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WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEKAWOSTKI: 

 W przedwojennej literaturze turystycznej Brzeg nazywano miastem ogrodem z powodu obfitości 

terenów zielonych, gdzie rosło ponad 300 egzotycznych gatunków roślin. 

 Ze względu na malownicze położenie i liczne zabytki, temu miastu Nysa nadano przydomek śląskiego 

Rzymu.  

 Zamek w Mosznej jest jednym z najbardziej znanych obiektów zabytkowych na ziemi opolskiej, liczy 

sobie 100 lat i wpisany jest do rejestru zabytków architektonicznych. 

 Chrzelice - według legendy w IX wieku, na kępie, otoczonej wodą, wśród mokradeł stała drewniana 

warownia. W tym prastarym grodzie mieli głosić swe kazania święci Cyryl i Metody. 

 Dobrodzień - “miasto stolarzy” słynie  przede wszystkim z tradycji stolarskich. Działalność 

produkcyjną i usługową w tej dziedzinie prowadzi około 100 zakładów stolarskich, z których 

największymi są Dobrodzieńskie Fabryki Mebli S.A oraz Firma “Meble Kler”. 

 Już przed 5000 lat na terenach dzisiejszego Biechowa  podobno istniała osada ludzka, wskazuje na to 

znaleziony na terenie Biechowa fragment kamiennego pługa datowanego na 3000 lat p.n.e. 

 W okolicach Olszanki warto zobaczyć rezerwat bociana czarnego. 

Nazwa województwa Opolskie 

Stolica Opole 

Powierzchnia 9412 km2  

Mniejszości narodowe Mniejszość niemiecka 

Gwara/język Gwara śląska 
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 Do najważniejszych odkryć historii naturalnej Ziemi Opolskiej ostatnich dziesięcioleci należy 

stanowisko paleontologiczne w Krasiejowie (powiat opolski). Odkryte skamieniałości szczątków 

zwierząt triasowych pochodzą sprzed 225 milionów lat. 

 Miasto Opole zwane jest „stolicą polskiej piosenki” z tradycjami ponad czterdziestoletniej historii 

Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. 

 W miejscowości Rożnów, w powiecie kluczborskim, znajduje się 

unikalny grobowiec w formie 9–metrowej piramidy, zbudowany 

w 1780 roku dla rodziny von Eben. Jest on miniaturą egipskich 

piramid. Właściciele zakładali, że specyficzna aura budowli 

sprawi, że po śmierci ich ciała ulegną mumifikacji. 

 

STRÓJ LUDOWY OPOLSKI: 

strój kobiecy: spódnica w kolorze bordo, zielonym, granatowym, 

niebieskim układana w plisowane fałdy, dołem wykończona kolorową 

wstążką, fartuch w drobne kwiatuszki na kremowym tle, biała bluzka z 

długim rękawem, gorset przyozdobiony przy dekolcie układaną wstążką, na 

plecach i na piersiach biało-żółty haft. Na głowie wianek osadzony na 

zielonej gufrowanej wstążce, z tyłu głowy kokarda. 

 

strój męski: spodnie "skórzoki", "jelenioki" w kolorze miodowym, biała 
koszula z "ptokiem" pod szyją (chusteczka), granatowy kaftan z żółtymi, 
metalowymi guzikami i niebieskim zdobieniem "chwaściki", wysokie buty, 
czarny kapelusz. 

 

LEGENDY I PODANIA: 

TUNELE POD OPOLEM 

        Skąd wzięła się nazwa Opole? Czy prawdą jest przekazywana z pokolenia na pokolenie opowieść o 

pradawnym plemiennym przywódcy, który przedzierając się przez gęste lasy, niespodziewanie wyszedł na 

polanę i zakrzyknął: "O, pole!", w ten sposób dając nazwę osadzie? Tego się nie dowiemy, zbyt dawno te 

wydarzenia mogły mieć miejsce. Jednak są i młodsze tajemnice, które trudno wyjaśnić. Na przykład obecność 

podziemnych korytarzy pod Opolem. Sprawę badał Krzysztof Stecki, dziennikarz "Nowej Trybuny Opolskiej". 

Dotarł do świadków, którzy potwierdzali, że jeszcze po II wojnie światowej można było przechadzać się 

tajemniczymi tunelami  pod miastem. Od dworca kolejowego w kierunku ratusza, z rozgałęzieniami 

prowadzącymi do najważniejszych budynków. Niewykluczone, że ratusz połączony był takim przejściem z 

opolską katedrą, a także z zamkiem książęcym na Pasiece. Dziś zostają nam tylko opowieści świadków, które 

przeradzają się w legendy. Po odbudowie i rozbudowie Opola korytarzy nie da się odnaleźć. 
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STOPY ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 

        Za to we wrocławskim Muzeum Archidiecezjalnym można znaleźć ważny 

opolski zabytek, z którym wiąże się interesująca legenda. To kamień, w 

którym swoje stopy odcisnąć miał święty Wojciech. Biskup praski mógł 

pojawić się w X wieku w Opolu, a wieść niesie, że wygłosił wówczas tak gorące 

kazanie, że kamień, na którym stał, rozgrzał się do czerwoności, a stopy 

przyszłego świętego zostawiły w nim swój odcisk. Inna związana z religijną 

tradycją i pochodząca z XVIII wieku legenda opowiada o diable, który nie 

pozwalał na wybudowanie kościoła na wzgórzu położonym nied aleko Góry 

Świętej Anny. Ponoć moce nieczyste każdego dnia niszczyły wznoszone przez 

mury kościoła. To co robotnicy ułożyli w ciągu dnia, diabeł niszczył nocą. 

Dlatego w końcu budowniczowie porzucili budowę. Jeszcze dziś w tym 

miejscu można znaleźć stare ruiny. Kościół stanął w pobliskim Szymiszowie. 

DIABEŁ W NYSIE 

         Inny tajemniczy kościół wznosi się na trasie między Niemodlinem a Nysą. Stoi w szczerym polu, z dala 

od domostw, niedaleko Sidziny. Zastanawiać może, dlaczego został wybudowany w tak nietypowej 

lokalizacji. Odpowiedzi na to pytanie można poszukać w legendzie, 

według której w XVII wieku pewien rolnik wyorał z pola krzyż. Nie 

wiadomo, skąd w ziemi wziął się krzyż, nie wiadomo również, dlaczego 

odniesiony do kościoła parafialnego krzyż wracał kilkukrotnie w to samo 

miejsce, gdzie został znaleziony. Uznano jednak, że to cud i dowód na to, 

że na polu należy wybudować kaplicę, a następnie kościół. Do dziś 

świątynia o białych ścianach przykuwa uwagę osób jadących do Nysy lub 

Niemodlina. Z Nysą wiąże się zresztą także inna interesująca legenda. 

Legenda  o diable. Ponoć kiedyś grupa uczestników zabawy 

karnawałowej spotkała na ulicy księdza udającego się z ostatnią posługą 

do umierającego. Jeden z nich, przebrany za diabła, nie pokłonił się duchownemu. Spotkała go za to kara - 

maska diabła przyrosła mu do twarzy. Ani lekarze, ani egzorcyści nie byli w stanie mu pomóc. Obłożony 

dziwną klątwą mężczyzna był przestrogą dla wszystkich mieszkańców miasta. Od tej pory nikt w Nysie nie 

śmiał zlekceważyć księdza udającego się z sakramentem do chorego. 

DUCH KSIĘŻNICZKI 

         Ruiny zamku w Strzelcach Opolskich to niezbyt miłe miejsce na 

wieczorne spacery. Głównie dlatego, że po zmroku można spotkać 

tam bladą zjawę młodej kobiety. Tak głosi legenda, której korzenie 

sięgają połowy XIV wieku. To księżniczka Elżbieta, w niektórych 

podaniach zwana również Agnieszką, córka księcia strzeleckiego 

Alberta. Wyszła ona za mąż za władcę kujawskiego, księcia 

Władysława Białego. Kiedy księżniczka niespodziewanie zmarła, 

oszalały z rozpaczy książę wstąpi ł do zakonu. Jednak Elżbieta, czy 

też Agnieszka, nie odeszła na zawsze. Jej widmo zaczęło się ukazywać na zamku. Czy to dlatego, że straciła 

życie w gwałtownych okolicznościach i wracała na ziemię, by żądać sprawiedliwości? Tego już się nie 

dowiemy. Mijają stulecia, a legenda o białej damie nawiedzającej książęcą posiadłość w Strzelcach Opolskich 

wciąż jest żywa. Kto ma w sobie dość odwagi, może spróbować spędzić noc w zamkowych ruinach i poszukać 

ducha księżniczki. Powodzenia! 
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KUCHNIA REGIONALNA 

Ścierka Opolska  

Pod tą tajemniczą nazwą kryje się zupa z drobnych klusek gotowanych 

na mleku lub wodzie. A nazwę tą zawdzięcza czynności "ścierania", która 

jest wymagana przy jej sporządzeniu. Mianowicie ścierane są rękami 

jajka z mąką do uzyskania ciasta o konsystencji sproszkowanych posypek. 

W przypadku twardego ciasta także ścierania go na tarce. Inne 

stosowane nazwy dla tej potrawy to: zacierka, zaścierka, ścieranka czy 

sula. Ścierka Opolska jest gęstą, zawiesistą zupą z drobnymi grudkami mączno- jajecznymi. Jest koloru 

jasnokremowego. Smak tej potrawy jest słodko- słony, natomiast zapach przypomina zuę mleczną z 

domowym makaronem. Popularne było nawet powiedzenie: Ze żuru chłop z muru, ze ścierki chłop cieńki.  

Kartoffelsalat 

Sałatka ziemniaczana nazywana też szałotem śląskim lub szałotem kartoflanym z boczkiem wędzonym, 

przygotowywana była na wszystkie uroczystości rodzinne: chrzciny, komunie, 

wesela, pogrzeby, kiermasze i o dpusty, a także na Wielkanoc i Boże Narodzenie 

(np. tradycyjnie podawano go na śniadanie wielkanocne, a w Wigilię zamiast 

boczku dodawano do niego drobno pokrojone śledzie w oleju). Oprócz 

ziemniaków w skład sałatki wchodziły takie składniki jak: marchewka, cebula, 

kiszone ogórki i podsmażony boczek. Dziś często modyfikuje się sałatkę dodając 

zamiast boczku jajko i majonez. Jest to tradycyjna potrawa znana od pokoleń na Śląsku i w Niemczech. 

Pieróg Postny ze Starych Kolni 

Pieróg ten najczęściej formowany jest w postaci średniej 

wielkości torcika (ok. 22cm średnicy i 4 cm wysokości), którego 

kształt zależy od rodzaju użytej foremki. Na jego przekroju 

widoczne są ciemne ziarna kaszy gryczanej w jasnozłocistym 

farszu ziemniaczanym. Jest on miękki i jedynie skórka jest lekko 

chrupiąca. Potrawa ta odznacza się delikatnym, chlebowym 

zapach. Danie to serwowane jest przede wszystkim w okresie 

Wielkiego Postu. Przygotowywano je w Wielki Czwartek, aby 

spożyć w kolejne dwa dni, jako danie główne. Przy stole wielkanocnym zastępował on często pieczywo, 

będąc doskonałym dodatkiem do wędlin i sałatek. Pieróg Postny pochodzi z kresów wschodnich i zadomowił 

się na terenach Śląska wraz z powojennym napływem ludności ze wschodu 

Bigos grzybowy z Rudnik 

Produkt powstaje w wyniku połączenia czterech składników: grzybów, 

ogórków kiszonych, swojskiej kiełbasy oraz cebuli. Całość uzupełnia przecier 

pomidorowy. Cechą charakterystyczną tej potrawy jest brak jakichkolwiek 

przypraw, jego niepowtarzalny smak i aromat powstaje podczas długiego 

podsmażania w przykrytym rondlu. Najlepiej smakuje z pieczywem. 
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ZNANE OSOBY: 

Arcybiskup Alfons Nossol – polski biskup rzymskokatolicki, profesor nauk 

teologicznych, biskup diecezjalny opolski w latach 1977–2009, arcybiskup ad 

personam, od 2009 biskup senior diecezji opolskiej. 

Data  i miejsce urodzenia: 8 sierpnia 1932, Brożec. 

 

Miroslav Josef Klose – niemiecki piłkarz urodzony w Polsce 

występujący na pozycji napastnika, reprezentant Niemiec, z 

dorobkiem 16 goli najskuteczniejszy piłkarz mistrzostw świata w historii.  

Data i miejsce urodzenia: 9 czerwca 1978, Opole.  
Wzrost: 1,82 m 
Żona: Sylwia Klose (od 2004) 
Obecna drużyna: S.S. Lazio (11 / Napastnik) 
Dzieci: Noah Klose, Luan Klose 
 

 
Michał Bajor urodził się 13 czerwca 1957 roku. Od najmłodszych lat 
mieszkał w Opolu, dorastał w atmosferze festiwali i teatru. Jego 
ojciec był aktorem w teatrze lalek i kilkuletni Michał często 
obserwował jego pracę. Jako mały chłopiec zagrał swą pierwszą w 
życiu rolę: został wilkiem w adaptacji Czerwonego Kapturka. W 
dzieciństwie uczył się także tańca i gry na fortepianie. Debiutuje w 
1970 roku w eliminacjach do Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Miał wówczas trzynaście lat. Michał Bajor, 
najlepszy aktor wśród piosenkarzy i najlepszy piosenkarz wśród aktorów, w ciągu trzydziestu lat 
nieprzerwanego istnienia na scenie, stał się fenomenem polskiej kultury.  

MIASTO WOJEWÓDZKIE OPOLE 

 

 

 

Opole jest miastem w południowej Polsce w województwie opolskim. Jedna z najstarszych osad w Polsce. 

Opole jest stolicą województwa opolskiego, miastem na prawach powiatu. Na opolskiej ziemi, będącej dziś 

częścią Niziny Śląskiej, osiedlać zaczęto się już w wiekach średnich, co przede wszystkim związane było z jej 
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położeniem. A więc zarówno korzystnymi warunkami obronnymi, z mało dostępną, pokrytą bagnami, 

lewobrzeżną stroną Odry, jak i usytuowaniem na skrzyżowaniu prastarych szlaków handlowych. 

Pierwszy historyczny przekaz o Opolu, grodzie leżącym nad Odrą, znajduje się w zapiskach, znanych jako 

"Geograf Bawarski", pochodzących z połowy IX wieku. Początki Opola, miasta nad Odrą, wiążą się z osobą 

księcia Kazimierza, prawnuka Bolesława Krzywoustego, za czasów którego Opole uzyskało prawa miejskie 

(pocz. XIII wieku) i w 1283 roku awans do rangi stolicy księstwa. Wówczas obwarowany zamek na wyspie 

Pasiece stanowił książęcą własność. Opole, miasto na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych Europy, 

od najdawniejszych czasów było znaczącym węzłem komunikacyjnym w tej części kontynentu. W 1843 r. 

otrzymało pierwsze połączenie kolejowe z Wrocławiem, a do końca XIX wieku z wieloma innymi miastami. 

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.  

    

ATRAKCJE W OPOLU 

Amfiteatr 

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki– 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. 

 

Fontanna na pl. Daszyńskiego 

Pomnik - fontanna z piękną, wielopostaciową grupą 

rzeźbiarską, już prawie sto lat zdobi plac Daszyńskiego w 

Opolu. Secesyjna fontanna jest dziełem berlińskiego 

rzeźbiarza Edmunda Gomanskyégo, którego podpis widnieje 

u spodu jednej z bocznych postaci. Rzeźba przedstawia 

boginię urodzaju Ceres (grecka Demeter) w otoczeniu córki 

Prosperiny (gr. Persefona), rybaka i skalnika, uosabiających 

opolskie rolnictwo, rybactwo i przemysł wapienniczo - 

cementowy. Główna postać Ceres wznosi się wysoko na 

bogatym cokole z muszli, kształcie charakterystycznym dla 

stylu secesji. Aż do czasu ostatniej wojny była ona osłonięta 

ażurowym, kutym w miedzi, kunsztownej roboty 

baldachimem. 
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Wieża Piastowska 

Wieża zamkowa, Strażnica na Pasiece. Najstarsza w Opolu. Od siedmiuset lat 

góruje nad Ostrówkiem i wyspą Pasieką, znak czasu i symbol Opola. To jeden z 

najstarszych zabytków architektury obronnej w Polsce; zbudowana z końcem 

XIII wieku jako stołp zamku książęcego opolskiego księcia Kazimierza. Była 

wtedy budowlą ogromną i na wskroś nowoczesną, z cegły; tego materiału 

budowlanego wcześniej na Śląsku i w Polsce nie stosowano. Przez wieki 

towarzyszy zamkowi piastowskiemu na dobre i na złe. Zamek przechodził 

burzliwe dzieje, palił się wielokrotnie i niszczał, ale zawsze, choć z trudem, był 

odbudowany. A wieża trwała. Tylko jej hełm często się zmieniał. Nie pokonał 

jej nawet największy w historii Opola pożar w 1615 r., który zresztą wybuchł 

właśnie na zamku i potem strawił całe miasto. Obecnie można z niej podziwiać 

panoramę centrum miasta oraz najważniejsze zabytki Opola. 

Wieża Ratuszowa 

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. W XVI wieku postawiono wieżę z 

zegarem i dzwonem. 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. W roku 1860 lub 1863, podczas 

robót remontowych,  konieczne okazało się rozebranie 

nadwyrężonej wieży. W 1864 roku wzniesiono, pod 

kierownictwem architekta Albrechta, nową 60-metrową 

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. Obecnie w budynku mieści się siedziba 

władz miasta wraz z gabinetem prezydenta. Z wieży ratuszowej wykonywany jest codziennie hejnał Opola.   

 

ATRAKCJE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

 Opolszczyzna to najmniejsze województwo Polski 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. 

 Obszar regionu to 9412 km2 (3% pow. kraju), a mieszka tutaj około 1,010 tys. osób (co stanowi około 2,6 % 
ludności kraju; wg stanu na 2012 r.). 

 Stolicą województwa jest Opole, a większe miasta to przede wszystkim stolice powiatów: Kędzierzyn-Koźle, 
Nysa, Brzeg, Kluczbork, Prudnik, Strzelce Opolskie, Krapkowice, Namysłów, Olesno, Głubczyce. 
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 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. 

 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. 

 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. 

 Na Śląsku Opolskim historia splata się ze współczesnością. Ofertę turystyczną województwa wzbogacają 
liczne pamiątki historii. Przyjeżdżając w celach turystycznych, na pewno warto przyjrzeć się im z bliska. 
Niektóre z nich, jak kościół i klasztor na Górze Świętej Anny oraz otaczające go kapliczki kalwaryjskie, leżą na 
uczęszczanych szlakach, o niepowtarzalnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. 

 Zwiedzając Opole na pewno warto zobaczyć gotycką Katedrę Świętego Krzyża, Kościół Franciszkanów, 
fragmenty gotyckich murów i baszt oraz zespół zrekonstruowanych kamieniczek w rynku. Wspiąć się też 
można po wielu schodach na szczyt Wieży Piastowskiej, tak dobrze znanej z przekazów telewizyjnych podczas 
festiwalu, a stanowiącej fragment dawnego zamku piastowskiego. Niepowtarzalny urok miejskiej starówki 
podkreśla "Opolska Wenecja" - malowniczy zakątek nad kanałem Młynówka. Prawdziwą perłą śląskiego 
renesansu jest Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, urzekające dzieło włoskich architektów, znany jako "Śląski 
Wawel" z racji architektury krużganków i dziedzińca. Ciekawostkę stanowi renesansowy zamek w 
Otmuchowie słynący, z rzadkich w Europie "końskich schodów". 

 Niezwykła architektura Nysy, dawnej stolicy biskupiego księstwa nysko-otmuchowskiego, zjednała jej miano 
Śląskiego Rzymu". W panoramie tego miasta dominuje monumentalna bryła gotyckiego kościoła św. Jakuba, 
stanowiąca jeden z najbardziej imponujących zabytków architektury sakralnej w Polsce. Równie atrakcyjnym 
zwłaszcza pod względem turystyczno-krajoznawczym jest Paczków, położony w pobliży Jeziora 
Otmuchowskiego. Posiada najlepiej zachowane fortyfikacje obronne na Śląsku, dzięki którym zyskał sławę 
"polskiego Carcasonne". Zwiedzając Opolszczyznę warto wybrać się także do Mosznej i zwiedzić tamtejszy 
zamek. Liczący 99 wież obiekt, z końca XIX wieku, znakomicie jest wkomponowany w zieleń otaczającego go, 
angielskiego parku.. Entuzjaści jeździectwa mogą również skorzystać z usług, znajdującej się w Mosznej, 
renomowanej stadniny koni. 

 Długość turystycznych szlaków w województwie opolskim wynosi 332 km. Turystykę można uprawiać na 
połowie obszaru całego regionu. Okolice Gór Opawskich, Góry Świętej Anny, Jeziora Nyskiego, 
Otmuchowskiego i Jezior Turawskich położonych wśród pięknych lasów, przyciągają licznych turystów z kraju 
i zagranicy. Baza noclegowa jest bogata i zapewnia dobre warunki wypoczynku. W cieszącym się szczególnym 
uznaniem Jarnołtówku (obok przejścia granicznego w Konradowie) oprócz kwater prywatnych funkcjonuje 
wiele ośrodków wczasowych, prowadzących także usługi lecznicze. 

 Duże walory przyrodnicze tego rejonu były podstawą do utworzenia na powierzchni 4625 ha Parku 
Krajobrazowego Gór Opawskich. Atrakcyjność obszaru podnoszą dwa kąpieliska oraz przejścia graniczne do 
Czech, a także walory klimatyczne. W całym rejonie istnieją dogodne warunki do uprawiania turystyki pieszej 
i sportów zimowych. W zwartym kompleksie leśnym wyznaczone są szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze. 

 Rejon Jezior Otmuchowskiego i Nyskiego. Obejmuje obszar doliny rzeki Nysy Kłodzkiej we wschodniej części 
Przedgórza Sudeckiego. Te dwa sztuczne zbiorniki wodne, w bezpośrednim sąsiedztwie, o łącznej 
powierzchni 40,0 km2 mają charakter wielofunkcyjny, w tym także rekreacyjny. W rejonie tym można 
uprawiać turystykę pobytową (weekendową), kwalifikowaną wodną m. in. żeglarstwo, wędkarstwo 
(doskonałe łowiska), sporty wodne. Sprzyjają temu walory krajobrazowe i korzystne warunki klimatyczne.  



9 
 

Muzeum Wsi Opolskiej jest wyjątkową atrakcją 

województwa opolskiego. Na liczącym 10 ha terenie obsadzonym 

drzewami i bujną zielenią w podopolskich Bierkowicach 

zgromadzono budynki pogrupowane w dziewięciu zagrodach z 

regionu opolskiego i oleskiego. Wśród nich znajduje się wiele 

unikatowych obiektów, które wraz z otaczającą je przyrodą tworzą 

przyjazną dla zwiedzających przestrzeń. Jest to doskonałe miejsce 

na rodzinne spacery, podczas których można zaczerpnąć świeżego 

powietrza, a przy okazji zwiedzić zabytki drewnianej architektury 

Opolszczyzny.  

 

Góra Świętej Anny to najwyższe wzniesienie 

grzbietu Chełma na Wyżynie Śląskiej o wysokości 408 m 

n.p.m. Wysokość względna mierzona od 

dna doliny Odry (przepływającej w odległości 6,7 km) wynosi około 220 

m. Na szczycie i stokach wzgórza znajduje się wieś o tej samej nazwie. 

 

Park Dinozaurów w Krasiejowie to piękny i nowoczesny park 

rozrywki, atrakcyjny dla całej rodziny, leżący ponad 20 km na wschód 

od Opola i 5km od Ozimka. To jeden z trzech bratnich parków wraz z 

Jura Parkiem Pałtów i Jura Parkiem Solec Kujawski. 

 

Brzeg to 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. 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 XVIw. 
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W Byczynie znajduje się 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. 

 

Zamek w Mosznej to 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. 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.  

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. 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. 

Opracowanie: Daniel Trzeszczyński Ib, opiekun SKE Katarzyna Brom  
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