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Stres jest wpisany w naszą codzienność niezależ-
nie od naszej woli.

Można go jednak okiełznać nie dając mu się zdomino-
wać.

Wspólnie z naszymi czeskimi przyjaciółmi zapraszam 
Was na chwile relaksu z kolorowanką dedykowaną opol-
skiemu i czeskiemu folkowi. 

Niech te momenty Waszego skupienia z kredką w dłoni 
pozwolą przenieść się w świat barwnych strojów i łąk peł-
nych kolorowych kwiatów.

Być może poczujecie zapach pola, ogrodu, dobrej kawy 
czy herbaty  podanej w pięknej malowanej filiżance…

Przy okazji dowiecie się jak powstała  i czym różnią się 
wzory opolskie od czeskich, z czego składa się różany motyw kwiatowy, co to jest oplecek su-
kienny, ile nasion ma owoc granatu?, co symbolizuje serce we wzornictwie ludowym?.

Życzę każdemu, aby przeniósł się w świat bez zgiełku i cwału, pełnym barw i poczucia 
własnej mocy i siły wynikającej z pokonania stresu. 

Ewa Maria Piłat
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Stres je součástí našeho každodenního života bez ohledu na naši vůli. Lze ho však 
zkrotit, aniž by nás ovládl.

Společně s našimi českými přáteli Vás zvu na několik chvil relaxace s omalovánkou věno-
vanou opolskému a českému lidovému designu.

Přeji Vám, aby tyto okamžiky Vašeho soustředění s pastelkou v ruce Vám otevřely dveře 
do světa barevných kostýmů a lučin plných barevných květin.

Možná pocítíte vůni pole, zahrady, dobré kávy nebo čaje podávaného v krásně malovaném 
šálku...

U této příležitosti se dozvíte, jak vznikla a čím se liší opolské a české vzory, z čeho se sklá-
dá květový motiv s růží a co je živůtek, kolik semínek má granátové jablko a co symbolizuje 
v lidovém designu.

Přeji každému, aby se před ním otevřel svět bez zmatku a shonu, plný barev a pocitu vlast-
ní moci a síly vyplývající z překonání stresu.

Ewa Maria Piłat
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10 lipca 2018 r. w tzw. Stodole w Leśnicy odbyły się warsztaty twórczego malowania, 
w czasie których uczestnicy podzieleni na 4 grupy tworzyli wielkoformatowe prace. Każ-
da z grup przygotowała po dwie prace. Pierwsza czerpała inspiracje z polskiego i czeskie-
go wzornictwa kwiatowego i zawierała charakterystyczny dla opolskiego wzoru czarny 
kontur. Druga praca była odwzorowaniem pierwszej, ale bez użycia czarnej farby, a więc 
bez zaznaczenia krawędzi.

Dzięki połączeniu wzornictwa z dwóch różnych regionów, ludowy kwiat prze-
obrażony został w nieuchwytny kształt i stworzył piękne abstrakcyjne polsko-cze-
skie dzieła sztuki .

10. července 2018 v tzv. Stodole v Leśnicy se konaly dílny tvůrčího malování, během 
nichž byli účastníci rozděleni do 4 skupin a tvořili velkoformátové práce. Každá skupina 
připravila dvě díla. První čerpalo inspirace z polských a českých květových vzorů a ob-
sahovalo typický pro opolský design černý obrys. Naopak druhé dílo zobrazovalo první 
práci, ale bez využití černé barvy, tj. bez vyznačování obrysu.

Díky propojení designu ze dvou odlišných regionů byl lidový květ přenesen do 
neuchopitelného tvaru a vytvořil tak krásná abstraktní polsko-česká umělecká 
díla .
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Czym charakteryzuje się opolska kompozycja ludowa? 

symetrią kształtu
symetrią koloru

symetrią konturu

kompozycjami bukietowymi
kompozycjami wianka

kompozycjami obramowania

Čím se vyznačuje opolská lidová kompozice?
symetrií tvaru
symetrií barvy

symetrií obrysu

kyticovými kompozicemi
věncovými kompozicemi
lemujícími kompozicemi

 

3 
X K
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Czym charakteryzuje się czeska kompozycja ludowa?
symetrią kształtu
symetrią koloru 

lustrzanym odbiciem 
brakiem czarnego konturu

Čím se vyznačuje česká lidová kompozice?
symetrií tvaru  
symetrií barvy

zrcadlovým odrazem
chybějícím černým obrysem

14



15



Uczestnicy zainspirowani wzornictwem opolskim i czeskim tworzyli piękne kompo-
zycje typowe dla wzornictwa opolskiego, morawskiego, ale również takie które łączyły 
dwa, tak odrębne regiony. 

Ewa Grochla przygotowała rysunek przedstawiający typową opolską kompozycję 
kwiatową połączoną sercem. Wzór ten jest elementem kompozycji, która bardzo często 
pojawia się na opolskich kroszonkach.  

Początkowo kroszonki ozdabiane były symboliką pogańską - czyli rozetami, wiatracz-
kami, gwiazdkami, rombami, trójkątami, słońcami. Stosowana ornamentyka uległa jed-
nak ewaluacji, do której regionalni twórcy wprowadzili symbolikę roślinną, a ta z cza-
sem wyparła stosowane do tej pory wzory geometryczne.

Opolskie kroszonki, misternie zdobione jajka wielkanocne, stały się jednym z najbar-
dziej rozpoznawalnych wyrobów rękodzieła artystycznego naszego regionu.

Účastníci inspirováni opolským a českým designem tvořili krásné kompozice typické 
pro opolský a moravský design, ale také ty, které propojovaly dva odlišné regiony.

Ewa Grochla připravila kresbu představující typickou opolskou květovou kompozici 
propojenou srdcem. Tento vzor je prvkem kompozice, jež se velmi často vyskytuje na 
opolských kraslicích.

Zpočátku byly kraslice zdobené pohanskou symbolikou, tj. rozetami, větráčky, hvěz-
dičkami, kosočtverci, trojúhelníky nebo slunci. Využívána zdobení se postupně vyvíjela, 
regionální tvůrci zaváděli rostlinnou symboliku, jež časem vytlačila a nahradila dosa-
vadní geometrické tvary.

Opolské kraslice, pečlivě zdobená velikonoční vajíčka se stala jedním
z nejrozpoznatelnějších uměleckých řemeslných výrobků v našim regionu.
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W latach 60-tych wzornictwo zaczerpnięte z kroszonek zaczęto przekładać na trwal-
szy materiał jakim był porcelit, a z czasem na porcelanę. Od tej pory kroszonki i ma-
lowana porcelana stała się wyznacznikiem i elementem niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego.

Kolorystyka opolskiej ceramiki ulegała modyfikacji. Obecnie kolorem podstawowym 
stał się niebieski i jego odcienie, jako uzupełnienie stosowano czerwień, pomarańcz  
i zieleń, a dopełnieniem całości był kolor żółty i biały.

Charakterystycznymi elementami wzornictwa opolskiego są: elementy geometryczne, 
kwiat róży oraz motyw „łąki” (dowolnie komponowane akcenty kwiatowe, swobodnie 
przekształcane graficznie, bez odwzorowania kwiatów z natury). Każdy malowany ele-
ment otoczony jest czarnym konturem, co stanowi główny element odróżniający wzor-
nictwo opolskie od czeskiego. 

Regionu V 60. letech se vzory z kraslic začaly objevovat na trvalejším materiálu, 
kterým byl čínský porcelán, postupem času i na klasickém porcelánu. Od této doby se 
kraslice a malovaný porcelán staly ukazatelem a prvkem nehmotného kulturního dě-
dictví v regionu.

Barvy opolské keramiky byly pozměněny. Současně je základní barvou modrá a její 
odstíny, k vyplnění se používá červená, oranžová a zelená barva, zatímco doplňující 
barvou je žlutá a bílá.

Typickými prvky opolského zdobení jsou: geometrické tvary, květy růže a luční motivy 
(libovolně složené květinové akcenty, zcela volně graficky přeměňované, bez návaznosti 
na tvar květin v přírodě). Všechny malované prvky lemuje černý obrys, což je hlavním 
elementem odlišujícím opolský a český design.
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W opolskim hafcie również dominuje ornamentyka roślinna – kwiaty, pąki, gro-
na winorośli, tulipany, konwalie, niezapominajki i fiołki w otoczeniu gałązek i liści  
o naturalistycznych lub mocno stylizowanych formach.

Wielobarwne hafty ludowe charakteryzują się silnym przywiązaniem do kolorystyki 
naturalnie występującej w przyrodzie. Wszystkie elementy kwiatowe są bogato nasy-
cone kolorami oraz posiadają bogatą gamę odcieni. Wyjątek stanowi bardzo charakte-
rystyczny dla Opolszczyzny, w szczególności okolic Krapkowic, motyw fioletowej róży  
o grubych, wyraźnych kwiatach. Motyw ten został odwzorowany i lekko zmodyfikowany 
przez uczestnika warsztatu – Josefa Čečman.

V opolských výšivkách převládají rostlinná zdobení - květy, poupata, hrozny, tulipá-
ny, konvalinky, pomněnky a fialky obklopené větvičkami a listy s naturalistickými nebo 
silně stylizovanými tvary.

Vícebarevné lidové výšivky se vyznačují silnou vazbou na barvy přirozeně se vysky-
tující v přírodě. Všechny květové prvky mají hodně syté barvy a širokou škálu odstínů. 
Výjimkou je velmi typický pro Opolsko, a zvláště okolí Krapkowic, motiv fialové růže  
s mohutnými a výraznými květy. Tento motiv byl zobrazen a lehce pozměněn účastní-
kem dílen Josefem Čečmanem.
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W trakcie warsztatów uczestnicy przeobrażali ludowe kwiaty w nieuchwytne kształty, 
które stworzyły piękne abstrakcyjne polsko-czeskie dzieła sztuki. 

Kompozycja zawiera motywy kwiatowe, pączki, otoczone liśćmi i gałązkami. Wzór 
kwiatowy zaczerpnięty został z wzornictwa opolskiego. W centrum znajduje się typo-
wy symbol nawiązujący do kwiatów kąkoli polnej, stokrotki oraz często pojawiające 
się w opolskich kompozycjach liście (z kropeczkami). Pozostałe elementy zaczerp-
nięte zostały z czeskiego wzornictwa, tj. mocno zaznaczone pączki i kwiatowe gniaz-
da nasienne oraz owoc granatu. Dodatkowo uwieczniony został goździk oraz kwiaty 
powojników. Całość tworzy piękny, a zarazem niepowtarzalny kwiecisty wzór, który  
z całą pewnością można przełożyć na inne przedmioty codziennego użytku. 

Během dílen účastníci přenášeli lidové květy do neuchopitelných tvarů, jež vytvořily 
nádherná abstraktní polsko-česká umělecká díla.

Kompozice obsahovaly květové motivy, poupata obklopené listy a větvičkami. Květový 
vzor byl převzat z opolského designu. Ve středu se nachází typický symbol navazující 
do květů polní koukole, sedmikrásky a často se vyskytující v rámci opolských kompo-
zic listy (s tečkami). Ostatní prvky byly převzaty z českého designu, tj. byla silněji vy-
značena poupata, jaderník a granátové jablko. Navíc je součástí vzoru karafiát a květy 
plaménků. Celek tvoří krásný a zároveň neopakovatelný květnatý vzor, jenž lze samo-
zřejmě aplikovat na jiné každodenní předměty.
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Kierując się zasadami tworzenia wzornictwa ludowego, Pani Barbara Komandzik 
przedstawiła symetryczną kompozycję kwiatową łączącą elementy wzoru polskiego  
i czeskiego. 

W tym celu użyła symbolu niezapominajek i chabrów, które otoczone zostały liśćmi 
i ulistnionymi gałązkami. W centrum usytuowany został duży, owalny owoc grana-
tu, który jest charakterystyczny dla morawskiego wzornictwa. Dodatkowo widoczne są 
symetryczne, dwa pełne pąki kwiatowe. Zastosowanie symetrii kształtu, konturu i lu-
strzane odbicie pozwoliło na stworzenie spójnej kompozycji kwiatowej.

Na základě principu tvorby lidového vzoru paní Barbara Komandzil představila syme-
trickou květinovou kompozici spojující prvky polského a českého vzoru.

Za tímto účelem použila symbol pomněnek a chrp, které jsou obklopeny listy  
a listnatými větvičkami. Ve středu se nachází velké oválné granátové jablko typické pro 
moravský design. Navíc součástí vzoru jsou dvě symetrická a plná květinová poupata. 
Použití symetrie tvaru, obrysu a zrcadlového odrazu umožnilo vytvořit souvislou květo-
vou kompozici.
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Najczęstszym motywem pojawiającym się we wzornictwie czeskim jest tak zwane 
drzewo lub kwiat życia oraz serce . 

Wielokrotnie w ornamentyce pojawia się symbol drzewa, z którego wyrasta wiele kwia-
tów. Usytuowane jest najczęściej na wzgórzu pola lub wyrasta bezpośrednio z serca. 
Wyraźnie symbolizuje dobrobyt, rozwój i życie tzw. „kwiat życia”, który opiera się na ar-
chaicznej koncepcji drzewa świata, znany jest z kosmologii narodów indoeuropejskich. 

Nejčastějším motivem vyskytujícím se v českém designu je takzvaný strom nebo květ 
života a srdce.

Mnohokrát se ve zdobení objevuje symbol stromu, z něhož vyrůstá mnoho květů. 
Strom se většinou nachází na vrcholu pole nebo vyrůstá přímo ze srdce. Jednoznačně 
symbolizuje blahobyt, vývoj a život, tzv. „květ života“, jenž je založen na archaické kon-
cepci stromu světa, známého z kosmologie indoevropských národů.

26



27



Innym bardzo ważnym motywem jaki pojawia się w czeskim wzornictwie jest słońce. 
Czasami występuje w postaci największego kwiatu na szczycie drzewa życia, ale czasa-
mi także samoistnie. Słońce zawsze było źródłem życia i dobrych zbiorów, a w dawnych 
czasach było również bóstwem kultu.

Symbol ten możemy porównać z opolskim tzw. „opleckiem sukiennym”, formą ro-
zetki w półokręgu ulistnionej gałązki. Jest to wzór znany w opolskim ludowym hafcie, 
umieszczany na koszulach, fartuchach, czy też kamizelkach. Kwia-
tek w centrum rozetki haftowany jest w kolorystyce zielono-fioletowej, 
otoczony czerwoną rozetką z obwódką niebieską. Lewa gałązka jest 
niebiesko-fioletowa, natomiast prawa zielono-fioletowa.

Jiným velmi důležitým motivem, jenž se vyskytuje v českém de-
signu, je slunce. Někdy se vyskytuje v podobě největšího květu na 
vrcholu stromu života, jindy také samostatně. Slunce je vždy zdrojem 
života a dobrých sklizní, v dřívější době bylo také předmětem kultu.

Tento symbol lze přirovnat k opolské zadní části živůtku - k rozetě v půlkruhové 
listnaté větvičce. Jedná se o vzor známý z opolských lidových výšivek, jenž se většinou 
nacházel na košilích, zástěrách nebo vestách. Květina v prostřední části rozety je vyší-
vaná v zelené a fialové barvě a obklopuje jej červená rozeta s modrým lemováním. Levá 
větvička je modře-fialová, naopak pravá zeleně-fialová.
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Bardzo często pojawiającym się symbolem jest serce. W tekstach religijnych ser-
cu przypisywano ogromne znaczenie mistyczne. Czyniono to symbolicznie lub wie-
rzono, że organ ten posiada duchowe, boskie właściwości. Wielu średniowiecznych 
filozofów uważało serce za siedzibę myśli, rozumu czy uczuć, często odrzucając  
w ten sposób rolę mózgu.

Symbolizuje miłość, szczęście rodzinne. Większość kultur widzi w nim także środek 
ludzkiej istoty, w której przebywa dusza, a z której wyrasta cały wszechświat.

Velmi často vyskytujícím se symbolem je srdce. V náboženských textech mu byl při-
čítán obrovský mystický význam. Jednalo se o symboliku a věřilo se, že tento orgán má 
duchovní a božské vlastnosti. Mnoho středověkých filozofů považovalo srdce za zdroj 
myšlení, rozumu nebo cítění a často tímto odmítalo úlohu mozku.

Srdce symbolizuje lásku a rodinné štěstí. Ve většině kultur je vnímáno jako vnitřní 
část lidské bytosti, v níž se nachází duše a z níž vyrůstá celý vesmír.
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Kolejnym bardzo często pojawiającym się w czeskim wzornictwie symbolem jest 
owoc granatu, który zawiera około sześciuset czerwonych nasion. Został zapożyczo-
ny z okolic Morza Śródziemnego i symbolizuje moc płodności, obfitości i dobrobytu.  
W starożytnej mitologii owoc granatu kojarzy się z boginią Persefoną, która co roku wy-
łaniała się z czeluści Hadesu, rozpoczynając tym samym wiosnę. Jej powrót do Hadesu 
oznaczał początek zimy.  

Dalším velmi často se vyskytujícím symbolem v českém designu je granátové jablko, 
jež obsahuje kolem šesti set červených semen. Symbol byl vypůjčen z oblasti Středo-
zemního moře a symbolizuje plodnost, hojnost a blahobyt.

Ve starověké mytologii bylo granátové jablko spojováno s bohyní Persefonou, jež se 
každý rok vynořila z hlubin Hádésu a tímto začalo jaro. Její návrat do Hádésu znamenal 
naopak počátek zimy.
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Na szczególną uwagę zasługują również geometryczne wzory tworzące pasy ostrych 
ząbków, przyjmujących tym samym funkcję ochronną wzoru. Wywodzi się to od ostrych 
żelaznych narzędzi, ale także cierni, zębów, pazurów, kłów i rogów zwierzęcych. Wszyst-
kie te elementy funkcjonowały w magii ludowej jako obiekty zła. Wzory ochronne z 
trójkątami przedstawiającymi kolce lub zęby są znane z elementów ozdabiających kro-
szonki i stroje ludowe. 

Wzory te były najczęściej obramowaniem i osłoną. Z całą pewnością godne są uwagi 
i kolejnym dowodem na to, że nie trzeba szukać obcych rytuałów i obyczajów. Kultura 
naszych przodków jest bowiem zaskakująco bogata i piękna, wystarczy z niej czerpać, 
ale aby czerpać należy ją poznawać.

Zvláště pozoruhodné jsou geometrické vzory, které vytvářejí proužky ostrých zubů, 
čímž přijímají ochrannou funkci vzoru. Pochází z ostrých čepelí železných nástrojů, ale 
také z trnů, zubů, drápů, tesáků a rohů zvířat. Všechny tyto prvky existovaly v lidové 
magii jako objekty zla. Ochranné vzory s trojúhelníky představujícími trny nebo zuby 
jsou známé z prvků zdobících kraslice nebo lidové kroje.

Tyto vzory tvořily nejčastěji lemování a štít. Beze sporu jsou dalším pozoruhodným 
důkazem toho, že není třeba hledat cizí rituály a obyčeje. Kultura našich předků je pře-
kvapivě bohatá a krásná, postačí z ní pouze čerpat, avšak abychom z ní mohli čerpat, 
je třeba ji poznávat.
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Przykładem konsekwentnego i spójnego wykorzystania opolskich wzorów, strojów i 
tradycji jest Gmina Gogolin. Mieszkańcy utożsamiają się z regionalną kulturą i trady-
cją, a przejawia się to zarówno w organizowanych imprezach, warsztatach, jak i prze-
strzeni publicznej.

Gogolińska przestrzeń  obfituje w elementy nawiązujące do lokalnej tradycji kultury. 
Tuż obok Gminnego Ośrodka Kultury i pomnika Karolinki usytuowana jest przeskalo-
wana malowana filiżanka, jako tzw. landmark charakteryzujący miejscowość i pokazu-
jący  jednocześnie umiejętności i zamiłowania jej mieszkańców.

Příkladem důsledného a koherentního využití regionálních vzorů, krojů a tradice je 
obec Gogolin. Zdejší obyvatelé se ztotožňují s regionální kulturou a tradicí, což se pro-
jevuje jak v rámci organizovaných akcí a dílen, tak přímo na veřejných prostranstvích.

V Gogolině se nachází mnoho prvků přímo navazujících na místní tradici a kulturu. 
Hned u Obecního kulturního střediska a památníku Karolinky se nachází zvětšená 
verze malovaného šálku, jež tvoří tzv. landmark, který charakterizuje obec a poukazuje 
zároveň na dovednosti a vášeň jejích obyvatel.
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W przestrzeni pojawiają się także kroszonki, ze zdobienia  których ewoluowało ma-
lowanie porcelany (w parku obok Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim oraz  
w centrum Gogolina). Charakterystyczne dla tej gminy są również ścienne malowidła na 
budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, biblioteki).

Gmina Gogolin wyróżnia się na tle sąsiednich również pięknie odnowionymi trójszy-
bowymi piecami wapienniczymi, usytuowanymi nieopodal centrum miasta. Na co dzień 
cieszą oko mieszkańców i turystów przypominając im o historii miejsca. Raz w roku, 
odbywa się na ich fasadzie pokaz iluminacji świetlnych. Piece wapiennicze wówczas na 
kilkanaście minut rozświetlają się feerią barw, a ich fragmenty zaczynają się poruszać 
i wirować w rytm muzyki.

Na veřejných prostranstvích lze najít také kraslice, z jejichž malování se postupně 
vyvinulo zdobení porcelánu (v parku vedle Svatyně sv. Hyacinta v obci Kamień Śląski  
a v centru Gogolina). Typické pro tuto obec jsou také nástěnné malby, např. na obyt-
ných a veřejných budovách (školy, mateřské školy, knihovny).

Obec Gogolin se mezi svými sousedy vyznačuje také krásně zrekonstruovanými 
tříšachtovými pecemi, které se nacházejí v blízkosti centra města. Dennodenně je mo-
hou obdivovat obyvatelé a turisté, kterým připomínají o historii tohoto místa a jednou 
za rok se na jejich fasádě koná přehlídka světelných iluminací. Vápenné pece tak na ně-
kolik minut ožívají nápadnými barvami, jejich části se pohybují a víří do rytmu hudby.
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Symbolem Krapkowic jest Baszta z XIV wieku. Wieża Bramy Górnej wzniesio-
na została z kamienia łamanego. To bardzo ciekawa, prostokątna, trójkondygnacyj-
na budowla. Na jej poszczególnych piętrach prezentowane są wystawy plastyczne. 
Także w Baszcie organizowane jest czytanie bajek dzieciom czy „żywe” lekcje histo-
rii.  Atrakcję stanowi taras widokowy. Można z niego podziwiać piękną panoramę i 
… całą rodziną puszczać do nieba bańki mydlane. To właśnie z Baszty codziennie  
w samo południe rozbrzmiewa hejnał Krapkowic.

Na rejsy statkiem czy wodną przejażdżkę łódką, motorówką lub rowerkiem wodnym 
zaprasza Port Jachtowy w Krapkowicach. To malownicze miejsce znajduje się na rozwi-
dleniu rzek Odry i Osobłogi. W porcie organizowane są sekcje kajakowe. Działa tu także 
szkółka dla małych żeglarzy „Dzikie koty”.

Symbolem Krapkowic je bašta ze 14. století. Věž Horní brány byla postavena 
z drceného kamene. Jedná se o velmi zajímavou, obdélníkovou třípodlažní budovu. Na 
jejích jednotlivých podlažích se konají výtvarné výstavy. V baště je také organizováno 
čtení pohádek pro děti nebo „živá“ výuka historie. Atrakcí je také vyhlídková terasa. Lze 
z ní obdivovat překrásné panorama a... s celou rodinou pouštět do nebe bubliny z bub-
lifuku. Právě z bašty je každý den v poledne slyšet krapkowický „hejnal“.

Na plavbu lodí nebo vodní projížďku loďkou, motorovým člunem nebo vodním kolem 
Vás zve Jachtový přístav v Krapkowicích. To malebné místo se nachází na rozvětvení 
řeky Odry a Osoblahy. V přístavu existuje „kajakové sekce“. Funguje zde také organizo-
vaná skupina mladých lodníků „Divoké kočky“.
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Miasto Strzelce Opolskie rozwinęło się z pierwotnej leśnej osady targowej. Po-
czątki Strzelec sięgają czasów średniowiecza. Nazwa osady, a później miasta wywo-
dzi się od strzelców - łowców książęcych, którzy w okolicy urządzali łowy. Upamięt-
nia to pomnik strzelca, który jest częścią fontanny zdobiącej plac przed ratuszem  
w Strzelcach Opolskich.

Na uwagę zasługują strzeleckie zabytki. Ruiny średniowiecznego zamku książąt 
piastowskich z XIV wieku z bramą i parkiem z cennym starodrzewem. Rynek z oka-
załym ratuszem z XVI w., który niszczał w wyniku pożarów, a obecny kształt zyskał  
w XIX w., wieżę ratusza oparto na ocalałej z pożaru konstrukcji. Kościół parafialny św. 
Wawrzyńca z basztą, która dziś stanowi dzwonnicę. Fragmenty murów obronnych z XV 
wieku, widoczne np. przy kościele parafialnym. Drewniany kościółek cmentarny św. 
Barbary z początku XVI w.

Město Strzelce Opolskie se vyvinulo z původní lesní tržní osady. Počátky města sa-
hají až do středověku. Název osady a později i města pochází od knížecích střelců - lov-
ců, kteří v okolí pořádali lovy. Připomíná o tom památník střelce, jenž je součástí kašny, 
která zdobí náměstí před radnicí v tomto městě.

Pozoruhodné jsou také místní památky - zřícenina středověkého zámku piastov-
ských knížat ze 14. století s bránou a parkem s velmi hodnotnými starými stromy, 
dále pak náměstí s velkolepou radnicí z 16. století, jež několikrát shořela při požáru  
a dnešní podobu získala v 19. století. Radniční věž byla znovu postavena s využitím sta-
ré konstrukce, kterou se při požáru podařilo zachránit. Dalšími památkami jsou farní 
kostel sv. Vavřince s baštou, jež dneska slouží jako zvonice, fragmenty obranných zdí 
z 15. století, které lze vidět u farního kostela a dřevěný hřbitovní kostelík sv. Barbory  
z počátku 16. století.
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Początki zamku biskupów wrocławskich w Ujeździe sięgają 
XIII wieku, od tego czasu był kilkukrotnie przebudowywany, po-
cząwszy od stylu gotyckiego, renesansowego, aż po barokowy. W 
2015 roku na piętrze został dobudowany taras widokowy, zabez-
pieczający ruiny zamku przed dalszą erozją, ale przede wszystkim 
służący jako atrakcja widokowa dla zwiedzających.

Co roku w Ujeździe odbywają się Targi Panieńskie, które przyciągają turystów już nie tylko z Opolszczyzny. 
Targi nawiązują do tradycji, która była kultywowana w mieście jeszcze przed II wojną światową. W tym czasie 
impreza pn. Heiratsmarkt wyróżniała niewielki Ujazd na mapie Śląska. Wtenczas mieszkańcy nie podróżowali, 
więc związki małżeńskie zawierano pomiędzy osobami z okolicy. By poszerzyć możliwości poznania kogoś no-
wego Ujazd zachęcał panny i kawalerów do odwiedzania miasta w dniu imprezy. 

Zgodnie z tradycją mieszkańcy witają Młodą Parę, która wcześniej przejeżdżała bryczką po okolicy zaprasza-
jąc mieszkańców na biesiadę w Rynku Miasta. Stałymi elementami Targów jest przekazanie Młodym tortów we-
selnych przygotowanych przez burmistrza i sołectwa oraz taniec kotylionowy. W trakcie tańca według tradycji 
niejeden mąż poznaje przyszłą żonę.

Počátky zámku vratislavských biskupů v Ujazdu sahají do 13. století. Od této doby byl zámek několikrát 
přestavěn v gotickém slohu, pak renesančním a následně barokním. V roce 2015 byla na patře dostavěna vy-
hlídková terasa, jejímž úkolem je zabezpečovat zříceniny zámku před další erozí, především však slouží jako 
vyhlídková atrakce pro návštěvníky.

Každým rokem se v Ujazdu konají Panenské trhy, které lákají turisty už nejen z Opolska. Trhy navazují na 
tradici, jež byla kultivována ve městě ještě před 2. světovou válkou. V tomto období tato událost pod názvem 

Heiratsmarkt vyznačovala malý Ujazd na mapě Slezska. Obyvatelé města tehdy ještě necestovali, a 
proto se sňatky konaly mezi osobami z okolí. Za účelem rozšíření možností poznání někoho nového 
Ujazd lákal slečny a svobodné mládence, aby navštívili město v den konání akce.

V souladu s místní tradicí obyvatelé vítají novomanžele, kteří projíždějí okolí kočárem taženým koň-
mi a zvou své spoluobčany na besedu na náměstí. Stálým prvkem trhů je 
předání novomanželům svatebních dortů připravených starostou a vedením 
obce a kotiliónový tanec. Během tohoto tance se podle tradice několik mužů 
seznámí s budoucími manželkami

46



47



Gmina Leśnica oferuje turystom znakomite możliwości wypoczynku, rekreacji, roz-
rywki, przeżyć kulturowych i duchowych. Dzięki  rozwiniętej bazie turystycznej, niezwy-
kle atrakcyjne tereny przyciągają miłośników pieszych jak i rowerowych wycieczek ale 
przede wszystkim pielgrzymów.

Leśnica usytuowana jest u stóp Góry Świętej Anny „duchowej stolicy Śląska Opolskie-
go”, w której możemy zwiedzić m.in. Bazylikę św. Anny, Grotę Lurdzką, czy Kalwarię. 
Wszystkie te atrakcje historyczne i turystyczne wkomponowane są w niezwykle piękną i 
bujną roślinność Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny. 

Annogórskie wzniesienie wyróżnia się nie tylko zróżnicowaną rzeźbą terenu, ale także ciekawą bu-
dową geologiczną, powstałą w skutek zjawisk wulkanicznych. Znajduje się tam geopark, który w roku 
2010 otrzymał status Geoparku Krajowego - jednego z trzech w Polsce. 

W latach 30-stych dawne wyrobisko kamienia wykorzystano do budowy amfiteatru - jednego z naj-
większych w Europie, mieszczących ok. 30 tys. osób. Obecnie amfiteatr wykorzystywany jest do orga-
nizacji imprez kulturalnych np.: „Igrzyska Rockowe”

Obec Leśnica nabízí turistům vynikající možnosti pro odpočinek, rekreaci, zábavu, kulturní a du-
chovní prožitky. Díky pestré turistické základně tato mimořádně atraktivní oblast přitahuje milovníky 
pěších a cyklistických výletů, ale především poutníky.

Leśnica se nachází na úpatí Hory sv. Anny, „duchovního hlavního města Opolského Slezska“, kde 
lze navštívit mj. Baziliku sv. Anny, Lurdskou jeskyni nebo Kalvárii. Všechny tyto historické a turistické 
atrakce doplňuje mimořádně krásná a bujná vegetace Chráněné krajinné oblasti Hory sv. Anny. 

Annohorské návrší se vyznačuje nejen rozmanitým reliéfem, ale také zajímavou geologickou struk-
turou vytvořenou v důsledku sopečných jevů. Nachází se zde geopark, jenž v roce 2010 získal status 
Národního geoparku - jednoho ze tří v Polsku.

Ve 30. letech bývalý kamenolom byl využit k výstavbě jednoho z největších amfiteátru v Evropě,  
          s kapacitou cca 30 tisíců míst. Amfiteátr je v současné době využíván k pořádání kulturních

  akcí, např. „Rockové hry“.
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Zdzieszowice odgrywa czołową rolę wśród ośrodków przemysłowych województwa 
opolskiego, wszystko za sprawą Zakładów Koksochemicznych ArcelotMittal Poland S.A. 
Jednak nie tylko dobrze rozwinięty przemysł jest charakterystyczny dla tej gminy, ale rów-
nież znakomicie przygotowane akweny wodne stwarzające dogodne warunki do uprawy 
sportów wodnych i wędkarstwa.

Na terenie gminy znajduje się nowoczesny kompleks basenów miejskich, czy Rueda 
Wakepark Januszkowice - najlepszy ośrodek sportów wodnych nie tylko w Polsce, ale i w 
Europie. Rueda zaliczana jest do najlepszych ośrodków wakeboardowych w Europie, któ-
ry oferuje infrastrukturę do wakeboardu, wakeskate, nart wodnych, plażowej piłki nożnej, 
siatkówki plażowej, siłownię wraz z cross fitem, jazdę konną, plac zabaw, basen, saunę 

wraz z jacuzzi, łodzie, rowerki wodne, kajaki i deski stand up paddle. Wakepark dysponuje 6-cio słupo-
wym wyciągiem Full Size Cable, który jest uznawany za najlepszy na świecie, razem z przeszkodami Unit 
Parktech tworzy idealny plac zabaw dla wszystkich miłośników sportów wodnych.

W nadodrzańskiej części Zdzieszowic od 160 lat funkcjonuje dolnonapędowa przeprawa promowa o 
napędzie ręcznym. Jednostka o nazwie „Józef“ została zbudowana w stoczni w Koźlu i do dziś stanowi nie 
lada atrakcję całego regionu.

Zdzieszowice sehrávají hlavní úlohu mezi průmyslovými středisky v Opolském vojvodství, a to díky 
Koksochemickým závodům ArcelotMittal Poland S.A. Avšak nejen dobře vyvinutý průmysl je charakte-
ristický pro tuto obec, ale také dokonale připravené vodní plochy vytvářející příznivé podmínky pro vodní 
sporty a rybaření.

Na území obce se nachází moderní městské koupaliště nebo Rueda Wakepark Januszkowice - nejlepší 
středisko vodních sportů nejen v Polsku, ale také v Evropě. Rueda je  wakeboardové středisko v Evropě, 
které nabízí infrastrukturu pro wakeboard, wakeskate, vodní lyže, plážový fotbal, plážový volejbal nebo 
posilovnu s crossfitem. V areálu lze jezdit na koni, najdete zde také dětské hřiště, saunu včetně vířivky, 
loďky, vodní kola, kajaky a prkna stand up paddle. Wakepark je vybaven šestisloupovým vodním lyžař-
ským vlekem Full Size Cable, jenž je považován za nejlepší na světě a společně s překážkami Unit Park-
tech vytváří dokonalý prostor pro milovníky vodních sportů.

V části města nacházející se u řeky Odry již 160 let funguje trajektová pře-
prava se spodním ručním pohonem. Plavidlo „Josef“ bylo postaveno v loděnici 
ve městě Koźle a dodnes je velkou atrakcí celého regionu.
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Jemielnica bogata jest w zabytki, w rejestrze cennych zabytków znajdu-
ją się: pocysterski zespół klasztorno – kościelny, zabudowa ul. Wiejskiej o 
zabytkowym układzie urbanistycznym, kościół cmentarny pw. Wszystkich 
Świętych, pomnik zbiorowej mogiły żołnierzy Wielkiej Armii Napoleońskiej 

– cmentarz żołnierzy francuskich, pomnik mieszkańców poległych w I i II wojnie światowej. W 
skład, pocysterskiego zespołu klasztorno-kościelnego wchodzi kościół pocysterski, obecnie pa-
rafialny, klasztor, kaplica w ogrodzeniu, dom ze spichlerzem, ogrodzenie z dwiema bramkami, 
młyn oraz dwa mostki na rzece. Jemielnica  znajduje się na szlaku cysterskim powołanym w 
ramach Europejskiego Szlaku Kulturowego. 

Nawiązując do zakonników, którzy z małej osady uczynili Jemielnicę znacznym ośrodkiem 
handlu i rolnictwa, a których ślady do dnia dzisiejszego spotkać można na każdym kroku, 
organizowany jest co roku Jarmark Cysterski. Wówczas ogrody parafialne  otwierają  się, po-
zwalając mieszkańcom i turystom przenieść się w czasy średniowiecznego życia w cysterskiej 

wsi  i zapoznać z żywą historią miejsca  gdzie spotykali się ludzie ze wszystkich stron świata. Podczas tego 
wyjątkowego wydarzenia można zobaczyć broń czarnoprochową, pokaz tańców dworskich oraz zapoznać się 
z historią ginących zawodów, uczestniczyć w warsztatach czerpania papieru i pisania gęsim piórem.

Jemielnica je bohatá na památky, registr cenných památek zde zahrnuje: cisterciácký klášterní
a kostelní komplex, budovy v ulici Wiejska s historickým urbanistickým uspořádáním, hřbitovní kostel 

zasvěcený Všem Svatým, památník hromadné hrobky vojáků Napoleonovy velké armády - hřbitov fran-
couzských vojáků a památník občanů padlých v 1. a 2. světové válce. Součástí cisterciáckého klášterního 
a kostelního komplexu je cisterciácký a v současnosti farní kostel, klášter, oplocená kaple, dům se sýpkou, 
oplocení se dvěma brankami, mlýn a dvě lávky na řece. Jemielnica se nachází na cisterciácké stezce v rámci 
Evropské kulturní trasy.

Jakožto odkaz na mnichy, díky kterým se Jemielnica z malé osady vyvinula do významného střediska ob-
chodu a zemědělství, a kterých stopy lze dodnes potkat na každém kroku, je zde každý rok pořádán Cister-
ciácký jarmark. Farní zahrady jsou v tuto dobu vždy otevřené a umožňují tak občanům a turistům přenést 
se do období středověkého života cisterciácké vesnice a seznámit se se živou historií tohoto místa, kde se 
potkávali lidi ze všech světových stran. Během této výjimečné události lze zhlédnout zbraně na černý prach, 
přehlídku dvorských tanců nebo se seznámit s historií mizejících profesí, zúčastnit se dílen výroby papíru 
nebo psaní hustím perem.
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Nazwa Tarnów Opolski pochodzi od dziko rosnącego krzewu śliwy „tarniny” lub „tarni” 
określającej miejsce, gdzie rośnie roślina. Do dnia dzisiejszego roślina ta przejawia się w 
wielu aspektach historycznych i kulturowych miejscowości. Żywym przykładem jest herb 
gminy, gdzie obok pieców wapiennych oraz konia, który symbolizuje rolnictwo z bogatymi 
tradycjami, pojawia się  gałązka tarniny. 

Mieszkańcy utożsamiając się z jej symboliką rokrocznie organizują „Święto Tarniny”, w 
czasie którego odbywają się m.in. liczne zabawy i warsztaty, tj. „Skocz w zarośla”, „Design 
z tarniną”, Tarninowa parada, haftowanie i filcowanie kwiatów tarniny oraz konkurs na 

„Tarninowe specjały”. Lokalni twórcy ludowi często przenoszą motyw tarniny na porcelanę, któ-
rą obdarowują  gości i przyjaciół odwiedzających gminę. 

Název Tarnów Opolski pochází od divoce rostoucího keře slivoně trnité neboli trnky a názvu 
místa, kde rose tato rostlina. Do dnešního dne se tento keř projevuje v mnoha historických  
a kulturních aspektech této obce. Živým příkladem je znak obce, na němž vedle vápenné pece  
a koně, který je symbolem zemědělství s bohatými tradicemi, se vyskytují větvičky trnky.

Obyvatelé se s její symbolikou identifikují a každého roku pořádají „Slavnosti trnky“, kdy 
se v rámci této události konají mj. různé zábavy a dílny, tj. „Skoč do křoví“, „Design s trnkou“, 
Trnková paráda, vyšívání a plstění trnkových květů a soutěž „Trnkové speciality“. Místní lidoví 
tvůrci často přenášejí motiv trnky na porcelán, kterým obdarovávají hosty a přátele navštěvující 
obec.
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Na terenie Gminy Izbicko znajduje się wspaniały, zabytkowy pałac z XVI wieku wraz 
z jedenastohektarowym znakomicie utrzymanym parkiem. Niegdyś kilkukrotnie spalony, 
teraz odremontowany przez prywatnego inwestora. Znajduje się w nim centrum bizneso-
we VIP-PALM, boisko i korty tenisowe. W maju 2011 roku w pałacu miały miejsce obrady 
Grupy Wyszehradzkiej.

Izbicko  od 25 lat słynie również z organizowanego Wojewódzkiego Konkursu Gawę-
dziarskiego pn.: „Śląskie Beranie”. Impreza ta rokrocznie gromadzi na scenie ponad 200 

uczestników, z województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Jury konkursowe ocenia nie 
tylko poprawność językową opowiadanych scenek i monologów, ale również umiejętne użycie 
słów gwarowych wraz z ich akcentowaniem. Celem konkursu jest propagowanie wartości dzie-
dzictwa regionalnej kultury, jej utrwalania i rozpowszechniania oraz popularyzowanie znajomo-
ści gwary śląskiej. 

Na území obce Izbicko se nachází velkolepý historický palác z 16. století s jedenáctihekta-
rovým skvěle udržovaným parkem. Kdysi tento palác několikrát shořel, současně je po rekon-
strukci provedené soukromým investorem. Nachází se v něm centrum obchodu VIP-PALM, hřiš-
tě a tenisové kurty. V květnu roku 2011 se v tomto paláci konala jednání Visegrádské skupiny.

Izbicko již po dobu 25 let je známo díky pořádané vojvodské vypravěčské soutěži pod názvem 
„Slezská vyprávění“ (originální polský název „Śląskie Beranie”). Tato akce každého roku přiláká 
na jeviště na 200 účastníků z Opolského, Slezského a Dolnoslezského vojvodství. Soutěžní poro-
ta nehodnotí pouze jazykovou správnost vyprávěných scén a monologů, ale zároveň schopnost 
užití nářečních slov včetně jejich vyslovení se správným přízvukem. Cílem soutěže je propagace 
hodnot regionálního kulturního dědictví, jeho uchování, šíření a zároveň popularizace znalosti 
slezského nářečí.
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„Dzieje, ludzie, krajobrazy…” to hasło, które obecnie charakteryzuje Gminę Walce. 
Współczesne Walce to wielofunkcyjny obszar konkurencyjnego rolnictwa, rozwi-

jającej się przedsiębiorczości i usług turystycznych. Położenie geograficzne wzdłuż 
ważnych szlaków komunikacyjnych, bogactwo kulturowe, walory przyrodnicze i kra-
jobrazowe oraz tradycyjna gościnność mieszkańców sprawiają, iż można tu znaleźć 
przyjazne miejsce do zamieszkania, pracy oraz aktywnego wypoczynku. 

Gmina posiada bogatą ofertę terenów inwestycyjnych, co przy kompletnej infra-
strukturze technicznej, dobrym położeniu geograficznym, potencjale ludzkim i przy-
chylności władz samorządowych, sprawia, że jest atrakcyjnym miejscem do prowa-

dzenia działalności gospodarczej i  zamieszkania. Bogata historia 9 miejscowości wchodzących 
w skład gminy, ciekawe zabytki, zakola Odry oraz liczne ogólnodostępne tereny rekreacyjne wy-
posażone w sprzęt sportowy, sprawiają, że gminę coraz liczniej odwiedzają turyści, którzy oprócz 
walorów kulturowych i przyrodniczych, znajdą także dobrą regionalną kuchnię.

„Historie, lidé, krajina...“ toto heslo popisuje obec Walce v současnosti.
Současné Walce jsou vícefunkční oblast konkurenceschopného zemědělství, rozvíjejícího se 

podnikání a turistických služeb. Zeměpisná poloha podél důležitých dopravních tras, kulturní 
bohatství, přírodní a krajinné hodnoty a tradiční pohostinnost obyvatel činí z této oblasti místo 
přívětivé pro bydlení, práci a aktivní odpočinek.

Obec má velmi bohatou nabídku investičních pozemků, což ve spojení s kompletní technic-
kou infrastrukturou, příznivou zeměpisnou polohou, lidským potenciálem a vstřícností orgánů 
místní samosprávy činí z této oblasti atraktivní místo pro podnikání a bydlení. Bohatá historie  
9 vesnic, jež jsou součástí obce, zajímavé památky, meandry Odry a nespočet přístupných re-
kreačních ploch vybavených sportovním příslušenstvím, láká stále větší počet turistů, kteří kro-
mě kulturních a přírodních hodnot si zde mohou také pochutnat na kvalitní regionální kuchyni.
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Połączenie regionalnej historii, tradycji, kultury 
z wzornictwem charakterystycznym dla Czech .

Propojení regionální historie, tradice a kultury 
s typickým českým designem .
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Nasi sąsiedzi z Czech podobnie jak my starają się kultywować i przekładać wzornictwo cha-
rakterystyczne dla ich regionu na różne produkty codziennego użytku. Najczęściej jednak wzory 
te haftowane są na typowych regionalnych strojach, nierzadko  nadrukowywane są na ubrania 
codzienne. 

Obecnie ludowość i regionalizm jest w modzie, w związku z tym młodzież coraz częściej prze-
kształca symbole lub lekko je modyfikuje, tatuując swoje ciało w  piękne kwiatowe kompozycje. 

Naši sousedé z České republiky, podobně jako my, se snaží kultivovat a přenášet design ty-
pický pro jejich region na různé každodenní předměty. Avšak nejčastěji jsou tyto vzory vyšívané 
na typických regionálních krojích, nezřídka pak natištěné na oděvy pro každodenní nošení.

V současné době jsou lidovost a regionalismus v módě, a proto mládež stále častěji proměňuje 
některé symboly nebo je mírně upravuje a nechává si vytetovat na svém těle překrásné květové 
kompozice.
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Tu są strony na Twoje inspiracje.
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Narysuj i pomaluj kwiat opolski.
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