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Publikację wydano w ramach zadania publicznego pn. „Kwitnące opolskie” – kreowanie pozytywnego wizerunku regionu” współfi nansowanego ze 
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Die Publikation wurde im Rahmen des öff entlichen Auftrags „Kwitnące opolskie” - kreowanie pozytywnego wizerunku regionu” (Blühende Region Oppeln 
– Schaff ung eines positiven Bildes der Region) herausgegeben, fi nanziert durch das Budget der Woiwodschaft Oppeln im Rahmen von Werbemaßnahmen 
für die Region Oppeln durch Organisationen und andere berechtigte Subjekte, die als gemeinnützige Organisationen tätig sind



     Sehr geehrte Damen und Herren,

In der Woiwodschaft Oppeln sind viele ausgezeichnet betriebene touristische Objekte präsent. Agrotouristische 
Landbetriebe, ländliche Gasthäuser, kleine Hotels, Wirtshäuser und Restaurants zeichnen sich durch 
stimmungsvolle Einrichtung aus und stellen ein Erinnerungsstück an die Region Oppeln und ein Teil der 
lebenden Werbung dar. Durch ihre Aktivitäten werben sie für die Region nicht nur unter den polnischen, 
sondern auch unter den ausländischen Touristen. Ähnlich wie die auf dem Lande organisierten Feste. Bunte, 
durch die lokale Folklore, die Traditionen und Kultur geprägte Feste sprechen viel über die hier lebenden 
Menschen und sind sehr attraktiv für alle, die außerhalb der Region Oppeln stammen und hier Erholung 
suchen.  Diese einzigmaligen Ortschaften und Ereignisse bilden sog. „touristische Unvergesslichkeiten“, 
dank denen der Aufenthalt in unserer Region bei den Touristen noch lange in Erinnerung bleibt. Die Lokale 
Touristikorganisation der Kreise Kluczbork und Olesno hat beschlossen, diese einzigmaligen Objekte und 
Feste in der Region Oppeln zusammenzufassen und darzustellen. Im organisierten Wettbewerb, in dem 20 
Preisträger ausgezeichnet wurden, haben die Bewohner der Region Oppeln sowie Touristen außerhalb der 
Region, die hier ihren Urlaub verbracht hatten, die Stimmen abgegeben.

 Maria Żurek
Vorsitzende der 

Lokalen Touristikorganisation der Kreise Kluczbork und OlesnoLokalen Touristikorgggganisation der Kreise Kluczbork und Olesno

Szanowni Państwo

Na terenie województwa opolskiego istnieje i doskonale działa wiele obiektów 
turystycznych. Gospodarstwa agroturystyczne, wiejskie pensjonaty, hoteliki, karczmy, 
restauracje posiadają swoisty klimat, kojarzą się z Opolszczyzną i są jej „żyjącą” reklamą. Dzięki 
swej działalności promują region nie tylko wśród polskich, ale i zagranicznych turystów. Podobnie jest 
z imprezami odbywającymi się na wsi. Barwne, głęboko zakorzenione w folklorze, lokalnych tradycjach 
i kulturze mówią wiele o mieszkających tutaj ludziach i są niezwykle atrakcyjne dla osób przyjeżdżających 
spoza Opolszczyzny i szukających wypoczynku. Te unikalne miejsca i wydarzenia to takie „turystyczne 
niezapominajki”, które sprawiają, że turystom trudno zapomnieć pobyt w naszym regionie. 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna postanowiła pomóc wskazać wyjątkowe obiekty 
i imprezy opolskiej wsi. W zorganizowanym konkursie, który wyłonił 20 laureatów, głosowali mieszkańcy 
Opolszczyzny oraz turyści spoza województwa odpoczywający w naszym regionie.

 Maria Żurek
Prezes 

Kluczborsko-Oleskiej  Lokalnej Organizacji Turystycznej 

             S



Agrochatka to rodzinne gospodarstwo ekoturystyczne, które działa 
od 1999 roku i specjalizuje się w edukacji dzieci, młodzieży i doro-
słych – grup zorganizowanych z przedszkoli i szkół oraz turystów 
indywidualnych – według autorskich scenariuszy właścicieli. Obiekt 
posiada 9 miejsc noclegowych w przytulnych pokojach, możliwość 
rozbicia namiotów i postawienia przyczepy kempingowej. Pokoje są 
wyposażone standardowo, ale każdy z nich ma swój odrębny styl. 

Gospodarze, którzy znają język angielski, niemiecki i rosyjski,  or-
ganizują imprezy sezonowe, m.in. Święto Pieczonego Ziemniaka, 
Andrzejki, Halloween, spotkania integracyjne oraz zajęcia weeken-
dowe, prowadzone przez specjalistów np. weekendy z native spe-
akerem z USA, kursy języka angielskiego, przygotowywania zdrowej 
żywności, tańców w kręgu, zajęcia relaksacyjne.

Gospodarstwo znajduje się w Jarnołtówku, u stóp Gór Opawskich, 
tuż przy granicy polsko-czeskiej. Otaczają je cudowne lasy, pola 
i łąki, stanowiące wspaniałe tereny do spacerów, wycieczek rowero-
wych oraz jazdy konnej. Na wytrwałych podróżników czekają liczne 
szlaki turystyczne, łączące pobliskie miejscowości i góry, m.in. Bisku-
pią Kopę (889 m. n.p.m.). 

Na terenie gospodarstwa jest sad, miejsce do gry w piłkę, badminto-
na, tarasy do opalania, bezpieczny parking. Do dyspozycji turystów 
12 miejsc. Apartamenty 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV. 

Dla grup zorganizowanych i na specjalne życzenie gospodarze udo-
stępniają dwa pokoje dwuosobowe ze wspólną łazienką. Miejsce na: 
grill, ognisko,  namiot, samochód campingowy. Rodzinna atmosfera, 
cisza i spokój, bliskość natury. 

Możliwość zorganizowania uroczystości rodzinnych oraz imprez fi r-
mowych.

Der Bauernhof befi ndet sich in der Ortschaft Jarnołtówek, am Fuße 
von Góry Opawskie (deutsch Oppagebirge), nah der Staatsgrenze 
zwischen Polen und Tschechien. Der Hof ist umgeben von Wäldern, 
Feldern und Wiesen, die ausgezeichnete Wanderwege, Fahrradwege 
und  Reitwege bieten. Auf ausdauernde Reisende warten zahlreiche 
Wanderwege, die die nahe gelegenen Ortschaften und das Gebirge 
verbinden, unter anderem: die Bischofskoppe (889 m ü.d.M.). 
Auf dem Hofgelände befi nden sich Obstgarten, Fußballfeld, Bad-
mintonfeld, Sonnenterasse und sicherer Parkplatz. Den Touristen 
stehen 12 Übernachtungsplätze zur Verfügung. Zwei 2-Personen-
Appartements mit Bad/Dusche und TV. 

Für organisierte Gruppen und auf besonderen Wunsch stellen die 
Besitzer zwei Doppelzimmer mit gemeinsamem Bad zur Verfügung. 
Im Hof ist Platz für Grill, Lagerfeuer, Zelt oder Campingwagen. Fa-
miliäre Stimmung, Ruhe und Gelassenheit sowie Naturidylle prägen 
diesen Ort. 

Es gibt durchaus die Möglichkeit, im Hof familiäre Festlichkeiten und 
Geschäftstreff en zu organisieren.

AGROCHATKA ist ein ökologisches Familiengasthaus, das seit 1999 
betrieben wird. Die Besitzer beschäftigen sich vor allem mit Bildung 
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, machen Workshops 
für Kindergärten und Schulen sowie für individuelle Touristen. Die 
Themen werden laut eigenem Unterrichtsschema vorbereitet.  Auf 
die Gäste warten 9 Übernachtungsplätze in stimmungsvoll einge-
richteten Zimmern. Sie können im Sommer auch Zelt aufschlagen 
oder Campingwagen im Hof stellen. Die Zimmer verfügen über 
Standardausstattung, jedes Zimmer zeichnet sich jedoch durch ei-
nen einzigmaligen Stil. 

Die Gastgeber sprechen Deutsch, Englisch und Russisch. Das ganze 
Jahr über werden verschiedenartige saisonbedingte Feste organi-
siert, unter anderem: Bratkartoff elfest, Andreasnacht, Halloween, In-
tegrationstreff en und Wochenendeworkshops, wie z.B. Wochenen-
de mit einem Muttersprachler aus den USA, Englisch-Sprachkurse, 
Kurse zum Thema Vorbereitung vom gesunden Essen, Tanz im Kreis 
sowie Relaxationstrainings. 

Elżbieta i Jerzy Woźniakowie

Biadacz – Brodnica 17

46-233 Bąków

Kreis Kluczbork / powiat kluczborski

tel. (0048) 77 413 21 01, kom. / mobil 0 603 404 530

Wioletta Herbeć

48-267 Jarnołtówek 179

powiat nyski / Kreis Nysa
tel. (0048) 77 439 77 20

kom. / mobil 0 602 720 099

agrochatka@hoga.pl • agrochatka@e-kolot.pl • www.agrochatka.pl • www.e-kolot.pl • skype: agrochatka biuro2@herbec.pl • www.agro.herbec.pl

AGROCHATKA Edukacyjne Gospodarstwo Ekoturystyczne Agroturystyka POD BISKUPIĄ KOPĄ 
Agrotouristik BISCHOFSKOPPE AGROCHATKA Ökotouristik, Agrotouristik und Bildung

AGROCHCHCHCHHHHHHHATATATATATATTATATATATATATATATATKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKA iiiiiiiiiiii i i i tststststststststststststs eeeeeeee e eeeiiiininininininin ökologisches Familiengasthaus, das seit 1999



Otto Patrzek

Pogórze 241

48-220 Łącznik

Kreis Prudnik / powiat prudnicki

tel. (0048) 77 437 54 92

Biadacz-Kamienisko 6  

46-233 Bąków   

powiat kluczborski / Kreis Kluczbork
tel. (0048) 77 413 21 66

kom. / mobil 0 504 259 250  

ekostyl1@poczta.onet.pl • www.ekostylsliczni.pl

DZIKI RAJ Gospodarstwo Agroturystyczne Demonstracyjne Gospodarstwo Ekologiczne EKOSTYLBiobauernhof EKOSTYLWILDES PARADIES Agrotouristik

Gospodarze „Ekostylu” są  pionierami rolnictwa ekologicznego. Od 
1986 roku na 10 ha uprawiają ziemię metodą naturalną, sami przera-
biają zboża na kamiennym młynie i pieką chleby razowe dla gości.

„Ekostyl”  zaprasza na warsztaty edukacji ekologicznej. Pobyt jed-
nodniowy lub kilkudniowy dla grup dzieci, młodzieży i dorosłych 
z warsztatami odpowiednio dobranymi do wieku i poziomu wiedzy 
dzieci. Zajęcia prowadzone są na rozmaite tematy, dotyczą m.in.: tra-
dycji, pszczelarstwa, wędrówki ziarenka do bochenka, poznawania 
zwierząt w gospodarstwie polskim, ochrony środowiska, poznawa-
nia środowiska wodnego i leśnego, produkcji żywności w gospodar-
stwie wiejskim, rolnictwa ekologicznego dla konsumentów i produ-
centów, doradztwa rolnego, świadectw energetycznych czy metod 
zdrowego odżywiania.

Gospodarstwo agroturystyczne „Dziki Raj” usytuowane jest w pięk-
nie położonej miejscowości Pogórze, w okolicy Borów Niemodliń-
skich. Dużo zieleni, świeże powietrza i wspaniały mikroklimat - to 
atuty tego miejsca, które pozwolą Państwu zregenerować siły i od-
począć. 

Obiekt posiada 5 pokoi noclegowych: 2 i 3 osobowych, 3 łazienki 
oraz kuchnię do dyspozycji gości. Skorzystać można także z posiłków 
przygotowanych przez właścicieli. Dodatkową atrakcją jest 2 hekta-
rowy obiekt rekreacyjny z pięknym stawem, obfi cie zarybionym kil-
koma gatunkami ryb. Właściciele organizują rozmaite cykliczne oraz 
okolicznościowe imprezy: urodziny, imieniny, pieczony dzik, spo-
tkania agro-łowieckie, zawody wędkarskie, spotkania edukacyjne z 
młodzieżą szkolną, kuligi, rajdy rowerowe itp.

Der Hof „Dziki Raj” (Wildes Paradies) liegt in einer wunderschönen 
Ortschaft Pogórze, nah am umfangreichsten Waldgebiet um Bory 
Niemodlińskie. Viel Grünfl äche, frische Luft und ausgezeichnetes Mi-
kroklima – das sind die Vorteile dieses Ortes, hier kommen die Gäste 
schnell zu Kräften zurück und werden sich bestens erholen. 

Das Objekt verfügt über 5 Übernachtungsmöglichkeiten: 2- und 
3-Personen-Zimmer, 3 Bäder sowie eine Gästeküche. Den Gästen 
werden auch hausgemachte Gerichte angeboten. Zusätzliche At-
traktion ist das 2 ha zählende Erholungsgelände mit wunderschö-
nem fi schreichem Teich. Die Besitzer organisieren zyklische Feste so-
wie familiäre Festlichkeiten: Geburtstage, Namenstage, Wildschwein 
vom Grill, Jägertreff en, Angelwettbewerbe, Bildungstreff en für Ju-
gendliche, gemeinsame Schlittenfahrten, Fahrradausfl üge usw.

Die Gastgeber des Biobauernhofes „Ekostyl” sind Wegbereiter des 
ökologischen Anbaus. Seit 1986 betreiben sie auf 10 ha ökologi-
schen Anbau, verarbeiten selbst das Korn auf der Steinmühle und 
backen Vollkornbrot für ihre Gäste.

„Ekostyl” lädt zu Ökobildung an. Ein- oder mehrtägiger Aufenthalt 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit entsprechend an den 
Alter und das Wissensniveau der Kinder angepassten Workshops. 
Die Workshop-Themen sind unterschiedlich, u.a.: Imkertradition, 
vom Korn bis zum Brot, Tiere auf dem polnischen Bauernhof, Um-
weltschutz, Wasser- und Waldwelterkennung, Anbau von Lebens-
mitteln im ländlichen Bauernhof, ökologischer Anbau für Konsu-
menten und Produzenten, ländliche Beratung, Energiezertifi kate 
und gesundes Essen.
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Gospodarstwo Gościnne Pałac Heymanna powstało w pozostało-
ściach dawnego majątku ziemskiego. Najstarszy, barokowy pałac 
na Śląsku zbudowany w 1668, położony jest na 3 ha zielonym te-
renie, który gwarantuje wszystkim gościom niezapomniany kontakt 
z przyrodą. W gospodarstwie można zobaczyć rzadką rasę psów – 
Pirenejskie Psy Górskie oraz stadko kotów,  kóz  i kucyka. 

Właściciele oferują kuchnię śląską, przejażdżki po okolicy samocho-
dem terenowym, pływanie na desce surfi ngowej. Możliwość wypo-
życzenia rowerów. Pokoje wyposażone są w większości w łazienki. 
Do dyspozycji gości jest aneks kuchenny i jadalny. Koło „Pałacu Hey-
manna” znajduje się plac zabaw, brodzik dla dzieci, boisko do siat-
kówki, badmintona, miejsce na ognisko i grill. Możliwość rezerwacji 
pokojów on-line na stronie internetowej gospodarstwa.

„Karczma Myśliwska” położona jest przy trasie Opole – Olesno. Oko-
liczne Lasy Szumiradzkie w okresie jesiennym obfi tują w grzyby oraz 
stanowią istny raj dla myśliwych i ludzi lubiących obcowanie z natu-
rą. Specjalnością lokalu są więc dania z dziczyzny (sarna, jeleń, dzik) 
oraz kuchnia regionalna, czyli śląska. Restauracja zaprasza siedem 
dni w tygodniu na obiady, podwieczorki i kolacje. Można zamawiać 
dania na wynos telefonicznie! To świetne miejsce na: przyjęcia ro-
dzinne, komunie, chrzciny, wesela, stypy, imprezy towarzyskie. 
W ofercie także catering.

Lokal klimatyzowany, posiada osobną salę dla palących. Ilość miejsc:  
kameralnie – 50, imprezowo – 70.   Można wynająć także salę konfe-
rencyjną na 25 osób.
Karczma Myśliwska jest czynna codziennie w godzinach 11:00 – 23:00

Dla Gości, którzy zechcą pozostać tutaj dłużej karczma oferuje noclegi.

Das Restaurant „Karczma Myśliwska” liegt an der Landesstraße von 
Opole in Richtung Olesno. Die in der Umgebung liegenden umfang-
reichen Waldgebiete Lasy Szumiradzkie sind im Herbst reichlich mit 
Pilzen versorgt und stellen das Paradies für Jäger und Naturliebhaber 
dar. Die Spezialität des Restaurants ist die regionale bzw. schlesische 
Küche sowie die Gerichte aus Wild, wie Reh, Hirsch und Wildschwein. 
Das Restaurant lädt die Gäste sieben Tage die Woche zu Mittages-
sen, Desserts und Abendessen ein. Das Essen zum Mitnehmen kann 
vorab telefonisch bestellt werden! Es ist ein ausgezeichneter Ort für 
familiäre Festlichkeiten, wie Kommunionfeste, Tauff este, Hochzei-
ten, Leichenschmaus und Gesellschaftstreff en. Im Angebot des Res-
taurants ist auch Catering bzw. Party-Service.

Das Restaurant ist klimatisiert und verfügt über einen gesonderten 
Rauchersaal. Sitzplätze:  im Kreis der Familie – 50, für Festlichkeiten 
– 70, das Mieten des Konferenzraumes mit 25 Sitzplätzen ist auch 
möglich.
Öff nungszeiten des Restaurants:  täglich von 11.00 bis 23.00 Uhr.

Für Gäste, die hier länger bleiben möchten, bietet das Restaurant 
Übernachtungsmöglichkeiten.

Der Gasthof „Pałac Heymanna” wurde auf den Überbleibseln eines 
Landguts gegründet. Das älteste Landgut in Schlesien wurde 1668 
erbaut, liegt auf 3 ha Grünfl äche und bietet den Gästen unvergessli-
che Naturidylle. Hier ist eine seltene Hunderasse zu sehen – Pyrenä-
enberghund sowie Katzen-, Ziegen- und Ponyherde. 

Die Gastgeber bieten den Gästen Spezialitäten der schlesischen Kü-
che, Rundfahrten mit einem Geländewagen in die nahe Umgebung 
und Surfbrettnutzung. Ein Fahrradverleih steht natürlich auch zur 
Verfügung. Fast alle Zimmer sind mit Bad ausgestattet. Zur Verfü-
gung der Gäste stehen eine Küchennische und eine Essecke. Neben 
dem Gasthof „Pałac Heymanna” befi nden sich Kinderspielplatz, Kin-
derschwimmbecken, Volleyballfeld, Badmintonfeld sowie Grill- und 
Lagerfeuerplatz. Es gibt durchaus die Möglichkeit, die Zimmer on-
line auf der Internetseite zu buchen.

Ścibórz 39 

48-370 Paczków

Kreis Nysa / powiat nyski

tel. (0048) 608 476 823 

lub (0048) 696 016 847

Szumirad 9

46-282 Szumirad

powiat kluczborski / Kreis Kluczbork
tel. (0048) 77 413 94 14  wew. 10

sciborz39@wp.pl • poczta@heymann.pl • www.heymann.pl • GG - 415 6886 prochota2@e-kolot.pl • www.e-kolot.pl • skype: prochota2

PAŁAC HEYMANNA Gospodarstwo Gościnne Restauracja KARCZMA MYŚLIWSKA
Restaurant KARCZMA MYŚLIWSKAPAŁAC HEYMANNA Gasthof
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Parafi a pw. NSPJ w Zagwiździu

Herz-Jesu-Pfarrgemeinde  in Zagwiździe

ul. Górki 4, 46-030 Zagwiździe

Kreis Opole / powiat opolski

tel. (0048) 77 421 40 86 

P.U.H. Mileniówka

Milena Polak

powiat oleski / Kreis Olesno
tel. kom.  / mobil 0 604 283 444

info@murow.pl • www.murow.pl • www.zagwizdzie.pl kontakt@mileniowka.pl •  www.mileniowka.pl 

OGRÓD BOTANICZNY W ZAGWIŹDZIU
Rancho MILENIÓWKARanch MILENIÓWKA BOTANISCHER GARTEN IN ZAGWIŹDZIE

Rancho Mileniówka położone jest  w malowniczej miejscowości 
Marki, kilkanaście kilometrów koło Praszki. Szczególna zabudowa 
ośrodka  wkomponowanego w malowniczą roślinność oraz odpo-
wiednio przygotowane tereny rekreacyjne stwarzają możliwość 
różnorodnych form wypoczynku: wędkowanie, wędrówki piesze, 
jesienne grzybobranie, turystyka rowerowa, ognisko, przejażdżki 
bryczką, kulig. 

Obiekt dysponuje „stodołą” na 50 osób idealną na pikniki, spotka-
nia biznesowe, imprezy integracyjne oraz inne przyjęcia na świeżym 
powietrzu.  Można tutaj zjeść pyszne dania z grilla i zamówić pro-
fesjonalny catering. Na terenie Rancha znajduje się budynek małej 
gastronomii – winiarnia, smażalnia ryb, boisko do siatkówki, boisko 
do piłki nożnej, plac zabaw dla dzieci oraz parking. 

Atutami tego miejsca są bliskość lasu, nieskazitelność środowiska, czy-
sty staw znajdujący się na terenie obiektu, niezapomniana atmosfera.

Przyparafi alny Ogród Botaniczny w Zagwiździu stanowi niewątpli-
wie rzadką w okolicy atrakcję botaniczną i turystyczną na szlaku 
ścieżki rowerowej, leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego 
zespołu zabytków Huty Żelaza. Powstał w latach 30-tych, na 0,5 ha 
obszarze znajdującym się za plebanią kościoła. Wykonała go fi rma 
z okolic Jeziora Bodeńskiego. Dzięki znacznym zmianom w ukształ-
towaniu terenu utworzono tu niewielką dolinę dla rynny wodnej, 
wymurowano półokrągły niewielki zbiornik, jako staw dla złotych ry-
bek. Usypano górkę, którą ozdobiono posągiem szczególnie czczo-
nego w tych stronach św. Rocha, patrona chroniącego przed zarazą. 
Wyznaczono powierzchnie i wytyczone ścieżki, założono studnie 
i miejsca czerpania wody. Powstała piękna pergola, która stanowiła 
element urozmaicenia długiego pasażu centralnego, kończącego 
się altaną. Setki różnych roślin znalazło miejsce w tym ogrodzie, 
głównie rododendrony. Wszystkie powierzchnie zostały zapełnione 
roślinnością także luźno leżące jeden na drugim kamienie wapienne 
przeznaczone dla gatunków alpejskich. 

Der auf dem Gelände der Pfarrgemeinde gelegene botanische 
Garten in Zagwiździe stellt eine einzigmalige Attraktion in der Um-
gebung dar, nicht nur im Sinne einer touristischen, sondern auch 
einer botanischen Attraktion. Der Garten liegt in der Nähe eines 
hier verlaufenden Fahrradwegs und in direkter Nachbarschaft der 
historischen Eisenhütte.  Der Garten entstand in den 30er Jahren auf 
einem Gelände von 0,5 ha gleich im Hinterhof der Pfarrgemeinde. Er 
wurde durch eine Firma aus der Region um den Bodensee erstellt. 
Dank der bedeutenden Änderungen in der Flächengestaltung wur-
de hier ein kleines Tal für Wasserrinne gebildet und ein halbkreisför-
miger Behälter eingebaut als Teich für Goldfi sche. Es wurde auch ein 
kleiner Hügel mit der Statuette des Hl. Rochus gebildet, der hier als 
Schutzpatron vor Pest weit und breit verehrt wird. Es wurden Flä-
chen und Wanderwege gebildet, Brunnen und Wasserschöpfstellen 
erstellt. Eine wunderschöne Pergola ist entstanden, die eine Varia-
tion der langen Zentralpassage, gekrönt mit Gartenlaube, gebildet 
hatte. Hunderte von Pfl anzen haben hier ihren Platz gefunden, zum 
größten Teil die Rhododendren. Die ganze freie Fläche wurde mit 
Pfl anzen bedeckt, auch die aufeinander gelegenen Steine wurden 
für die Alpenpfl anzen bestimmt. 

Die Ranch Mileniówka liegt in einer malerischen Ortschaft Marki, einige 
Kilometer von Praszka entfernt. Die besondere Bebauung und das Hi-
neinkomponieren in die malerische Pfl anzenwelt sowie entsprechend 
vorbereiteten Erholungsgeländen sind der perfekte Ort für zahlreiche 
Erholungsformen: Angeln, Wandern, Pilzsammeln im Herbst, Fahrra-
dausfl üge, Lagerfeuer, Kutschfahrten und Schlittenfahrten. 

Der Hof verfügt auch über eine Scheune mit 50 Sitzplätzen, bestens 
geeignet für Picknick, Geschäftstreff en, Integrationstreff en sowie 
andere Feste unter freiem Himmel. Hier können die Besucher aus-
gezeichnete Gerichte vom Grill probieren und professionelles Ca-
tering bestellen. Auf dem Ranchgelände fi nden die Besucher auch 
ein Gebäude mit Weinkellerei und Fischbraterei sowie Volleyballfeld, 
Fußballfeld, Kinderspielplatz und Parkplatz. 

Die Vorteile dieses Ortes sind Waldnähe, frische Luft, sauberes Teich 
auf dem Gelände und unvergessliche Stimmung.



„Na Kamieniu” – to fi lia oleskiego hotelu Alexandra. Mieści się w od-
ległości 5 km od Olesna w Borkach Małych. Hotel dysponuje 21 po-
kojami jedno - dwu i trzy osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym, 
dostępem do internetu i TV Sat. 

Restauracja wygląda niezwykle oryginalnie. Wyłożono ją ciężkim, 
ciemnym granitem, a w zaadaptowanych pomieszczeniach zacho-
wano ciężkie, grube łuki i oryginalne tynki. Drewniane ławy, krze-
sła, stoły, naczynia, siedziska z siodeł końskich przy barze, uprzęże 
i końskie ozdoby – wszystko to sprawia, że zapominamy o miejskim 
zgiełku, z którego przybyliśmy, odrywamy się od codziennych trosk 
i zmartwień. Na stołach królują ryby i mięsa z grilla. W stajni na mi-
łośników czeka dziesięć koni a nauka jazdy konnej prowadzona jest 
pod czułym okiem instruktora. Wierzchem i bryczką można wybrać 
się przez las do Boroszowa lub leśnymi dróżkami do kościoła św. 
Anny w Oleśnie.

Stara Karczma powstała w 1995 i została adaptowana z budynku sto-
doły. Niepozorna zewnątrz zaskakuje gości, którzy przekraczają jej 
progi. Niepowtarzalny, ludowy wystrój wnętrza, stary sprzęt używa-
ny niegdyś przez gospodynie wiejskie składają się na specyfi czny kli-
mat tego miejsca. W pogodne dni i wieczory można przenieść się do 
ogrodu, gdzie nad sadzawką, przy rechocie żab i szumie wodospadu 
delektujemy się kufelkiem zimnego piwa i oryginalnymi zakąskami. 

Specjalnością Starej Karczmy jest typowa kuchnia śląska. Szeroki 
wybór potraw i napojów zaspokoi podniebienie każdego smakosza 
a dyskretna i szybka obsługa sprawi, że będziesz tutaj często wra-
cać.

Das Restaurant Stara Karczma wurde 1995 gegründet und aus einer 
alten Scheune restauriert. Von außen eher unauff ällig beeindruckt 
es die Gäste gleich nach dem Betreten der Räume. Die einzigmalige 
ländliche Einrichtung mit alten historischen Geräten, die ehemals 
von den Landfrauen verwendet wurden, prägt die Stimmung dieses 
Ortes. An sonnigen Tagen und Abenden können die Gäste im Garten 
sitzen und am Brunnen beim Quaken und rauschigen Wasserfall das 
Bierchen mit dazu servierter origineller sog. kalter Platte genießen. 

Die Spezialität des Restaurants ist die typische schlesische Küche. 
Breites Angebot an Speisen und Getränken wird jeden Feinschme-
cker zufrieden stellen. Das diskrete und fl eißige Bedienungsteam 
verursacht, dass der Gast mit Sicherheit zum Freund und Stammgast 
wird.

„Na Kamieniu” ist die Filiale des in Olesno ansässigen Hotels „Alex-
andra“. Es liegt etwa 5 km von Olesno entfernt in der Ortschaft Bor-
ki Małe. Das Hotel verfügt über 21 Ein- und Doppelzimmer sowie 
3-Personen-Zimmer mit Bad/Dusche, Internetzugang und TV. 

Das Restaurant ist originell und stimmungsvoll eingerichtet. Der Bo-
den wurde mit schwerem dunklem Graphit ausgelegt und in den 
restaurierten Räumen wurden schwere dicke Bogen sowie originel-
ler Putz beibehalten. Bänke, Tische, Stühle, Geschirr aus Holz sowie 
Sitze aus Pferdesattel an der Bar, Pferdegeschirr und Pferdeausstat-
tung im Saal - dies alles verursacht, dass der Gast über den Stadtlärm 
vergisst und sich von täglichen Sorgen erholt. Im Restaurant werden 
Fisch- und Fleischgerichte vom Grill serviert. Im Pferdestahl warten 
zehn Pferde und der Reitunterricht wird durch einen ausgebildeten 
Trainer geführt. Von hier aus kommen die Gäste nach Boborszów 
über Wald zu Pferd oder Kutsche bis zur Kirche der Hl. Anna in Ole-
sno.

ul. Oleska 1a, Borki Małe

46-300 Olesno

Kreis Olesno / powiat oleski

tel. (0048) 34 359 60 30 

kom. / mobil 0 602 777 813,  0 607 107 002, 0 607 312 612

Chocianowice 35

46-280 Lasowice Małe

powiat kluczborski / Kreis Kluczbork
tel. (0048) 77 413 27 25

kontakt@alexandra-hotel.net barstarakarczma@interia.pl • stkarczma@e-kolot.pl • skype: stkarczma

NA KAMIENIU Restauracja, Hotel i Stadnina
STARA KARCZMASTARA KARCZMA  NA KAMIENIU Restaurant, Hotel und Pferdehof

się przez las do Boroszowa lub leśnymi dróżkami do kościoła św.
Anny w Oleśnie.

„Na Kamimimiiiiimimmim enenenennenenenenenenenene iiiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu”””””” iiiisisisisisisisisisisisisttttttttttt t t ddddddidididididididieeee Filiale des in Olesno ansässigen Hotels „Alex-



To jedna z wielu imprez dożynkowych odbywa-
jących się corocznie na opolskich wsiach. Święto 
plonów gminy Skoroszyce obchodzono tym ra-
zem 29 sierpnia 2009 r. w Czarnolesie. Uroczystość 
rozpoczęła się tradycyjną dziękczynną mszą św. za 
szczęśliwie zebrane plony, następnie mieszkańcy 
wsi i goście w barwnym korowodzie, z koronami 
dożynkowymi przeszli na miejsce zabawy – bo-
isko sportowe. Tutaj można było obejrzeć wystę-
py: zespołu wojskowej orkiestry dętej z Nysy, 
cyrku z Wrocławia, zespołu „Słońce w Kapeluszu” 
z Łambinowic oraz chóru „Radość”. Podczas do-
żynek można było zobaczyć: pokaz umiejętności 
strażackich, liczne konkursy sportowo-rekreacyj-
ne, wystawę maszyn rolniczych oraz pokaz tre-
sury  policyjnych psów. Atrakcją były przejażdżki 
bryczką po okolicy. W trakcie imprezy można było 
skosztować pysznych ciast zgłoszonych do kon-
kursu na „Najlepsze wypieki dożynkowe”.

Es ist ein der vielen Erntedankfeste, die 
jährlich in der Region Oppeln organi-
siert werden. Das Erntedankfest der Ge-
meinde Skoroszyce wurde dieses Jahr 
am 29. August 2009 in Czarnolas gefei-
ert. Die Feier begann mit dem traditi-
onellen Gottesdienst als Dank für eine 
gute Ernte, danach haben die Gäste und 
die Dorfbewohner an einem Festzug 
teilgenommen, mit den Erntekronen 
sind alle bis hin zum Sportplatz weiter 
gegangen und haben dort lange noch 
gefeiert. Die Besucher bekamen folgen-
de Auftritte zu sehen: Blechkapelle aus 
Nysa, Zirkus aus Wrocław, Musikgruppe 
„Słońce w Kapeluszu” aus Łambinowice 
sowie Chor „Radość”. Während des Ern-
tedankfestes wurden unter anderem 
die Fähigkeiten der Feuerwehr, die 
zahlreichen Sportveranstaltungen, die 
Landmaschinenausstellung sowie die 
Dressur und Führung der Polizeihunde 
dargestellt. Eine der Attraktionen waren 
Kutschfahrten in die nahe Umgebung. 
Während der Feier konnte man ausge-
zeichnete Kuchensorten probieren, die 
am Wettbewerb „Der beste Erntedank-
festkuchen” teilgenommen haben.
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miejsce: Czarnolas, powiat nyski

organizator: Sołectwo w Czarnolesie

Ort: Czarnolas, Kreis Nysa
Organisator: Gemeindegebiet in Czarnolas



Impreza organizowana w Skorochowie – prze-
pięknej miejscowości położonej nad Jeziorem 
Nyskim, w pobliżu Gór Opawskich.  Skierowa-
na jest do turystów przebywających nad jezio-
rem, mieszkańców sołectwa, Nysy i okolic. Na 
wszystkich czeka tutaj zawsze mnóstwo atrakcji 
i świetna zabawa. Można oglądać m.in. zmaga-
nia  drużyn rywalizujących w turnieju piłki noż-
nej na piasku, konkurs rzutu płetwą dla dzieci 
i dorosłych, siłowanie na rękę, konkurs budowli 
z piasku, czy pokaz ratownictwa wodnego. Im-
prezie towarzyszą wystawy twórców ludowych. 
W czasie dożynek można spróbować przysma-
ków przygotowanych przez gospodynie wiej-
skie. Zwieńczeniem całej imprezy jest zabawa 
taneczna. 

Das Fest wurde in Skorochów, 
einem wunderschönen Dorf am 
Neißer See in der Nähe des Oppa-
gebirges organisiert.  Das Ange-
bot richtet sich an Touristen, die 
ihren Urlaub am See verbringen, 
an  Dorfbewohner, Bewohner der 
Stadt Nysa und der Umgebung. 
Auf alle warten hier viel Attraktio-
nen und viel Spaß. Hier erleben die 
Besucher Fußballspiel am Sand, 
Wettbewerb „Schwimmfl osse-
wurf“ für Kinder und Erwachsene, 
Armdrücken bzw. Armwrestling, 
Wettbewerb „Gebäuden auf dem 
Sand“ und Wasserrettung bei Ba-
deunfällen. Begleitend zum Fest 
werden Ausstellungen der Volks-
kunst organisiert. Während des 
Erntedankfests können die Besu-
cher die durch örtliche Landfrauen 
vorbereiteten Gerichte probieren. 
Am Ende der Feier fi ndet das Tanz-
fest zum Erntedankfest statt. 
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miejsce: Skorochów, powiat nyski

organizatorzy: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Skorochów, 

Nyski Ośrodek Rekreacji

Ort: Skorochów, Kreis Nysa
Organisatoren: Verein zur Förderung und zum Aufbau des Dorfes Skorochów, 

Erholungszentrum in Nysa



W konkursie udział biorą drużyny żeń-
skie z poszczególnych miejscowości 
gminy Skoroszyce, które mają za zada-
nie w tradycyjnych strojach i w trady-
cyjny sposób przygotować kapustę do 
kiszenia: poszatkować, posolić, udeptać 
bądź ubić w beczce. Impreza podtrzy-
muje zwyczaj kiszenia kapusty, przy-
pomina stare receptury i tradycyjne 
metody wytwarzania tego przysmaku. 
Wydarzenie to aktywizuje organizacje 
kobiece działające na terenie gminy 
Skoroszyce oraz integruje całą społecz-
ność wiejską. Impreza połączona jest 
z biesiadowaniem i zabawą taneczną 
trwającą do późnych godzin nocnych.

Am Wettbewerb nehmen Frauen 
aus den einzelnen Ortschaften 
der Gemeinde Skoroszyce teil, de-
ren Aufgabe ist, in traditionellen 
Trachten und auf traditionelle Art 
und Weise das Kraut bzw. den Kohl 
einzulegen: feinhobeln, salzen, 
feststampfen oder im Fass schla-
gen. Das Fest unterstützt die Tradi-
tion, im Herbst milchsaures Kraut 
einzulegen, erinnert an die alten 
Rezepte und Traditionen bei der 
Herstellung dieses Leckerbissens. 
Dieses Ereignis aktiviert die Frau-
enorganisationen in der Gemeinde 
Skoroszyce und integriert die gan-
ze ländliche Gesellschaft. Das Fest 
ist mit Feier und Tanzfest bis spät in 
die Nacht verbunden.
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miejsce: Makowice, powiat nyski

organizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Makowicach

Ort: Makowice, Kreis Nysa
Organisator: Landfrauenverein in Makowice



Podczas corocznego „Maciejowskiego Miodu 
Smakowania”, przypadającego na pierwszą so-
botę po 15 sierpnia, na wszystkich gości cze-
ka mnóstwo atrakcji. Można m.in. skosztować 
domowych wypieków gospodyń z Maciejowa; 
zwiedzić Pasiekę Zarodową; zabytkowy, drew-
niany kościół z XVI wieku oraz wyremontowa-
ny przez prywatnego właściciela pałac, który 
posiada status muzeum. Dużym zainteresowa-
niem cieszy się zawsze degustacja miodu oraz 
produkty pochodzenia pszczelego,  które moż-
na kupić w miejscowym sklepie. Dodatkowymi 
atrakcjami są seanse w apiinhalatorach, pokaz 
inseminacji pszczół, miodobrania oraz wykła-
dy na temat produkcji miodu i pszczelarstwa. 
Oprócz tradycyjnej biesiady odbywają się te-
matyczne konkursy dla dzieci i dorosłych.

Foto: Tomasz  Paluch

Während des jährlich in Maciejów 
am ersten Samstag nach dem 15. 
August organisierten Honigfestes 
warten auf die Besucher viele At-
traktionen. Hier können die Besu-
cher hausgemachte Kuchen der 
Landfrauen aus Maciejów probie-
ren, Holzkirche aus dem 16. Jh. so-
wie das durch eine Privatperson re-
staurierte Schloss, das ins Museum 
umgewandelt wurde, besichtigen. 
Großer Beliebtheit erfreut sich im-
mer die Honigverkostung sowie die 
Honigprodukte, die im örtlichen 
Geschäft zu kaufen sind. Zusätzli-
che Attraktionen sind Sitzungen in 
sog. Apiinhalatoren (Apiinhalator 
ist ein Holzhäuschen, in dem man 
die Luft aus inmitten des Häus-
chens platzierten Bienenstockes 
einatmen kann), Bienenbesamung, 
Honigsammeln sowie Vorlesungen 
zum Thema Honigherstellung und 
Imkerei. Neben dem traditionellen 
Fest werden thematische Wettbe-
werbe für Kinder und Erwachsene 
organisiert.

Foto: Tomasz  Paluch
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Foto: Tomasz  Palu

miejsce: Maciejów, powiat kluczborski

organizatorzy: Rada Sołecka i Grupa Odnowy Wsi w Maciejowie

Ort: Maciejów, Kreis Kluczbork
Organisatoren: Ortschaftsrat und Verein zur Förderung und zum Aufbau des Dorfes Maciejów 

 



Impreza organizowana corocznie 
w czerwcu w tutejszej zabytkowej hucie 
żelaza z XVIII w.,  gdzie atmosfera wie-
czorem nabiera tajemniczości i gwaran-
tuje niezapomniane przeżycia. 
Uczestnicy zgodnie z tradycją Nocy 
Świętojańskiej puszczają na rzekę wła-
snoręcznie wykonane z ziół i kwiatów 
wianki. Podczas festynu organizowane 
są konkursy dla dzieci, rejsy łódką stra-
żacką, zabawa taneczna do białego rana 
i inne atrakcje np. pokaz grupy tancerzy 
ognia. Dużym powodzeniem cieszą się 
przysmaki z ogromnego grilla i domowe 
wypieki. Impreza jest doskonałą okazją 
do obejrzenia muzeum z zabytkami wsi 
i odlewnictwa oraz tutejszego pięknego 
Ogrodu Botanicznego.

Die Feier wird jährlich in Juni in der 
historischen Eisenhütte aus dem 
18. Jh. organisiert, in der die Stim-
mung am Abend geheimnisvoll ist 
und außergewöhnliche Erlebnisse 
garantiert. 

Die Teilnehmer werfen traditions-
gemäß selbst gemachte Kräuter- 
und Blumenkränze in den Fluss. 
Während der Feier werden Wettbe-
werbe für Kinder und Erwachsene, 
Feuerwehrbootfahrten, Tanzfest 
bis spät in die Nacht und andere 
Attraktionen u.a. Feuershow orga-
nisiert. Großer Beliebtheit erfreuen 
sich Gerichte vom Grill und haus-
gemachter Kuchen. Das Fest stellt 
die beste Gelegenheit dar, das Mu-
seum sowie den örtlichen botani-
schen Garten zu besuchen.
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miejsce: Zagwiździe, powiat opolski

organizatorzy: Ochotnicza Straż Pożarna Zagwiździe, Rada Sołecka Zagwiździa

Ort: Zagwiździe, Kreis Opole
Organisatoren: Freiwillige Feuerwehr in Zagwiździe, Ortschaftsrat in Zagwiździe



Organizowany od 2007 roku w Skoro-
szycach konkurs popularyzuje utwory 
Karola Wojtyły. 

Impreza skierowana jest do uczniów 
klas gimnazjalnych. Uczestnicy prezen-
tują jeden wybrany przez siebie utwór 
poezji Jana Pawła II. Przy ocenie jury 
bierze pod uwagę m.in: dobór repertu-
aru, interpretację utworu oraz ogólny 
wyraz artystyczny. Konkurs ma cha-
rakter dwustopniowy: I stopień - etap 
szkolny,  II stopień - etap międzygmin-
ny. Wydarzenie to integruje środowisko 
młodzieżowe wokół wartości zawartych 
w nauczaniu Papieża – Polaka, upo-
wszechnia kulturę żywego słowa wśród 
młodzieży oraz rozbudza wrażliwość.

Der seit 2007 organisierte Wettbe-
werb in Skoroszyce popularisiert 
die Dichtkunst von Karol Wojtyła. 

Die Veranstaltung richtet sich an 
Schüler im Gymnasiumalter. Die 
Teilnehmer stellen ein selbst ge-
wähltes Gedicht von Johannes 
Paul II. vor. Bei der Benotung wer-
den unter anderem die Auswahl, 
die Interpretation und die allge-
meine künstlerische Darstellung 
berücksichtigt. Der Wettbewerb ist 
in zwei Stufen eingeteilt: 1. Stufe – 
fi ndet innerhalb der Schule statt, 
2. Stufe – auf Gemeindeniveau. 
Dieses Fest popularisiert unter den 
Jugendlichen die Werte von Papst 
Johannes Paul II., nicht zu verges-
sen über die lebende Sprache, 
und erweckt die Sensibilität der 
Jugend.
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miejsce: Skoroszyce, powiat nyski

organizator: Ośrodek Kultury w Skoroszycach

Ort: Skoroszyce, Kreis Nysa
Organisator: Kulturzentrum in Skoroszyce



Spotkania z Kulturą Żydowską, a właściwie Festiwal 
Kultur jest imprezą organizowaną przez mieszkań-
ców Kraskowa od 2008 roku. Festiwal ma na celu 
przybliżenie tradycji i kultury narodowości, które 
na przestrzeni wieków zamieszkiwały te tereny. 

Inspiracją do zapoznania się z elementami kultury 
żydowskiej był znajdujący się na terenie Kraskowa 
XVIII-wieczny zabytkowy kirkut.

W imprezie udział biorą rozmaici artyści prezentu-
jący tradycyjną kulturę żydowską. Na scenie gościli 
m.in. zespół HAGADA z Krotoszyna, Urszula Makosz 
z Krakowa, zespół SNUNIT z Warszawy. Na uczest-
ników „Spotkania” czeka wiele niezapomnianych 
atrakcji. Obok serii interesujących wykładów, moż-
na m.in. zapoznać się z tajnikami tańca czy kuchni 
żydowskiej.

Die jüdischen Kulturtage, eigentlich 
das Kulturfestival, werden seit 2008 
durch die Bewohner der Ortschaft 
Krasków organisiert. Das Festival hat 
zum Ziel, die Tradition und die Kultur 
von Nationen näher zu bringen, die in 
der Umgebung im Laufe der Jahrhun-
derte gewohnt haben. 

Die Inspiration dazu war der aus dem 
18. Jh. stammende historische jüdi-
sche Friedhof in Krasków.

Am Fest nehmen verschiedene Künst-
ler teil, die die traditionelle jüdische 
Kultur präsentieren. Auf der Bühne 
waren u.a. die Musikgruppe HAGADA 
aus Krotoszyn, Urszula Makosz aus 
Kraków und die Musikgruppe SNU-
NIT aus Warszawa präsent. Auf die 
Besucher warten viele unvergessliche 
Attraktionen. Neben einer Serie von 
interessanten Vorlesungen können 
die Besucher auch den jüdischen Tanz 
und die jüdische Küche kennen ler-
nen.
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miejsce: Krasków, powiat kluczborski

Organizator: Stowarzyszenie Kobiet „Kraskowianki”

Ort: Krasków, Kreis Kluczbork
Organisator: Frauenverein „Kraskowianki”



Turniej Piłki Prądowej jest imprezą cy-
kliczną o charakterze międzynarodo-
wym i ponadregionalnym. W potycz-
kach biorą udział drużyny strażackie 
z Czech, Niemiec, Słowacji i Polski.  
Dopinguje je zawsze kilka tysięcy roz-
entuzjazmowanych kibiców. Niepo-
wtarzalność imprezy polega na jej wi-
dowiskowości – drużyny Ochotniczych 
Straży Pożarnych za pomocą strumienia 
wodnego z węży strażackich próbują 
wbić piłkę do bramki przeciwnika. Usta-
wione są one na dwóch przeciwległych 
końcach odcinka rzeki. Rozgrywanym 
meczom towarzyszą pokazy strażackie, 
twórców ludowych oraz wiele innych 
atrakcji. 

Das Wasserballfest ist ein zyklisch 
organisiertes Fest mit internationa-
len und überregionalen Charakter. 
Am Wettbewerb nehmen Feuer-
wehrmannschaften aus Tschechi-
en, Deutschland, der Slowakei und 
Polen teil. An den Tribünen sitzen 
immer tausende Fans. Die Einzig-
maligkeit des Festes besteht darin, 
dass die Mannschaften versuchen, 
den Ball ins Tor mithilfe von Was-
serstrahl und Feuerwehrschläu-
chen zu werfen. Die Tore stehen an 
zwei Enden eines Flussabschnitts. 
Die Spiele werden von Feuerwehr-
shows, Ausstellungen der Volks-
künstler und anderen Attraktionen 
begleitet.  
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miejsce: Przechód, powiat nyski

organizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Przechodzie

Ort: Przechód, Kreis Nysa
Organisator: Freiwillige Feuerwehr aus Przechód



Impreza odbywa się cyklicznie w drugi 
weekend maja na terenach wystawowych 
Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go i cieszy się ogromną popularnością 
wśród mieszkańców Opolszczyzny. Swo-
ją ofertę prezentują tutaj fi rmy z branży 
ogrodniczej, szkółkarskiej i wikliniarskiej. 
Można zobaczyć także wiele stoisk  z  rzeź-
bami ogrodowymi i rękodziełem ludowym. 
Zatrzymując się na chwilę odpoczynku, 
warto skosztować doskonałych specjałów 
różnych kuchni regionalnych, które przy-
gotowywane są przez koła gospodyń wiej-
skich z województwa opolskiego, a także 
zdrową i ekologiczną żywność. Występu-
jące na scenie zespoły ludowe tworzą nie-
powtarzalny klimat Wiosny Kwiatów. Dla 
dzieci - kolorowe karuzele i wiele konkur-
sów z atrakcyjnymi nagrodami.

Das Fest fi ndet jedes zweite Wo-
chenende im Mai auf Gelände des 
landwirtschaftlichen Beratungs-
zentrums in Łosiów statt und er-
freut sich großer Beliebtheit. Das 
Angebot stellen hier Firmen aus 
den Branchen: Gartenbau, Baum-
schulen und Korbwaren dar. Hier 
bekommen die Besucher viele 
Stände mit Gartenskulpturen und 
Volkskunsthandwerk zu sehen. 
Während einer Pause ist es emp-
fehlenswert, die Spezialitäten der 
regionalen Küche, die durch Land-
frauenvereine vorbereitet wurden 
sowie gesundes ökologisches Es-
sen zu probieren. Auf der Bühne 
sorgen die Volksmusikgruppen 
für die einzigmalige Stimmung 
des Blumenfrühlings. Für Kinder 
stehen bunter Lunapark und viele 
Wettbewerbe mit attraktiven Ge-
schenken zur Verfügung.
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miejsce: Łosiów, powiat opolski

organizator: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Ort: Łosiów, Kreis Opole
Organisator: Landwirtschaftliches Beratungszentrum in Łosiów



Cykl imprez strażackich promujących dzieje po-
żarnictwa i techniki pożarniczej na Górnym Śląsku, 
odbywających się od 2004 roku w Szemrowicach 
(gmina Dobrodzień), w każdy pierwszy weekend 
czerwca. W ramach  tego wydarzenia organizowana 
jest m.in. konferencja popularno–naukowa, której 
uczestnikami są historycy pasjonujący się dziejami 
pożarnictwa na Górnym Śląsku. Strażacka młodzież 
rywalizuje w Górnośląskich Zawodach Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych. 

Zawody Sikawek Konnych są najefektowniejszą  
częścią imprezy, ponieważ biorą w nich udział za-
łogi Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażone 
w dawne, konne wozy strażackie, zwane popularnie 
sikawkami konnymi. Do Szemrowic przyjeżdżają 
załogi OSP z województw: opolskiego, śląskiego, 
dolnośląskiego, małopolskiego i wielkopolskiego, 
a także z Czech i Niemiec. 

Das Fest fördert die Geschichte 
und die Technik der Feuerwehr 
in Oberschlesien und wird seit 
2004 in Szemrowice (Gemeinde 
Dobrodzień) jedes erste Wochen-
ende in Juni organisiert. Im Rah-
men dieses Festes wird u.a. eine 
populärwissenschaftliche Schu-
lung organisiert, deren Teilnehmer 
eine historische Darstellung der 
Feuerwehrgeschichte in Ober-
schlesien zu hören bekommen. 
Die Feuerwehrjugend rivalisiert 
im Wettbewerb Górnośląskie Za-
wody Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. 

Der Wettbewerb für historische 
Feuerwehrkutschen ist der spek-
takulärste Teil des Festes, weil hier 
Mannschaften der Freiwilligen 
Feuerwehr teilnehmen, die in his-
torische Feuerwehrfahrzeuge, da-
runter Pferdekutsche ausgestattet 
sind. Nach Szemrowice kommen 
Mannschaften der Freiwilligen Feu-
erwehr aus den Woiwodschaften 
Oppeln, Schlesien, Niederschlesi-
en, Kleinpolen, Großpolen, sowie 
aus Tschechien und Deutschland. 
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miejsce: Szemrowice, powiat oleski

organizatorzy: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice, Ochotnicza Straż Pożarna, 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Koło Szemrowice

Ort: Szemrowice, Kreis Olesno
Organisatoren: Verein zur Förderung und zum Ausbau des Dorfes Szemrowice, Freiwillige 

Feuerwehr, Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien, Gruppe Szemrowice





ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
tel. (0048) 77 418 52 18 wew. 154
faks (0048) 77 418 65 20 
kolot@op.pl
kolot@e-kolot.pl
www.kolot.republika.pl
www.e-kolot.pl


