej.
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Strzelce Opolskie

Kuchnia regionalna

Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą
już z XIII wieku. Pierwotny kościół był
drewniany i niezbyt duży, a w latach
1575-1629 należał do protestantów.
Na początku XX wieku rozpoczęto
rozbudowę obiektu. Kościół dopełnia
wieża, która jest symbolicznym centrum
miasta.
Świątynia jest neobarokowa, natomiast
ołtarz główny reprezentuje czysty barok. W
ołtarzu tym znajdują się rzeźby św.
Floriana, Jerzego, Michała Archanioła. W
centralnym miejscu ołtarza mieści się obraz
Matki Bożej Śnieżnej z Dzieciątkiem.
Warto również zwrócić uwagę
na późnobarokową ambonę (z I połowy
XVIII w.), która umiejscowiona jest w lewej
części kościoła, obok lewego bocznego
ołtarza.
W 1907 r., z chwilą oddania do użytku
nowo wybudowanej świątyni, ambona
została odnowiona i częściowo
przebudowana. Jej baldachim jest
w kształcie latarni, z rzeźbą Matki Bożej
Wniebowziętej w asyście czterech
ewangelistów.

W mieście działa kilka restauracji serwujących dania kuchni
regionalnej. Na szczególną uwagę zasługuje znajdująca się w
mieście restauracja Ratuszowa, restauracja przy hotelu Leśnym
oraz znajdująca się w odległości ok. 10 km restauracja Złoty
Bażant w Izbicku specjalizująca się w daniach z dziczyzny.
Restauracja Ratuszowa wita gości letnim ogródkiem z
widokiem na pomnik strzelca i ratusz. W jej ofercie znajdziemy
wiele dań kuchni śląskiej: rosół z domowym makaronem,
wołowa roladę z kluskami i czerwona kapustą, śląski żurek z
kiełbasą i jajkiem. W menu odnajdziemy także lokalną potrawę:
stek cielęcy po strzelecku.
- 1,5 l rosołu wołowego
- 2 szklanki żuru żytniego
- 1,5 szklanki śmietany
- 1,5 łyżki mąki
- majeranek
- 2 ząbki czosnku
- 400 g białej kiełbasy
- 5 ugotowanych na twardo jaj
- sól
- pieprz

Kościół Św. Wawrzyńca

Żurek śląski z jajami i kiełbasą

Bulion wołowy zagotować, włożyć do niego kiełbasę i roztarty
czosnek. Wszystko zagotować. Miękką kiełbasę wyjąć, wlać żur.
Zamieszać i ponownie zagotować. Doprawić solą i pieprzem,
wlać rozkłóconą z mąką śmietanę, wsypać majeranek, dodać
pokrojoną w plasterki kiełbasę i podgrzać. Podawać z chlebem
(lub w chlebie) i połówkami jajek.

PRZEWODNIK PO REGIONIE

TURAWA

Turawa to niewielka wieś w województwie opolskim (powiat opolski), położona na
północ od Opola, nad Małą Panwią i Jeziorem Turawskim.

Historia
Początki wsi nie są znane, według
legendy bogate w zwierzynę lasy otaczające
dzisiejszą Turawę były celem polowań
książąt opolskich, którzy postanowili
zbudować tutaj zameczek myśliwski.
Pierwsze dokumenty zawierające wzmiankę
o Turawie pochodzą z początku XVI wieku
i wspominają o dwóch folwarkach
noszących tą samą nazwę Kuchara,
należących do wsi Kotórz Wielki. Jeden z
nich położony był na terenie dzisiejszej
Turawy, drugi znajdował się na terenie
zajmowanym dziś przez Jezioro Turawskie.
Prawdopodobnie w 1562 roku, ówczesny
właściciel tych dóbr – Georg von
Koenigsfeld nadał folwarkowi, który obrał
sobie za siedzibę, nazwę Turawa. W
urbarzu Księstwa Opolskiego Turawa
wymieniona jest pod nazwą Byczyna,
jednak nazwa ta nie znajduje potwierdzenia
w innych zapiskach, istniał za to w Turawie
przysiółek pod nazwą Łyczyna. Osada wraz
z przysiółkami Marszałki i Łyczyna

należała wtedy w dalszym ciągu do Kotorza
Wielkiego, a samodzielną miejscowością
stała się dopiero w XVIII w. Wtedy to, w
1712 roku, okoliczne dobra zostały
sprzedane przez Franciszka Karola von
Blankovsky i stały się własnością Martina
Scholtza von Loewencron z Kamieńca i
Wieszowy, który rozpoczął budowę
obecnego pałacu obok drewnianego
zameczku. Jego syn, Józef, zmarł
bezdzietnie w 1759 i jego dobra przejęła
wdowa, Anna Barbara von Garnier, która
wyszła ponownie za mąż za Franciszka
Adama hrabiego von Gaschin. Po jej
śmierci w 1804 roku Turawa została
własnością brata zmarłej, Franza Xawerego
von Garnier. Od tej chwili aż do końca II
wojny światowej właścicielami Turawy byłą
rodzina von Garnier, która w 1841
otrzymała tytuł hrabiowski (hrabiowie nosili
nazwisko von Garnier-Turawa). W tych
czasach Turawa liczyła 581 mieszkańców.
Ostatnim właścicielem Turawy był
Hubertus hrabia von Garnier-Turawa,
wieloletni deputowany do pruskiego

Landtagu (w latach 1925-1932), zmarły w
1952 roku w Unterwössen w Bawarii.
Pod koniec XIX wieku zbudowano
kaplicę i cmentarz na Łysej Górze, które
miały być jedną z piękniejszych budowli
sakralnych w Turawie, jednak po roku 1945
obiekt był systematycznie dewastowany, w
1965 roku wysadzono go w powietrze, a w
1976 zlikwidowano ruiny.
W latach 30. w Opolu powstał projekt
budowy sztucznego zbiornika wodnego
mającego z zadanie ochronę Opola przed
powodzią. Hubertus von Garnier
zaproponował w tym celu swoje ziemie na
zachód od Turawy. By uzyskać zgodę na
budowę w 1933 roku spotkał się w tej
sprawie z Adolfem Hitlerem. W 1938 roku
budowa zbiornika została ukończona. W
wyniku budowy pod wodą znalazło się kilka
wsi w tym Zamoście. Jezioro zajmuje 22
km² powierzchni.
Od 1945 roku, po przekazaniu przez
władze radzieckie Śląska Opolskiego Polsce
Turawa stała się siedzibą gminy, a
pierwszym wójtem został Roch Stotko.
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Turawa
Pałac
Pierwszą budowlą tego typu w Turawie był zameczek
myśliwski, który zbudowali książęta opolscy. Później
właścicielką zamku była Katarzyna Kokorz von Kamenz,
która sprzedała go rodowi Kochtitzki von Kochtitz w 1596
roku. Turawę od Kochtitzkich w 1629 roku nabył Jan
Dombrowka z Jasieni. Kolejnym właścicielem był Jan von
Blankovsky. W 1712 roku od Franciszka Blankovsky, dobra
turawskie nabywa Martin Scholz von Loewenckron, który
w 1730 roku rozpoczął budowę obecnego pałacu w
Turawie według planów opolskiego architekta Adama
Tentscherta. Budowa kolejnych skrzydeł pałacu była
kontynuowana przez syna pierwszego właściciela, Józefa
von Loewenkrona, który w 1751 roku zbudował kaplicę z
wieżą zakończoną hełmem gontowym i z dzwonem.
Kolejna rozbudowa miała miejsce w 1761 roku –
zbudowano skrzydło od północy, oraz bramę wjazdową.

W 1847 roku Karl hrabia von Garnier przeprowadza
kolejną rozbudowę i remont nieco zaniedbanego już
pałacu. W 1937 roku rodzina von Garnier przekazała
pałac na sierociniec. Po II wojnie światowej, w 1949 roku,
pałac oddano na siedzibę Domowi Dziecka w Turawie. Po
pożarze budynku Urzędu Gminy do czasu budowy
nowego budynku, w pałacu mieścił się Urząd Gminy
Turawa. W latach 1964-1965 barokowy pałac z
neorokokową dekoracją został przebudowany na potrzeby
wychowanków Domu Dziecka. Do dziś zachowała się
neorokokowa sala balowa ze złoconymi, rzeźbionymi,
dębowymi drzwiami, neorenesansowy kredens,
neorokokowe, marmurowe kominki, barokowe szafy
biblioteczne, złocone dekoracje ścian, dekoracyjne piece
kaflowe, stiuki w sali kredensowej. W parku otaczającym
pałac znajdują się ciekawe zabytki przyrody – dąb
szypułkowy o obwodzie 350 cm, dwa jesiony o obwodach
300 i 505 cm oraz lipa drobnolistna o obwodzie 450 cm.

Jeziora Turawskie
Największym walorem gminy jest jej położenie w kompleksie zasobów leśnych i zbiorników wodnych. Atrakcją turystyczną jest przede
wszystkim Duże Jezioro Turawskie , które wybudowano w dolnym biegu rzeki Małej Panwi. Do jego budowy i umocnienia brzegów
używano miejscowych surowców w skutek czego powstały Jezioro Srebrne , Jezioro Średnie i Jezioro Małe. Jezioro Turawskie (Duże) W
latach 1933 - 1939 w dolnym biegu Małej Panwi wybudowano zaporę o wysokości 13 m i sztuczny zbiornik wodny o pojemności 108
mln m3 i powierzchni 22 km2. Prace koordynowało utworzone specjalnie w tym celu Biuro Budowy Jeziora. Przedsięwzięcie, jak na owe
czasy, było ogromne. Przy jego budowie użyto 3 mln m3 ziemi, 225 tys. ton kamienia, 10 tys. ton cementu, 10 tys. ton żelaza, 35 tys. ton
żelbetonu. Wybudowano 65 tys m2 ścian. W ten sposób wzniesiono ponad 6-kilometrowej długości mur zaporowy, którego wysokość w
najwyższym punkcie wynosi 13 m, a szerokość podstawy 5 m. Ogólny koszt budowy, trwającej niespełna 4 lata, poniesiony przez
ówczesne Przedsiębiorstwo Gospodarki Zasobami Wodnymi we Wrocławiu, wyniósł 28 mln marek. Już w latach budowy akwenu
określona była jednoznacznie jego funkcja, jako rekreacyjno-wypoczynkowa i retencyjna. Przy normalnym stanie jezioro, potocznie
zwane również Jeziorem Dużym, mieści 93 mln m3 wody. Duża powierzchnia lustra wody jeziora stwarza znakomite warunki do
uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa. Rozległe, piaszczyste plaże, malownicze zatoki, okolone sosnowym lasem, szczególnie po
północnej i południowej jego stronie, stwarzają doskonałe miejsca do wypoczynku. Znaleźć tam można ośrodki gwarantujące
zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie oraz pola campingowe i namiotowe.
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Jezioro Srebrne, leżące pomiędzy wsiami Osowiec i
Marszałki, w pobliżu północno-zachodniej części
Jeziora Dużego, powstało w wyniku budowy
umocnień brzegów tegoż właśnie jeziora.
Powierzchnia lustra wody wynosi 12 ha. Natomiast
jego głębokość dochodzi miejscami do 17 m.
Jezioro otoczone jest dobrze zachowanym lasem
szpilkowym i mieszanym. Dotąd nie posiada
infrastruktury komunalnej i zabudowań. Jest
najchętniej odwiedzanym akwenem wodnym ze
względu na czystość i kolor wody znajdujący
odzwierciedlenie w jego innych obiegowych
nazwach "Szmaragdowe", lub ("Zielone") oraz
naturalne, malownicze otoczenie.

TURAWA

Jezioro Średnie i Małe
Jezioro Średnie i Małe Ich zwyczajowe nazwy związane
są ściśle z powierzchnią, którą zajmują. Leżą obok siebie,
po południowej stronie Jeziora Dużego (Turawskiego), do
budowy którego używano miejscowego żwiru. Powstałe w
ten sposób wyrobiska dały początek owym malowniczym
akwenom. Nad Jeziorem Średnim, miejscem rekreacji i
wypoczynku sobotnio-niedzielnego zlokalizowanych jest
wiele prywatnych działek rekreacyjnych, pole namiotowe
oraz ośrodek wypoczynkowu MSW. Nad Jeziorem Małym,
jednym z najpiękniejszych zakątków nad jeziorami
turawskimi, znajduje się, stojący tuż nad brzegiem ośrodek
wypoczynkowy „Mała Panew”.

Trasy rowerowe
W granicach gminy Turawa zostało wykonanych i oznakowanych
5 tras rowerowych. Najważniejszymi trasami są trasy 18 (C) i 19
(Z) tworzące pętlę wokół Jeziora Turawskiego , zamykającą się na
wschodzie na terenie gminy Ozimek. Trasa nr.18(C)12,8km prowadzi północną stroną jeziora obok ośrodków
wypoczynkowych na Antoninku i Rybaczówce , natomiast trasa
nr. 19(Z)-19,7 km prowadzi południową stroną jeziora, obok
położonych tam ośrodków wypoczynkowych , zahaczając o
Jezioro Małe i Jezioro Średnie oraz mija bokiem miejscowość
Kotorz Wielki. Obie te trasy zbiegają się w centrum Turawy w
pobliżu zespołu pałacowego i nadleśnictwa. W kierunku
wschodnim trasy prowadzą w stronę Ozimka , Kolonowskiego i
Tarnowskich Gór , natomiast w drugim kierunku trasa 18(C)
prowadzi na południowy- zachód przez Chrząstowice w stronę
Opola, a trasa 19(Z) prowadzi na północ do miejscowości
Bierdzany , gdzie znajduje się piękny drewniany , zabytkowy
kościół. Pozostałe trasy mają charakter lokalny. Trasa nr.112
(N)-9,2 km prowadzi z centrum Turawy obok elektrowni wodnej ,
następnie lasem obok Jeziora Srebrnego do miejscowości
Osowiec. Trasa nr. 113(S)-2,3 km stanowi krótkie połączenie
centrum Turawy z Jeziorem Srebrnym. Trasa nr. 115(S)- 11,4
km pozwala poznać wschodnią część gminy Turawa , łącząc
Bierdzany z Zakrzowem Turawskim , gdzie spotkamy również
zabytkowy obiekt sakralny. oraz doprowadzi turystę do Poliwody w
gminie Ozimek nad ośrodek wędkarski. Wymienione trasy łączą
układ tras rowerowych w gminie Turawa z trasami w gminach
Ozimek i Chrząstowice , a w przyszłości umożliwią też połączenie
z gminami Lasowice Wielkie i Łubniany.

Kuchnia regionalna
Ciapkapusta

Bogatą ofertę dań śląskich oraz tradycyjnej kuchni polskiej serwuje
znajdująca się w centrum Turawy restauracja Turawianka. W menu
restauracji odnajdziemy roladę wieprzową lub pieczeń wieprzową z
kluskami i zasmażaną kapustą, domowy rosół z makaronem, żurek
śląski z jajkiem czy grochówkę na wędzące. Pojawia się również
propozycja kuchni lokalnej- schab po turawsku.
- 0,5kg kapusty kiszonej
- 1kg ziemniaków
- 200g boczku wędzonego
- 2 cebule
Ugotować osobno kapustę i ziemniaki. Wszystko odcedzić. Kapustę
połączyć z ugniecionymi wcześniej ziemniakami. Dodać do nich
usmażone cebule i boczek. Wszystko wymieszać i podawać na ciepło
do mięsa pieczonego lub ugotowanego. Niektórzy przyrządzają te
potrawę w nieco rzadszej postaci, a uzyskują tę konsystencję
dolewając na koniec nieco wywaru z kapusty lub kartofli.
Ta potrawa ma na Śląsku wiele nazw, m.in. ciaper-kapusta, mozgoł,
gerloczka, kartofelkraut, babraczka.
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