Województwo opolskie

Słynne kluski

Opolskie to najmniejsze polskie województwo, ale możliwe, że ma najwięcej atrakcji do zaoferowania. Interesująca jest już sama nazwa regionu. Dawno temu, jeszcze
zanim powstało państwo polskie, słowo „opole” oznaczało grupę domostw, których pola stykały się ze sobą.
Prastary rodowód tego terminu świadczy o bardzo dłu-

giej historii głównego miasta regionu, czyli Opola. Ślady
przeszłości znajdziesz tu na rynku, a przede wszystkim
w katedrze, w której spoczywają książęta z dynastii Piastów opolskich. Z okazji 800-lecia miasta na wyspie Bolko
zorganizowano wielki średniowieczny jarmark, na który
zjechało kilkuset rycerzy z całego świata! Spacerując po
mieście, na pewno zdziwisz się, jak wiele mostów i kładek przerzuconych jest nad płynącą malowniczo przez
centrum Młynówką – to stare koryto Odry, pamiętające
najdawniejsze czasy. Jeśli odwiedzisz Opole w czerwcu, masz szansę uczestniczyć w kolejnej edycji jednego
z najstarszych festiwali polskiej piosenki, który odbywa
się w amfiteatrze na wolnym powietrzu. A jeśli jesteś
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Zamek książąt brzeskich

Dziedziniec zamku w Brzegu

prawdziwym fanem muzyki, nie pomiń Muzeum Polskiej Piosenki, a także znajdującej się niedaleko ratusza
Alei Gwiazd Polskiej Piosenki – może znajdziesz gwiazdę
podpisaną przez swojego idola.
Opolszczyzna szczyci się wspaniałymi zamkami. Potężna budowla w Brzegu nazywana jest nawet Śląskim Wawelem. W szesnastowiecznym zamczysku mieszkali książęta
brzescy, a obecnie mieści się obowiązkowe dla miłośników
historii Muzeum Piastów Śląskich. Dokładnie obejrzyj płaskorzeźby zdobiące bramę wjazdową do zamku – przedstawiają one władców polskich, począwszy od legendarnego Piasta, a także dynastię książąt śląskich. Znacznie

młodszy, ale równie pasjonujący, jest zamek w Mosznej.
Zamożna rodzina von Thiele-Wincklerów, wzbogacona na
wydobyciu węgla i dobrze prosperujących hutach, pod
koniec XIX wieku postanowiła wznieść rezydencję, która
przyćmi wszystkie inne. Powstała budowla porównywana jest przez jednych do sceny z bajki, a przez innych do...
tortu upieczonego przez szalonego cukiernika,
w dodatku ze świeczkami na cieście. Wyliczono,
że zamek ma aż 99 wież!

Zamek w Mosznej

Niedźwiedź „przebijający” mur - rzeźba z zamku w Mosznej
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Kościół św. Jakuba
Apostoła w Małujowicach

Młyn wodny w Muzeum
Wsi polskiej

Polichromie z kościoła w Małujowicach
Z opolskich zabytków przeszłości należy jeszcze zobaczyć skromny z pozoru kościół św. Jakuba Apostoła w Małujowicach. W tym średniowiecznym, wiejskim kościółku
czekają na was polichromie, czyli ozdobne malowidła,
dające wspaniałe świadectwo tematom, gustom i symbolom fascynującym ludzi sprzed ponad sześciuset lat. Są to
sceny biblijne, które tworzyły niegdyś swego rodzaju wielki komiks – w ten sposób przekazywano treści religijne ludziom, którzy nie umieli czytać.
Opolszczyzna to także kraina o bogatych tradycjach
kultury ludowej. Zachowały się tu dawne obyczaje, takie
jak konna procesja wielkanocna w Pietrowicach. W Muzeum Wsi Opolskiej zobaczysz zabytkowe drewniane
budynki: chałupy, wiatraki, kościół, szkołę, stodoły, młyn

wodny i wiele innych. Poznasz też dawne zwyczaje,
zobaczysz, jak ubierali się
niegdyś mieszkańcy wsi, dowiesz się, co jadali na co dzień.
Z atrakcji naturalnych Opolszczyzny warto polecić najsłabiej chyba znane polskie góry – Góry Opawskie. Są one
najdalej wysuniętym na wschód pasmem Sudetów. Ich
zdobycie to przede wszystkim wspinaczka na najwyższą
Biskupią Kopę. Na szczycie znajduje się schronisko, a już
po stronie czeskiej – zabytkowa wieża widokowa. Wielu
wspinaczy przyciąga także Góra Świętej Anny. Dziś stoi
na niej kościół, ale w epoce przedchrześcijańskiej funkcjonowało tutaj sanktuarium pogańskie plemienia Opolan.

Zabytkowe chałupy w Muzeum Wsi polskiej

Biskupia Kopa

Autor: Koryna Dylewska

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

56

Ilustracje i fotografie: (polichromie z kościoła w Małujowicach, kościół św. Jakuba Apostoła w
Małujowicach, młyn wodny w Muzeum Wsi Opolskiej) MrMR/Shutterstock.com, chałupy w Muzeum
Wsi Opolskiej) MrMR/Shutterstock.com, (Biskupia Kopa) Lukasz Radziejewski/Shutterstock.com

Pagórek tufowy na Górze Świętej Anny
Storczyki
Na koniec wizyty na Opolszczyźnie warto wyprawić się
w naprawdę daleką przeszłość
– do krainy dinozaurów. Wielkie
gady zamieszkują dziś Jura Park
Krasiejów – muzeum paleontologiczne i park rozrywki w jednym.
Półtorakilometrowa ścieżka edukacyjna prowadzi przez teren wyrobiska, w którym odnaleziono przed laty cenne skamieliny
kręgowców. Po drodze będziesz mijać rekonstrukcje mezozoicznych gadów i płazów – aż 200 modeli! Niezwykłych
wrażeń dostarczy ci Tunel Czasu, w którym poznasz historię
wszechświata rozpoczynającą się Wielkim Wybuchem.

Na górze znajduje się rezerwat geologiczny, chroniący
rzadkie zjawiska geologiczne – w tym bazaltowy stożek
wulkaniczny, tzw. pagórek tufowy. Spacerując po rozciągającym się wokół parku krajobrazowym, wypatrujcie
rzadkich gatunków storczyków, które rosną w tutejszych
lasach bukowych.
Na piesze wędrówki doskonale nadają się również Bory
Stobrawskie. Większość leśnego kompleksu porastają
sosny, ale w wielu miejscach znajdziesz także inne stare
drzewa: wiekowe buki w rezerwacie Lubsza i modrzewie
w Śmiechowicach. Zaskakującym elementem Borów są
wielkie wydmy; największe znajdują się na wschód od
wsi Ładza.

Rekonstrukcje dinozaurów w parku w Krasiejowie
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