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Opolski Szlak

Zamki i Pałace

Z
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amki i pałace, reprezentacyjne budowle o funkcjach
obronnych i mieszkalnych na przestrzeni wieków wpisały się w krajobraz Polski. Te perły architektury dają
świadectwo najdawniejszej historii i stanowią ważne
dziedzictwo kulturowe regionów. Opolszczyzna słynie z prawdziwego bogactwa zamków i pałaców. Wiele z nich w pełni
wyposażonych jest w zabytkowe przedmioty i meble, inne są
w trakcie intensywnej renowacji, w wielu zachowały się parki
i ogrody. Każdy skrywa warte odkrycia tajemnice. Wszystkie
zaś stanowią ważną grupę atrakcji turystycznych Opolszczyzny.

Fundacja Na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 podjęła
działania na rzecz konsolidacji i współpracy obiektów zabytkowych kreując powstanie opolskiego szlaku zamków i pałaców.
Pokonując pętlę wokół Opolszczyzny turyści będę mieli okazję
poznać wszystkie 11 zrzeszonych w projekcie obiektów i skorzystać z ich bogatej propozycji muzealnej oraz infrastruktury
hotelowej i wypoczynkowo-zdrowotnej.
Wydanie niniejszej broszury jest pierwszą wspólną inicjatywą
mającą na celu promocję opolskich pereł architektury jako ciekawych miejsc na spędzanie wolnego czasu.

Wydawnictwo - 2017 r.

ZAMEK PIASTÓW ŚLĄSKICH
BRZEG

z pism starożytnych filozofów mówiące o sprawowaniu władzy
i wymierzaniu sprawiedliwości.
Muzeum Piastów Śląskich, jako jedyna instytucja w Polsce zajmuje się problematyką Piastów Śląskich oraz tradycjami piastowskimi, a także przeszłością historyczno-artystyczną Ziemi
Brzeskiej.
W Muzeum podziwiać można malarstwo śląskie od XV-XVIII w.,
XIV-wieczny łuk myśliwski, sarkofagi książąt legnicko-brzeskich
oraz zabytki z zakresu genealogii, numizmatyki, sfragistyki, malarstwa, rzeźby, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz archiwalia,
starodruki i inne pamiątki o wartości dokumentacyjno-historycznej, związane z problematyką piastowską.
Muzeum prowadzi działalność edukacyjna, oferując lekcje muzealne, odczyty oraz bogaty wachlarz koncertów.

M
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uzeum Piastów Śląskich w Brzegu mieści się w renesansowym zamku z reliktami gotyckimi.
Zbudowany został przez architektów włoskich
w l. 1530-1580.

Jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury w Polsce.
Obiekt składa się z trzech budynków z krużgankami okalającymi dziedziniec zamkowy. Przykładem europejskiej rzeźby renesansowej jest wystrój fasady bramnej z galerią portretowogenealogiczną 24 popiersi władców polskich i książąt śląskich
z dynastii Piastowskiej.
W renesansowych wnętrzach zamkowych zachowały się sale
w skrzydle wschodnim, które nakryte są zwierciadlanymi sklepieniami z lunetami i bogatymi dekoracjami stiukowymi.
W dawnym gabinecie książęcym zachowało się renesansowe
malowidło ścienne z 1584 r. przedstawiające w formie drzewa
genealogicznego popiersiowe wizerunki księcia Jerzego II, jego
żony Barbary oraz ich potomstwa- córek i synów z żonami.
W sali sądowej w latach 1560-65 umieszczono obszerne napisy informujące o datach urodzin księcia, księżnej i ich dzieci.
Znajdują się tam również fragmenty sentencji biblijnych i cytaty

Godziny otwarcia / informacje:
od wtorku do niedzieli godz. 10.00 - 17.00

Kontakt z nami:
Muzeum Piastów Śląskich
Plac Zamkowy 1, 49-300 BRZEG
tel. +48 77 416 32 57, fax +48 77 416 4210
sekretariat @ zamek.brzeg.pl
www.zamek.brzeg.pl

ZAMEK
W DĄBROWIE

22-hektarowym parkiem, mamy szansę prześledzić kilka epok
przeobrażeń architektonicznych. Jej dzisiejszy kształt zawdzięczamy von Hochbergom – ówczesnym właścicielom Książa
i Pszczyny. Goszcząc w Dąbrowie będziecie mieli Państwo
okazję wsłuchać się w „głos odległych czasów”, wyraźnie tutaj uwidoczniony. Informacji na temat zamku udzielą Państwu
członkowie Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury w Gminie
Dąbrowa „DĄBROWSKIE SKARBY”.

W
W

samym sercu województwa opolskiego, wśród
nizinnych, rolniczo-leśnych - rozległych i turystycznie urokliwych - podopolskich terenów leży
Dąbrowa, miejscowość której początki sięgają
przełomu XIII/XIV wieku. Właśnie w tym miejscu przecinają się
najważniejsze szlaki komunikacyjne regionu, dając podstawy do
twierdzenia, że jest ona „oknem na świat” położonej ok. 15 kilometrów na wschód centralnej jednostki administracyjnej.
Przejeżdżając pośród typowej, wiejskiej zabudowy, na szczycie
wzgórza, wznoszącego się na wysokość 184 m npm., dotrzemy
pod bramę wjazdową posiadłości magnackiej. Jej właściciele
przez wieki oddziaływali na rozwój ekonomiczny i duchowość
poddanych tej części Polski, a także wpływali na relacje na dworach europejskich. Swoje losy związały z Dąbrową rody: von
Mettich-Tschetschau, von Prittwitzów, von Larischów, von Ziegler-Klipphausenów, czy książąt von Hatzfeldów i potentatów
europejskich książąt von Hochbergów, wzmacniając znaczenie
miejscowości w ich życiu i działalności gospodarczej.
Wkraczając w podwoje obecnej neorenesansowej, czteroskrzydłowej rezydencji z dziedzińcem, otoczonej wspaniałym

Godziny otwarcia / informacje:
Zwiedzanie zamku z przewodnikiem od kwietnia do września,
w każdy pierwszy weekend miesiąca od 12.00 - 15.00.
Park zamkowy: ogólnodostępny dla zwiedzających;
Zwiedzanie dla grup zorganizowanych po uprzednim
umówieniu terminu.

Kontakt z nami:
Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury
w Gminie Dąbrowa
„DĄBROWSKIE SKARBY”
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa
www.dabrowskieskarby.pl
https://www.facebook.com/dabrowskieskarby/

ZAMEK
GŁOGÓWEK

Wszystkich informacji na temat zamku, historii miasta oraz usług
przewodnickich udziela Muzeum Regionalne w Głogówku. Instytucja odpowiedzialna jest także za organizację Śląskiego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena – największego festiwalu
muzyki klasycznej na Śląsku.

G
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łogówek jest jednym z tych małych miast na mapie
Polski, gdzie historia odznaczyła swoje wyjątkowe
świadectwo w zabytkach architektury, malarstwie
i rzeźbie. Najważniejszy zabytek Głogówka to bez
wątpienia zamek Oppersdorffów, zaliczany do najwspanialszych rezydencji doby renesansu i wczesnego baroku na Śląsku.
Obecnie zamek jest stale remontowany i zwiedzanie jego wnętrz
jest niemożliwe. Dla turystów otwarty jest park wokół zamku,
który ma charakter dwutarasowy. Zgodnie z panującą modą
w XIX wieku został przekształcony w park krajobrazowy.
Jego głównymi elementami pozostały: staw ukształtowany
w sposób naturalny, z zatokami i wyspami, obszerna polana
oraz drzewostan, wzdłuż którego wytyczono nieskomplikowany układ dróg umożliwiający powstanie „promenady” widokowej.
Wejście na teren zamkowego dziedzińca i przedzamcza jest
obecnie niemożliwe z powodu trwającego na zamku remontu.
Park otwarty jest stale dla zwiedzających, wyposażony jest w tablice informacyjne opowiadające historię tego miejsca.

Kontakt z nami:
Muzeum Regionalne w Głogówku
ul. Słowackiego 1, 48-250 Głogówek
tel: +48 774 373 500
muzeum.glogowek@gmail.com
aleksander.dc@gmail.com
www.muzeum.glogowek.pl
www.silesianbeethovenfestival.com
https://www.facebook.com/MuzeumGlogowek

JAKUBUS

J
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AKUBUS, to miejsce gdzie natura łączy się z nowoczesnością, gdzie otaczająca przyroda inspiruje do aktywnego
wypoczynku, który może konkurować tylko z wyśmienitą
kuchnią.

Pałac mieści się w odrestaurowanym neoklasycystycznym dworze z 1882 roku. Unikalny charakter zabytkowego obiektu połączyliśmy z luksusowym i nowoczesnym wnętrzem apartamentów i sal konferencyjnych. Integralną częścią hotelu jest park,
rozległe tereny zielone oraz 3 stawy wraz z plażą. Na terenie
obiektu mieści się Klub Jeździecki Osadkowski wraz ze Szkółką
Jeździecką. JAKUBUS jest organizatorem najważniejszych rangą zawodów jeździeckich.

Kontakt z nami:
JAKUBUS
Jakubowice 36
46-113 Wilków
tel. +48 77 419 56 53
jakubus@jakubus.pl
www.jakubus.pl

ZAMEK
MOSZNA

Z
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amek w Mosznej należy do największej atrakcji turystycznej województwa opolskiego. Słynie w kraju i za
granicą ze swojego niepowtarzalnego uroku za sprawą
bajkowej architektury. W obiekcie funkcjonuje restauracja, kawiarnia, hotel oraz Spa. Dla zwiedzających dostępne
są sale reprezentacyjne, można też podziwiać widok na okolice
z wież zamkowych a latem spacerować pośród azalii i rododendronów licznie wzbogacających park.
W zamku organizowane są konferencje, imprezy rodzinne oraz
zabawy taneczne (andrzejki, sylwester, karnawał). Dzieci i młodzież mogą skorzystać z pobytów wakacyjnych i Zielonych
Szkół.

Godziny otwarcia / informacje:
Hotel jest czynny całodobowo.
Pozostałe usługi są dostępne w różnych godzinach:
Restauracja - 12.00 - 22.00
Kawiarnia - 10.00 - 18.00 (w dni wolne do 19.00)
Spa - 10.00 - 22.00 (poniedziałek - sobota)
Wejście na park - 6.00 - 22.00
Zwiedzanie zamku (w 2018 roku) 10.00 - 16.00
Wejście na wieże (w 2018 roku) 10.00 - 16.00

Kontakt z nami:
Moszna Zamek Sp. z o. o.
Moszna, ul. Zamkowa 1
47-370 Zielina
tel.: +48 77 466 96 78, +48 77 466 96 79
tel. kom. +48 530 357 094
www.moszna-zamek.pl
biuro@moszna-zamek.pl
https://www.facebook.com/zamekmoszna
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ZAMEK KSIĄŻĘCY
NIEMODLIN 1313

Nad dawną fosą przerzucono kamienny most ozdobiony rzeźbami. Ostatnim właścicielem zamku w Niemodlinie był hrabia
Fryderyk Leopold von Praschma, który opuścił jego mury w pośpiechu, w przeddzień wkroczenia do miasta wojsk radzieckich.
Po II wojnie światowej zamek był siedzibą: Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, liceum i szkoły podoficerskiej. Potem przez
10 lat stał opuszczony i niszczał. Od 2016 zamkiem zarządza
FUNDACJA NA RZECZ ZAMKU KSIĄŻĘCEGO NIEMODLIN
1313, dzięki której obiekt przechodzi właśnie gruntowną renowację. W 2017 Zamek został zwycięzcą sondy TOP 5 Zamki
i Pałace na narodowym portalu turystycznym polska.travel.

H
H

istoria Zamku w Niemodlinie sięga czasów prehistorycznych co potwierdzają znaleziska archeologiczne. Od I do III w. n.e przebiegał tędy Bursztynowy
Szlak wiodący od Bałtyku do starożytnego Rzymu.
Niemodliński Zamek często gościł koronowane i cesarskie
głowy. Zwabiony tajemniczym pięknem zamku Jan Jakub Kolski nakręcił tu pełen magii film Jasminum. W 1313 roku Bolesław, syn księcia opolskiego Bolka I, wzniósł kamienny zamek
w miejscu wcześniejszego drewnianego umocnienia. Wokół
drewnianej fortyfikacji, na szlaku handlowym wiodącym ze
Śląska na Morawy powstała osada Niemodlin (Falkenberg).
Do 1532 roku zamek pozostawał własnością śląskich książąt
piastowskich, niemodlińskich i opolskich. Następnie przeszedł
w ręce margrabiów brandenburskich, wywodzących się z dynastii Hohenzollernów. Kolejnymi właścicielami były niemieckie
rody arystokratyczne: Hohenzollern, Logau, Puckler, Promnitz
i Praschma. W XVI i XVII wieku zamek został przebudowany
na renesansową rezydencję z prostokątnym dziedzińcem otoczonym arkadami, a w XVIII wieku został odnowiony w stylu
barokowym. W tym okresie do budynków zamkowych dodano
dwa nowe skrzydła, kaplicę oraz cztery narożne baszty.

Godziny otwarcia / informacje:
Zwiedzanie Zamku:
XI do III: wtorek - niedziela 10.00 - 16.00
IV do X: wtorek - piątek 10.00 - 16.00
sobota, niedziela 10.00 - 18.00

Kontakt z nami:
Fundacja na rzecz Zamku Książęcego
Niemodlin 1313
Rynek 55, 49-100 Niemodlin
www.niemodlinzamek.pl
tel. +48 608 090 840

ZAMEK
OTMUCHÓW

Obecnie na zamku działa Dom Kultury Zamek, który oferuje szeroki zakres usług wypoczynkowo – turystycznych i szkoleniowo
– konferencyjnych. W przyzamkowej restauracji można także
smacznie zjeść. Natomiast w ogrodzie na wzgórzu zamkowym
założonym w XIX w. przez słynnego podróżnika i geografa Aleksandra von Humboldta można do dnia dzisiejszego podziwiać
okazy m.in perukowca, miłorzębu oraz lipy kanadyjskiej.
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awny zamek biskupów wrocławskich malowniczo położony na Przedgórzu Sudeckim na granitowym wzgórzu 225 m n.p.m. Zamek gotycko – renesansowy od
niemalże tysiąca lat górujący nad miastem Otmuchów
i okolicą. Do czasów obecnych zachowała się jedynie połowa
niegdyś założenia na planie zamkniętej od północy podkowy.
Zamek w Otmuchowie zapewnia dobre warunki wypoczynku
i przez swoje położenie oferuje niezapomniane widoki, które
można podziwiać ze wzgórza zamkowego oraz z wieży zamkowej
(wstęp na wieżę 4zł od osoby).
Obiekt owiany mnóstwem legend kryje w swych wnętrzach
unikatowe „końskie schody”, salę kominkową z ukrytym tajnym
przejściem, czy też stropy kasetonowe oraz stropy belkowe zdobione XVII w. polichromią wykonaną z naturalnych barwników.
Wartymi zobaczenia są także cela głodowa oraz cela z zapadnią.
Zamek w Otmuchowie nie jest do końca odkrytym i zbadanym
obiektem, co wzmacnia tylko aurę tajemniczości tego miejsca.
Spragnieni odkrywania tajemnic na pewno znajdą tutaj coś dla
siebie.

Kontakt z nami:
Dom Kultury Zamek w Otmuchowie
ul. Zamkowa 4, 48-385 Otmuchów
tel./fax: +48 77 431 51 48
tel. kom. +48 602 711 173
recepcja@zamek.otmuchow.pl
www.zamek.otmuchow.pl

ZAMEK
ROGÓW OPOLSKI
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amek w stylu renesansowo-klasycystycznym, Dom pod
Kogutem w stylu neogotyckim, piękny park w stylu
angielskim to miejsca, które warto odwiedzić.

Położony 25 kilometrów od Opola, należący do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Zespół zamkowoparkowy w Rogowie Opolskim oferuje odpoczynek w zabytkowych pomieszczeniach.
W Zamku prezentowana jest wystawa dawnej książki, wyświetlany film ukazujący dzieje Zamku.
Do dyspozycji turystów i uczestników konferencji jest baza
hotelowa zlokalizowana w Zamku – 11 miejsc hotelowych
i 17 miejsc w Domu pod Kogutem. Można wynająć, pamiętające bale organizowane niegdyś przez byłych właścicieli, sale
konferencyjne oraz salę kominkową.

Godziny otwarcia / informacje:
Zwiedzanie Zamku codziennie o pełnych godzinach
od 10.00 - 17.00.

Kontakt z nami:
ul. Parkowa
47-312 Rogów Opolski
zamek.rogow@wbp.opole.pl
www.rogow.wbp.opole.pl
tel. +48 77 467 21 08

PAŁAC
SULISŁAW

Od 1909 roku pałac był dzierżawiony, a w 1919 roku został
sprzedany hrabiemu von Franken-Sierstorpff. Po II wojnie światowej pałac przejęła administracja państwowa. Często zmieniający się zarządcy doprowadzili do licznych zniszczeń.
W 2006 roku pałac, folwark oraz park zakupiło Towarzystwo
Inwestycyjne BTA, jego urok i potencjał wypatrzył Jerzy Barprezes BTA. Pałac został odrestaurowany i otwarty w 2012 roku.
Obecnie zachwyca swoim urokiem. W Pałacu na licznych chętnych oczekuje pięciogwiazdkowy hotel, spa oraz restauracja.

P
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ałac w Sulisławiu jest jednym z najbardziej unikatowych
miejsc regionu oraz pierwszym pięciogwiazdkowym
hotelem na Opolszczyźnie. Połączenie ekskluzywnych
wnętrz i dobrodziejstw płynących z zabiegów ajurwedyjskich, spa, jogi i odpowiedniej diety, zapewnia Gościom
możliwość odprężenia i nabrania sił witalnych.
Sulisław od najdawniejszych czasów należał do Ziemi Grodkowskiej. Zaledwie dwadzieścia kilometrów stąd, w Oleśnicy Małej, swoją pierwszą i największą komandorię na Śląsku
mieli templariusze. Już w średniowieczu w Sulisławiu założono majątek, którego właścicielami była rodzina Zedlitzów. Po
nich tutejsze dobra często zmieniały panów, wśród których
byli m. in. Buchtowie z Pruszyny. Z dokumentów wynika, że już
w 1688 r. stał tu dwór z folwarkiem, młyn, a we wsi mieszkało
dwudziestu chłopów, osiemnastu zagrodników oraz szesnastu
chałupników.
Jednym z prominentnych właścicieli tego obiektu był cesarz
król Prus Fryderyk Wilhelm III z dynastii Hohenzollernów
W 1888 roku właścicielem Sulisławia został Hans Karl Hrabia
von Schaffgotsch, syn właścicieli pałacu w Kopicach, za jego
czasów przebudowano Pałac w stylu neogotyckim.

Godziny otwarcia / informacje:
Zapraszamy codziennie od 9.00 - 21.00
tel: +48 77 439 02 40

Kontakt z nami:
Pałac Sulisław Hotel & SPA
Sulisław 24
49-200 Grodków
www.palacsulislaw.pl

WIEŻA PIASTOWSKA
W OPOLU

T
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o pozostałość po nieistniejącym dziś Zamku Piastowskim, zlokalizowanym na odrzańskiej wyspie Pasiece,
w części zwanej Ostrówkiem. Należy do najstarszych
w kraju zabytków architektury obronnej.

Jest symbolem Opola oraz województwa opolskiego.
W latach 2013 – 2014 dokonano gruntownej renowacji obiektu,
największej od lat 30 – tych XX wieku. Celem prac był nie tylko
remont, ale także adaptacja do celów turystycznych.
Dziś Wieża Piastowska to nowoczesne muzeum multimedialne.
Zwiedzanie trwa około 30 minut wraz z opieką przewodnika.
Ze względu na duże zainteresowanie, dla Państwa komfortu zalecamy wcześniejsze rezerwacje pod numerem telefonu:
tel. 77 441 50 20

Godziny otwarcia / informacje:
Poniedziałek – Piątek. 9.00 - 17.00
Sobota – Niedziela 11.00 - 16.00

Kontakt z nami:
Opole, ul. Piastowska 14
Operator - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
tel. +48 77 441 50 20
www.wiezapiastowska.pl

PAŁAC
WIĘKSZYCE

Z
Z

lotu ptaka wygląda bajecznie, niczym miniatura filmowego zameczku Disneya, ale kiedy stawiamy pierwsze
kroki na schodach wiodących do starannie odrestaurowanych wnętrz neogotyckiego pałacu z 1871 roku, zyskuje jeszcze bardziej. Siedem ręcznie malowanych sal: rodowa,
błękitna, rubinowa, szmaragdowa, kryształowa, herbowa, liliowa
z bogatą sztukaterią i stylowymi zabytkowymi meblami sprawia
że w każdej z nich choć bez książęcych tytułów, poczujemy się
w nich po królewsku.
Rok rocznie pałac zdobywa też laury w konkursie na najlepszą
restaurację i nie bez przyczyny wybierają to miejsce miłośnicy
dobrego smaku kuchni, architektury i sztuki.
Od 2017 r. goście mogą korzystać z nowo odrestaurowanych sal
na drugim piętrze, pełniących rolę przestrzeni konferencyjnych.
Restauracja Pałac Większyce, perła architektury i ciekawe miejsce kulinarnych doznań, spotkań towarzyskich i wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, każdego dnia czeka na Gości z tą samą
ciekawością, co w dniu otwarcia.

Godziny otwarcia / informacje:
Poniedziałek - zamknięte
Wtorek - piątek od 12.00/14.00 - 21.00
Sobota od 12.00 - 22.00
Niedziela od 12.00 - 21.00

Kontakt z nami:
Restauracja Pałac Większyce
Większyce, ul. Kozielska 15
tel. +48 77 482 15 25
tel. kom. +48 604 437 632
info@palacwiekszyce.pl
www.palacwiekszyce.pl

FUN DACJA N A R Z E CZ
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