Opolskie
zawsze jesteś zaproszony
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Powiat prudnicki

Opolskie zachwyca swoją różnorodnością, wielokulturowością
oraz zgodą, w jakiej współistnieją, żyją i rozwijają się tu ludzie
o różnym pochodzeniu, kulturze, wierze i niegdyś odrębnych językach. Miasta Opolszczyzny z odrestaurowanymi rynkami, zabytkowymi kamienicami czy też dworkami zamienianymi w najwyższej
klasy hotele zdobią i kuszą swoistym czarem, a wsie kwitnące
naturalną roślinnością przydomowych ogrodów są wyjątkową
wizytówką tego pięknego zakątka kraju. Regionalna kuchnia,
pełna śląskiej tradycji, misternie wkomponowana w odmienne,
kresowe smaki, stanowi opolski majstersztyk kulinarny. Mocne
więzy Opolan z regionem stanowią niezwykłą siłę i wyróżniają
województwo spośród innych. Opolskie dzięki bogactwu krajobrazowemu oraz przepięknym, zabytkowym budowlom jest
miejscem na mapie Polski i Europy, które warto poznać, zwiedzić
i do niego powracać…
Opolszczyzna to najmniejsze województwo Polski (9412 km2),
zamieszkiwane przez ponad milion mieszkańców, którego stolicą
jest miasto Opole. Położone w południowo-zachodniej Polsce,
graniczy z Republiką Czeską oraz województwami: dolnośląskim,
łódzkim, śląskim i wielkopolskim. Administracyjnie podzielone
jest na 12 powiatów i na 71 gmin. Główną arterią wodną tego
regionu jest rzeka Odra.

Moszczanka

Historia Opola sięga zamierzchłych czasów średniowiecza.
Zlokalizowane było przy skrzyżowaniu ważnych europejskich
szlaków handlowych. Prawa miejskie uzyskało na początku XIII w.,
a w 1283 r. otrzymało awans do rangi stolicy księstwa. Do XVI w.
znajdowało się pod panowaniem Piastów śląskich. Najbardziej
znanym z nich był Jan II Dobry, książę opolski, który wydawał liczne przywileje (m.in. chroniące chłopów przed uciskiem szlachty).
Przez dziesięć stuleci Opole znajdowało się pod panowaniem
czeskim, Habsburgów, pruskim i polskim. W XIX wieku w mieście
dynamicznie rozwijał się przemysł – zwłaszcza cementowy. Po
powstaniach śląskich Opole pozostało po stronie niemieckiej,
a do Polski powróciło w 1945 r.
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Opole, widok od strony wyspy Bolko

Na szczególną uwagę w Opolu zasługują renesansowy ratusz
oraz „Opolski Akropol” – obecnie siedziba Uniwersytetu Opolskiego. Inną atrakcją jest Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach,
w którym prezentowana jest charakterystyczna, drewniana zabudowa opolskiej wsi.
Województwo opolskie to także kraina zamków, pałaców i dworków. Jest ich tu prawie 200 – najwięcej w całej Polsce. Szczególnie okazałe znajdują się w Brzegu, Otmuchowie, Głogówku, Kamieniu Śląskim, Mosznej oraz w Sulisławiu i Frączkowie.
Warto zobaczyć także „Polskie Carcassonne”, czyli Paczków, oraz
Nysę, zwaną „Śląskim Rzymem”. Niezwykle ważnym w regionie
miejscem jest Góra Świętej Anny. Wyjątkowe są także Szlak Średniowiecznych Polichromii Brzeskich oraz Szlak Srewnianego
Budownictwa Sakralnego.
Opolszczyzna jest regionem rolniczo-przemysłowym. Zarówno
hodowla zwierząt, jak i produkcja roślinna plasują ten region
w krajowej czołówce.
Województwo opolskie to region dynamicznie rozwijający się
przemysłowo. Funkcjonuje tutaj kilkanaście podstref specjalnych
stref ekonomicznych. Rozwija się przede wszystkim przemysł:
mineralny, chemiczny, spożywczy, paliwowy, hutniczy, drzewno-papierniczy, rolniczy, włókienniczo-odzieżowy, obuwniczy,
elektroniczny i energetyczny.
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Na terenie województwa opolskiego znajdują się 34 rezerwaty
przyrody oraz 5 parków krajobrazowych.
Opolszczyzna jest obszarem zróżnicowanym pod względem
etnicznym. Współistnieją tutaj Ślązacy, Kresowiacy, mniejszość
niemiecka oraz ludność przybyła z innych stron Polski. Region
zamieszkuje społeczność wywodząca się z kultury polskiej, czeskiej i niemieckiej.
Opole wspaniale rozwija się także pod względem kulturalnym.
Amfiteatr opolski jest od ponad pięćdziesięciu lat miejscem
koncertów Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. W Opolu odbywają się także m.in. Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne,
Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek, Festiwal Filmowy Opolskie
Lamy, Biennale Ars Polonia, Festiwal Perkusyjny Drum Fest.
Wizytówką Opolszczyzny jest JuraPark w Krasiejowie. Aktywnemu
wypoczynkowi nad wodą sprzyjają tereny nad jeziorami w Nysie,
Turawie i Otmuchowie oraz rzeka Mała Panew – emocjonujący
szlak kajakowy. Lubiane przez turystów są także Góry Opawskie.
Opolszczyzna – często zwana „małą ojczyzną” – jest zakątkiem
niezwykle zróżnicowanym etnicznie i kulturowo. Bogactwo różnorodności sprawia, że jest miejscem na mapie Polski i Europy
niezwykle kameralnym, ale i intrygującym. Jego odmienność
i różnorodność na tle innych polskich województw zachęca do
odwiedzenia tej jakże pięknej, barwnej części naszego kraju.

Opolska Wenecja

Opole
Stolica województwa – to centrum regionu w znaczeniu administracyjnym, kulturalnym, naukowym i przemysłowym. Tutaj
skupiają się najważniejsze wydarzenia oraz najbardziej znaczące
imprezy. Opole to miasto, które może sprawiać wrażenie niezwykle młodej i prężnej jednostki, bowiem w 130-tysięcznej aglomeracji mieszka i uczy się przeszło 30 tysięcy studentów kilku
wyższych uczelni publicznych i niepublicznych. Główne z nich
to Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła
Zarządzania i Administracji oraz Państwowa Medyczna Wyższa
Szkoła Zawodowa.
Opole intryguje turystów. Po pierwsze – jest symbolem polskiej
muzyki rozrywkowej – od 1963 roku w opolskim amfiteatrze rozbrzmiewa Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, na który przyjeżdżają gwiazdy rodzimej estrady. Osoby zainteresowane historią
polskiej piosenki i eksponatów znajdą wiele cennych informacji
w nowoczesnym Muzeum Polskiej Piosenki.
Z festiwalowymi koncertami nierozłącznie kojarzy się Wieża
Piastowska – ostatnia pozostałość po zamku piastowskim.
Obecnie można z niej podziwiać panoramę centrum miasta oraz
najważniejsze zabytki Opola. Są to niewątpliwie gotycka katedra św. Krzyża oraz kościół oo. Franciszkanów, w którym Kaplica
Piastowska pełni rolę mauzoleum Piastów opolskich.
Do ciekawych zabytków sakralnych w centrum miasta zaliczyć
można także kościół „Na Górce”.
Opole, stawek przy ul. Barlickiego
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Dziedziniec Uniwersytetu Opolskiego – Collegium Maius

Zielony Mostek

Rynek, ratusz

Plac Daszyńskiego i pomnik-fontanna Ceres
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Muzeum Śląska Opolskiego i kościół „Na Górce”

Opole o zmierzchu

Uwagę turystów z pewnością przykuje ratusz wybudowany w stylu florenckiego Palazzo Vecchio. Inne ciekawe obiekty o charakterze świeckim znajdują się głównie w centrum miasta i zaliczyć
do nich można: Muzeum Śląska Opolskiego, wielofigurową fontannę-rzeźbę „Opolska Ceres” na placu Daszyńskiego czy siedzibę Uniwersytetu Opolskiego na tzw. Wzgórzu Uniwersyteckim,
na którym umieszczono też rzeźby największych artystów polskiej sceny muzycznej. Wszystkich zauroczy także zakątek nad
Młynówką zwany „Opolską Wenecją” oraz zielona wyspa Bolko.

ną drewnianą zabudowę tych ziem. Opolskie to województwo,
które własną niezależność administracyjną wywalczyło czynem
– o tym przypomina niewielki, ale znaczący pomnik „Brońmy
swego Opolskiego”.
Opole to także szereg imprez o znaczeniu międzynarodowym i krajowym. Do najbardziej znanych i cenionych należą
Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny, Konfrontacje Teatralne
„Klasyka Polska”, Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek czy
Mistrzostwa Europy Mażoretek – IMA.

Ciekawym miejscem jest Muzeum Wsi Opolskiej, położone w peryferyjnej dzielnicy miasta Bierkowicach, gdzie zebrano tradycyj-

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej – amfiteatr opolski
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Prudnik
Jest miastem położonym w południowej części województwa
opolskiego, na pograniczu Płaskowyżu Głubczyckiego i północno-wschodniej części Gór Opawskich. Niezwykle urokliwy rynek
Prudnika oraz wejście na Wieżę Zamkową, zwaną Wieżą Woka,
będącą najstarszym zabytkiem Prudnika, zachwycą zwiedzających. Wieża przekształcona została w punkt widokowy, z którego
rozpościera się przepiękny widok na całą okolicę.
Prudnicki Las i klasztor Franciszkanów, w którym w latach 19541955 więziony był prymas Stefan Wyszyński, jest niewątpliwą
atrakcją turystyczną Prudnika. Obecnie ponownie pełni funkcje
sakralne.
Rynek i ratusz w Prudniku

Przepiękny jest prudnicki park. Ideą przyświecającą jego twórcom
było połączenie miasta z otaczającymi je lasami. Park ujmuje pięknymi widokami i ciekawie kończącymi się alejkami parkowymi
z widokiem na Góry Opawskie z ich najwyższym szczytem, Kopą
Biskupią (890 m n.p.m.).
Park wzbogacony jest cennymi elementami architektury, na przykład zdobną altaną, będącą w przeszłości pawilonem muzycznym,
czy pomnikiem Diany. Jest to doskonałe miejsce do aktywnego
spędzania czasu i rekreacji, z kortami tenisowymi, boiskami i placami zabaw dla dzieci. W parku organizowane są liczne imprezy
kulturalne i sportowe, m.in. rodzinny piknik sportowy.

Park w Prudniku

Głuchołazy
Miasto położone na styku Gór Opawskich, Przedgórza
Paczkowskiego i Płaskowyżu Głubczyckiego, z pięknym zabytkowym rynkiem oraz kościołem św. Wawrzyńca – późnobarokową świątynią posiadającą wczesnogotycką fasadę. Zabytek
ze zdobionym XIII-wiecznym portalem i połączonymi wieżami
zakończonymi neobarokowymi hełmami.
Kościół zachwyca licznymi rokokowymi ołtarzami bocznymi.
Obejrzeć tu można m.in. obraz „Opłakiwanie” van Dycka, rzeźbę
Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI w. oraz neobarokowy ołtarz
główny z 1921r., a także płaskorzeźbę „Ukrzyżowanie” z przełomu XVI i XVII w.
Utworzony pod koniec XIX w. park zdrojowy w Głuchołazach
z rzadko spotykanymi w Polsce gatunkami drzew i krzewów, m.in.
pochodzącą z Ameryki Północnej choiną kanadyjską, i urokliwym
stawkiem z wysepką wraz z amfiteatralną muszlą koncertową jest
doskonałym miejscem wypoczynku. Specyficzny mikroklimat oraz
bliskość górskiej przyrody Góry Chrobrego działają korzystnie
na samopoczucie spacerowiczów. Sąsiadujące z miastem Góry
Opawskie, ich walory krajobrazowe i unikalny, łagodny klimat, ze
szlakami turystycznymi oraz ciekawymi zabytkami są prawdziwą
perłą ziemi opolskiej.

Rynek w Głuchołazach

Wizyta w pobliskiej Moszczance zadowoli każdego smakosza
smażonego pstrąga, doprawianego według lokalnej receptury.
Rzeka Biała Głuchołaska
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Zamek Piastów Śląskich w Brzegu – dziedziniec

Brzeg
Jedno z najstarszych miast Opolszczyzny. Znane w Polsce jako
siedziba królewsko-książęcego rodu Piastów, którzy na terenie
miasta pozostawili po sobie wiele zabytków i pamiątek. Do najcenniejszych należy wzniesiony w XIII w. i przebudowany na rezydencję renesansową Zamek Piastów Śląskich, zwany powszechnie
„Śląskim Wawelem”. Ta wspaniała budowla wpisana jest na listę
zabytków klasy międzynarodowej. W ramach kompleksu warte
obejrzenia są fragmenty ogrodu, zarysy fortyfikacji oraz gotycka kaplica zamkowa św. Jadwigi, będąca jednocześnie mauzoleum Piastów legnicko-brzeskich. Obecnie w zamku siedzibę ma
Muzeum Piastów Śląskich.
Rynek i ratusz w Brzegu

Brzeg znany jest także z renesansowego ratusza, który przez
wielu uznawany jest za najpiękniejszy przykład renesansowej
architektury świeckiej. Wielkim zainteresowaniem cieszą się także
fragmenty fortyfikacji miejskich pochodzących z końca XVI w.
Brzeg to także niezwykłej urody zabytki sakralne, z których na
największą uwagę zasługuje gotycki kościół pw. św. Mikołaja.
Z późniejszych okresów warto wskazać na stalowy most kratownicowy biegnący przez Odrę – zbudowany w 1891 r.
Brzeg to miejscowość znana w Polsce z wielu imprez – sławny
jest przede wszystkim Najazd Poetów na Zamek, Przegląd Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie”, Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Religijnej „Corda Cordi” i Festiwal Piosenki Angielskiej
„Face the Music”.
Stalowy most kratownicowy w Brzegu
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Kędzierzyn-Koźle
To jedno z największych miast Opolszczyzny, znane głównie
z dużych zakładów przemysłowych i drużyny siatkarskiej, która
systematycznie sięga po najwyższe krajowe trofea. Na terenie
Kędzierzyna-Koźla funkcjonują największe w województwie
i znaczące w kraju zakłady azotowe (ZAK Kędzierzyn-Koźle) oraz
holding Blachownia. W Koźlu znajduje się jeden z największych
portów rzecznych Polski. Koźle to także miejsce pięciu śluz umożliwiających sprawną żeglugę rzeką Odrą.

Śluza w Koźlu

Jednakże Kędzierzyn-Koźle to także miasto o wielowiekowej historii. Powstało wprawdzie w 1975 roku z połączenia czterech
miejscowości (Kędzierzyna, Koźla, Sławięcic i Kłodnicy), ale pierwsze wzmianki o najstarszym Koźlu pochodzą już z początku XII
wieku. Warto tutaj obejrzeć stare miasto Koźle, zabytkowy kościół
parafialny pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi z XV w. czy fragmenty murów obronnych pochodzących z okresu od XIV do XVI w.
Wielką atrakcją jest unikalny w skali kraju zabytek techniki – Kanał
Kłodnicki ze śluzą, łączący Koźle z Gliwicami. Innym rzadko spotykanym zabytkiem jest Baszta Montalemberta, będąca budowlą
forteczną zwaną Fortem Fryderyka Wilhelma, który stanowi pozostałość po stworzonej przez Austriaków w roku 1739 Twierdzy
Koźle. Na jej cześć corocznie organizowane są Dni Twierdzy Koźle.
Podczas II wojny światowej w Sławięcicach – obecnej dzielnicy
Kędzierzyna-Koźla – funkcjonował obóz koncentracyjny.

Fort Fryderyka Wilhelma w Koźlu

Kluczbork
To miasto powiatowe o ponad 750-letniej historii – należało do
książąt piastowskich, królów czeskich, podlegało cesarzowi austriackiemu, a w późniejszych wiekach władcom pruskim. O świetności miasta przypominają m.in. fragmenty murów obronnych,
ewangelicko-augsburski gotycki kościół pw. Zbawiciela czy pochodzący z XVIII w. ratusz z dwiema kamienicami zachowanymi
z dawnego zespołu kamienic zwanych „dwunastoma apostołami”.
Uwagę turystów z pewnością przyciągnie zabytkowy kameralny
rynek oraz wieża widokowa, z której można podziwiać centrum
miasta.
Kluczbork to miejscowość często określana jako „miodem płynąca” – tę intrygującą nazwę zawdzięcza ks. Janowi Dzierżonowi,
wybitnemu znawcy i badaczowi pszczół.

Kluczbork – baszta bramna „Krakowska”

Okolice Kluczborka należą do obszarów niezwykle bogatych pod
względem walorów przyrodniczych. Tutaj znajduje się olbrzymi, czysty i niezwykle urodziwy Stobrawski Park Krajobrazowy.
Atrakcją tego obszaru są liczne gospodarstwa agroturystyczne
i ekologiczne oraz Centrum Kultury i Tradycji wsi Kuniów, gdzie
w odtworzonych obiektach z XIX w. odbywa się prezentacja
starych zawodów, można samodzielnie upiec chleb czy wykuć
podkowę. W 2012 r. pod Kluczborkiem wybudowano na rzece
Stobrawie pierwszy duży zbiornik przeciwpowodziowy.
Kluczbork to także miejsce, gdzie odbywa się Europejski Festiwal
Muzyki Organowej oraz Stolica Reggae Festiwal.
Zbiornik retencyjny pod Kluczborkiem
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Byczyna - zabytkowe mury obronne

Byczyna
Niegdyś była grodem z silnymi obwarowaniami miejskimi, które dzisiaj należą do najlepiej zachowanych murów obronnych
w Polsce. Składają się na nie pozostałości kamiennych i ceglanych murów z dwiema średniowiecznymi wieżami bramnymi,
basztami i fosami. Byczyna jest znana także z bitwy, którą w tym
miejscu wygrał w 1588 r. hetman wielki koronny Jan Zamoyski,
zwyciężywszy arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Inną atrakcją Byczyny jest replika średniowiecznego grodu otoczonego
cokołem z wieżami strażniczymi i mostem zwodzonym. Gród
zaopatrzono w wewnętrzne trybuny dla widzów, hotel, karczmę,
stajnię wraz z kuźnią i zbrojownię. Przyciąga on do Byczyny rzesze
turystów – szczególnie podczas Międzynarodowych Turniejów
Rycerskich.
Gród Rycerski w Biskupicach

Paczków
Miasto założone w 1254 r. jako gród chroniący południowo-zachodnią granicę księstwa biskupiego. Ze względu na obronny
wówczas charakter osadę mocno ufortyfikowano podwójnymi
murami, które do dziś są doskonale zachowanym zabytkiem i stanowią największą atrakcję miasta. 19 baszt, 3 wieże bramne oraz
mury fortyfikacyjne oddają warowny charakter średniowiecznego Paczkowa, który jest niezwykle ceniony przez turystów.
Wspaniałe zabytki sprawiają, że Paczków jest często nazywany
„Polskim Carcassonne”.
Paczków – rynek i ratusz

Dodatkową atrakcją tej miejscowości są dobrze zachowane
barokowe kamieniczki w centrum, a bliskość jezior Nyskiego,
Paczkowskiego i Otmuchowskiego dodatkowo podnosi jego
atrakcyjność turystyczną.
Niezwykłą ciekawostką Paczkowa jest istniejące od 1991 r., mieszczące się w zabytkowej gazowni miejskiej Muzeum Gazownictwa
– jedyne takie miejsce w Polsce i unikalne w skali europejskiej.
Zwiedzający mogą tu poznać starą architekturę przemysłową, zabytkowy ciąg produkcyjny oraz bogate zbiory ponad 3000 eksponatów związanych z klasycznym gazownictwem – od urządzeń na
gaz po gazomierze. Rocznie muzeum zwiedza przeszło 10 tys. osób.
Zalew Paczkowski
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Pałac-sanktuarium i Zespół Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim

Kamień Śląski
To miejscowość znana z kompleksu pałacowo-parkowego oraz
lotniska. Warto w niej zobaczyć późnobarokowy pałac z przełomu
XVII/XVIII w. wraz z sanktuarium św. Jacka Odrowąża oraz piękny
park krajobrazowy. Turystów zainteresują również: kościół parafialny pw. św. Jacka z 1632 r. oraz zbiorowa mogiła powstańców
śląskich, klasztor Zgromadzenia Sióstr NMP z XIX w., rezerwat
przyrody o powierzchni około 14 ha oraz położone nieopodal
sanatorium rehabilitacyjne Sebastianeum Silesiacum z herbarium.
Dzwonnica przy sanktuarium w Kamieniu Śląskim

Zespół Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim

Zamek w Rogowie
Opolskim
Zbudowany w początkach XVII w., na zrębie pierwotnego zamku
obronnego z XIV w. renesansowo-klasycystyczny zabytek, częściowo zrekonstruowany. Malowniczo położony na skarpie dawnego koryta rzecznego Odry, otoczony parkiem, z pozostałymi
śladami umocnień obronnych. Niegdyś należący do znanego
rodu hrabiowskiego von Haugwitz oraz, zgodnie z legendą, do
templariuszy. Obecnie zespół zamkowo-parkowy stanowi siedzibę oddziału zabytkowych zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Opolu, w której mieszczą się najcenniejsze pozycje:
starodruki, rękopisy, grafika i zabytkowa kartografia. Zwiedzający
mogą obejrzeć stałą wystawę poświęconą historii książki oraz
europejskie zabytki piśmiennictwa i ikonografii.
Zamek w Rogowie Opolskim

12

Zamek w Mosznej

Zamek w Mosznej
Ponad 100-letni obiekt o imponującej wielkości i niespotykanej
architekturze, posiadający 365 pomieszczeń oraz 99 wież, to jedyna na Śląsku Opolskim budowla rezydencjonalna.
II wojnę światową Zamek w Mosznej przetrwał w nienaruszonym
stanie, w latach 1972-2013 stał się znanym w Polsce Wojewódzkim
Ośrodkiem Profilaktyczno-Sanatoryjnym, a następnie Centrum
Terapii Nerwic. Obecnie, wraz z ponad 200-hektarowym parkiem,
został częściowo udostępniony do zwiedzania. Na jego terenie
działa powstały w 2013 r. Teatr Muzyczny Castello.

Azalie przy Zamku

Wnętrze Zamku w Mosznej

Każdego roku na przełomie maja i czerwca zamek staje się centrum Muzycznego Święta Kwitnących Azalii – znanego w całej
Polsce festiwalu muzycznego, odbywającego się w zabytkowych
wnętrzach oraz parku. W galerii można podziwiać wystawy artystów plastyków, organizowane są również plenery malarskie.
Na koncerty muzyki poważnej oraz recitale i spotkania autorskie przyjeżdżają melomani z całego regionu i kraju. Dostojnie
brzmiące tony muzyki poważnej w otoczeniu kwitnących azalii
i rododendronów dopełniają atmosferę tego niezwykłego miejsca.

Park przy zamku
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Sanktuarium św. Anny na Górze Świętej Anny

Góra Świętej Anny
To przepiękny park krajobrazowy na szczycie wygasłego wulkanu
sprzed miliona lat. Utworzony dla ochrony wielu gatunków roślin
i zwierząt. Kilkaset metrów od Bazyliki św. Anny znajduje się rezerwat geologiczny. W 2004 r. Góra św. Anny uznana została za pomnik historii – jeden z 30 najcenniejszych obiektów zabytkowych
w Polsce. W jego skład wchodzą: Bazylika św. Anny Samotrzeciej,
klasztor, grota lurdzka, dom pielgrzyma oraz zespół kościołów
i kaplic – stacje Męki Pańskiej. Warto zwiedzić także olbrzymi kamienny amfiteatr oraz Pomnik i Muzeum Czynu Powstańczego.
Na chwilę warto zatrzymać się przed pomnikiem papieża Jana
Pawła II, postawionym dla upamiętnienia pielgrzymki papieża
Polaka na Górę św. Anny w 1983 r. Do XV-wiecznej figury św. Anny
od kilku stuleci przybywają pielgrzymi z całego kraju.
Pomnik Jana Pawła II na Górze Świętej Anny

Góra Świętej Anny – nabożeństwo Podwyższenia Krzyża Świętego
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Kamienny amfiteatr na Górze Świętej Anny

Nysa – rynek, ratusz

Nysa

Nysa – Fontanna Trytona

Miasto powiatowe, w XIII w. ośrodek nyskiego księstwa biskupów
wrocławskich. Obecnie zwane również „Śląskim Rzymem”. Może
się poszczycić jedną z największych świątyń gotyckich w Polsce
– bazyliką św. Jakuba i św. Agnieszki, zwaną też nyską katedrą.
W jej wnętrzu znalazły schronienie bogate zbiory sztuki, m.in.
największy na Śląsku zespół rzeźby nagrobnej. Nieopodal katedry można zobaczyć niedokończoną późnogotycką dzwonnicę.
Także późnobarokowy kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła
zachwyca swoim pradawnym pięknem.
Pałac Biskupów Wrocławskich, będący od 1984 r. siedzibą muzeum, posiada w swoich zbiorach cenną kolekcję malarstwa europejskiego z XV-XIX w. Warte obejrzenia są dekoracyjne elementy
miasta, a szczególnie: „Piękna Studnia” z 1868 r., „Fontanna Trytona”
z 1700 r. oraz fragmenty murów obronnych miasta wraz z wieżami
bramnymi z XIV w., a także zachowane części fortyfikacji bastionowych z XVII w. Ratusz, z dobudowaną w 2008 r. wieżą widokową,
stanowi atrakcję dla odwiedzających miasto turystów, którzy chętnie biorą udział w organizowanych co roku Dniach Twierdzy Nysa.

Inscenizacja bitwy o Nysę

Jezioro Nyskie
Zwane też Jeziorem Głębinowskim, malowniczo położone, z przepiękną, dobrze zagospodarowaną piaszczystą plażą, bogatą ofertą
turystyczną oraz bazą noclegową. Doskonałe dla miłośników
wędkarstwa i zwolenników aktywnego wypoczynku. Liczne wypożyczalnie oferują sprzęt do windsurfingu, jachty i łódki. Czysta
woda Jeziora Nyskiego bogata jest w liczne gatunki ryb. Złowić
tam można m.in. szczupaka, leszcza, sandacza, okonia, węgorza, karpia czy karasia. Jezioro Nyskie należy do OtmuchowskoNyskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego, a nad jego brzegami
można spotkać liczne gatunki ptaków, w tym mewę czarnogłową,
mewę srebrzystą, rybitwę rzeczną, czaplę białą i wiele innych.
Jezioro Nyskie
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Otmuchów
Miasto w południowej części regionu, położone nad Nysą Kłodzką,
pomiędzy Jeziorem Nyskim a Jeziorem Otmuchowskim. Pełne
zabytków, o bogatej historii, z gotyckim zamkiem obronnym, renesansowym ratuszem i pięknym barokowym kościołem. Odbywa
się tu „Lato Kwiatów”, lipcowa impreza cykliczna, przyciągająca do Otmuchowa wystawców z Polski, Czech, Holandii, Belgii
i Niemiec oraz tłumy turystów, liczące nawet 100 tysięcy osób!
Bogate, wielobarwne wystawy ciętych kwiatów odbywające się
w komnatach wznoszącego się nad Otmuchowem zamku zachwycają oglądających swoim pięknem. Także tereny otaczające
zamek stanowią miejsce wystaw drzew i krzewów ozdobnych.
Wydarzeniu towarzyszą organizowane w podziemiach zamkowych liczne wystawy, m.in. motyli, minerałów, kowalstwa artystycznego czy kompozycji wykonanych z kwiatów. Inną atrakcją
zamku są nietypowe, tzw. końskie schody, oświetlone od zewnątrz
owalnymi okienkami. Służyły one niegdyś biskupowi Filipowi von
Sinzendorf, noszonemu w lektyce.
Otmuchów – kościół pw. św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego

Doskonale zachowany dwustronny zegar słoneczny na otmuchowskim ratuszu, będący płaskorzeźbą stiukową, polichromowaną, miejscami złoconą, z wkomponowanym m.in. herbem
miasta, zachwyca swoim pięknem.

Lato Kwiatów w Otmuchowie

Otmuchów z lotu ptaka

Jezioro
Otmuchowskie
Jest zaporowo-retencyjnym zbiornikiem wodnym w zachodniej
części Otmuchowa. Wybudowane w latach 1928-33 na Nysie
Kłodzkiej, pełni równocześnie ważną rolę rekreacyjno-turystyczną.
Jezioro otaczają ośrodki wypoczynkowe i kempingi, doskonale
zagospodarowane, z bogatą bazą noclegową i gastronomiczną, a liczne wypożyczalnie sprzętu pływającego zachęcają do
aktywnego spędzania czasu na łódce jachcie czy windsurfingu.
Czysta woda Jeziora Otmuchowskiego bogata jest w liczne gatunki ryb. Można tutaj złowić sandacza, karpia, karasia, a nawet
szczupaka, leszcza czy węgorza.
Jezioro Otmuchowskie
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Jezioro Turawskie
To jeden z największych zbiorników retencyjnych na Opolszczyźnie,
zbudowany w latach trzydziestych XX w. na rzece Mała Panew.
Jest atrakcją turystyczną regionu z bardzo dobrą bazą wypoczynkową. Wokół zbiornika utworzono ścieżki rowerowe i piesze, a na
wczasowiczów czekają czyste piaszczyste plaże.
Jezioro Turawskie otoczone jest sosnowymi lasami, a sam akwen
wykorzystuje się do żeglowania i wędkowania. Regularnie odbywają się tutaj regaty organizowane przez Jacht Klub Opolski
– np. „Błękitna Wstęga Jeziora Turawskiego”, w 2014 roku po raz
pierwszy odbyły się na nim regaty „Apotex Cup” w klasie Delphia
24 One Design, będące jednym z ośmiu wyścigów składających
się na cykl Pucharu Polski Delphia OD. Jezioro Turawskie to także
jedna z największych na Opolszczyźnie ostoi ptaków migrujących.
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Góry Opawskie
To jedno z najcenniejszych pod względem krajobrazowym miejsc
na Opolszczyźnie. Niezwykłe panoramy, romantyczne przełomy
rzek i potoków, niezniszczona flora i wciąż pełna dzikich gatunków
fauna, malowniczo położone miejscowości, takie jak Jarnołtówek,
Pokrzywna czy Moszczanka, oraz wszechobecna cisza i spokój
– to bezcenne atuty tego obszaru. Tajemniczości temu pasmu
górskiemu dodają unikatowe pozostałości górnictwa złota oraz
dawne kamieniołomy, obecnie często wypełnione wodą.
Góry Opawskie leżą w południowo-zachodniej części województwa i stanowią granicę pomiędzy Polską a Republiką Czeską. Ich
najwyższym szczytem po stronie polskiej jest Kopa Biskupia (890
m n.p.m.), z charakterystyczną wieżą widokową. Niewątpliwym
atutem tego obszaru jest bogata oferta turystyczna.

Szlak na Kopę Biskupią

Kamienna wieża widokowa na Kopie Biskupiej

Panorama Gór Opawskich

Krajobraz Gór Opawskich
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Góry Opawskie – widok na Kopę Biskupią

Stawy hodowlane w okolicach Pokoju

Walory krajobrazowe regionu opolskiego –
parki krajobrazowe
Niewątpliwym atutem Opolszczyzny są duże obszary leśne
charakteryzujące się niewielką ingerencją człowieka. Należą do
nich parki krajobrazowe. Największym z nich jest Stobrawski Park
Krajobrazowy, obejmujący 526 km2 powierzchni. Powołany został
do ochrony wielu gatunków zwierząt i roślin – w tym szczególnie ptactwa wodno-błotnego. Drugi co do wielkości jest Park
Krajobrazowy Bory Niemodlińskie, zlokalizowany na zachodzie
województwa. W jego skład wchodzą także Stawy Niemodlińskie.

Na Opolszczyźnie funkcjonują także dwa parki krajobrazowe obejmujące swym zasięgiem góry.

Okolice Kluczborka

Lasy w okolicach Turawy

Pierwszym z nich jest unikalny Park Krajobrazowy Góra Świętej
Anny, położony na wygasłym wulkanie, a drugim – Park
Krajobrazowy Góry Opawskie, zlokalizowany na jedynym paśmie górskim na Opolszczyźnie.

Góra Świętej Anny
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Dinopark w Krasiejowie

Najważniejsze rodzinne atrakcje turystyczne
Opolszczyzna oferuje niezwykle dużo wrażeń dla rodzin z dziećmi. Największe atrakcje regionu zlokalizowane są w Krasiejowie,
gdzie funkcjonuje JuraPark oraz Park Nauki i Ewolucji Człowieka.
Kolejnym ciekawym miejscem jest Zaginione Miasto Rosenau
położone w Jarnołtówku. W Olszowej powstał Park Miniatur

Sakralnych. Byczyna z kolei oferuje wyjątkową rozrywkę w rycerskim stylu w drewnianym grodzie. W Opolu warto wybrać
się na Wieżę Piastowską, na której oprócz wspaniałej panoramy
centrum miasta można obejrzeć multimedialne ekspozycje prezentujące historię Opola.

Gród Rycerski w Biskupicach

Park Miniatur Sakralnych w Olszowej

Reda – Januszkowice

Moszczanka – łowisko pstrąga

Wieża Piastowska w Opolu

Zaginione Miasto Rosenau
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Kościółek w Sidzinie

Pozostałe atrakcje turystyczne regionu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Park w Gminie Pokój
Pałac w Kopicach
Zabytkowe piece w Gogolinie
Park Dendrologiczny w Lipnie
Kirkut w Białej
Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
Muzeum Lamp Rentgenowskich na Politechnice
Opolskiej
Jezioro Srebrne w Januszkowicach
Winnica w Paczkowie
Piramida w Rożnowie
Laskowicka Śmierć w kościele pw. św. Wawrzyńca
w Laskowicach
Bierdzańska Śmierć w kościele pw. św. Jadwigi
w Bierdzanach
Kuźnia i piekarnia w Kuniowie
Izba Muzealna Hutnictwa Doliny Małej Panwi w Ozimku
Folwarczna Wieża Ciśnień w Skorogoszczy
Izba Pamięci Lotników 15 Armii Powietrznej USAAF
oraz Robotników Przymusowych i Jeńców Wojennych
w Kędzierzynie-Koźlu
Izba Tradycji Lotniczych w Ligocie Dolnej
„Farska Stodoła” w Biedrzychowicach
Franciszkańskie Obserwatorium Astronomiczne
w Głogówku
„Syfon Kłodnicki” w Kędzierzynie-Koźlu
Teren po filii obozu koncentracyjnego KL Auschwitz
w Sławięcicach

Ponadto warto poznać:
•

Opowieść o „śląskim Kopciuszku” oraz postać Joanny
Schaffgotsch von Schomberg Godulla z domu Gryzik, właścicielki m.in. pałacu w Kopicach. Na Wzgórzu Uniwersyteckim
w Opolu można zobaczyć jej pomnik, a w budynku Collegium
Maius – obraz będący jej portretem.

•

Opolską porcelanę, pisanki i kroszonki, stanowiące lokalne
rękodzieło artystyczne i ludowe. Na Opolszczyźnie porcelanę zdobi się ręcznie już od kilkudziesięciu lat. Motywem
przewodnim są elementy kwiatowe i roślinne. Między innymi
w opolskiej Cepelii organizowane są warsztaty rękodzieła ludowego i artystycznego, podczas których uczestnicy
mogą rozwinąć pokłady twórczej energii i poznać sekrety
rękodzielnictwa.

•

Będąc na Śląsku Opolskim, trzeba spróbować wyśmienitego
smaku kołacza śląskiego (kołocza), czyli niezwykle aromatycznego, słodkiego placka produkowanego w dwóch wariantach – z nadzieniem serowym, jabłkowym i makowym
lub bez nadzienia, z posypką w formie kruszonki, oprószonej
warstwą cukru pudru.

•

Znane i nieznane atrakcje na szlaku brzeskich polichromii –
szlak polichromii brzeskich należy do najstarszych tego typu
miejsc w Polsce, w skład których wchodzą średniowieczne,
pamiętające jeszcze czasy Piastów polichromie. Na szlaku jest
20 kościołów – najbardziej znane położone są w Strzelnikach,
Pogorzeli i Małujowicach. Wciąż w okolicznych kościołach
znajdują się nieodkryte malowidła – dotyczy to kościołów
w Różynie, Uszycach, Pępicach i Zwanowicach.

Zamek w Łące Prudnickiej
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Pałac w Kopicach

Zamek w Prószkowie

Park w Pokoju

Pałac w Żyrowej

Pałac Sulisław
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Najważniejsze imprezy cykliczne regionu
Styczeń
•

Opolska Gala Żużla na Lodzie – cykliczna impreza charytatywna, z której dochód przeznaczony jest na leczenie chorych dzieci.

Wrzesień
•

Kwiecień
•
•

Opolskie Konfrontacje Teatralne – organizowane przez Teatr im.
Jana Kochanowskiego w Opolu, są doroczną prezentacją dorobku
artystycznego polskich teatrów dramatycznych.
•

Maj
•

•

Ulica Kultury – jest cykliczną imprezą kulturalną organizowaną
przez Stowarzyszenie OPAK. Rozgrywa się w przestrzeni miejskiej
i łączy ze sobą różne rodzaje muzyki, sztuki, teatr, performance art,
sztukę ulicy „street art” i warsztaty plastyczne.
Europejski Festiwal Muzyki Organowej w Kluczborku – to jeden
ze starszych festiwali muzycznych na Opolszczyźnie. Organizatorem tej imprezy, na którą składają się liczne koncerty organowe,
jest Parafia Ewangelicko-Augsburska i Kluczborski Dom Kultury.

Czerwiec
•
•

Panda Art Festival – opolski plenerowy festiwal muzyki
alternatywnej.
Finał Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend
trägt Gedichte vor” – organizowany od 1995 roku Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.

Lipiec
•

Październik
•

•

•

•

•

Logographers – projekt poświęcony sztuce współczesnej na wielu
płaszczyznach, organizowany w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.

•

Sierpień
•
•

•

•

Święto Pieroga w Starych Kolniach – impreza plenerowa organizowana na Opolszczyźnie już od 6 lat.
Stolica Reggae Festiwal w Kluczborku – impreza odbywa się od
2008 roku. Poza koncertami imprezie towarzyszy wiele wydarzeń
uzupełniających.
Festiwal „Śląskie Lato Muzyczne” w Opolu – impreza będąca
uzupełnieniem Międzynarodowych Kursów Muzycznych dla młodzieży. Festiwalowe koncerty odbywają się w ciekawych miejscach
całej Opolszczyzny.
Festiwal Folklorystyczny – organizowany w Opolu przez Muzeum Wsi Opolskiej.

Biennale Ars Polonia – organizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej, łączy wiele kierunków sztuki – od klasycznych wystaw malarstwa po dźwięki muzyki, prezentacje multimedialne, warsztaty
parateatralne i film.
Lewada Art Cup w Zakrzowie – to odbywające się na przełomie
sierpnia i września zawody jeździeckie dla polskich celebrytów.
Pomysłodawcami imprezy są prezes „Lewady” Andrzej Sałacki i prezenterka TVP Katarzyna Dowbor.
Dni Twierdzy Koźle – spotkania pasjonatów historii przełomu
XVIII i XIX.

•

Opolskie Dni Oratoryjne – to muzyczne wydarzenie kulturalne odbywające się w Filharmonii Opolskiej. Podczas wydarzenia
prezentowane są pięknie brzmiące koncerty muzyki oratoryjnej.
Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek w Opolu – inicjatywa kulturalna odbywająca się co dwa lata dla najmłodszych odbiorców,
prezentująca barwne, fantazyjne spektakle, które rozgrywają się
także poza budynkiem teatru.
Festiwal Filmowy Opolskie Lamy – jest wydarzeniem już na stałe
wpisanym w harmonogram imprez kulturalnych Opola, odbywa
się od 12 lat, każdego roku zachwyca i inspiruje prezentowanymi
festiwalowej publiczności i jurorom krótkometrażowymi filmami
polskimi.
Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena w Głogówku
i Prudniku – odbywająca się w październiku cykliczna impreza
muzyczna, obecna na Opolszczyźnie od dwóch dekad.
Opolski Festiwal Fotografii – jest to impreza organizowana przez
Fundację 2.8 od 2011 r. OFF to jeden z bardziej cenionych festiwali
fotograficznych w południowo-zachodniej Polsce.
Najazd Poetów na Zamek w Brzegu – to wyjątkowa impreza
literacka, w której biorą udział znani polscy poeci oraz zaproszeni
zagraniczni goście. W ramach Najazdu odbywają się konkursy literackie, maraton poetycki oraz imprezy związane z poezją śpiewaną.
Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim – cykl wydarzeń
kulturalnych z obszaru muzyki, sztuki oraz nauki organizowany od
2004 roku przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na
Śląsku Opolskim we współpracy z instytucjami kultury.

Listopad
•

•

Opolska Jesień Literacka – literacka wizytówka Opolszczyzny organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu już od 11 lat.
Jej celem jest m.in. prezentacja dorobku literackiego Opolszczyzny.
Ogólnopolski Przegląd Teatralny „Proscenium” w Nysie – to
odbywająca się w listopadzie artystyczna impreza łącząca sztukę
amatorską z profesjonalną, dająca możliwość rozwijania pasji i talentów osób pasjonujących się teatrem.
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Wybrane hotele zrealizowane
dzięki funduszom UE








Pałac Sulisław Hotel & SPA
Sulisław 24
49-200 Grodków
www.sulislaw.pl

Hotel Zacisze
ul. Biwakowa 2
46-045 Turawa k. Opola
www.zaciszeturawa.pl

Dworek Różany
ul. Oławska 36A/1
46-100 Namysłów
www.dworekrozany.pl

Hotel Stylowa
ul. Braterska 3A
46-100 Namysłów
www.stylowarestauracja.pl









Hotel Spałka
ul. Waryńskiego 16
46-200 Kluczbork
www.hotelspalka.pl

Hotel Adler
ul. Rynek 17
46-220 Byczyna
www.hoteladler.pl

Hotel Kamienica
pl. Kopernika 14
45-325 Opole
hotel.kamienica@interia.pl

Centrum RestauracyjnoHotelowe Florres
ul. Nowa 1A
47-280 Pawłowiczki
www.florres.pl







Hotel Festival Sp. z o.o.
ul. Oleska 86
45-222 Opole
www.festival.com.pl

Hotel Starka
ul. Ostrówek 19
45-082 Opole
www.hotelstarka.pl

Hotel Hugo
ul. Orkana 14
47-230 Kędzierzyn-Koźle
www.hotelhugo.pl







Hotel Zajazd Karolinka
ul. Kasztanowa 30
47-320 Gogolin
www.zajazdkarolinka.com

Hotel Arkas
ul. Daszyńskiego 12
46-060 Prószków
www.hotelarkas.pl

Hotel Pałac Pawłowice
Pawłowice 58
46-310 Gorzów Śląski
www.palacpawlowice.pl







Hotel Dębowe Wzgórze
Pokrzywna 48
48-267 Jarnołtówek
www.debowewzgorze.eu

Hotel Pałac Lucja Zakrzów
ul. Stawowa 9
47-330 Zdzieszowice
www.palaclucja.pl

Dworek Pod Czerwonym
Bukiem
ul. Harcerska 85, Komorno
47-214 Poborszów
dworek@dworekkomorno.cu

Hotel Piast
ul. Piastowska 14
49-300 Brzeg
www.piast.strefa.pl





Hotel ARTE
Plac Zamkowy 8
49-300 Brzeg
www.hotelarte.pl

Hotel&Browar Słociak
Sławice
ul. Ceglana 2a
49-120 Dąbrowa
www.slociak.pl





Hotel PIANO
ul. Barlickiego 21
45-083 Opole
www.pianohotel.com.pl

Hotel Dworska Elektrownia
ul. Puszkina 1
47-200 Kędzierzyn-Koźle
www.dworskaelektrownia.pl
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Hotel Sudety
al. Jana Pawła II 25
48-340 Głuchołazy
www.hotelsudety.pl


Hotel Alexandra
ul. Wlk. Przedmieście 35
46-300 Olesno
www.alexandrahotel.net


Aktywny wypoczynek w regionie
Opolszczyzna oferuje również, idąc ze współczesnym nurtem aktywnego trybu życia,
szereg możliwości w zakresie odpoczynku w ruchu:

•

Miłośnicy wodnych przygód na świeżym powietrzu mogą
uczestniczyć w spływach kajakowych Małą Panwią oraz
Stobrawą.

•

Licznie działające w regionie kluby rowerowe (m.in. Opolski
Klub Rowerowy Rajder, Brzeski Klub Miłośników Aktywnego
Wypoczynku „Na Przełaj” czy Klub Turystyki Rowerowej
„Jednoślad” w Dobrodzieniu) zapraszają do uczestnictwa
w rajdach rowerowych.

•

Paintball w Opolu i województwie (m.in. Paintball Club Opole
s.c., Bunkier Paintball, Paintball GRONO, Olsuch Paintball,
Terenowiec Paintball, Paintball Arena, Paintball Prudnik czy
ostatnio niezwykle popularny Laser Tag – czyli laserowy
paintball w Kwaterze Głównej) zachwycą wielbicieli laserowych walk i wojennych potyczek.

•

Opolskie stadniny koni (m.in. Ludowy Klub Jeździecki Ostroga
w Opolu, Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o., Stajnia Zawada,
Western Ranch Pietna, Regionalne Centrum Rekreacji Ranczo
Chrósty, Funny Horse Żaneta Pluta w Starej Kuźni, Stadnina
Royal w Ochodzach, Klub Jeździecki „Lewada” w Zakrzowie,

Państwowa Stadnina Koni w Prudniku czy Babskie Ranczo
w Lubszy) zachęcają do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu w bezpośredniej bliskości zwierząt i opolskiej natury.
•

Opolskie lodowisko Toropol oferuje rekreację na sztucznej
tafli lodowej wszystkim wielbicielom sportów zimowych.

•

Ścianki wspinaczkowe – Asgard oraz przy PSP nr 11 w Opolu
oferują atrakcje związane ze wspinaczką skałkową; licznie
działające szkoły wspinania, m.in. YETI, pomogą w poznaniu
podstawowych umiejętności w tym zakresie.

•

Pływalnie i aquaparki Opolszczyzny oferują aktywny wypoczynek w wodzie, m.in. Kryta Pływalnia Wodna Nuta oraz
Akwarium czy sezonowo otwarty basen miejski Błękitna
Fala w Opolu. Ponadto Aquapark w Brzegu, Pływalnia Delfin
w Krapkowicach, Oleska Laguna czy Centrum Turystyki
i Rekreacji w Namysłowie.

•

Osoby lubiące nurkować z pewnością docenią ofertę
Opolskiego Centrum Nurkowego oraz szkół nurkowania,
takich jak m.in. Proteus, Aqua Opole czy Scuba Dive.

•

Ponadto Park Linowy Kanyon w Opolu, Mini Park Linowy
Zoolandia w opolskim zoo, Park Linowy w Niemodlinie
i Adventure Park Sparta w Bąkowie zapraszają do aktywnego wypoczynku.
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Inwestujemy w Twoją przyszłość
Projekt „Opolskie kwitnące muzycznie III” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

