
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

WYJAZD – godz. 7.00 , Al. J. Słowackiego w 
pobliżu Poczty Głównej, powrót do godz. 20.00 

 

KOSZT – 125 zł. wpłata równoważna z rezerwacją 
na dotychczasowy numer konta obejmuje koszty 

transportu – kameralna grupa, viatoll, opiekę 
przewodnika, ubezpieczenie NNW+KL 

 

Koszty wstępów ok 15zł. 
Zapisy i szczegółowe informacje www.annatour.pl 
 

AnnaTour Biuro Przewodnickie 
Anna Zwiech  

 tel. 604 94 89 81 przewodnik@annatour.pl 
„Zakochaj się w Polsce” 

Ziemia Opolska - nieznane miejsca, 
atrakcje turystyczne 

 

         Termin 25 listopada 2018 

MAŁUJOWICE Nie ma w Polsce drugiej świątyni, którą na 

powierzchni ok. 900 m kw. pokrywają oryginalne gotyckie freski.  
Pomalowane w całości ściany i sklepienie nadają wnętrzu 
niepowtarzalny wygląd. Kościół zwany jest śląską Sykstyną. Już 
sama zwyczajowa nazwa stanowi najlepszą recenzję dla tych 
najwspanialszych polichromii na Śląsku – Perła Szlaku 
Polichromii Brzeskich Dziewięćdziesiąt cztery sceny w formie 
obrazów ze Starego i Nowego Testamentu.  

 

OZIMEK - Gmina Ozimek może 

poszczycić się najstarszym w 

Europie Żelaznym Mostem 

wiszącym - most łańcuchowy 

zbudowany w 1827r. powstał w 

Hucie Małapanew, od 2017 r 

znajduje się na liście pomników 

historii. 

Szlak drewnianego 
budownictwa sakralnego 
województwa opolskiego 

BIERDZANY Kościół 

parafialny pw. św. 
Jadwigi, zbudowany w 
1711 roku, posiada 
barokowe polichromie 
ze scenami ze Starego 
i Nowego Testamentu. 
Najbardziej znany jest 
fragment z 
przedstawieniem 
„Bierdzańskiej Śmierci” 
ukazujący Śmierć z 
klepsydrą stojącą przed 
kupcem. 
 

KOLANOWICE Kościół 
pw. Świętej Barbary z 
1678 r.  Parapet 
empory ozdobiony 12 
malowanymi scenami z 
życia Świętej Barbary, 
strop belkowy 
dekorowany. 

POKÓJ - rzadko spotykane założenie urbanistyczne oparte 

na planie koła z rozchodzącymi się promieniście drogami,  

rondo typu gwiaździstego stanowiące centrum, gdzie stała 

niegdyś barokowa rezydencja rodu książęcego Württemberg 

- założycieli Pokoju.  Kościół ewangelicki imieniem księżnej 

Zofii z drugiej połowy  XVIII wieku, rzut poziomy świątyni ma 

kształt owalny 

JEMIELNICA - czworoboczne założenie klasztorne z wewnętrznym 

dziedzińcem, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, rozbudowany po 
pożarze XVIII wieku, bogate, barokowe wyposażenie wnętrza – kilkanaście 
zabytkowych ołtarzy, ambona, prospekt organowy, polichromie m.in. znanego 
śląskiego malarza Michaela Willmanna. Kompleks stawów pocysterskich, dawny 
młyn, browar i spichlerz.  

OPOLE  Spotkanie z Agnieszką Osiecką, Czesławem 
Niemenem i Wojciechem Młynarskim - Muzeum 
Polskiej Piosenki w Opolu.  
Wieża Piastowska – pozostałość po nieistniejącym 
dziś Zamku Piastowskim zlokalizowanym na 
odrzańskiej wyspie Pasiece. Należy do zabytków 
architektury obronnej, pełni też rolę symbolu Opola. 
Zamek Piastowski został wzniesiony przez księcia 
Kazimierza w 1217 roku, powstał w miejscu 
wczesnośredniowiecznego grodu. 

http://www.annatour.pl/
mailto:przewodnik@annatour.pl

