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Niemodlin
Ruszamy na Śląsk Opolski, by 
zobaczyć zamek z pięknego filmu  
i popróbować wyjątkowego karpia.

Piękna POLSKA

Oryginalnych ornamentów zostało niewiele. To herb  
rodziny von Praschma. Zamek należał do niej do 1945 r.
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Jedno z nielicznych wciąż  
odrestaurowanych pomieszczeń.

To w podziemiach i krypcie niemodlińskiego zamku kryła się ponura tajemnica 
ducha dziewczyny z filmu „Jasminum”. Ale realny zamek też ma swą zjawę.

Dziedziniec zamkowy. Prace nad restauracją budowli toczą się w szybkim tempie. 
Jest nadzieja, że z każdym dniem okazały zamek będzie coraz piękniejszy.

INFOpodróżnika
Niemodlin
Miasto leży 
zaledwie 25 km 
od Opola, bardzo 
blisko autostrady 
A4.  Właśnie tą drogą najłatwiej tutaj 
dostać się samochodem. Można też 
dojechać pociągiem do Opola  
i stamtąd wybrać się do Niemodlina 
autobusem. Pojazdy PKS jeżdżą 
często. Nie powinno być problemów 
z tym środkiem komunikacji.
Zwiedzanie zamku jest możliwe 
codziennie poza poniedziałkami.
Od wtorku do piątku w godzinach 
10.00-16.00. Zwiedzanie  
z przewodnikiem w te dni tylko 
o godzinie 13.15.  
W soboty i niedziele zamek 
udostępniany jest zwiedzającym 
w godz. 10.00-18.00. Zwiedzanie 
z przewodnikiem odbywa się kilka 
razy: o godz. 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 i 17.00. 
Bilety 
Wstęp jest płatny. Bilet normalny 
kosztuje 15 zł, ulgowy (młodzież 
ucząca się, studenci) – 10 zł, bilet 
rodzinny (dwoje rodziców z dziećmi) 
– 35 PLN. Dzieci do 4 lat wchodzą 
bezpłatnie.

Izba tortur (należy kupić 
dodatkowy bilet – za 5 zł).  
Są tu prezentowane stylizowane 
narzędzia z czasów średniowiecza: 
madejowe łoże, osioł hiszpański, 
krzesło inkwizytorskie, pal, dyby, 
kołyska Judasza, jarzmo, córka 
śmieciarza (zwana też bocianem), 
maski i kamienie hańby oraz krzyż 
modlitewny. 
Karp niemodliński został 
uznany za produkt regionalny. 
Restauracja na wyspie serwuje ryby 
z miejscowego gospodarstwa.
Co jeszcze Miłośnicy roślin powinni 
zajrzeć do pobliskiego Lipna, gdzie 
znajduje się piękne arboretum.

Przed wycieczką radzimy zajrzeć 
na stronę niemodlinzamek.pl
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Zbudowany pod koniec 
XIX wieku brzozowski 
ratusz mieści na parte-
rze Muzeum Regionalne.

C ałą wiedzę o Niemodlinie mia-
łam z filmu „Jasminum” w re-
żyserii Jana Jakuba Kolskiego. 

Co prawda klasztor, w którym nie 
do końca uduchowione życie pędzą 
pachnący mnisi w rzeczywistości jest 
zamkiem, ale co tam... Naładowana 
pozytywną energią bijącą z pięknego 
filmu, pojechałam odkryć tajemnice 
zamku w opolskim Niemodlinie. 

Zamek kryje mroczny sekret 
straszliwej nocy poślubnej!

Na miejscu rzucają się w oczy dwie 
wieże – jedna kościelna, a druga 
zamkowa. Wchodzę na zamek przez 
tajemnicze drzwi. Przechodzę przez 
mostek, pod którym na próżno szu-
kać wody! Prowadzi mnie mnich, 
przewodnik w stroju odpowiednim 
do okoliczności.

Opowiada, że niedawno zamek tra-
fił w ręce nowych właścicieli, Polaków,  
i na nowo został otwarty dla zwie-
dzających. W zeszłym roku udało 
się przykryć go nowym dachem. 
Powstrzymało to postępującą ruinę. 
Ale dużo jeszcze do zrobienia. Pod-
łoga części komnat grozi zawaleniem 
stropu. Dlatego zwiedza się wyłącz-
nie bezpieczne zakamarki i tylko  
z przewodnikiem. 

Zachowały się nieliczne freski, ale 
też czekają na odnowienie. Na kory-
tarzach gdzieniegdzie widoczne są 
czerwone i niebieskie szkła. To pozo-
stałości po planie filmowym, podob-
nie jak freski zdobiące wejścia do cel 
„klasztornych” od strony dziedzińca.

Oczywiście nie mogłam zrezygno-
wać z wejścia do piwnic i grobowca, 
w którym pochowani zostali dawni 
właściciele zamku.  Krypty kryją 
wiele tajemnic, m.in. legendę o Bia-
łej Damie. Legenda głosi, że w noc 
poślubną panna młoda, nawoływana 
przez młodego, zalotnie ukryła się  
w jednym z grobowców. Wieko trum-
ny zatrzasnęło się. Kiedy nazajutrz ją 
odnaleziono, była martwa.  Jej duch 
do dzisiaj błądzi po zamku. Niektó-
rzy ją widzieli, inni tylko słyszeli…

Miasto słynie też z karpi. Polecam 
karpia po niemodlińsku oraz zrazy 
zawijane. Pyszne, a ceny niewygóro-
wane.                Magdalena KaMińsKa

Zrazy po niemodlińsku. 
Palce lizać. Polecam.
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Freski przy wejściu  
brata Śliwy powstały  
jako scenografia filmu.

Niemodlin


