
Witam serdecznie pielgrzymów i gości Świa towych Dni Młodzieży na Ziemi 
Opolskiej!

Województwo opolskie to jeden z cie kawszych regionów naszego kraju – taka 
Polska w pigułce. Mamy bogatą przyrodę – jeziora, góry, lasy, wspaniałe zabytki 
architektury, dobrze przygotowane trasy i szlaki turystyczne. Można tutaj nie tylko 
dobrze wypocząć, ale i poznać życzliwych, gościnnych i otwartych ludzi.

Odwiedzajcie Opolskie, by z bliska zobaczyć całe bogactwo regionu – kto tutaj 
przyjedzie, będzie naprawdę oczarowany. Zapraszamy!

I would like to warmly welcome pilgrims and visitors of the World Youth Day 
warmly in the Land of Opole!

The Opole Province is one of the most interesting regions of our country – one 
can say: Poland in a nutshell. We have a rich variety of natural assets – lakes, 
mountains, forests, wonderful historic objects of architecture, well prepared 
routes and tourist tracks. Here it is possible not only to rest well, but also to meet 
good-hearted, hospitable, and open people.

Visit the province of Opole to have a closer look at the whole abundance of the 
region – everyone who comes here will be enchanted. You are welcome!

Andrzej Buła, 
Marszałek Województwa Opolskiego / Opole Province Marshal
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MAPA WOJEWÓDZTWA
SKALA 1 : 275 000

WOJEWÓDZTWO

WWW.OPOLSKIE.PL 
WWW.VISITOPOLSKIE.PL

Marshal’s Office of Opole Province 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
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Zamek w Mosznej

Pałac w Brzegu

Katedra w Opolu
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WIERZBICA GÓRNA. SZACHULCOWY KOŚCIÓŁ ŚW. JACKA / LOG CABIN CHURCH OF ST. HYACINTH

Pierwotny średniowieczny, przejęty przez protestantów w 1592 r., obecny z  lat 1719-22. Dach kryty gontem, 
wieża w dolnej części murowana, w górnej szachulcowa, nakryta prowizorycznym dachem namiotowym. We-
wnątrz późnobarokowy ołtarz główny z 1729 r., organy z początku XVIII w., epitafia drewniane z XVII-XIX w. 
i dwa dzwony z 1520 i 1544 r.

Originally Medieval, taken over by Protestants in 1592, the 
present object from the period of 1719-22. The roof covered 
with wood shingles, the lower part of the tower made of sto-
ne, the upper of log cabin construction, covered with a provi-
sional tented roof. Inside there is a  late-Baroque main altar 
from 1729, an organ from the beginning of the 18th century, 
wooden epitaphs from the period of the 17th to the 19th cen-
turies, and two bells from 1520 and 1544.

KOMORZNO. DREWNIANY KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA I ŚW. JADWIGI  
ŚLĄSKIEJ / WOODEN CHURCH OF THE HOLY HEART OF JESUS AND ST. HEDWIG OF SILESIA

Pierwotny średniowieczny, w 1530 r. przejęty przez pro-
testantów, kolejny z  1623  r., z  którego prawdopodobnie 
zachowała się wieża, obecny z 1753 r. Konstrukcji zrębo-
wej z wieżą konstrukcji słupowej nakrytą ośmiobocznym 
dachem namiotowym, zwieńczonym chorągiewką. We-
wnątrz wczesno- barokowy ołtarz główny z  ok. połowy 
XVII w., późnorenesansowa ambona z 1. połowy XVII w., 
barokowa chrzcielnica i regencyjne organy.

Originally Medieval, taken over by Protestants in 1530, the 
next object from 1623, probably with a  tower preserved 

until today, the present church from 1753, of log cabin construction, with a tower of timber framing covered with 
an octagonal tented roof, crowned with a flag. Inside there is an early-Baroque main altar from about the half of 
the 17th century, a late-Renaissance pulpit from the first half of the 17th century, a Baroque baptismal font and 
a regency organ.

ROŻNÓW. GROBOWIEC W KSZTAŁCIE PIRAMIDY / BURIAL VAULT OF THE SHAPE OF A PYRAMID

Leżący obok drewnianego kościoła grobowiec z  2. poło-
wy XVIII w. w kształcie piramidy, jedna z kilku tego typu 
budowli w  Europie, zbudowany według projektu C. G. 
Langhansa dla rodziny von Eben, spoczywa tu generał 
Krystian von Mohring, którego ciało przeniesiono do pi-
ramidy w 1780 r. 

Located by the wooden church, the burial vault of the shape 
of a pyramid from the second half of the 18th century, one 
of several constructions of the type in Europe, built according 
to a design by C. G. Langhans for the family of von Eben, Ge-
neral Krystian von Mohring is buried here, whose corpse was 
transferred to the pyramid in 1780.

KLUCZBORK. ZAMEK, OBECNIE MUZEUM IM. JANA DZIERŻONA 
CASTLE, AT PRESENT THE MUSEUM OF JAN DZIERŻON

Zamek postawiony pod koniec XIV w. w miejscu XIII-wiecznego dworu 
książęcego. W 1590 r. książęta brzescy wznieśli piętrową budowlę o go-
tyckich oknach, w  1854  r. dobudowano drugą kondygnację. W 1907  r. 
dawna wieża zamkowa została przebudowana na wieżę ciśnień. W 
latach 1931-1932 wyburzono część zabudowań w związku z poprowa-
dzeniem pod budynkiem ulicy. Obecnie siedziba regionalnego Muzeum 
im. Jana Dzierżona. 

The castle was constructed by the end of the 14th century at the spot of 
a ducal manor from the 8th century. In 1590 the dukes of Brzeg constructed 
a  two-storey building with Gothic windows, and in 1854 one more floor 
was added. In 1907 the former tower was transformed into a water tower. 
Within the period of 1931-1932 a part of the building complex was pulled 
down, as a new street was constructed at the place. At preset the object is 
the seat of the Regional Museum of Jan Dzierżon.

BĄKÓW. DREWNIANY KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NMP  
WOODEN CHURCH OF ASSUMPTION OF THE VIRGIN

Pochodzi z XV/XVI w., ok. 1550  r. przejęty przez protestantów i prze-
budowany. Posiada konstrukcję zrębową, wieża o  konstrukcji szkiele-
towo-słupowej. Wewnątrz cenne polichromie z XVI w. (Zwiastowanie, 
Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Św). W ołtarzu głównym najstarszy 
na Śląsku tryptyk gotycki z 1370 r., z kręgu Madonn na Lwie, przenie-
siony po 1810  r. z  klaszoru Minorytów w  Opolu. W części środkowej 
Koronacja MB i Ostatnia Wieczerza, na skrzydłach malowidła świętych 
niewiast. Barokowa ambona z XVIII w., drewniane epitafium Elżbiety 
von Frankenberg z 1676 r. 

The object comes from the turn of the 15th and the 16th centuries, taken 
over by Protestants about 1550, and reconstructed. It is of log cabin con-
struction and the tower has timber framing construction. Inside there are 
valuable polychromes from the 16th century (the Annunciation , the Assumption, and the Descent of the Holy Spirit). 
In the main altar there is the oldest in Silesia Gothic triptych from 1370, one of the series presenting Madonna on 
a Lion, transferred here in 1810 from the monastery of Minorites in Opole. In the central part there is an image of 
Coronation of the Virgin and the Last Supper, the wings present saint women. There is also a Baroque pulpit from the 
18th century, or a wooden epitaph of Elizabeth von Frankenberg from 1676.

KOZŁOWICE. DREWNIANY KOŚCIÓŁ ŚW. JANA CHRZCICIELA  
WOODEN CHURCH OF ST. JOHN THE BAPTIST

Konstrukcji zrębowej, wzniesiony z  fundacji Adama von 
Frankenberga w  1. połowie XVII  w. Przylegająca do ko-
ścioła wieża o  konstrukcji palowej nakryta jest dachem 
namiotowym. Dach siodłowy i  zewnętrzne ściany kryte 
gontem. Wewnątrz późnobarokowy ołtarz, ambona 
z XVIII w. i późnogotycka figura św. Łucji z XVI w., na ścia-
nach prezbiterium i sklepieniu nawy polichromia.

An object of log cabin construction, founded by Adam von 
Frankenberg in the first half of the 17th century. The tower 
adjacent to the church, of timber framing construction, is 

covered with a tented roof. The gabled roof and the outside walls are covered with wood shingles. Inside there is 
a late-Baroque altar, a pulpit from the 18th century, and a late-Gothic figure of St. Lucia from the 16th century, there 
are polychromes on the walls of the chancel and on the vault of the nave.

PRASZKA. KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NMP / CHURCH OF ASSUMPTION OF THE VIRGIN

Halowy, trójnawowy z lat 1872-1874, powstał na miejscu drewnianego 
według projektu Anzelma Krysińskiego, rozbudowany w latach 1911-
1913. Kościół zbudowano na planie krzyża łacińskiego w stylu neoba-
rokowym, elewacje posiadają bogaty wystrój architektoniczny, wnę-
trza sklepione krzyżowo. Wewnątrz barokowe ołtarze z  XVII-XVIII  w., 
barokowa chrzcielnica, klasycystyczny ołtarz główny z XIX w. i srebrny 
relikwiarz z relikwiami św. Walentego.

The hall church with  the nave  and side  aisles  of approximately equal 
height, from the period of 1872-1874 was constructed at the spot of 
a former wooden one, according to the design by Anzelm Krysiński, and 
extended within the years of 1911-1913. The church was constructed on 
the layout of a Latin cross in the neo-Baroque style, the façades have rich 
architectural ornamentation, in the interior there is a cross vaulting. In-
side there are Baroque altars from the period of the 17th and the 18th centuries, a Baroque baptismal font, a Classical 
main altar from the 19th century, and a silver reliquary containing relics of St. Valentine.

BISKUPICE. DREWNIANY KOŚCIÓŁ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ 
WOODEN CHURCH OF ST. HEDWIG OF SILESIA

Wzmiankowany w XIV w., wzniesiony w 1450 r., w obecnym 
kształcie pochodzi z 1718 r. jako dzieło mistrza ciesielskiego 
Jana Mixy z Kraskowa. Kościół posiada konstrukcję zrębową 
z  kwadratową wieżą słupową zwieńczoną baniastym heł-
mem. Siodłowy dach kryty gontem. Wewnątrz późno- ba-
rokowy ołtarz z 1734 r. i ambona z XVII w.

The object was mentioned in old documents from the 14th 
century, constructed in 1450, in its present shape it comes 
from 1718, as a  work of Jan Mixa, the carpentry master 
form Krasków. The church is of log cabin construction and it 

has a square timber frame tower crowned with an onion shape roof. The gabled roof is covered with wood shingles. 
Inside there is a late-Baroque altar from 1734 and a pulpit from the 17th century.

OLESNO. DREWNIANY KOŚCIÓŁ ODPUSTOWY ŚW. ANNY / WOODEN INDULGENCE CHURCH OF ST. ANNE

W  1444  r. postawiono tu niewielką kaplicę. W 1518  r. 
rozbudowano ją już jako kościół, we wnętrzu ustawiono 
późnogotycki ołtarz (początek XVI w.), przypisywany mi-
strzowi Jakubowi ze szkoły Wita Stwosza. Z przełomu XV/
XVI  w. pochodzi otoczona kultem drewniana rzeźba św. 
Anny Samotrzeciej. W latach 1669-1670 mistrz ciesielski 
Marcin Snopek dobudował pięć promieniście rozłożonych 
kaplic, połączonych przejściem z  głównym kościołem. 
Całość widziana z  góry przypomina pięciopłatkową różę 
z  herbu miasta. Dlatego kościół zwany jest „oleską różą 
zaklętą w  drewno”. Do kościoła przylega wieża, wokół 
biegną soboty wsparte na słupach. 

In  1444  a  small chapel was constructed at the spot. In 1518 it was extended into a  church, inside a  late-Gothic 
altar was installed (from the beginning of the 16th century), probably by master Jacob coming from the school of 
Wit Stwosz. The wooden figure of St. Anne with the Virgin and Child, adored with cult, comes from the turn of the 
15th and the 14th centuries. Within the period of 1669-1670 Marcin Snopek, the carpentry master, addend five 
chapels located radiantly, joined with the main church with a passage. The bird’s-eye view of the whole construction 
resembles a five-petal rose from the crest of the city. That is the reason why the church is called the ‘rose of Olesno 
accursed into wood.’ Adjacent to the church, there is a tower, and around there are arcades supported with poles.

BIERDZANY. DREWNIANY KOŚCIÓŁ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ / WOODEN CHURCH OF ST. HEDWIG 
OF SILESIA

Pochodzi prawdopodobnie z XVI w., w 1711 r. rozbudowany. Wewnątrz 
barokowy ołtarz główny z obrazem św. Jadwigi, ołtarz boczny z 1718 r., 
strop i ściany pokrywa polichromia z XVII w. z postaciami ze Starego Te-
stamentu w polskich strojach. Scena przedstawiająca śmierć przycho-
dzącą po skąpca stała się inspiracją do powstania przysłowia „wygląda 
jak bierdzańska śmierć”. Wokół pomnikowe drzewa: 6 dębów i jesion. 

The object probably comes from the 16th century, and it was extended in 
1711. Inside there is a Baroque main altar with a painting of St. Hedwig, 
the side altar from 1718, the ceiling and the walls are covered with a poly-
chrome from the 17th century, presenting images of Biblical characters 
dressed in Polish costumes. The scene showing Death coming for a miser 
became an inspiration for a saying ‘it looks like the Death of Bierdzany.’ 
Around there are monumental trees: six oaks and an ash. 

CZARNOWĄSY. KLASZTOR / CONVENT

W 1228 r. książę opolski Kazimierz ufundował tu klasztor 
Norbertanek, który stał się centrum postępu gospodar-
czego na tych terenach i ośrodkiem znacznych posiadłości 
ziemskich. W skład klasztoru wchodzi barokowy Dom Za-
konnic z 1682 r., późnobarokowa Prałatura z lat 1727-30, 
wokół częściowo zachowany mur obronny z  basztami. 
Kościół parafialny św. Norberta z końca XIII w., po 1777 r. 
gruntownie przebudowany na barokowy. Wystrój wnętrza 
barokowo-klasycystyczny z końca XVIII w. 

In 1228, Casmir,  the duke of Opole, founded a  Norbertine 
convent here, which became a centre of economic progress in the area, as well as an institution of significant land 
property. The convent complex includes a Baroque Nunnery House from 1682, a late-Baroque Prelature from the 
period of 1727-30, around there is a partially preserved defensive wall with turrets. There is also a parish church of 
St. Norbert from the end of the 13th century, which was entirely rebuilt into a Baroque one after 1777. The interior 
decoration presents a Baroque and Classical style from the end of the 18th century. 

RADAWIE. ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY / PALACE-AND-PARK COMPLEX

Klasycystyczny pałac z  lat 1848-52, zbudowany według 
projektu mistrza Rocha, ucznia sławnego Schinkla. Po 
przebudowie w 1922 r. zatracił cechy stylowe, obecnie sie-
dziba Domu Pomocy Społecznej. W parku 9 pomnikowych 
dębów szypułkowych. Obok zabudowania folwarczne 
z połowy XIX w. i zespół dworski z XIX/XX w. Przy bramie 
folwarku stoi neogotycka kapliczka z barokową rzeźbą św. 
Jana Nepomucena z 2. połowy XVIII w. 

A Classical palace from the period of 1848-52, constructed 
according to the design of master Roch, a student of famous 

Schinkel. After the reconstruction in 1922, the object lost its style features, at present it is a seat of the Social Care 
House. In the park there are nine monumental pedunculate oaks. Nearby there are grange buildings from the half 
of the 19th century and a manor complex from the turn of the 19th and the 20th centuries. By the gate of the grange 
there is a neo-Gothic shrine with a Baroque sculpture of St. John of Nepomuk from the second half of the 18th century.

ZĘBOWICE. KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NMP / . CHURCH OF ASSUMPTION OF THE VIRGIN

Neogotycki z  lat 1910-1911, postawiony w  pobliżu 
drewnianego kościółka, wzmiankowanego w  1447  r., 
przebudowanego w 1777 r. W 1925 r. przeniesiono go do 
Gliwic, gdzie służył jako kaplica cmentarna. Na cmentarzu 
przykościelnym pomnik poległych w I i II wojnie światowej 
oraz kaplica z końca XIX w.

The neo-Gothic church from the period of 1910-1911 was 
located near a small wooden church, mentioned in old doc-
uments from 1447, reconstructed in 1777. In 1925 it was 
transported to Gliwice, where it was used as a  cemetery 
chapel. At the church cemetery there is a monument commemorating the dead in World Wars I and II, as well as 
a chapel from the end of the 19th century.

KADŁUB WOLNY. KARCZMA / INN

W 1605 r. doszło tu do wyjątkowego wydarzenia - Jan von Bess sprzedał swój majątek chłopom za kwotę 2500 
talarów, uwalniając ich z poddaństwa i pańszczyzny. Transakcję tę uprawomocniło specjalnie zezwolenie cesarza 
Rudolfa II. Ziemię podzielono między 25 chłopów, lasy, stawy i  karczma pozostały pod zarządem wspólnoty 
chłopskiej. Stąd też wzięła się nazwa wsi. W 1845 r. spółka uzyskała zatwierdzenie sądowe. Wspólnota lasów 
działa nieprzerwanie do dzisiaj, mimo prób przejęcia lasów przez władze hitlerowskie, a po wojnie władze Polski 
Ludowej.

In 1605 there was an unusual event here: John von Bess sold his property to peasants for 2,500 thalers, making 
them free from subjection and serfdom. The transaction was validated with a special permission of emperor Ru-
dolf II. The farming land was divided among 25 peasants, while forests, ponds, and the inn were managed by the 
peasant community. And that is where the name of the village came from – Kadłub Wolny means Free Kadłub. The 
Forest Community has been in operation until today, despite the efforts to take over the forests, made by the Nazi 
authorities and then by the government of the communist Polish People’s Republic.

DOBRODZIEŃ. DREWNIANY KOŚCIÓŁ CMENTARNY ŚW. WALENTEGO / WOODEN CEMETERY 
CHURCH OF ST. VALENTINE

Pierwotny wzniesiony w XVI w., obecny zbudowany w 1630 r. po wielkim pożarze miasta w 1625 r. Wewnątrz 
ołtarz z 1644 r. ufundowany przez Adama Wilhelma Dobrodzieńskiego oraz barokowe obrazy św. Walentego i św. 
Klary. Obok cmentarz z klasycystyczną kaplicą. 

The original object was erected in the 16th century, the present one was constructed in 1630, after the great fire of 
the city in 1625. Inside there is an altar from 1644, founded by Adam Wilhelm Dobrodzieński, as well as Baroque 
paintings presenting St. Valentine and St. Clare. Nearby there is a cemetery with a Classical chapel.

JEMIELNICA. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY / PARISH CHURCH OF ASSUMPTION OF THE VIRGIN

Opactwo cystersów w  Jemielnicy wzmiankowano w  1289  r. Kościół 
klasztorny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny pochodzi z  lat 
1300-28, rozbudowano go na barokowy po 1733  r. Wewnątrz bogate 
barokowe wyposażenie, obok zabudowania klasztorne z wewnętrznym 
dziedzińcem i malownicze stawy rybne.

Parish church of Assumption of the Virgin comes from the period of 1300-
28, and after 1733 it was extended into Baroque style. Inside there are rich 
Baroque decorations, nearby there are monastery buildings with an inner 
yard, as well as picturesque fish ponds.

TURAWA. PAŁAC / PALACE 

Barokowy pałac, pierwotnie zameczek myśliwski książąt 
opolskich. Obecny pałac rozpoczął budować w  1730  r. 
Martin Scholz von Loewenkron, jego syn, Józef, w 1751 r. 
zbudował kaplicę z  wieżą, w  1761  r. powstało skrzydło 
północne i  brama wjazdowa. Kolejną rozbudowę prze-
prowadził w 1847 r. Karl hr. von Garnier. Obok pałacu park 
z pomnikowymi drzewami. 

The Baroque palace was originally a small hunting castle belonging to Opole dukes. The construction of the present 
palace was started in 1730 by Martin Scholz von Loewenkron, and in 1751 his son, Joseph, added a chapel with 
a tower. In 1761 the northern wing was built, as well as the entrance gate. The next extension was carried out by 
count Karl von Garnier in 1847. Near the palace there is a park with monumental trees.

CHRZĄSTOWICE. REZERWAT PRZYRODY SREBRNE ŹRÓDŁA / . SREBRNE ŹRÓDŁA NATURE RESERVE

Utworzony w  2005  r. na powierzchni 23 ha. Powstał w  celu ochrony 
łęgowych i grądowych zbiorowisk leśnych oraz źródliska bezimiennego 
dopływu rzeki Jemielnica. Występują tu: wawrzynek wilczełyko, stor-
czyk kruszczyk szerokolistny, kopytnik pospolity, łuskiewnik różowy, 
przylaszczka pospolita oraz rzadka na nizinach górska roślina - lepięż-
nik biały. Na terenie rezerwatu, w czystych strumieniach, bytuje szklar-
nik leśny, jeden z najbardziej zagrożonych gatunków ważek w Polsce. 
Można także zobaczyć derkacza, dzięcioła czarnego i gacka brunatnego. 

The reserve was founded in 2005 on an area of 23 hectares. It was cre-
ated to protect the communities of mixed Carpinion betuli and riparian 
forests, as well as the headwater area of the unnamed tributary of the 
Jemielnica river. The following species are distributed here: the February 
daphne, the orchid called broad-leaved helleborine, the European wild ginger, the common toothwort, the common 
hepatica, as well as the mountain plant rarely seen in lowland areas – the white butterbur. Within the area of the 
nature reserve, in clear streams it is possible to notice the golden-ringed dragonfly, which is one of the most endan-
gered dragonflies in Poland. One can also see the corn crake, the black woodpecker, and the brown long-eared bat.

TARNÓW OPOLSKI. KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA / CHURCH OF ST. MARTIN

Pierwotny przypuszczalnie z  XIV/XV  w., w  1913-14  r. 
z inicjatywy księdza Czesława Klimasa zbudowano nowy 
korpus na osi północ-południe, powstał wtedy neobaro-
kowy kościół trójnawowy, ze starego kościoła zachowało 
się późnogotyckie prezbiterium. Wewnątrz barokowy 
ołtarz z rzeźbami śś. Michała, Józefa i Jadwigi, rokokowa 
chrzcielnica z  2. połowy XVIII  w., obok kostnica z  XVIII/
XIX w.

The original object probably dated back from the turn of the 
14th and the 15th centuries, in the period of 1913-14, on 
the initiative of priest Czesław Klimas, the new body of the 

structure was constructed along the north-east axis, a neo-Baroque three-nave church was created at that time, and 
the part of the old church that was preserved is the late Gothic chancel. Inside there is a Baroque altar with sculptures 
presenting St. Michael, St Joseph, and St. Hedwig, as well as a Rococo baptismal font from the second half of the 18th 
century, nearby there is a morgue from the turn of the 18th and the 19th centuries.

KAMIEŃ ŚLĄSKI. SANKTUARIUM ŚW. JACKA / SANCTUARY OF ST. HYACINTH

Późnobarokowa rezydencja von Larischów powstała na przełomie XVII 
i XVIII w. z przebudowy należącego wcześniej do rodu Odrowążów zam-
ku. W 1715 r. pokój w wieży, w którym przyszedł na świat św. Jacek, 
zamieniono w kaplicę. Od tego czasu pałac zaczął być traktowany jako 
sanktuarium św. Jacka. Kolejni właściciele, ród von Strachwitz, w latach 
1858 i 1889-1891 przebudowali pałac. Obecnie ma tu swą siedzibę Cen-
trum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

The late-Baroque residence of von Larisch family was created at the turn 
of the 17th and the18th centuries, as a result of the reconstruction of a cas-
tle once belonging to the house of Odrowąż. In 1715 a room in the tower, 
where St. Hyacinth had been born, was changed into a chapel. From that 
time on, the palace started to be considered a sanctuary of St. Hyacinth. 
The next owners, the family of von Strachwitz, within the periods of 1858 
and 1889-1891, reconstructed the palace. At present the object houses the seat of the Centre of Culture and Science 
of the Theology Department of Opole University.

ROGÓW OPOLSKI. ZAMEK / CASTLE

W miejscu obecnej budowli dawniej stał średniowieczny 
zamek zbudowany prawdopodobnie już w XIII w. Do XIX w. 
zamek ulegał modernizacjom. W latach 60. i  70. XX  w. 
zamek w  Rogowie został odremontowany z  naciskiem na 
przywrócenie mu XVII-wiecznego wyglądu. 

At the spot of the present object there once was a Medieval 
castle constructed most probably as early as in the 13th cen-
tury. Until the 19th century the castle was modernized several 
times. In the period of the 60’s and the 70’s of the 20th century 
the castle in Rogów was redecorated to bring it back to its 
17th-century shape.

PRÓSZKÓW. ZAMEK PRÓSZKOWSKICH / CASTLE OF THE PRÓSZKOWSKI FAMILY

Renesansowy zamek wzniesiony przez Jerzego Prószkowskiego 
w 1563 r. Po zniszczeniu przez Szwedów został odbudowany w stylu ba-
rokowym w latach 1677-1683 przez włoskiego architekta Giovanniego 
Seregno. Obecnie nie jest on udostępniony zwiedzającym, gdyż mieści 
się w nim placówka Zakładu Opieki Specjalnej.

The Renaissance castle erected by Jerzy Prószkowski in 1563. Within the 
period of 1677-1683, after the destruction done by the Swedes, the castle 
was reconstructed into Baroque style by Giovanni Seregno, the architect. 
At present the castle is not open to tourists, as it houses the Institution of 
Specialist Care.

CHRÓŚCINA. KOŚCIÓŁ ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA / CHURCH OF ST. PETER AND ST. PAUL

Klasycystyczny, odbudowany po pożarze w  latach 
1792-1793. Wewnątrz późnobarokowe wyposażenie 
z  XVIII- XIX  w. Przed kościołem dzwonnica, której 
dolna część pochodzi z XV/XVI w., górna część i hełm 
– z XX w.

A Classical church reconstructed within the period of 
1792-1793 after a  fire. Inside there are late-Baroque 
decorations from the 18th to the 19th century. In front of 
the church there is a belfry with its lower part from the 
turn of the 15th and the 16th centuries, and its upper part 
and the tented roof from the 20th century.

DĄBROWA. ZAMEK / CASTLE

Późnorenesansowy zbudowany w  latach 1615-
1617 przez Joachima von Tschetschau-Mettich, 
przebudowany na neorenesansowy w  latach 
1894-97. Posiada bogatą dekorację, ciekawostką 
są specjalnie „kręcone” kominy. Obecnie zanie-
dbany obiekt należy do Uniwersytetu Opolskie-
go, planowana siedziba Opolskiego Centrum 
Biznesu. Wokół park o pow. przeszło 20 ha.

The late-Renaissance castle was erected within 
the period of 1615-1617 by Joachim von Tschet-
schau-Mettich, and it was reconstructed into the 
neo-Renaissance style in the years of 1894-97. The 
castle has rich decorations, a curiosity is its twisted chimneys. At present the objects looks neglected and it belongs 
to Opole University, it is intended to house the Opole Centre of Business. Around the object there is a park of an area 
of over 20 hectares.

OPOLE. KATEDRA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW. / 
CATHEDRAL OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS

Pierwotna zbudowana przez Bolesława Chrobrego ok. 1005  r. 
Obecna gotycka bazylika z  końca XIII wieku, odbudowana po 
pożarze w XV w. W 1899 r. nadbudowano neogotyckie wieże. W 
kaplicy Trójcy Świętej pochowano ostatniego księcia opolskiego 
Jana II Dobrego. W katedrze znajduje się cudowny obraz Matki 
Bożej Opolskiej, przywieziony w 1702 r. z Piekar Śląskich.

The original object was built by Bolesław I the Brave about 1005. 
The present Gothic basilica from the end of the 13th century, recon-
structed after a fire in the 15th century. In 1899 neo-Gothic towers 
were added. In the Holy Trinity chapel the last Opole duke, Jan II of 
Opole, was buried. In the cathedral there is the miraculous painting 
of Our Lady of Opole, brought here from Piekary Śląskie in 1702.

POPIELÓW. DREWNIANY KOŚCIÓŁ CMENTARNY ŚŚ. JANA CHRZCICIELA I ANDRZEJA / WOODEN 
CEMETERY CHURCH OF ST. JOHN THE BAPTIST AND ST. ANDREW

Powstanie kościoła datuje się na 1654 r. Drewnianą świą-
tynię wyposażono w bogaty barokowy wystrój. W 1884 r. 
cieśla Frach ze Starych Kolni rozebrał drewniany kościół 
i przeniósł go na cmentarz przy ul. Dworcowej. 

The construction of the church is dated back from 1654. The 
wooden building was equipped in rich Baroque decoration. 
In 1884 the carpenter called Frach from Stare Kolnie dis-
mantled the wooden structure and transferred the church 
to the cemetery in Dworcowa street.

KARŁOWICE. ZAMEK / CASTLE

Wzniesiony przed połową XIV  w., przebudowywany 
w XVI, XVIII i XIX w. Posiada cylindryczną wieżę z XIV w. 
o wysokości 25 m, w 1715 r. przebudowano kaplicę zam-
kową na barokowy kościół. Wokół zamku wyschnięta 
fosa i niewielki park krajobrazowy, obok zamku budynek 
bramny, spichlerz oraz młyn wodny z połowy XIX w.

Erected before the half of the 14th century, reconstructed in 
the 16th, 18th, and the 19th centuries. It has a cylindrical 
tower from the 14th century of the height of 25 metres, in 
1715 the castle chapel was reconstructed into a  Baroque 

church. Around the castle there is a dried up moat and a small landscape park, near the castle there is a gate build-
ing, a granary, as well as a water mill from the half of the 19th century.

NIEMODLIN. ZAMEK / CASTLE

Zamek w  Niemodlinie, jeden z  największych w  wojewódz-
twie opolskim, został wzniesiony ok. 1313  r. przez księcia 
Bolesława Niemodlińskiego. To duże czteroskrzydłowe zało-
żenie w stylu renesansowym z fragmentami gotyckimi i neo-
gotyckimi oraz późnobarokowymi. Po wojnie znajdowały się 
tu instytucje oświatowe, obecnie obiekt stanowi własność 
prywatną. 

The castle in Niemodlin, one of the largest ones in the Opole 
province, was erected about 1313 by duke Bolesław of Nie-
modlin. It is a big four-wing edifice in Renaissance style with 
Gothic and neo-Gothic, as well as late-Baroque elements. After World War II the object was housing educational 
institutions, at present it is a private property.

TUŁOWICE. PAŁAC / PALACE

Tułowicki pałac w  formie klasycystycznej wzniesiony był 
przez Ludwika Praschmę przed 1824  r. W latach 1879-
1889 został przebudowany w  stylu neorenesansowym 
według projektu Carla Heiden- reicha dla rodziny von 
Frankenberg. Obecnie siedziba Technikum Leśnego. 

The palace of Tułowice was erected in Classical style by Lud-
wig Graf Praschma Freiherr von Bilkau before 1824. In the 
period of 1879-1889 it was reconstructed into Renaissance 
style, according to the design by Carl Heidenreich for the 
family of von Frankenberg. At present it houses the Forestry 
Technical School.

FRĄCZKÓW. PAŁAC / PALACE

Pałac w stylu barokowym powstał w latach 1730-1750 z inicjatywy rodziny Gilgen- heimb, rozbudowany został 
pomiędzy 1886 a 1889 r. przez Aleksandra von Francken-Sierstorpff. Obecny kształt pochodzi z lat 1935-1936, 
kiedy po pożarze nadano mu nowy wygląd. W chwili obecnej znajduje się tu hotel i centrum szkoleniowo-kon-
ferencyjne. Więcej: www.fraczkow.pl 

The palace in Baroque style was constructed in the period of 1730-1750 on the initiative of the family of Gilgen-
heimb, and then extended between 1886 and 1889 by Alexander von Francken-Sierstorpff. The present shape comes 
from the period of 1935-1936, when it was reconstructed after a  fire. At present the palace houses a  hotel and 
a training and conference centre. More information: www.fraczkow.pl 

CHRÓŚCINA. KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA / CHURCH OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL

Zbudowany w XV wieku w stylu gotyckim, wieża przebudowana w 1820 r. Wewnątrz płyta nagrobna Jana von 
Popschutz z 1586 r. oraz rokokowe obrazy. 

Erected in the 15th century in Gothic style, the tower reconstructed in 1820. Inside there is a tombstone of John von 
Popschutz from 1586 and Rococo paintings.

GRODKÓW. RATUSZ / TOWN HALL

Ratusz w Grodkowie, pierwotny z XIV-XV w., obecna klasy-
cystyczna budowla projektu Philippiego z Opola powstała 
w  1840  r. W mieście organizowane są Dni Elsnerowskie, 
podczas których odbywają się koncerty muzyki klasycznej, 
jazzowej i rockowej.

The Town Hall in Grodków, the original one from the peri-
od of the 14th and the 15th centuries, at present a Classical 
object designed by Philippi from Opole was constructed in 
1840. In the city there are Elsner’s Days held, when concerts 
are organized of classical, jazz, and rock music. 

KRZYŻOWICE. KOŚCIÓŁ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO / CHURCH OF ASCENSION OF CHRIST

Murowano-szachulcowy kościół, powstały z powiększenia XIV-wiecznej kaplicy. W XV w. wzniesiono prezbite-
rium, wieża pochodzi z 1580 r. Wewnątrz ciekawe stalle z XVII w. z malowaną dekoracją. 

The church was built of brick and with timber framing construction, as an extension of a 14th-century chapel. In 
the 15th century the chancel was built, and the tower dates back from 1580. Inside there are interesting stalls with 
painted decoration.

BRZEG. ZAMEK PIASTÓW ŚLĄSKICH / CASTLE OF SILESIAN PIASTS

Zamek brzeski należy do najznakomitszych rezy-
dencji na Dolnym i  Górnym Śląsku. Przez setki lat 
budowla była siedzibą Piastów rządzących księ-
stwem legnicko-brzeskim. Już w  1311  r. obronny 
zamek stał się siedzibą książąt piastowskich. Wiek 
XVI był okresem renesansowej przebudowy, dzięki 
której do dziś mówi się o brzeskim zamku jako „ślą-
skim Wawelu”. Obecnie w zamku mieści się Muzeum 
Piastów Śląskich, w którym znajduje się ekspozycja 
dotycząca historii miasta i  Piastów śląskich (m.in. 
książęce sarkofagi). 

The castle in Brzeg belongs to the most excellent res-
idences in Lower and Upper Silesia. Throughout hundreds of years the venue was the seat of Piasts governing the 
Lagnica and Brzeg Duchy. As early as in 1311 the defensive castle became the home of Piast dukes. The 16th century 
was a period of Renaissance reconstruction, and as a result of that, until the present times, the castle is referred to as 
‘Silesian Wawel.’ At present the castle houses the Museum of Silesian Piasts, where there is an exhibition concerning 
the history of the city and Silesian Piasts, among others there are ducal sarcophaguses.

MAŁUJOWICE. POLICHROMIE W KOŚCIELE ŚW. JAKUBA APOSTOŁA / POLYCHROMES IN THE 
CHURCH OF ST. JAMES THE APOSTLE

Gotycki kościół z  1250  r., rozbudowany w  1. połowie 
XIV  w. Zachował jeden z  najbogatszych w  Polsce ze-
spół gotyckich polichromii z  lat 60. XIV  w. o  tematyce 
staro- i  nowotestamentowej. Z XV  w. pochodzi kolejna 
seria malowideł. W 1500  r. zbudowano nowy strop, na 
600 deskach namalowano barwne ornamenty roślinne, 
zwierzęce i heraldyczne. Cenny jest też portal z koronacją 
Matki Boskiej, nawiedzeniem św. Elżbiety i  pokłonem 
trzech króli.

The Gothic church from 1250 was extended in the first half 
of the 14th century. It preserved one of the richest in Poland complex of Gothic polychromes from the 60’s of the 14th 
century, related to the Old and the New Testament. The next series of paintings dates back from the 15th century. In 
1500 a new ceiling was built, on 600 boards there were colourful ornaments pained, presenting plants, animals, and 
coats of arms. What is also valuable is the portal with the Coronation of the Virgin, the Visitation of St. Elizabeth, 
and the Adoration of the Magi.

PACZKÓW. WIEŻA WROCŁAWSKA / WROCŁAW TOWER

Stanowi część doskonale zachowanych murów obronnych, dzięki którym Paczków zasłużył na miano „polskie-
go Carcassonne”. Zbudowana w  połowie XIV  w., częściowo zburzona przez husytów w  1429  r., odbudowana 
w 1462 r. Wzniesiona z kamienia łamanego, uzupełnionego cegłą. Ceglane zwieńczenie hełmu rekonstruowano 
w latach 1919-1924. 

The Tower is a part of excellently preserved defensive walls, which made Paczków deserve the name of ‘Polish Car-
cassonne.’ The Tower was constructed in the half of the 14th century, partially destructed by the Hussites in 1429, 
reconstructed in 1462. The object was built of voussoir completed with bricks. The brick crowning of the tented roof 
was reconstructed within the period of 1919-1924.

PACZKÓW. KOŚCIÓŁ ŚW. JANA EWANGELISTY / CHURCH OF ST. JOHN THE EVANGELIST

Wzniesiony w 2. połowie XIV w. jako gotycki, góruje nad miastem dzięki 
swej masywnej wieży. Przed 1447 r. dobudowano kaplicę mariacką. W 
XVI wieku, kiedy Śląsk ogarnęła panika przed najazdem Turków, kościół 
przebudowano na obronny. Rozebrano wtedy wysokie dachy i zbudo-
wano na ścianach obwodowych 4-metrowy mur, na którym można było 
ustawić działa. Mur ozdobiono renesansowymi attykami. Wewnątrz 
wybudowano na wypadek oblężenia studnię, tzw. tatarską. W 1701 r. 
do północnej strony kościoła dostawiono kaplicę św. Rocha.

Erected in the half of the 14th century as a Gothic church, it overlooks the 
city due to its massive tower. Before 1447, the Marian chapel was added. 
In the 16th century, when Silesia was in panic before the Turkish invasion, 
the church was reconstructed into a defensive object. Its high roofs were 
dismantled then and a four-metre-high wall was built on its circumferential walls, which made it possible to install 
cannons on top of it. The wall was ornamented with attics. Inside, a well was constructed, so called ‘Tatar well,’ in 
case of a siege. In 1701 the chapel of St. Roch was built at the northern side of the church.

OTMUCHÓW. ZAMEK / CASTLE

Renesansowy zamek biskupi stoi na szczycie górującego 
nad okolicą granitowego wzgórza (225 m). Gród wzmian-
kowano w roku 1155, ale istniał zapewne już w wieku XI. 
W XIII wieku drewniany gród przebudowano na murowa-
ny zamek. W 1285  r. zamek zdobył i  w  1287  r. zniszczył 
książę wrocławski Henryk IV Probus, który prowadził spór 
z biskupem Tomaszem II. Odbudowany w 1295 r. zamek 
w  XIV  w. został włączony w  system miejskich murów 
obronnych. Biskup Andrzej Jerin (1585-1596) dokonał 
przebudowy zamku na renesansową rezydencję. Jemu 
zawdzięczamy piękną sgraffitową dekorację murów. W 

wyniku sekularyzacji własności kościelnej (1810  r.) zamek otrzymał w  1820  r. minister pruski, Wilhelm von 
Humboldt. W 1828 r. rozebrano skrzydła południowe i północno-zachodnie. W skład zespołu zamkowego wcho-
dzi jedyne zachowane skrzydło północno-wschodnie z  przylegającą do niego wieżą, brama z  XV  w., studnia 
na dziedzińcu; przy zamku resztki obwarowań z  wieżą obronną, bramą wjazdową i  suchą fosą. Dziś zabytek 
wykorzystywany jest jako hotel i mieszczą się w nim restauracje. 

The Renaissance bishops’ castle is located on the top of a granite hill (225 m.) overlooking the city. The defensive 
settlement was mentioned in old documents in 1155, but it most probably existed here as early as in the 11th century. 
In the 13th century the wooden settlement was reconstructed into a stone castle. In 1285 it was conquered and then 
destroyed by Henryk IV the Righteous, the duke of Wrocław, who was in conflict with bishop Thomas II. In 1295 the 
castle was reconstructed and in the 14th century it was included into the system of municipal defensive walls. Bishop 
Andrzej Jerin (1585-1596) rebuilt the castle into a Renaissance residence. It is due to him that we can see the beau-
tiful sgraffito decoration of the walls. As a result of secularisation of church property in 1810, the castle was handed 
over to Wilhelm von Humboldt, a Prussian minister. In 1828 the southern and the north-western wings were dis-
mantled. The castle complex includes only the preserved north-eastern wing with the adjacent tower, the gate from 
the 15th century, the well in the courtyard, and by the castle the relics of defensive structure with the defensive tower, 
the entrance gate, and the dry moat. At present the historic object is in use as a hotel and it houses restaurants.

BISKUPIA KOPA. WIEŻA WIDOKOWA / VIEWING TOWER

Najwyższy szczyt (890 m) polskiej części Gór Opawskich i województwa 
opolskiego już w XVIII w. był celem krajoznawczych wypraw. Atrakcją 
wzniesienia jest wieża widokowa wybudowana w 1898 r. ku czci cesa-
rza Franciszka Józefa I. Na polskich stokach góry znajduje się schronisko 
– Górski Dom Turysty „Pod Kopą Biskupią”. Warto zobaczyć ruiny zamku 
Leuchtenštejn, uroczą dolinę Bystrego Potoku z  rezerwatem przyrody 
„Cicha Dolina” oraz Gwarkową Perć – nieczynny kamieniołom łupków, 
w  którym znajduje się 35-stopniowa drabinka. W 1988  r. na terenie 
Gór Opawskich powstał Park Krajobrazowy, którego biuro znajduje się 
w Pokrzywnej. Więcej: www.biskupiakopa.pl

The highest peak (890 m) of the Polish part of the Opawskie Mountains 
and the Opole province was a destination of tourist expeditions as early 
as in the 18th century. An attraction of the elevation is the Viewing tower 
constructed in 1898 to commemorate Emperor Francis Joseph I. On the 
Polish slopes of the mountain there is a hostel – Górski Dom Turysty ‘Pod Kopą Biskupią.’ It is worth seeing the ruins 
of the Leuchtenštejn castle, the charming Valley of the Bystry Potok stream with the ‘Cicha Dolina’ nature reserve, 
as well as the Gwarkowa Perć – a closed slate quarry, where there is a 35-step ladder. In 1988, within the area 
of the Opawskie Mountains a Landscape Park was founded, which has its office in Pokrzywna. More information: 
www.biskupiakopa.pl

GŁUCHOŁAZY. SZTOLNIA TRZECH KRÓLI / ADIT OF THREE MAGI

Sztolnia miała służyć odwadnianiu kopalń, znajdujących się w rejonie Zlatych Hor. Planowano wykopać 10 km 
długości, jednak ostatecznie udało się wykonać jedynie ok. 5,5 km. Prace rozpoczęto w 1550 r., w 1590 r. wydo-
byto kawałek złota o wadze 1,385 kg, rok później jeszcze większy o wadze 1,780 kg. Oba kawałki podarowano 
cesarzowi Rudolfowi II i znajdują się obecnie w muzeum w Wiedniu. W 1609 r. zakończono eksploatację sztolni, 
a istniejące korytarze zalano. Na polskiej trasie przebiegu Sztolni Trzech Króli można zobaczyć pozostałości trzech 
szybów górniczych. O istnieniu sztolni świadczą też zapadliska, które powstały nad nią, najsłynniejsze z nich 
miało miejsce pod koniec lat 80. XX w. w Konradowie, kiedy zapadł się boczny korytarz sztolni.

The adit was meant to be used for dehydration of mines, which were located within the area of the Zlate Hory moun-
tains. The adit was designed to reach the length of ten kilometres, however, only about 5.5 kilometres were dug out 
finally. The works were started in 1550, and in 1590 a piece of gold of the weight of 1.385 kg was found, and a year 
later there was an even bigger one, of the weight of 1.780 kg. Both pieces were given to Emperor Rudolf II, and at 
present they are in a museum in Vienna. In 1609 the excavation in the adit was ceased, and the existing tunnels were 
flooded with water. Along the Polish route of the Adit of Three Magi it is possible to see relics of three mineshafts. The 
existence of the adit is also proved by the swallow holes which appeared over it, the most famous of them happened 
at the end of the 80’s of the 20th century in Konradów, when the side tunnel of the adit collapsed.

NYSA. BASTION ŚW. JADWIGI / BASTION OF ST. HEDWIG

Jeden z elementów fortyfikacji Twierdzy Nysa, zbudowany 
przez Austriaków w  latach 1643-1709, w  latach 1741-
1758 przebudowany przez Prusaków. Obecne kazamaty 
pochodzą z lat 1771-1774. 

The Bastion is one of elements of the Nysa Stronghold, con-
structed by the Austrians in the period of 1643-1709, and 
within the years of 1741-1758 it was reconstructed by the 
Prussians. The present casemates are dated back from the 
period of 1771-1774.

NYSA. BAZYLIKA ŚŚ. JAKUBA I AGNIESZKI / BASILICA OF ST. JAMES AND ST. AGNES

Pierwotny kościół wzmiankowano w  1298  r., odbudowano go 
w roku 1392 i po pożarze w 1401 r. W latach 1424-1430 architekt 
Piotr z  Ząbkowic wzniósł obecną, potężną budowlę gotycką. Po 
pożarze w 1542 r. dokonano nieznacznych przeróbek. W roku 1583 
wybudowano klatkę schodową. W latach 1648-1650 w atmosferze 
zniszczeń wywołanych wojną 30-letnią postawiono kaplicę zmar-
łych. Wnętrze gruntownie przeobrażono w duchu baroku w latach 
1677-1679. W latach 1889-1895 odnowiono kościół w  duchu 
neogotyckim. Odbudowa zniszczeń wojennych z 1945 r. trwała do 
1961 r. Obecny kościół to późnogotycka budowla z trzema baroko-
wymi kaplicami i neogotycką kruchtą, posiada jeden z najwyższych 
i najbardziej stromych dachów w Europie. 

The original church was mentioned in old documents in 1298, it 
was reconstructed in 1392 and again after a  fire in 1401. In the 
period of 1424-1430 Piotr from  Ząbkowice, an architect, constructed the present immense Gothic object. After 
a fire in 1542, several slight changes were made. In 1583 a staircase was added. In the period of 1648-1650, in the 
atmosphere of destruction caused by the Thirty Years’ War the chapel of the dead was founded. The interior was 
transformed in detail into the spirit of Baroque in the period of 1677-1679. Between 1889 and 1895 the church was 
renovated into neo-Gothic style. The reconstruction after the warfare damage of 1945 lasted until 1961. The present 
church is a late-Gothic object with three Baroque chapels and a neo-Gothic porch, it has one of the highest and the 
steepest roofs in Europe.

MOSZNA. PAŁAC / PALACE

Pałac w  Mosznej ze względu na swój bajkowy wygląd 
jest jednym z  najczęściej fotografowanych obiektów 
pałacowych i  zamkowych na Górnym Śląsku. Najstarszą 
częścią pałacu w Mosznej jest środkowe skrzydło, dawny 
XVIII-wieczny pałacyk myśliwski. Po pożarze w  1896  r. 
pałac rozbudowano, dodając mu dwa skrzydła: wschod-
nie - w stylu neogotyckim i zachodnie - neorenesansowe. 
Pałac ma podobno 99 wież i wieżyczek. Dziś mieści się tu 
Centrum Terapii Nerwic oraz hotel. Nieopodal znajduje się 
również stadnina koni.

The palace in Moszna, for the reason of its fairytale appearance, is one of the most often photographed palace and 
castle objects in Upper Silesia. The oldest part of the palace in Moszna is the central wing, a former 18th-century 
small hunting palace. After the fire in 1896 the palace was extended with two wings: the eastern one in neo-Gothic 
style, and the western one in neo-Renaissance style. The palace is said to have 99 towers and turrets. At present the 
object houses the Centre of Neurosis Therapy and a hotel. Nearby there is a stud farm.

BIAŁA. ZAMEK PRÓSZKOWSKICH / CASTLE OF THE PRÓSZKOWSKI FAMILY

Renesansowy zamek wzniesiony przez książąt opolskich na miejscu dawnej kasztelanii, ok. 1640 r. przebudowa-
ny na barokowy przez możny ród Prószkowskich, później siedziba seminarium nauczycielskiego, szkoły podsta-
wowej i liceum. Obecnie własność prywatna. 

The Renaissance castle was erected by the Opole dukes at the spot of a former castellany and about 1640 it was 
reconstructed into Baroque style by the noble house of the Prószkowski, later it was used as a teachers’ seminar, 
a primary school, and a high school. At present the object is a private property.

SZWEDZKA GÓRKA. SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ / SANCTUARY OF OUR LADY OF 
SORROWS

W XVII  w. powstała tu kapliczka z  obrazem Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. W 1741 r. zbudowano większą kapli-
cę, przebudowaną w 1844 r. W 1894 r. powstały murowane 
stacje drogi krzyżowej oraz szereg kapliczek. W 1936  r. 
starą zakrystię przebudowano na prezbiterium. Po 1945 r. 
skradziono cudowny obraz Matki Bożej, a  sanktuarium 
podupadło. Ponowny okres ożywienia datuje się od lat 70. 
XX w., obecnie kaplica jest miejscem częstych pielgrzymek 
okolicznych mieszkańców.

In the 17th century a  shrine was constructed here, with 
a painting of Our Lady of Perpetual Help. In 1741 the shrine was extended into a  larger chapel, reconstructed in 
1844. In 1894 stone stations of the Cross were built, as well as several shrines. In 1936 the old vestry was recon-
structed into a chancel. After 1945 the miraculous painting of Our Lady was stolen, and the sanctuary fell into de-
cline. The next period of liveliness dates back from the 70’s of the 20th century, at present the chapel is a destination 
of frequent pilgrimages of local inhabitants. 

PRUDNIK. SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA / SANCTUARY OF ST. JOSEPH

Prudnik zapisał się w historii Polski w sposób szczególny. To tutaj przez rok w latach 1954-1955 był więziony 
przez reżim komunistyczny Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński. Prymasa odizolowano w klasztorze 
Franciszkanów oddalonym o kilka kilometrów od zabudowań miasta. Na terenie klasztornym znajduje się gro-
ta lourdzka z 1903 r. W klasztorze można obejrzeć prymasowską celę, a na chętnych czeka sala audiowizualna 
z prezentacją historii sanktuarium. 

Prudnik went down in Polish history in a special way. It is here where for a year, in the period of 1954-1955, the Pri-
mate of the Millennium, Cardinal Stefan Wyszyński was kept in prison by the communist regime. The Primate was 
isolated in the Franciscan monastery, located in a distance of several kilometres from the buildings of the city. Within 
the area of the monastery there is a Lourdes Grotto from 1903. In the monastery one can see the Primate’s cell, and 
for those who are interested, there is also an audiovisual room offering a presentation of the history of the sanctuary.

GŁOGÓWEK. ZAMEK / CASTLE

Renesansowy zamek von Oppersdorffów z lat 1561-1571, 
rozbudowany w XVII w. W czasie potopu szwedzkiego re-
zydował tu król polski Jan Kazimierz, w 1806 r. część zam-
ku strawił pożar. Obiekt odbudowano częściowo w  stylu 
neogotyckim w 1849 r. 

The Renaissance castle of the family of von Oppersdorff was 
constructed in the period of 1561-1571 and extended in the 
17th century. During the Swedish Deluge John II Casimir, king 
of Poland, resided here, and in 1806 a part of the castle was 
damaged in a fire. In 1849 the object was reconstructed, partially in neo-Gothic style.

GŁOGÓWEK. KAPLICA LORETAŃSKA / LORETO CHAPEL

Kościół św. Franciszka z  Asyżu z  XV  w., przebudowany na barokowy w  XVII  w., obok klasztor Franciszkanów, 
wewnątrz bogaty wystrój barokowy i kaplica loretańska z figurą MB z 1630 r., zbudowana na wzór domu MB 
w Loretto i stanowiąca ewenement – kościół w kościele.

The church of St. Francis of Assisi from the 15th century was reconstructed into Baroque style in the 17th century, nearby 
there is a Franciscan monastery, inside there is a rich decoration and a Loreto chapel with a figure of Our Lady from 
1630, built to resemble the Holy House of Our Lady in Loretto and it is an unusual phenomenon – a church in a church.

GÓRA ŚW. ANNY. SANKTUARIUM / ST. ANNE’S MOUNTAIN. SANCTUARY

Położone na szczycie Góry św. Anny (408 m) sanktuarium 
nazywane jest perłą Opolszczyzny. Składa się z  kościoła 
z 1480 r. z cudowną figurą św. Anny Samotrzeciej, prze-
budowanego na barokowy przez hr. Gaschina w  latach 
1671-73, i klasztoru Franciszkanów z lat 1733-49. Wokół 
w  latach 1700-09 zbudowano 33 kaplice kalwaryjne. 
Całość stanowi cel licznych pielgrzymek i nosi miano Po-
mnika Historii.

The Sanctuary located on the top of St. Anne’s Mountain 
(408 m) is called a  pearl of the Opole Land. The complex 

consists of a church from 1480 with a miraculous figure of St. Anne with the Virgin and Child, which was reconstruct-
ed into Baroque style by count Gaschin in the period of 1671-73, as well as of the Franciscan monastery from the 
period of 1733-49. Round the place, within the period of 1700-09, 33 Calvary chapels were built. The whole complex 
is a destination of frequent pilgrimages and it is a National Historical Monument.

KLUCZ. KOŚCIÓŁ ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ / CHURCH OF ST. ELIZABETH OF HUNGARY

Drewniany kościół z 1610 r., przebudowany w 1748 r. Wewnątrz znajduje się XVIII-wieczne wyposażenie: ambo-
na, feretron z wizerunkiem św. Anny oraz fragment chrzcielnicy z początków XIV w. i gotyckie rzeźby św. Jadwigi 
i Matki Boskiej Bolesnej.

The wooden church from 1610 was reconstructed in 1748. Inside there is a 18th-century decoration: a pulpit, a fer-
etrum with an image of St. Anne, as well as a part of a baptismal font from the beginning of the 14th century, and 
Gothic figures of St. Hedwig and of Our Lady of Sorrows. 

KĘDZIERZYN-KOŹLE. KOŚCIÓŁ ŚW. ZYGMUNTA / CHURCH OF ST. SIGISMUND

Gotycki kościół parafialny w Koźlu wzmiankowany był po raz pierwszy w 1293 r. W 1454 r. spłonął w pożarze 
miasta, ale odbudowano go w  latach 1489-1570. W 2. połowie XIX  w. przebudowany został w  stylu neogo-
tyckim. W bocznej kaplicy znajduje się obraz MB Kozielskiej z początku XV w. Od 2007 r. w Kędzierzynie-Koźlu 
odbywają się Dni Twierdzy Koźle, podczas których odtwarzane jest historyczne oblężenie twierdzy przez wojska 
napoleońskie z 1807 r. 

The Gothic parish church in Koźle was first mentioned in old documents in 1293. In 1454 it was destructed in 
a fire but it was rebuilt in the period of 1489-1570. In the second half of the 19th century it was reconstructed into 
neo-Gothic style. In a side chapel there is a painting of Our Lady of Koźle from the beginning of the 15th century. Since 
2007, in Kędzierzyn-Koźle there has been the event of Days of Koźle Stronghold held, when the historic siege of the 
fortress by the Napoleonic troops in 1807 is reconstructed.

WIĘKSZYCE. PAŁAC / PALACE

Powstanie zespołu datuje się na rok 1871. Podstawą 
kompozycji jest pałac z  kremowej cegły zbudowany 
w  najwyższym punkcie wzniesienia. Obecnie pałac 
jest w  rękach prywatnych i  znajduje się w  nim re-
stauracja. 

The foundation of the complex is dated back from 
1871. The base of the arrangement is the palace of 
cream-coloured brick, located at the highest point of 
the terrain elevation. At present the palace is a private 
property and there is a restaurant.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Spirit
https://en.wikipedia.org/wiki/Nave
https://en.wikipedia.org/wiki/Aisle

