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Po drugiej wojnie światowej, gdy Opole 
znalazło się w granicach Polski, bardzo 
dużo wysiłku wkładano w podkreślanie 
jego odwiecznej do niej przynależności. 
Budowa tzw. mitu Ziem Odzyskanych 
miała na celu, oprócz politycznego, 
ułatwienie nowym mieszkańcom zado-
mowienie się w znaczącym stopniu obcej 
dla nich przestrzeni miejskiej. Opowieść 
o Opolu budowano często podobnie, 
jak w poniższym cytacie pochodzącym 
z albumu „Opole”, wydanego w 1962 
roku na zlecenie Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej: 

„Zabytkowe obiekty architektoniczne 
to najwspanialsze potwierdzenie prawd 
historycznych zawartych w pergamino-
wych dokumentach. Swoim niezaprze-
czalnym pięknem podnoszą nie tylko 
urok nadodrzańskiego grodu, ale mówią 
przede wszystkim o jego odwiecznej 
polskości i związkach z polską Macierzą. 
Drewniane chaty na opolskim „Ostrów-
ku”, otaczające miasto mury obronne, 
kościoły i zabytkowe domy w rynku, 
a wreszcie zburzone w barbarzyński spo-
sób przez niemieckich szowinistów pia-
stowe zamczysko - wszystko to wznosiły 
ręce polskich rzemieślników. (...) Opole 
było od swego zarania polskie, mimo  
iż przez setki lat uczyniono tu wszystko, 
aby wyrugować z tego miasta raz na 
zawsze wszystko, co tchnie polskością.”

Podział poniższych spacerowników na 
„Opole piastowskie” i „Poniemieckie 
dziedzictwo w Opolu” może wydawać 
się sztuczny. Chcemy jednak w ten prze-
wrotny sposób pokazać, jak w dzisiej-
szym mieście te tradycje się przeplatają. 
Na pewno nie udało nam się uwzględnić 
wszystkich istotnych dla miasta zabyt-
ków. Prezentujemy tutaj subiektywny, 
autorski wybór. Zachęcamy jednocześnie 
do uzupełniania go o własne, warte 
odwiedzenia miejsca.
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RYNEK STAREGO MIASTA
Nasz spacer rozpoczniemy na Rynku 
Starego Miasta.  Zasadniczy kształt na-
dano mu w średniowieczu. Początkowo 
zabudowa wokół była drewniana, ale ze 
względu na częste pożary zaczęto wzno-
sić domy murowane. Do przebudowy 
w znacznym stopniu przyczynił się książę 
biskup Jan Kropidło, potomek opolskich 
Piastów. Założył fundację i przekazał 
na ten cel znaczną sumę pieniędzy. 
Od jego nazwiska pochodzi określenie 
„kropidłówki” (półokrągłe wykusze na 
kamienicach, które miały chronić przed 
pożarami).
 
Rynek bardzo ucierpiał w efekcie działań 
wojennych w 1945 roku. Większość 
zabytkowych kamienic została zrówna-
na z ziemią (ogromna część zniszczeń, 
nie tylko na rynku, ale i w pozostałych 
częściach miasta, dokonała się po 
wkroczeniu do miasta Armii Czerwo-
nej). Kamienice odbudowano po wojnie 
w stylu nawiązującym do baroku.

KOŚCIÓŁ KATEDRALNY 
ŚW. KRZYŻA, 
UL. KATEDRALNA 2
Z rynku należy wejść w ulicę Koraszew-
skiego i skręcić w prawo w Katedralną. 
Drugim punktem na naszej trasie jest 
opolska katedra.
Pierwszy, drewniany kościół został 
podobno zbudowany w tym miejscu już 
w 1005 roku przez Bolesława Chro-
brego. W 1295 roku, dzięki funduszom 
przekazanym przez księcia Bolesława 
I wzniesiono murowaną świątynię, 
która została rozbudowana w połowie 
XV wieku i potem jeszcze wielokrotnie 
przebudowywana. 

fot. ah&am, Flickr, CC BY-NC 2.0

fot. Lestat (Jan Mehlich), Wikimedia Commons, CC
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KAPLICA I SZPITAL ŚW. ALEKSEGO 
UL. KATEDRALNA / SZPITALNA 17
Teraz idziemy Katedralną w stronę Odry 
i dochodzimy do kolejnych zabytków 
związanych ze znanym nam już bisku-
pem Kropidło.
Gotycką kaplicę i szpital św. Aleksego 
zbudowano  ok. 1421 roku. Są to jedne 
z najstarszych budowli średniowiecz-
nego Opola. Ich fundatorem był biskup 
Jan Kropidło, który zadbał, by Kaplica 
powstała od razu jako budynek murowa-
ny, co pozwoliło jej przetrwać kilkukrotne 
pożary. Wewnątrz kościoła znajdują 
się m.in. zabytkowe organy z klasztoru 
w Czarnowąsach. 
Szpital miał mniej szczęścia. W 1739 
roku doszczętnie spłonął. Odbudowano 
go w latach 1865-1866. Obecnie pełni 
funkcję domu pomocy społecznej, pro-
wadzonego przez franciszkanki.

WIEŻA PIASTOWSKA, 
UL. PIASTOWSKA 14
Idziemy dalej ulicą Katedralną, przecho-
dzimy przez most. Jesteśmy teraz na 
wyspie o nazwie Pasieka. W jej północnej 
części, na Ostrówku, znajduje się jeden 
z chyba  najbardziej rozpoznawanych za-
bytków Opola - Wieża piastowska. Stoi 
ona bowiem na tle Amfiteatru Tysiąc-
lecia, w którym odbywają się festiwale 
piosenki.
Wieża piastowska to ostatni ślad po 
znajdującym się w tym miejscu do końca 
lat 20-tych XX wieku zamku piastow-
skim. Został on zbudowany na początku 
XIII wieku (był jednym z najstarszych 

fot. Dawid Galus, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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murowanych zamków średniowiecznych 
na Śląsku). Natomiast wieżę wzniesiono 
prawdopodobnie na początku kolejne-
go stulecia. Pełniła funkcje mieszkal-
no-obronne (jej wyższe kondygnacje 
stanowiły świetny punkt obserwacyj-
ny). W jednej z izb znajdowało się też 
więzienie.

KOŚCIÓŁ P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ, 
PLAC WOLNOŚCI 2
Wracamy do ulicy Piastowskiej i przez 
Most Groszowy wracamy na „suchy ląd”. 
Ulicą Zamkową dochodzimy do Placu 
Wolności. Na jego północnej pierzei 
znajduje się kościół franciszkanów, 
dawniej określany jako "zamkowy". 
Jest miejscem spoczynku opolskich 
książąt piastowskich. Pierwotnie była 
to murowana wczesnogotycka bazylika, 
wybudowana w drugiej połowie XIII 
wieku z fundacji księcia Władysława I. 
W 1307 roku zniszczył ją pożar. Dwa lata 
później kościół odbudowano i wzniesiono 
kaplicę św. Anny, a później przebudowa-
no w stylu gotyckim. Na przełomie XV 
i XVI wieku została dobudowana kaplica 
i wieża. W podziemiach znajduje się 
krypta z trzynastoma trumnami książąt 
piastowskich i zakonników oraz z książę-
cą kryptą grobową.
W latach 1820-1845 świątynia pełniła 
funkcję kościoła ewangelickiego.

fot. Lestat (Jan Mehlich),  
Wikimedia Commons, CC BY-SA

fot. Dawid Galus, 
Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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Najciekawsze zabytki kościoła:
– gotycka kaplica św. Anny zwana 
    Piastowską z 1309 roku. Znajdują się 
    tu nagrobki książąt opolskich: 
    Bolka I, Bolka II, Bolka III i jego żony 
    Anny oraz epitafia i płyty nagrobne 
    z XVI i XVII wieku, a także drzewo 
    genealogiczne Piastów śląskich.
– krypta księżnej Elżbiety, wnuczki 
    Władysława Łokietka.

POMNIK BOJOWNIKOM  
O POLSKOŚĆ ŚLĄSKA OPOLSKIEGO, 
PLAC WOLNOŚCI/UL. MOZARTA
Przy południowo-wschodnim skraju 
Placu Wolności stoi okazały, betonowy 
pomnik, zwany opolską Nike. Został 
on odsłonięty 9 maja 1970 roku, w 25 
rocznicę zakończenia II wojny światowej 
i „powrotu Opola do macierzy”. Na po-
czątku XXI wieku rozważano rozebranie 
pomnika z powodu jego złego stanu 
technicznego. Ale ostatecznie zdecydo-
wano się na renowację. Wewnątrz po-
mnika (w pomieszczeniu niedostępnym 
dla zwiedzających), znajduje się stara 
studnia, z której według legendy, miał pić 
w okresie potopu szwedzkiego sam król 
Jan Kazimierz. Podczas budowy pomnika 
pojawił się też pomysł, aby stanowił on 
jednocześnie miejsce złożenia prochów 
powstańców śląskich. Koncepcja ta nie 
została ostatecznie zrealizowana. 

Z Placu Wolności skręcamy w ulicę 
Zwierzyniecką, a następnie Muzealną. 
Po drodze mijamy siedzibę Muzeum 
Śląska Opolskiego (ul. Mały Rynek 7), 
które mieści się w barokowym budynku 
dawnego kolegium jezuickiego (od 1932 
roku mieściło się tu Muzeum Miejskie). 
Tuż obok znajduje się kolejny interesują-
cy nas zabytek:

fot. Daviidos, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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KOŚCIÓŁ MATKI BOSKIEJ 
BOLESNEJ I ŚW. WOJCIECHA, 
PLAC KOPERNIKA 
Zwany jest kościołem „Na Górce”. Legen-
da głosi, że gdzieś między rokiem 984 
a 995 na wzgórzu kazania wygłaszał 
św. Wojciech. Gdy zabrakło wody do 
chrztu nowo nawróconych, św. Wojciech 
uderzył laską w skałę, z której wytrysnę-
ło źródełko. Gdy później do mieszkańców 
dotarła wieść o męczeńskiej śmierci 
kaznodziei, wybudowano tu pierwszą 
kaplicę, a następnie kościół. 

POZOSTAŁOŚCI DAWNEGO 
ZAMKU GÓRNEGO, 
UL. OSMAŃCZYKA
Ostatnim przystankiem na naszej trasie 
będzie zapomniany już trochę obiekt.  
Nie wszyscy wiedzą, że w Opolu stał 
jeszcze jeden zamek piastowski, tak 
zwany górny.  

Niestety niewiele o nim wiadomo. Bada-
cze nie są zgodni co do historii jego po-
wstania. Według niektórych zbudowano 
go w XIII wieku, jako drewniany dwór, 
zdaniem innych wzniósł go w XIV wieku 
Władysław Opolczyk. 

Budowla powoli podupadała. Ostatecz-
nie została rozebrana w drugiej połowie 
XVII wieku. Do dziś zachowała się 
jedynie neogotycka wieża, która obecnie 
stanowi część budynku Zespołu Szkół 
Mechanicznych.

fot. Lestat (Jan Mehlich), Wikimedia Commons, CC BY-SA

fot. Pudelek, Wikimedia Commons, CC BY-SA 
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Spacer, który chcielibyśmy zapropono-
wać, prowadzi śladami niemieckich ar-
chitektów i rzeźbiarzy. Jest zaproszeniem 
do podążenia tropem dziedzictwa, jakie 
pozostawili po sobie w Opolu, jednej 
z historycznych stolic Górnego Śląska. 
Samo miasto jest jednym z najstarszych 
w Polsce. Uformowana pod wpływem 
kultury niemieckiej tkanka miejska wciąż 
stanowi świadectwo wielowiekowej 
i złożonej historii Opola.

PLAC MIKOŁAJA KOPERNIKA/
WZGÓRZE UNIWERSYTECKIE
Pierwsze wzmianki o zabudowaniach 
znajdujących się na tym terenie po-
chodzą z 1254 roku, jednak wówczas 
znajdował się tu klasztor dominikanów. 
Następnie, budynek przekształcony zo-
stał między innymi w szpital św. Wojcie-
cha (Das Sankt Adalbert Hospital), który 
funkcjonował tam w latach 1851-1945. 
Po odbudowie ze zniszczeń wojennych, 
ponownie otwarto tu placówkę medycz-
ną. W 1998 roku budynek został przejęty 
przez Uniwersytet Opolski. Obecnie 
ulokowane jest w nim Collegium Maius.

OBELISK HEIDEBRANDÓW, 
PL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 11
Niedaleko budynków uniwersyteckich 
trafimy na obelisk, który powstał z inicja-
tywy syna tragicznie zmarłych państwa 
Heidebrandów. Upamiętnia on wypadek, 
który przydarzył się w czasie polowania 
w lesie koło wsi Jastrzębie w roku 1819, 
w wyniku którego śmierć poniósł zarów-

no starosta namysłowski Heidebrand, jak 
i jego małżonka. Sam obelisk, częściowo 
zniszczony po roku 1945, odnaleziono po 
sześćdziesięciu latach w lesie, niedaleko 
miejsca tragedii. Przywrócony do dawnej 
świetności w pracowni konserwatorskiej 
opolskiej uczelni, gdzie poddano go reno-
wacji, stanął na dziedzińcu Uniwersytetu 
Opolskiego. Do pierwotnie widniejącej na 
nim inskrypcji: "Starosta Heidenbrand, 
ur. 6 czerwca 1746 r., zm. 6 stycznia 
1819 r. - z mężnym, pogodnym opano-
waniem", dodano dwujęzyczny napis 
autorstwa Jana Goczoła: "Ich zysk dla 
jednych - Ich strata dla drugich - I szala 
żadna nie przeważa".

fot. Daviidos, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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„CZTERY PORY ROKU”, 
WZGÓRZE UNIWERSYTECKIE
Przy okazji zwiedzania wzgórza uniwer-
syteckiego, warto zwrócić uwagę rów-
nież na cztery barokowe figury - dzieło 
śląskiego XVIII-wiecznego rzeźbiarza 
Henryka Hartmanna, wywodzącego się 
ze znanej rodziny rzeźbiarskiej z Barda 
(niemiecka Wartha), które wykonane zo-
stały dla rodziny Frankenbergów do ich 
letniej rezydencji w Biestrzykowicach.

Cztery alegoryczne rzeźby naturalnej 
wielkości postaci kobiecych stanowią 
personifikacje czterech pór roku. Dzieło 
powstało z inicjatywy Joanny Chri-
stiany von Gebhard - żony Franza von 
Franckenberga, jednego z najbogatszych 
magnatów na Śląsku Opolskim. Jako 
miłośniczka kultury angielskiej oraz 
angielskich ogrodów, pani Gebhard 
postanowiła sprowadzić do Biestrzyko-
wic (niemieckiego Eckerdorfu) wybitnego 
artystę, by na potrzeby dużego ogrodu 
krajobrazowo-parkowego otaczające-
go jej mały barokowy pałacyk, stwo-
rzył kilkanaście alegorycznych figur 
parkowych. Figury te, przetrwawszy na 
swoim miejscu do roku 1945, stop-
niowo niszczały w kolejnych dekadach 
na skutek zapomnienia i wandalizmu. 
Podobny los spotkał sam park i pałacyk. 
Dopiero na początku lat dwutysięcznych 
figury trafiły pod opiekę Uniwersytetu 
Opolskiego, gdzie poddano je renowacji 
i rekonstrukcji.

RATUSZ, 
RYNEK STAREGO MIASTA
Schodząc ze Wzgórza Uniwersyteckiego 
ulicą św. Wojciecha (dawną Kirchstras-
se) dojdziemy do rynku w Opolu, który 
zachował jeszcze średniowieczny kształt, 
typowy dla ówczesnych miast tego 
regionu. W średniowieczu w miej-
scu obecnego ratusza znajdował się 
drewniany dom kupiecki, w XIV wieku 
zdecydowaniu o postawieniu budowli 
z cegieł – ratusza, w którym miały zna-
leźć siedzibę miejskie władze. Budowa 
nowego gmachu miała miejsce w latach 
1818-1820. Autorem projektu był jeden 

fot. Daviidos, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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ze znanych berlińskich architektów, 
a przy tym urbanista, projektant i malarz, 
Karl Fryderyk Schinkel. Znalazł on 
licznych kontynuatorów i naśladowców, 
stąd Szkołą Schinkla (niem. Schinkel-
schule) nazwano działalność grupy 
niemieckich architektów tworzących pod 
jego wpływem. W roku 1864 postawio-
no nową wieżę ratuszową na wzór rene-
sansowego Palazzo Vecchio we Florencji. 
Nie była to jedyna przebudowa ratusza - 
kolejną przeprowadzono w latach 1934-
36, poddając rozbiórce znajdujące się 
w otoczeniu ratusza kramy i kamienice. 
Niestety, osłabiło to - wspierające się na 
dodatkowych zabudowaniach - zachod-
nie i południowe skrzydła, a także samą 
wieżę. W dwa lata po jej zawaleniu się, 
została odbudowana w kształcie zbliżo-
nym do oryginalnego. Obecnie budynek 
mieści siedzibę władz miasta, zaś z wieży 
ratuszowej codziennie dobiega melodia 
hejnału Opola.

DOMEK LODOWY, 
UL. BARLICKIEGO 2A
Kierując się dalej ul. Zamkową przejdzie-
my na drugą stronę kanału Młynówka, 
zaś idąc wzdłuż ul. Piastowskiej dojdziemy 
do ul. Barlickiego (dawnej Lindenstrasse), 
gdzie zatrzymać się możemy w restauracji 
Piramida. Mieści się ona w zabytkowym 
drewnianym budynku zbudowanym 
w stylu łużyckim w roku 1909. Stano-
wił on siedzibę założonego w Opolu 
w 1908 roku Towarzystwa Łyżwiarskiego 
(Eislaufverein) i nazywany był Domem 
Lodowym. Pomysł budowy domku 
wyszedł od miejscowego fotografa, Maxa 
Glauera, jednak sama budowa nie byłaby 
możliwa bez pomocy mieszkańców Opola, 
którzy ofiarowali na ten cel 4100 marek. 
Budynek mieścił kawiarnię, zaś obok 
znajdowała się przystań dla łódek. W la-
tach 30-tych Towarzystwo Łyżwiarskie 
zmieniło Staw Zamkowy w profesjonalne 
lodowisko, a w 1934 roku odbyły się tu 
mistrzostwa Niemiec w jeździe figurowej 
na łyżwach. Zwyciężczynią została Maxie 
Herber, która dwa lata później została 
mistrzynią olimpijską.

Rynek w Opolu, rok 1904  
fot. autor nieznany, Wikimedia Commons, domena publiczna

Eishaus, Staw Zamkowy i nieistniejąca Nowa Synagoga w 1920 roku
autor nieznany, pocztówka w domenie publicznej, źródło: Wikimedia 
Commons
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MOST GROSZOWY, 
UL. PIASTOWSKA - MOZARTA
Po krótkim odpoczynku nad Stawem 
Zamkowym, chcąc się przedostać na 
drugą stronę kanału, będziemy mieli 
okazję przespacerować się Mostem Gro-
szowym (niem. Pfennigbrücke). Nazwa 
mostu pochodzi stąd, niegdyś pobierano 
opłaty za przejście, których wysokość 
wynosiła właśnie jeden grosz. Obecnie 
jednak powszechnie nazywany jest 
też „Zielonym mostkiem” lub „Mostem 
Zakochanych”. Secesyjny, dwuprzęsłowy 
most, przeznaczony dla ruchu pieszego, 
łączy ul. Piastowską z ul. Mozarta. Ta 
ostatnia, niegdyś nazywana była „Pro-
menadową”.

OPOLSKA CERES, 
PL. DASZYŃSKIEGO
Idąc dalej ulicą Mozarta, a następnie 
Ozimską, skręcimy w ul. Kołłątaja docho-
dząc do pl. Daszyńskiego. Tutaj będziemy 
mieli okazję podziwiać secesyjną fontannę 

fot. Daviidos, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

fot. Jaceksoci68, Wikimedia Commons, CC0

Ceres. Fontanna jest dziełem berlińskie-
go rzeźbiarza Edmunda Gomanskyego, 
który, odbywszy studia na Pruskiej 
Akademii Sztuk w Berlinie, uczestniczył 
w Wielkiej Berlińskiej Wystawie Sztuki.
Fontanna, zbudowana w 1907 roku na 
zupełnie nowym wówczas placu Fry-
deryka, otoczona jest wieloma domami 
z podobnego okresu, również wznie-
sionymi w stylu secesji i wczesnego 
modernizmu. Zanim je zbudowano, na 
obszarze tym znajdowały się podmiejskie 
ogrody i pola, a w miejscu samej fontan-
ny - studnia. Rzeźba zdobiąca fontannę 



13
OPOLE

przedstawia boginię urodzaju Ceres 
(grecka Demeter), symbolizującą ład 
i życie rodzinne. Wokół niej, symetrycz-
nie ustawione są mitologiczne postaci, 
które obrazują różne zawody powszech-
ne wśród mieszkańców tych okolic, zaś 
dookoła otacza ją cembrowina z wyrytą 
sentencją: „Obywatelska wierność z pil-
nością w parze odmładzającym źródłem 
dobrej niemieckiej duszy”.

BANK RZESZY (OBECNIE PKO SA.), 
UL. KOŁŁĄTAJA 9
Przy tym samym placu znajduje się 
niegdysiejsza siedziba Banku Rzeszy, 
obecnie PKO SA. Budynek wzniesiony 
w latach 1903-05, wzorowany był na 
miejskich pałacach włoskiego renesansu. 
Zaprojektowany został w stylu neorene-
sansowym przez Juliusa Habichta, który 
specjalizował się w obiektach banko-
wych. Według jego projektu wzniesiono 
między innymi także banki w Raciborzu 
i Katowicach.

POCZTA GŁÓWNA, 
UL. KRAKOWSKA 46
Z placu Daszyńskiego, ulicą Kołłątaja 
oraz 1 Maja dotrzemy do Poczty Głównej. 
Budynek powstał w stylu renesansu 
włoskiego w połowie XIX wieku, według 
projektu architekta Albrechta Jägera. 
Znajduje się na obecnym placu dwor-
cowym. W tych czasach oprócz dworca 
kolejowego nie było tam żadnych innych 
zabudowań. Pod koniec XIX w. obiekt 
został przebudowany przez wrocław-
skich i berlińskich architektów, w wyniku 

fot. Dawid Galus, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

fot. Sienio, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

czego dodano boczne skrzydła. W latach 
30-tych XX w. nastąpiła kolejna przebu-
dowa, tym razem w stylu modernistycz-
nym.

DWORZEC GŁÓWNY, 
UL. KRAKOWSKA 48
Niedaleko gmachu poczty znajduje się 
budynek Dworca Głównego w Opo-
lu, zbudowany pod koniec XIX wieku. 
W latach 20-tych XX wieku zbudowano 
przejścia podziemne pod torami. W po-
bliżu znajduje się zabytkowa lokomotywa 
TKt - 48.
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