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Tułowicka gmina leży pośrodku Obszaru Chronionego Krajo-
brazu Bory Niemodlińskie. Jest to kraina lasów, torfowisk, śródle-
śnych stawów, położona w dolinie rzeki Ścinawy Niemodlińskiej, 
70% powierzchni gminy zajmują tereny leśne. Nie ma tu większe-
go przemysłu, a pośród zarejestrowanych podmiotów gospodar-
czych przeważają te drobne, o profilu usługowym i handlowym. 
Dogodne położenie w centralnej części Niziny Śląskiej sprawia, że 
obszar gminy charakteryzuje się łagodnym klimatem. Zróżnicowa-
ne warunki mikroklimatyczne związane z rzeźbą terenu i wielko-
przestrzennymi ekosystemami wodnymi, łąkowymi oraz leśnymi, 
stwarzają dogodne warunki do wypoczynku. Od XIX wieku Tuło-
wice słynne były na cały świat z produkcji porcelany. Jeszcze dziś 
znaleźć tu można wiele pamiątek po jej wytwórcach.
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Tułowice w XIX wieku i na początku XX były siedzibą właścicieli państwa 
stanowego, tzw. Herrschaft Tillowitz, założonego w 1822 roku przez hra-
biego Ludwiga Praschmę. Wcześniej tułowicki majątek miał wielu następu-
jących po sobie właścicieli, od połowy XVII wieku należał do hrabiów Zie-
rotinów, a po nich do Praschmów, wywodzących się ze starej morawskiej 
szlachty.

Pierwszy tułowicki zamek stał już 
w XVIII wieku. Była to budowla prosta, 
podpiwniczona, jednoskrzydłowa. Do-
piero za czasów Ludwiga Praschmy za-
mek przebudowano nadając mu kształt 
neorenesansowego pałacu. Został po-
większony, zyskał dwa dodatkowe skrzydła i drewnianą wieżę. Wewnątrz 
znalazła się również obszerna kaplica z grobowcem.

W 1835 roku Tułowice stały się własnością hrabiów Frankenberg-Lu-
dwigsdorf, którzy przybyli tu z Wrocławia. Pierwsi Frankenbergowie nie 
przeprowadzali architektonicznych zmian budowli. Dopiero po 1855 roku 
ich syn hrabia Fred podjął się renowacji pałacu i jego otoczenia. Plany prze-
budowy rezydencji opracował śląski architekt Karl Lüdecke. Wyburzył on 
starą drewnianą wieżę stojącą pośrodku budowli i zastąpił ją wyższą, mu-

rowaną. Przebudował również 
wnętrza pałacu, dostosowując je 
do wymogów nowoczesnej rezy-
dencji.

Obiekt zyskał centralne ogrze-
wanie oraz kilka łazienek. Naj-
bardziej reprezentacyjnymi 
komnatami były salon i jadalnia. 
Salon, pełniący też rolę sali balo-

wej, ozdabiała kolekcja obrazów. Jadalnia urządzona była w stylu myśliw-
skim. Stały w niej dębowe kredensy, fotele i masywny stół, a na ścianach 
pokrytych boazerią wisiały myśliwskie trofea.

Obecnie pałac pełni funkcję internatu Zespołu Szkół i Technikum Leśne-
go. Kilka pokoi, wydzielonych z internatu, przeznaczono na hotel. Wnętrza 
pałacu zazwyczaj nie są udostępniane do zwiedzania, dlatego też musimy 
zadowolić się tym, co zobaczymy spacerując wokół budowli.

Zwiedzanie pałacu najlepiej roz-
począć od reprezentacyjnego skrzydła za-
chodniego. Tutaj na uwagę zasługuje wy-
soka kolumna zwieńczona figurą bogini 
łowów Diany oraz stojąca pod nią masyw-
na marmurowa ława ozdobiona rzeźbami 
gryfów - wszystko dłuta mistrza Pausenber-
gera z Wrocławia. Imponująca jest również 
brama kowalskiej roboty, osadzona obok 
ławy. Wykonał ją znany metaloplastyk 
E.Puls z Berlina. Łukowaty portal ozdabia-
ją dwie duże latarnie. Całość tworzy repre-
zentacyjny wjazd prowadzący do wnętrza 
niegdyś przelotowej sieni.

Zachodnie skrzydła pałacu i wyróżniające się elementy jego wystroju, fot. 2014

Najwięcej ozdobnych elementów architektonicznych znajdziemy po stronie 
południowej. Tu budowlę wyposażono w dwie narożne wieże zwieńczone 
szpiczastymi hełmami. Pomiędzy nimi znajduje się bogato zdobiony ryzalit, 
którego szczyt zdominowany jest przez kartusz herbowy Frankenbergów.

Legenda głosi, że w zamkowych 
piwnicach ukryte jest wejście do 
tajemnego lochu, który w czasach wojen 
służył za skrytkę. Podczas jednego 
z oblężeń zamku w lochu zmarło ukryte 
tam dziecko, którego duch nawiedzał 
potem właścicieli zamku.

Ciekawostka. Hrabia Ludwig 
Praschma (1790-1830) 
sprawował wysokie urzędy 
w królestwie Prus, m.in. był 
królewskim szambelanem.

(czas ok. 2 godziny)
Zespół pałacowo-parkowy w Tułowicach

wycieczka 1
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Południowa elewacja pałacu, fot. 2014

Nawet z dołu wyraźnie widać najważniejsze elementy tego herbu: trzy 
cegły w tarczy sercowej, a w klejnocie lisicę z kępą ziela w pyszczku. Nad 
kamiennym kartuszem góruje figura św. Jerzego walczącego ze smokiem.

Po tej stronie pałacu, zaraz za parkowym płotem, znajdował się niegdyś 
XIX-wieczny browar oraz część zabudowań pierwszej tułowickiej fabryki 
porcelany, założonej na początku XIX wieku przez Praschmów.

Ciekawe, choć ubogie w architektoniczne detale, jest wschodnie skrzydło 
pałacu. Niegdyś mieściła się tu dwukondygnacyjna kaplica z kryptą grobo-
wą w piwnicy. Przypomina o tym żałobny wieniec, który w formie natynko-
wej sztukaterii zdobi południową elewację tej części budowli. Kaplicę wy-
budowano w czasach Ludwiga Praschmy, w latach 20. XIX wieku. W drugiej 
połowie XIX wieku Frankenbergowie przebudowali ją w stylu neoromań-
skim, według projektu mistrza Lüdecke.

Trzy cegły na tarczy herbowej Frankenbergów zgodnie z legendą wydłubała 
z muru lisica, ratując jednego z przodków rodu uwięzionego w lochu. 
Potem przynosiła mu w pyszczku ziele, które go pokrzepiło i pozwoliło na 
wydostanie się z pułapki. Trzy cegły to również współczesny herb Tułowic.

Wschodnie skrzydło pałacu, fot. 2014
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Po 1945 roku kaplicę zlikwidowano, a jej dwie kondygnacje przedzielono 
stropem. Jedynymi ocalałymi reliktami są kolumny wspierające łukowaty 
strop, hrabiowska loża oraz fragment napisu erekcyjnego, który przetrwał 
w jednej z wnęk. W dobrym stanie zachowała się krypta grobowa, która 
od lat 30. XX wieku, po przeniesieniu hrabiowskich trumien na tułowicki 
cmentarz, stała pusta i służyła jako jedno z pomieszczeń piwnicznych.

Wschodnie skrzydło tułowickiej rezydencji Frankenbergów, podobnie 
jak południowe, graniczy z dawną częścią gospodarczą majątku, z młynem 
i czworakami, które widać tuż za parkowym płotem. Jednak tam zajrzymy 
później.

Przejdźmy na taras, usytuowany po północnej stronie pałacu. Przy ka-
miennych, bocznych schodkach prowadzących na taras, tuż przy narożu 
mijanego skrzydła wschodniego, czeka na nas pewna osobliwość przyrod-
nicza. Rośnie tu małe, niepozorne drzewko sośnica japońska. Jest to jedno 
z cenniejszych drzew w tułowickim parku, tzw. żywa skamieniałość, ponie-
waż historia tych drzew sięga 230 milionów lat!

Północne skrzydło jest najstarszą częścią pałacu. Powstało ono na mu-
rach wcześniejszej, osiemnastowiecznej budowli. Charakterystycznym 
elementem jest tu wysoka wieża ze szpiczastym hełmem z latarnią oraz 
balkon widokowy, otoczonym balustradą ozdobioną czterema narożnymi 
sterczynami w kształcie wieżyczek. U podstawy wieży znajduje się niewiel-
ki podcień, skrywający masywne drzwi, prowadzące do wnętrza pałacu, 
a nad nim balkon z widokiem na park. Uważna obserwacja tej części bu-
dowli pozwala odkryć wiele ciekawych

Relikty dziewiętnastowiecznej kaplicy i krypty grobowej, fot. 2014

Północne skrzydło pałacu oraz jego taras, fot. 2014
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elementów dekoracyjnych, a pośród nich 
kamienne inicjały składające się z dwóch 
odwróconych do siebie liter F – są to 
inicjały Freda Frankenberga, inicjatora 
przebudowy rezydencji. Wpleciona 
w inicjały litera G oznacza tytuł grafa, czyli 
hrabiego. Takich pamiątek po grafie jest 
więcej; kilka znajduje się na ogrodzeniu 
tarasu albo na metalowych drzwiach 
rozmieszczonych wokół pałacu.

Sam taras, w kształcie jakim go 
oglądamy, powstał stosunkowo późno,  
bo dopiero w 1896 roku. Z tego też okresu 
pochodzi jego ozdobne, metalowe 
ogrodzenie i kamienna fontanna.  
Za fontanną znajdują się kamienne 
schody prowadzące do parku. Zejdźmy 
nimi na dół.

które wcześniej przez długie lata napędzało żarna. Do niedawna jeszcze 
zabytkowy młyn prezentował się nieźle, jednak w latach 90. XX wieku, po 
zmianie właściciela, obiekt został zaniedbany. Obecnie jest już w stanie ru-
iny, jednak mimo tego dalej zachwyca swoją oryginalnością.

Tuż za młynem znajduje się stary, spróchniały most, przerzucony przez 
dawny kanał młyński, a za nim XIX-wieczny budynek bażantarni z ozdobną 
szachulcową elewacją. Obecnie stanowi on odrębną, prywatną posesję.

Dawniej przy młynie i bażantarni znajdował się sporej wielkości staw 
młyński, połączony ze stawem zamkowym. W XIX wieku znajdowała się tu 
przystań wodna z gondolami, którymi wypływano na stawy, a stamtąd ka-
nałami przez park na rzekę Ścinawę. Dziedziniec młyński zamyka budynek 
czworaków postawiony w XIX wieku oraz mały spichlerz. Dawniej łączyła  
je łukowata brama, prowadząca do parku.

Pałacowy taras, fot. 2014

Park pałacowy
Przy kamiennych schodach tarasu splata się kilka ścieżek. Pójdźmy 

w prawo, w kierunku narożnej furtki, prowadzącej poza ogrodzenie 
parku. Tuż za furtką ścieżka biegnąca 
w prawo zaprowadzi nas na teren 
dawnego młyna. To jeden z ciekawszych 
zakamarków parku. Młyn, obiekt 
o konstrukcji szkieletowej stojący na 
kamiennej podmurówce, zbudowany 
został w XVIII w. Jeszcze w latach  
80. XX w. mełło się tu zboże, choć napęd 
młyna był już wówczas elektryczny. 
W tym czasie zdjęto też wielkie 
młyńskie koło,

Pod koniec XIX w. przed schodami tarasu stała zdobyczna armata z czasów 
wojny prusko-francuskiej. Był to dar dla hrabiego Freda - oficera huzarów 
i adiutanta następcy tronu - za męstwo w czasie walki.

Tułowicki młyn i bażantarnia. fot. 2013

Staw, dziedziniec młyński i brama prowadząca do parku zamkowego, ryc. 
ok. 1900 r.

Tułowicki młyn, fot. 2013
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Po zwiedzeniu młyna idziemy ul. Parkową obok tułowickiego nadleśnic-
twa w kierunku widocznego z daleka małego pałacyku. Wybudowano go 
pod koniec XIX wieku i nazywano „willą Schlegelmilcha”.

Spacerując ulicą Parkową dochodzimy do ogrodzenia parku. Korzystając 
z małej, bocznej furtki udajemy się w kierunku widocznego z daleka pała-
cu. Po drodze mijamy ciekawe okazy drzew i krzewów, których na terenie 
parku jest wiele. Rozpoznanie poszczególnych gatunków ułatwiają tabliczki 
z nazwami zawieszone na większości drzew. Chodząc po parku nie sposób 
ominąć budynku szkoły. Pierwotnie była to stajnia dworska, wybudowana 
na początku XIX wieku; obok odnajdziemy równie wiekową parkową altanę.

Psi nagrobek z 1901 roku, fot. 2014

Tułowickie nadleśnictwo,  
fot. 2014

Willa Schlegelmilcha, fot. 2010

Na wyspie pośrodku dawnego stawu 
w czasach Frankenbergów grzebano pańskie 
psy myśliwskie, które dokonały żywota. Nic 
dziwnego, że miejsce to nazywano psim 
cmentarzem. Jeden z odnalezionych tam 
nagrobków psów zobaczyć można przy 
bramie południowego skrzydła pałacu.

Mieszkał tu współwłaściciel tu-
łowickiej fabryki porcelany Erhard 
Schlegelmilch. Po 1945 r. budowlę 
upaństwowiono i utworzono w niej 
szpital, który funkcjonował do 1999 r.

Od 2003 r. pałacyk stanowi wła-
sność prywatną i nie jest udostępnia-
ny do zwiedzania.

Skarbem willi Schlegelmilchów jest porcelanowy żyrandol wykonany przez 
tułowickiego modelarza Wilhelma Kahlerta na podstawie projektu berlińskiego 
rzeźbiarza Freya. Według ustnych przekazów w latach trzydziestych XX w. 
wykonano zaledwie cztery takie technicznie skomplikowane wyroby, które 
miały być prezentami m.in. dla dygnitarzy III Rzeszy.

W budynkach tułowickiego nadleśnictwa od stycznia do marca 1945 roku 
mieścił się główny sztab 20. Dywizji Waffen SS Estland, broniącej zaodrzańskiej 
części Opolszczyzny przed Armią Czerwoną. Dywizja ta składała się w większości 
z obywateli Estonii. Wojsko zajęło również „willę Schlegelmilchów”. W pałacu 
urządzono lazaret. Zmarłych w nim żołnierzy chowano na tułowickich 
cmentarzach. Tych pochowanych na cmentarzu katolickim ekshumowano 
w 2012 roku i przeniesiono na cmentarz w Nadolicach Wielkich pod 
Wrocławiem.

Zabytkowe budowle na terenie parku użytkowane przez Zespół Szkół, fot. 2014
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XVII Regionalny Konkurs Sy-
gnalistów Myśliwskich 

w Tułowicach, fot. 2012

W pobliżu szkoły znajdziemy jeszcze jeden obiekt charakterystyczny dla 
pałacowego parku. Jest to główna brama wjazdowa na teren dawnej re-
zydencji. Niegdyś miejsce to wyglądało inaczej. Przy bramie znajdował się 
mały budynek portierni, a przy nim dwa naturalnej wielkości jelenie od-
lane z brązu, które posadowione na cokołach bramy ozdabiały wejście do 
parku. Odlewy jeleni wykonała huta w Tułowicach Małych. Po 1945 roku 
portiernię wyburzono, a figury jeleni wywieziono.

Dawny wjazd do parku w Tułowicach, fot. 1928

Tułowicki pałac szczęśliwie przetrwał czasy wojenne. W 1945 roku zało-
żono tu najpierw bazę traktorzystów, a w 1949 pierwszą polską szkołę le-
śną. Spacerując wokół budowli z łatwością odnajdziemy wiele oryginalnych 
elementów i detali architektonicznych. Inaczej jest wewnątrz budowli. Do 
dziś zachowały się jedynie pojedyncze elementy wyposażenia niektórych 
pomieszczeń, głównie fragmenty posadzek, boazerii oraz ozdobnej sztuka-
terii o motywach geometrycznych i myśliwskich. Większość wnętrz jeszcze 
w latach 30. XX wieku, zaraz po upaństwowieniu majątku tułowickich Fran-
kenbergów - a potem w latach 50. - została przebudowana. Zaadaptowano 
je najpierw na mieszkania, a potem na szkołę i internat.
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Park przy tułowickim pałacu ist-
niał już na początku XIX w. Kiedy 
do Tułowic sprowadzili się Fran-
kenbergowie, postanowili go po-
większyć. Prace rozpoczęto w po-
łowie lat 30. XIX w. Na wytyczonym 
obszarze nowego parku zachowa-
no najbardziej wartościowe okazy 
drzew, resztę wykarczowano, aby 
pozyskać miejsce pod nowe na-
sadzenia. Urządzaniem parku za-
jął się Kurt Sallmann, hrabiowski 
ogrodnik, a po nim jego syn Mak-
symilian. Nowy park stanowił ca-
łość z parkiem przypałacowym. W jego przestrzeń wkomponowano rzekę 
Ścinawę. Włączono do niego również obrzeża lasu, tak że łącznie obejmo-
wał obszar o powierzchni ponad 100 ha.

Wraz z przygotowaniem podłoża 
w parku wytyczono drogi. Główna pro-
wadziła na północ, przez rzekę Ścina-
wę w kierunku Szydłowa. Na końcu tej 
drogi leśniczówka o nazwie Friedrichs-
glück (po 1945 r. tzw. Baraki) stanowi-
ła granicę parku i pełniła rolę portierni.  
W 1880 r. postawiono jeszcze jedną 
portiernię strzegącą parku od zachodu. 
Był to malowniczy domek o konstruk-
cji szkieletowej, po 1945 r. nazywany  

„Placheta”. W części parku, położonej od strony wioski Ligota, zagospo-
darowano stary staw Zadwornik (obecnie Kwadrat). W przyległym le-
sie wydzielono pas o szerokości kilku kilometrów i założono zwierzyniec,  
do którego sprowadzono daniele.

Park krajobrazowy w Tułowicach, 
fot. 2014

(czas ok. 1 - 5 godzin, w zależności od wybranej trasy)

Dawna parkowa portiernia, 
fot. 2014

Maksymilian Sallmann uczył się 
sztuki projektowania ogrodów 
w Bad Muskau (Mużaków), gdzie 
praktykował w słynnych ogrodach 
księcia Pücklera. Nic dziwnego, 
że tułowicki park krajobrazowy, 
kształtowany później jego ręką, 
przypominał fragmentami park 
w Bad Muskau – znajdujący 
się obecnie na liście zabytków 
UNESCO.

Park krajobrazowy i dawny zwierzyniec
 wycieczka 2
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Pod koniec XIX w. hrabiowski 
park udostępniono do zwiedza-
nia. Miłośnicy przyrody chętnie 
odwiedzali Tułowice, zwłaszcza 
po otwarciu linii kolejowej. Bywa-
li tu przedstawiciele niemieckiego 
Towarzystwa Dendrologicznego, 
którzy w swoich sprawozdaniach 
wyrazili podziw dla oglądanych 
okazów roślinności. Ich uwagę 

zwrócił cypryśnik błotny, platany i dęby. Park zachwalano również w po-
czytnym czasopiśmie „Gartenwelt”. Pisano, że wygląd tutejszej roślinności 
i otaczający ją pejzaż sprawia wrażenie lepszego niż w innych, podobnych 
miejscach. Podziwiano rozłożyste dęby błotne, rosnące pojedynczo bądź 
w grupach, oraz malownicze krajobrazy, wzbogacone wijącymi się dróżka-
mi prowadzącymi do pięknego tułowickiego pałacu.

Wycieczkę rozpoczynamy z parkingu 
usytuowanego na końcu ulicy Parkowej, 
przy tułowickim nadleśnictwie. Stąd idziemy 
starą aleją lipową wzdłuż kanału młyńskiego 
i po kilkudziesięciu metrach dochodzimy do 
mostu na pierwszej odnodze rzeki Ścinawy. 
Zaraz za mostem droga rozwidla się. Tu wy-
bieramy trasę dalszej wycieczki.

a) droga w prawo: prowadzi do ligockiej 
śluzy wodnej (ok. 1 km w jedną stronę),

b) droga na wprost: prowadzi do lasu,  
do dawnego zwierzyńca i torfowiska  
(ok. 2 km w jedną stronę).

Park przy moście na drodze do „Baraków”, 
 fot 2014

 Lipowa aleja, 
widok w stronę zamku, 

fot. 2010

Na terenie parku, pod jedną 
z najstarszych lip, w 1869 r. 
hrabia Fred pochował swojego 
wierzchowca o imieniu Cacao.  
Był to koń bojowy, który wcześniej 
służył mu m.in. podczas bitwy 
pod Königgrätz (Hradec Kralove) 
w wojnie prusko – austriackiej 
i nieraz wyciągał go z najcięższych 
opresji.



22 23

a) Za mostem skręcamy w prawo i idziemy ścieżką w górę rzeki Ścinawy. 
Część parku widoczna po lewej stronie ścieżki bardzo zmieniła się w ostat-
nich latach i odbiega od oryginalnego, dziewiętnastowiecznego założenia. 
W 2007 roku wycięto tu większość wiekowych drzew i założono stawy ryb-
ne. Park zyskał tutaj nowe oblicze. Rozległe malownicze łąki ozdobione kę-
pami starodrzewu zastąpiono równie malowniczą przestrzenią wodną.

Po ok. 0,5 km docieramy do śluzy zwanej ligocką. Wybudowano  
ją w XIX w. podczas melioracji parku. Zabudowania widoczne po drugiej 
stronie rzeki to dawny hrabiowski folwark w Ligocie Tułowickiej. Jesz-
cze w latach 70. XX w. przy śluzie znajdowało się małe kąpielisko słynące 
w okolicy z bardzo czystej wody i piaszczystych łach; tutaj też żyło najwię-
cej szlachetnych raków.

Śluza ligocka to nie koniec wycieczki. Nasza ścieżka ciągnie się jeszcze 
kilkaset metrów dalej wzdłuż brzegu rzeki. Tuż za groblą stawu Kwadrat 
zachowała się stara, oryginalna część parku. Po kilkudziesięciu metrach 
wchodzimy w gąszcz krzewów i drzew, plątaninę dawnych oczek i kanałów 
wodnych. Rośnie tu kilka pomnikowych dębów i rozłożysty platan. Po dro-
dze mijamy tajemnicze ziemianki. Być może to baseny dawnej pstrągarni, 
w których hodowano narybek pstrąga albo może zwykłe kompostowniki. 
Dziś nikt już nie pamięta, do czego służyły. Dalej ścieżka biegnie pośród 
wiekowych dębów, a po ok. 100 m przechodzi u podnóża małej górki.

Wyobrażenie średniowiecznego grodu pod Ligotą

Jeden ze stawów hodowlanych na terenie dawnego parku, fot. 2014

Połączone trzy fotografie przedstawiające śluzę ligocką, 
fot. 2010

Ścieżka kończy się przy moście w Ligocie Tułowickiej. Jednak do Ligoty 
wybierzemy się później, podczas wycieczki nr 7. Teraz wracamy do miejsca, 
skąd rozpoczęliśmy spacer.

Górka koło Ligoty 
może zaciekawić 
miłośników wczesnego 
średniowiecza. 
Zgodnie z najstarszymi 
przekazami jest  
to przypuszczalnie 
obszar dawnego 
grodziska. Być może 
stał tu kiedyś mały 
gród obronny albo 
strażnica, która 
strzegła szlaku 
wiodącego w kierunku 
innego grodu 
usytuowanego przy 
wiosce Rzymkowice. 
Dalej szlak prowadził 
do dużego obronnego 
grodu w Chrzelicach. 
W późniejszych 
czasach w pobliżu 
owego chrzelickiego 
grodu Piastowie 
wybudowali swój 
książęcy zamek.
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b) Za mostem idziemy prosto, 
mijamy staw, przechodzimy przez 
mostek na drugiej odnodze Ści-
nawy i wchodzimy do lasu. Tu-
taj droga rozwidla się. Gdybyśmy 
skręcili w prawo, trafilibyśmy 
w pobliże dawnej, nieistniejącej 
już wioski Rutki (obecnie jest tam 
wyrobisko kopalni bazaltu Rutki-
-Ligota, które odwiedzimy pod-
czas wycieczki nr 8) albo na tzw. 
„Czerwony Krzyż” (o nim będzie 
mowa podczas wycieczki nr 7).

Wybieramy drogę na wprost, 
oznaczoną jako droga pożarowa 25. To właśnie tutaj usytuowany był nie-
gdyś hrabiowski zwierzyniec – miejsce hodowli danieli. Tułowickie lasy zaj-
mowały wówczas kilka tysięcy hektarów, a droga, którą idziemy, to jeden 
z dawnych duktów leśnych, jakimi myśliwi dojeżdżali do łowisk. Po 1,5 km 
docieramy do dużego głazu narzutowego.

To oryginalny głaz, choć z bliska przypo-
mina mieszaninę żwiru i betonu. To tzw. zle-
pieniec, pamiątka po lodowcu. Głaz ten zna-
leziono w XIX wieku podczas eksploatacji 
pobliskiego torfowiska. Znalezisko to musia-

ło wywołać niemałą sensację, ponieważ do jego zbadania ściągnięto na-
ukowców aż z Wrocławia. Wykorzystując zaprzęg wołów, głaz wyciągnięto 
z torfu i przyciągnięto na miejsce, w którym spoczywa do dziś. W latach  
20. XX w. głaz stał się pomnikiem. Przytwierdzono do niego tablicę poświę-
coną tułowickim leśnikom, którzy wzięci do niemieckiej armii zginęli na 
frontach I wojny światowej. Jego wierzchołek ozdobiono metalową figurą 
orła. Po 1945 r. pomnik pozbawiony symboli znów stał się zwykłym głazem.

Przy głazie skręcamy w lewo, w drogę przechodzącą dalej w dębową  
aleję. Zaprowadzi nas ona na skraj dawnego torfowiska.

Wejście do tułowickiego lasu, fot. 2013, strzałka wskazuje „drogę na kamień”

Najsłynniejsze polowanie, 
zorganizowane przez hrabiego 
Frankenberga w tułowickich lasach, 
odbyło się w dniu 22 października 
1868 r. Uczestniczył w nim sam 
następca tronu Fryderyk III 
Hohenzollern oraz kilku wielmożów, 
m.in. Hans Heinrich XI. książę 
pszczyński. Po udanych łowach goście 
nocowali w tułowickim pałacu, 
a nazajutrz udali się do zamku 
w pobliskich Kopicach.

Głaz narzutowy, fot. 2013
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Po ok. 200 m od kamienia, po lewej stronie dębowej alei, rozpościera się 
malownicza łąka porośnięta kępami sosen. To właśnie jest dawne torfowi-
sko, które kiedyś nazywano Friedrichsglück, czyli Szczęście Fryderyka. To tu 
pod koniec XIX wieku, podczas wydobywania torfu, natrafiono na opisywa-
ny wcześniej głaz. Idąc skrajem torfowiska po 200 m docieramy do końca 
dębowej alei, która krzyżuje się z inną leśną drogą.

1. Droga w prawo zaprowa-
dzi nas po ok. 50 m do podnó-
ża leśnej górki. Jest to jedno 
z wielu wzniesień Wysoczyzny 
Niemodlińskiej – pasa piasz-
czystych pagórków powsta-
łych w efekcie działalności lo-
dowca. Ciągną się one z okolic 
Tułowic na wschód w kierun-
ku Jaśkowic oraz na południe 
w kierunku Chrzelic, gdzie 
przybierają postać wydm le-
śnych.

2. Droga w lewo przezna-
czona jest dla tych, którzy 
chcieliby wrócić do Tułowic 
innym szlakiem. Wiedzie ona 
przez sam środek torfowi-
ska. Po ok. 1 km skręca ostro 
w prawo i dochodzi do skrzy-
żowania z utwardzoną leśną 
drogą relacji Tułowice - Szy-
dłów. Na skrzyżowaniu skrę-

camy w lewo i po 200 m dochodzimy do zabudowań tułowickiej leśniczów-
ki potocznie określanej „Baraki”. Z „Baraków” już tylko 800 m do pałacu 
w Tułowicach. Prowadzi tam asfaltowa aleja biegnąca przez park krajobra-
zowy. Niegdyś była to wewnętrzna droga wiodąca z zamku do leśniczówki  
Friedrichsglück.

Dębowa aleja, fot. 2013

Południowa część dawnego torfowiska Szczęście Fryderyka, fot. 2013

Legenda głosi, że w pobliżu 
leśniczówki Friedrichsglück 
(gdzieś niedaleko współczesnej 
tułowickiej leśniczówki Baraki) 
jedna z hrabiowskich córek podczas 
zabawy zgubiła bardzo cenny 
diadem zdobiony szlachetnymi 
kamieniami (rubinami). Hrabia 
zarządził poszukiwania. Dziesiątki 
ludzi w zamian za obietnicę wysokiej 
nagrody szukało zguby. Nikomu 
jednak nie udało się odnaleźć 
cennego diademu.

Nazwa Baraki przylgnęła do 
tego miejsca w 1945 roku, kiedy 
pierwsi polscy przesiedleńcy, 
którzy przybyli do Tułowic, zastali 
tu kilka drewnianych baraków. 
Była to pozostałość po tzw. RAD, 
czyli Obozie Służby Pracy Rzeszy. 
Na przełomie lat 30. I 40. XX w. 
skoszarowani tu byli młodzi Niemcy 
przed podjęciem służby wojskowej, 
którzy pracowali i odbywali 
szkolenie wojskowe.

 Piaskowa góra w pobliżu torfowiska, 
fot. 2010
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Idąc w kierunku pałacu, omijamy po prawej drugą śluzę na rzece Ścina-
wie oraz dawną parkową portiernię Plachetę. Obiekty te, kiedyś wpisane 
w krajobraz parku, dziś nie są widoczne z drogi. Łąka, oddzielająca je od 
głównej parkowej alei, porosła gęstwiną krzewów i drzew, które skutecznie 
zasłaniają widok. Aby zobaczyć te stare parkowe obiekty należy dojść do 
mostu na rzece Ścinawie i tuż przed nim skręcić w prawo, w wąską ścieżkę, 
która wijąc się między zaroślami zaprowadzi nas wprost do śluzy, a potem 
dalej, na Plachetę.

Kilkadziesiąt metrów za mostem główną aleję przecina wąska parkowa 
dróżka, a w zasadzie dwie dróżki, znikające w gąszczu zarośli. Przed nami 
znów wybór dalszej trasy.

a) Idąc prosto po ok. 200 m dojdziemy do ogrodzenia parku pałacowego 
i po skręcie w lewo do parkingu nadleśnictwa, gdzie kończymy spacer.

b) Idąc ścieżką w prawo po ok. 100 m dojdziemy do małej górki z wie-
kową sosną na szczycie. To uroczysko - oryginalny, choć zapuszczony frag-
ment parku. Obok górki znajdował się niegdyś mały staw z wyspą, połączo-
ny z rzeką kanałem, przez który przerzucony był kamienny mostek. Droga 
do tego miejsca utwardzona była brukiem, co wskazuje, że była uczęszcza-
na.

c) Idąc ścieżką w lewo widzimy 
fragment pierwotnego założenia 
parkowego. Po drodze mijamy kilka 
cennych okazów drzew. Kilkadziesiąt 
metrów dalej dróżka opleciona gąsz-
czem zarośli zbliża się do brzegów 
rzeki i równolegle z nią dochodzi do 
znanego nam już mostu na rzece Ści-
nawie. Stąd udajemy się w kierunku 
parkingu przy nadleśnictwie, gdzie 
kończy się nasz spacer.

Krzyżówka parkowych ścieżek, fot. 2014

Most na Ścinawie i ścieżka w kierunku drugiej śluzy fot. 2014

 Druga śluza na Ścinawie, fot. 2014

Ścieżka w kierunku pierwszego 
mostu na Ścinawie, fot. 2014
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W Tułowicach już  na początku  
XIX wieku zaczęto wytwarzać fajans, 
a potem porcelanę. Pierwsza manufak-
tura fajansu powstała w 1813 roku. Za-
łożono ją w budynkach gospodarskich 
znajdujących się w południowej części 
zespołu pałacowego. Wytwarzała ona 
naczynia zbliżone wzornictwem do por-
celany prószkowskiej. Glinkę, potrzebną 
do produkcji fajansu, kopano i przywożo-
no furmankami z okolic pobliskiej Ligoty 
i Rutek. Do opalania pieców zużywano 
drewno, a potem torf. Zakład wytwarzał 
około 30 000 naczyń rocznie.

W czasach Frankenbergów manu-
faktura zaczęła produkcję porcelany.  
W 1873 roku jej wyroby wystawiane 
były na światowej wystawie przemysłu 
w Wiedniu. Produkowano tu różne fi-
liżanki, serwisy, maselniczki, tabakiery, 
a nawet dzwonki do telegrafów. Większą 
część wyrobów eksportowano do Brazy-
lii i do krajów Orientu. Frankenbergowie 
sami nie zajmowali się produkcją por-
celany. Ich zakład był wydzierżawiany. 
Ostatnim jego dzierżawcą, a następnie 
właścicielem był Erhard Schlegelmilch, 
syn Reinholda Schlegelmilcha, właścicie-
la fabryki porcelany w Suhl, w Turyngii. 
Stary hrabiowski zakład ostatecznie za-
mknięto w 1905 roku.

Schlegelmilchowie już w 1891 roku 
wykupili grunty położone przy stacji ko-
lejowej w Tułowicach i wybudowali tam nową fabrykę porcelany. Erhard, 
współwłaściciel fabryki, zamieszkał w willi wybudowanej w sąsiedztwie tu-
łowickiego pałacu.

Większość produkcji zakład eksporto-
wał; głównymi odbiorcami były Stany 
Zjednoczone i Kanada. Tułowickie wy-
roby sprzedawano również w Ameryce 
Południowej, Francji, Holandii i krajach 
Orientu.

Firma utrzymywała swoje 
przedstawicielstwa w wielu du-
żych miastach, takich jak Am-
sterdam, Londyn, Paryż i Wie-
deń. Również w Nowym Yorku, 
przy 16th Street East, Tułowice 
założyły swój sklep firmowy. 
Tajemnica sukcesu tułowickiej 
porcelany leżała w wysokiej ja-
kości wyrobów oraz w różno-
rodności form, trafnie dobra-
nych do gustów odbiorców.

Śladami tułowickiej porcelany
(czas ok. 3 godziny)

Nowa fabryka i willa Schlegelmilchów, fragment litografii z 1899 roku

1929, wyrób fabryki Schlegelmilchów

Reinhold Schlegelmilch, 
współwłaściciel tułowickiej 
fabryki, w 1906 roku został 
członkiem Królewskiej Rady 
Handlowej Prus.

W połowie XIX wieku 
w tułowickiej manufakturze 
wytwarzano tzw. czarną 
porcelanę. Glazurę do 
pokrywania naczyń uzyskiwano 
ze szlaki pochodzącej 
z tułowickiego pieca hutniczego. 
Skład glazury był tajemnicą. 
Znał go tylko inspektor Seliger, 
jej wytwórca. Po jego śmierci 
zaprzestano produkcji czarnej 
porcelany.

1895, wyrób hrabiowskiej 
manufaktury  porcelany,  

ze zbioru Ryszarda Wittke

wycieczka 3
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Na początku lat 30. XX wieku roz-
wojem fabryki zachwiał światowy 
kryzys gospodarczy. Miała ona trud-
ności nie tylko ze zbytem i redukcją 
zatrudnienia. W 1934 roku, w odstę-
pie zaledwie czterech tygodni zmarli 
obydwaj właściciele firmy bracia Ar-
nold i Erhard Schlegelmilchowie. Kry-
zys minął w 1937 roku i zakład znów 
znalazł się w dobrej kondycji ekonomicznej. Jednak w 1939 roku wybu-
chła II Wojna Światowa, a wraz z nią nastąpił powolny zmierzch tułowickiej 
porcelany, który przypieczętowany został śmiercią ostatniego z tułowickich 
Schlegelmilchów, młodego Lothara.

Po wojnie fabrykę upaństwowiono, jednak zaniechano produkcji porcela-
ny na rzecz trwalszego porcelitu. Od tego czasu, przez blisko 30 lat, fabryka 
produkowała porcelitowe naczynia, wykorzystując stworzoną przez Schle-
gelilchów, a później zmodernizowaną, infrastrukturę zakładu. Dorobiła się 
własnego, powszechnie uznanego wzornictwa. Jednak w 1977 r. wybudo-
wano nowy zakład, a stojącą z boku starą fabrykę zamknięto. Przeznaczony 
do wielkoprzemysłowej produkcji naczyń stołowych nowy zakład w 2001 
roku ogłosił upadłość i został również zamknięty.

Wycieczkę rozpoczynamy przy tułowickiej stacji kolejowej, pamięta-
jącej czasy pierwszych Schlegelmilchów, założycieli tutejszej fabryki por-
celany. Budynek stacji, w którym znajdowała się niegdyś nastawnia, po-
czekalnia, magazyn spedycji oraz służbowe mieszkanie zawiadowcy stacji, 
powstał pod koniec XIX wieku. Zbudowano go z czerwonej cegły w cha-
rakterystycznym dla tego okresu stylu kolejowym. Zanim jednak wybierze-
my się do widocznej po drugiej stronie torowiska dawnej fabryki, przyj-
rzyjmy się obiektom usytuowanym po przeciwnej stronie stacji, przy ulicy 
Poprzecznej.

Rozwój zakładu zakłóciła I wojna światowa, w następstwie której utraco-
no większość zagranicznych rynków zbytu. Firma położyła wówczas więk-
szy nacisk na rynek wewnętrzny. Poza przedwojennym sklepem firmowym 
w Hamburgu, utworzono nowe: w Berlinie, Dreźnie, Lipsku, Freiburgu, 
Mühlheim i Kolonii. Oferowały one szlachetną, białą porcelanę o wykwint-
nej formie, z delikatny-
mi złoceniami. W latach 
dwudziestych i trzydzie-
stych XX wieku powsta-
ły więc liczne serwisy do 
kawy, wazony, tabakiery, 
pojemniczki itp., o prze-
różnych formach i deko-
racjach. W połowie lat 
dwudziestych eksport 
znów ożywił się. Wyroby 
fabryki trafiały do USA, 
Kanady, Ameryki Połu-
dniowej, Australii, Nowej 
Zelandii, Holandii, Anglii, 
Szwajcarii, również do 
Skandynawii. Powstały 
przedstawicielstwa i skle-
py firmowe w Paryżu, 
Londynie, Wiedniu oraz 
w Bazylei. Stosownie do 
panującej mody firma 
produkowała wówczas 
naczynia o kształtach 
neostylowych m.in. „Sta-
ry Wiedeń” i „Stare Dre-
zno”, jak również cieszące 
się uznaniem nowocze-
sne wyroby w stylu art 
deco. Wytwarzano rów-
nież porcelanowe figurki. 
Najbardziej znane z nich 
to seria zwierząt ze słyn-
nym „koziorożcem” i po-
staci z płócien mistrzów 
holenderskich np. „Straż 
nocna”.

1960, wyrób z państwowej fabryki porcelitu

Lothar Schlegelmilch zmarł nagle 
w 1940 roku w wieku 36 lat. 
Popełnił samobójstwo, którego 
przyczyną było prawdopodobnie 
prowadzone przeciw niemu 
dochodzenie opolskiego Gestapo.1920-1940, porcelana z fabryki Schlegelmilchów
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Dawniej było tu osiedle dwurodzinnych domków, które właściciele fabry-
ki porcelany zbudowali jako mieszkania zakładowe. Na początku XX wieku 
mieszkali tu m.in. Chińczycy, których sprowadzono do Tułowic, aby uczyli 
miejscowych malarzy porce-
lany sztuki zdobienia złotem. 
Stąd też przedwojenna na-
zwa osiedla „Pekin”.

Niektóre spośród stojących 
tu domów do dziś jeszcze 
zachowały swój pierwotny 
wygląd i z łatwością odnaj-
dziemy je na zamieszczonej 
wyżej fotografii, pochodzącej 
z początku XX wieku. Na koń-
cu ulicy Poprzecznej – przy 
skrzyżowaniu z ulicą Sawickej 
- zobaczymy jeszcze jeden 
relikt porcelanowej przeszło-
ści Tułowic. Stoi tu duża, mo-
dernistyczna kamienica, wy-
budowana przez Schlegelmilchów na początku XX wieku. Dawniej mieściły 
się w niej mieszkania przeznaczone dla kadry kierowniczej fabryki.

Po spacerze ulicą Poprzeczną wracamy na teren stacji kolejowej, a potem 
idziemy w kierunku widocznej po drugiej stronie torów fabryki.

Zwiedzanie pozostałości po daw-
nych obiektach fabrycznych najle-
piej rozpocząć od głównej bramy 
wjazdowej. Połączona jest ona ze 
stylowym murem, oddzielającym 
zakład od drogi. Obok portiernia - 
strzegąca niegdyś wejścia na teren 
fabryki - niewielka budowla z po-

czątku XX wieku, ozdobiona narożną 
wieżyczką. Obecnie znajduje się tu 
sklep spożywczy. Za bramą, w głębi 
fabrycznego dziedzińca, stoi okaza-
ły biurowiec. Na jego portalu wyku-
to datę 1904, będącą datą budowy 
obiektu, oraz ozdobne inicjały RST, 
skrót od „Reinhold Schlegelmilch Til-

lowitz”. Z drugiej strony dziedzińca fabrycznego stoją dawne budynki pro-
dukcyjne, które - tak jak większość zabudowań fabrycznych - wynajmo-
wane są do prowadzenia działalności gospodarczej. Możemy je wszystkie 
obejść idąc drogą biegnącą obok pawilonu handlowego „Biedronka”.

Stacja kolejowa i fabryka porcelany, fot. 1920

Osiedle Pekin, a za nim fabryka porcelany, widok z początku XX w.

 Tułowicka fabryka porcelany, fot. 1923

 Fabryka porcelany, fot. 1935

 Dawny biurowiec, fot. 2014
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Po przebyciu ok. 1,5 km docieramy do 
poewangelickiego kościoła, wybudowa-
nego na początku XX w. Obecnie jest to 
kościół katolicki, pomocniczy dla parafial-
nego. Z tyłu budowli znajduje się stary 
ewangelicki cmentarz. To właśnie tu od-
najdziemy groby rodziny Schlegelmilchów. 
Poznamy je po kamiennym krzyżu z napi-
sem „Familie Schlegelmilch”.

Odwiedziny miejsca ostatniego spo-
czynku Schlegelmilchów nie kończą  
wycieczki. Pozostaje jeszcze odnalezienie 
śladów po pierwszej, hrabiowskiej ma-
nufakturze porcelany. Wracamy więc do 
kościelnej furty, przechodzimy na drugą 
stronę drogi i wchodzimy w uliczkę Szpi-
talną. Widoczny z daleka (po prawej) bu-
dynek z czworokątną wieżą zwieńczoną 
szpiczastym hełmem to przedwojenna re-
miza strażacka; z kolei budowla z czerwo-
nej cegły stojąca po lewej to dawny szpi-

tal założony 
pod koniec  
XIX w. 

Opieką 
nad chorymi 
zajmowały 
się w nim 
siostry  
zakonne  
Boromeusz-
ki;  
po 1945 r. urządzono tu placówkę oświato-
wą, a potem budynek mieszkalny. 

Na końcu ul. Szkolnej skręcamy w lewo, 
w ul. Zamkową. Wszystko to, co widzimy po 
prawej stronie drogi aż do ogrodzenia par-
ku zamkowego, to teren po najstarszej tuło-
wickiej manufakturze porcelany, założonej  
w 1813 roku, wykupionej i zamkniętej przez 
Schlegelmilchów w 1905. Stojące tu budynki 
to stare domy czynszowe zbudowane na po-
czątku XX w. dla pracowników nowej fabryki.

Po zwiedzeniu dawnego zakładu wracamy do głównej fabrycznej bramy, 
przechodzimy na drugą stronę ulicy Kościuszki, mijamy przystanek auto-
busowy i zaraz za nim skręcamy w lewo, w wąską asfaltową ulicę Gene-
rała Świerczewskiego, która prowadzi do małego parku. W parku tym stoi 
dawna willa Schlegelmilchów, wybudowana w stylu modernistycznym za-
raz po I wojnie światowej. Mieszkał tu młodszy z braci Schlegelmilchów  
Arnold, który w 1918 roku opuścił rodzinne Suhl i zamieszkał w Tułowi-
cach.

Po 1945 r. willę zaadaptowano na mieszkania dla pracowników „Porceli-
tu”. Choć jej otoczenie - park i kąpielisko z przystanią wodną na pobliskim 
stawie - zmieniło się na 
przestrzeni ostatnich dzie-
sięcioleci, nadal odczu-
walne są tu resztki dawnej 
świetności tego cennego 
zabytku.

Po zwiedzeniu parku 
przy willi Schlegelmilchów 
udajemy się na przeciw-
legły koniec Tułowic, do 
dawnego kościoła ewan-
gelickiego. Idąc ulicą Ko-
ściuszki mijamy kamienicę 
z początku XX w. - dawną manufakturę Schneidera, zajmującą się niegdyś 
zdobieniem porcelany. Po 1945 r. w budynku tym przez długie lata mieści-
ła się gospoda. Idąc dalej natkniemy się na kamienny krzyż. Postawiła go 
rodzina Barnertów w 1918 r. jako wotum dziękczynne za ocalenie i szczę-
śliwy powrót do domu z I Wojny Światowej.

Nowa willa Schlegelmilchów, fot. lata 20. XX w.

Manufaktura Schneidera, fot. 1909

Nekropolia Schlegelmilchów,  
fot. 2013

Dawny kościół ewangelicki, 
fot. 1930

Remiza strażacka, fot. 2013
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Idąc w stronę zamku mijamy 
po lewej dawną kuźnię, wybu-
dowaną w połowie XIX w. Jesz-
cze na początku lat 70. XX wieku 
była czynna. Prowadził ją znany 
na całą okolicę ze swej tężyzny 
fizycznej kowal Metner. Pod ma-
sywnym podcieniem kuźni do dziś 
jeszcze zachowały się oryginal-
ne drewniane wrota prowadzące 
do jej wnętrza, ze śladami dziur 
wypalanych kowalskimi hufna-
lami. Naprzeciw kuźni stoi duży, 
piętrowy budynek z końca XIX w. 
To dawna gospoda nazywana po-
czątkowo Brauerei (Browar), a po-
tem Schloss Park (Park Zamkowy).

Z tyłu tego budynku znajdował się kiedyś obszerny dziedziniec gospo-
darczy, a wokół niego ulokowane były zabudowania browaru, gorzelni oraz 
najważniejsze obiekty manufaktury porcelany. W XIX wieku było to cen-
trum lokalnego przemysłu. Dziś pośrodku placu stoją zabudowania miesz-
kalne, powstałe w latach 70. XX wieku, a jedynym reliktem po hrabiowskiej 
manufakturze porcelany jest widoczna na końcu placu ruina, w której mie-
ścił się niegdyś młyn do kruszenia glazury.

Obecnie w Tułowicach nie ma miejsca, w którym byłyby eksponowane 
wyroby tułowickiej fabryki porcelany. Aby je zobaczyć należy odwiedzić 
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, gdzie jedna ze stałych ekspozycji 
muzealnych poświęcona jest porcelanie wytwarzanej na Opolszczyźnie  
– m.in. w Tułowicach. Wycieczka nad śródleśny staw Pustelnik, fot. 2013

Dawna kuźnia, fot. 2006

Dawna restauracja „Browar”, fot. z 1900 r. oraz z 2010 r.
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Wycieczkę proponuję rozpo-
cząć przy głównej bramie wjaz-
dowej do tułowickiego parku 
zamkowego. Stąd ruszamy uli-
cą Pocztową w kierunku kościoła 
parafialnego. Dla uatrakcyjnienia 
spaceru kilka starych fotografii 
i ciekawostek dotyczących mija-
nych po drodze obiektów.

Naprzeciw zamkowej bramy, po prawej stronie ulicy Pocztowej, stoi za-
bytkowy dom z XIX wieku. To dawny urząd rentowy, czyli budynek admi-
nistracyjny zarządu hrabiowskich dóbr Frankenbergów. Budowlę wyróżnia 
ciekawa facjatka na poddaszu, ozdobiona trójkątnym szczytem. Podobna 
kamienica stoi po drugiej stronie ulicy. Zabudowa taka była kiedyś charak-
terystyczna dla tej części Tułowic. Domów ozdobionych elementami drew-
nianej kraty stało tu więcej. Jednak zostały one przebudowane w latach 
70. XX wieku bądź wyburzone. Innym ciekawym domem jest kamienica  
nr 4, którą wyróżnia zachowany na elewacji kartusz herbowy Frankenber-
gów odlany w brązie, opatrzony datą 1889. Dom ten należał niegdyś do 
tułowickiego zakładu ogrodniczego.

Pierwszy zakład ogrodniczy w Tułowicach funkcjonował już w latach 
czterdziestych XIX wieku. W miejscowej szklarni hodowano wówczas ana-
nasy. Po wyposażeniu zakładu w nowe szklarnie w 1884 roku oprócz tra-
dycyjnych już ananasów wprowadzono uprawę brzoskwiń, poziomek i fig. 

W położonym przed szklar-
nią ogrodzie różanym, któ-
ry zastąpił stary ogród wa-
rzywny, posadzono setki 
wyselekcjonowanych róż 
i innych kwiatów. Pod ko-
niec XIX wieku na terenie 
ogrodnictwa powstał też 
sad owocowy, tzw. francu-
ski. Założył go francuski sa-
downik Lepere na zlecenie 
Frankenbergów.

Tuż za ogrodnictwem, po tej sa-
mej stronie ul. Pocztowej, znajduje 
się budynek poczty. Postawiono go  
w 1885 roku jako budynek Cesarskiej 
Poczty i Telegrafu. Poczta funkcjonuje 
w tym miejscu nieprzerwanie do dziś.

Za budynkiem poczty prze-
kraczamy główną drogę i idzie-
my wzdłuż ul. Szkolnej. Mijamy  
XIX-wieczny budynek dawnej 
katolickiej szkoły, który jeszcze  
w latach 70. XX w. był wykorzysty-
wany na cele oświatowe. Obecnie 
mieści się tu Urząd Gminy. Obok 
odnajdziemy zabytkową kaplicz-
kę z figurą św. Jana Nepomucena. 
Niestety oryginalną XVIII-wieczną 
figurę skradziono w 2002 roku.

Śródleśny staw Pustelnik
(czas ok. 4 godziny)

Dawny urząd rentowy, fot. 1914

wycieczka 4

W 1884 r. w Tułowicach zbudowano 
nowoczesną szklarnię wg projektu 
Heidenreicha z Kopic. Metalową 
konstrukcję wykonała tułowicka 
odlewnia. Szklarnia ogrzewana była 
za pośrednictwem maszyny parowej 
z hrabiowskiej manufaktury porcelany, 
skąd rurami tłoczono gorącą wodę.

Dawna Cesarska Poczta, fot. 1918

Dawne ogrodnictwo i herb Frankenbergów z datą 1883, fot. 2006

Zanim powstała poczta, 
korespondencja przychodziła do 
Tułowic nieregularnie, a hrabiowski 
stajenny musiał po nią jeździć 
konno do Niemodlina. Po 1885 
roku omnibus pocztowy dwa razy 
dziennie przywoził listy i gazety.

Dawna szkoła katolicka, fot. 1915
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Dzięki wsparciu Frankenbergów w 1866 roku surowe wnętrze kościo-
ła zostało przebudowane według planów architekta Lüdeckego, budow-
niczego tułowickiego pałacu. Do dziś zachował się m.in. zaprojektowany 
przez niego oryginalny drewniany sufit ozdobiony konsolami. Przy no-
wym kościele pojawiła się też płyta nagrobna rycerza o nazwisku Dresske 
– zachowany do dziś najstarszy materialny dokument, jaki można znaleźć 
w Tułowicach, wymieniający starą nazwę miejscowości. Płyta, wykona-
na z piaskowca, ukazuje podobiznę rycerza w zbroi, trzymającego w ręku 
miecz. Napis na niej głosi: „W roku 1598, w dniu 10 grudnia błogo zasnął 
w Bogu przeżywszy 45 lat szlachetnie urodzony, czcigodny Henrich von 
Dresske, pan na Żelaznej, Tułowicach (Tilewitz) i Skarbiszowicach, ocze-
kując bożej łaski”. Podczas budowy nowego kościoła płyta ta została prze-

niesiona ze starego cmentarza i umieszczona w pozycji pionowej w murze 
ogrodzenia. W 1881 roku wybudowano nad nią kapliczkę dla ochrony.

W miejscu, gdzie kończą się kościelne mury, kończy się stara część Tuło-
wic. Dalej idziemy ul. Szkolną, następnie skręcamy w lewo - w Ogrodową, 
a na jej końcu w prawo - w Jaśminową, po czym dochodzimy do polnej 
drogi biegnącej w kierunku torów kolejowych. Droga ta zaprowadzi nas do 
widocznego z daleka lasu i dalej, mniej niż 1 km, do grobli stawu Pustelnik.

Kapliczka rycerza Dresske, 
 fot. 2014

 Katolicki kościół parafialny, fot. 1914

Idąc ulicą Szkolną dochodzimy do katolickiego kościoła parafialne-
go pod wezwaniem św. Rocha. Wybudowano go po tym, jak starszy 
kościół, wzmiankowany już 1447 roku, stojący zaledwie 100 m stąd  
(przy ul. 1-go Maja), groził zawaleniem. Budowę zakończono w 1840 roku.

Wnętrze kościoła i figura jego patrona, św. Rocha, fot. 2014
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Staw Pustelnik to jeden z kilku stawów w okolicy. Kiedyś było ich więcej. 
Jednak już w XVIII wieku część osuszono i zamieniono na bardziej opłacal-
ne pola lub łąki. W połowie XIX wieku, po wprowadzeniu nowego gatun-
ku karpia tzw. królewskiego, hodowla ryb znów odżyła i zaczęła przynosić 
zyski. W tułowickim państwie stanowym funkcjonowało wówczas kilkana-
ście stawów, a ich powierzchnia sięgała ok. 225 ha. Największym był staw 
Olszowy o powierzchni 83 ha oraz Ławnik o powierzchni 51 ha. Pustelnik, 
nazywany wówczas Postiligotte, obejmował obszar około 37 ha i również 
zaliczany był do stawów dużych.

W stawie Pustelnik, tak jak i w pozostałych, hodowano głównie karpie, 
jednak trafiały się również liny, węgorze, miętusy, sumy, jazgarze, cała ple-
jada białej ryby - w tym najwięcej płoci - oraz szczupaki. Odłowy ryb prze-
prowadzono jesienią, co dwa lata. Powoli spuszczano wodę ze stawu, tak 
że ryba gromadziła się w tzw. dole rybnym, czyli w specjalnie wyprofilowa-
nej części dna stawu. Stąd odławiano ją sieciami i w specjalnych nosidłach 
wynoszono na brzeg. Tu sortowano ją i przewożono w specjalnych becz-
kach do stawu przy zamku w Tułowicach. Tam ryby oczyszczały się z ba-
giennego osadu; potem znów je odławiano i sprzedawano.

Spacerując brzegiem stawu mamy okazję obserwować bogactwo przy-
rody, jakie przez setki lat ukształtowało się tu wyłącznie dzięki działalności 
człowieka – rybaka. Przy stawie utworzyły się cenne zespoły florystyczne 
i faunistyczne, unikatowe na obszarze Opolszczyzny. Fauna tego obszaru 
należy do szczególnie bogatych i zróżnicowanych – stwierdzono gniazdo-
wanie ponad 30 gatunków ptaków, a liczba wszystkich zarejestrowanych 
gatunków sięga 200. Na stawach tych lub w okolicznych lasach lęgną się 
regularnie perkozy, gęsi gęgawe oraz zagrożone wyginięciem czarne bo-
ciany, bąki, bączki i żurawie. Poza tym 
można tu spotkać korpiatkę, kokoszkę 
wodną, sieweczkę rzeczną, zimorodka, 
derkacza, bekasa, słonkę, kanie: rdzawą 
i czarną. Pojawia się tu bielik oraz błot-
niak stawowy, krogulec, pustułka, kobuz. 
Przy strefie brzegowej obserwuje się 
wydry. Występują tu też rzadkie gatun-
ki płazów, m.in. ropuch i kumaków. Flora 
tego obszaru jest bogata i zróżnicowana. 
W stawie rozwijają się cenne zespoły ro-
ślinności szuwarowej i wodnej. Również 
tutejszy las, dochodzący prawie do sa-
mej wody, okrywa wybujała roślinność. 
Znajdziemy tu doskonałe miejsce do od-
poczynku w otoczeniu przyrody.

Staw Pustelnik, fot. 2013

W drodze na staw Pustelnik przekraczamy tory kolejowe, które w jedną 
stronę prowadzą do Tułowic a w drugą do Goszczowic. Warto wiedzieć, 
że ułożono je już w 1887 roku, a ścieżka, którą idziemy w kierunku stawu, 
zaznaczona była na mapach już na początku XVIII wieku.

Las przy stawie Pustelnik, fot. 2013
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W okolicy Tułowic zalegały niegdyś płytkie pokłady rudy darniowej,  
z której wytapiano żelazo. W XVIII wieku w Tułowicach Małych, nazywa-
nych wówczas Asche (Popioły) - przy wyrobisku rudy, a potem przy po-
wstałym w jego miejscu stawie - stał prymitywny piec do wytopu żelaza. 
W 1783 roku Johann Karl hrabia Praschma uzyskał koncesję na budowę  
w tym miejscu nowoczesnego wielkiego pieca. Duża dochodowość powsta-
łej w ten sposób huty, której nazwę w 1822 roku zmieniono na Theresien-
hütte (huta Teresy), sprawiła, że w 1826 roku wybudowano następną. Po-
wstała ona w pobliżu Wydrowic obok dawnego młyna wodnego. Zakład 
ten nazywano Wilhelminenhütte (huta Wilhelminy). Później powstała jesz-
cze trzecia, w pobliżu Skarbiszowic. Tę z kolei nazwano Winklerhütte (huta 
Winklera). Dobrze prosperujący hutniczy interes podupadł jednak pod ko-
niec XIX wieku. Tułowickie huty nie wytrzymały konkurencji z dynamicz-
nie rozwijającym się przemysłem hutniczym pobliskiego Górnośląskiego  

Okręgu Przemysłowego. Ze wszyst-
kich trzech hut ostatecznie utrzy-
mał się jedynie zakład w Tułowicach 
Małych, który przebranżowiono na 
fabrykę maszyn rolniczych i odlew-
nię żelaza.

N o w a  f a b r y k a  w  Tu ł o w i -
cach Małych okazała się dobrze 
prosperującym przedsiębior-
stwem i osiągała znaczne suk-
cesy, zwłaszcza na rynku miej-
scowym. W 1873 roku zakład 
uczestniczył nawet w światowej 
wystawie przemysłowej w Wiedniu,  
na której prezentował wytwa-
rzane przez siebie maszyny rolni-
cze. W okresie międzywojennym 
jego specjalnością były cynowane 
urządzenia rzeźnicze, mleczarskie, 
zwłaszcza wirówki do mleka tzw. 
centryfugi oraz sprzęt dla rybołów-
stwa i pszczelarstwa.

Poza narzędziami rolniczymi 
produkowano tu również odlewy 
dla kopalń i hut. Zakład koope-
rował z fabryką Wolfa w Magde-
burgu. Dostarczał odlewy do huty  
Godula na Górnym Śląsku. W czasie  
II Wojny Światowej remontowano 
tu pojazdy wojskowe. Po wojnie 
fabryka specjalizowała się w odle-
wach żeliwnych. Wytwarzała m.in. 
włazy kanalizacyjne i mufy, mające 
zastosowanie w energetyce.

Obecnie, po 230 latach nieprze-
rwanej działalności zakład jest już 
nieczynny.

Wycieczkę rozpoczynamy 
w Tułowicach Małych przy brzegu stawu Hutnik (Hammerteich/Kuźniczy). 
Otaczający nas krajobraz zdominowany jest tu przez dwa wyróżniające się 
elementy: zakład przemysłowy, czyli dawną kuźnicę, oraz staw powstały 
prawdopodobnie już w XVII wieku w miejscu po dawnym wyrobisku rudy 
żelaza. Obiekty te, dziś niezależne od siebie, dawniej były ściśle ze sobą 
związane.

Szlakiem tułowickiej metalurgii
(czas ok. 2 - 4 godzin w zależności od przyjętej opcji)

Huta Teresy w Tułowicach Małych, 
fot. lata 30. XX w.

Centryfuga i dymiarka pszczela 
z fabryki w Tułowicach Małych

Dawna kuźnia w Tułowicach Małych, fot. 2005

wycieczka 5
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Staw Hutnik spełniał nie-
gdyś rolę zbiornika spiętrza-
jącego wodę, wykorzysty-
waną do napędu urządzeń 
pracujących w zlokalizowanej 
przy nim kuźni. Woda spły-
wała specjalnym kanałem 
wydrążonym pod kuźnią, na-
pędzała po drodze turbiny, 
po czym kończyła bieg w Ści-
nawie, przepływającej tuż za 
zakładem. Taki system na-
pędu nie powodował spad-
ku poziomu wody w stawie, 
ponieważ ta uzupełniana 
była na bieżąco dopływając 
kanałem z rzeki. W okresie 
międzywojennym staw służył 
rekreacji. Po jego tułowickiej 
stronie wybudowano przy-
stań wodną z łodziami i urzą-
dzono przy niej kąpielisko. 

Po II Wojnie Światowej staw zasilił majątek Lasów Państwowych,  
a po 1950 r. trafił pod zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego. Obecnie 
jest to miejsce wypoczynku dla mieszkańców gminy. Szczególnymi walo-
rami krajobrazowymi charakteryzuje się malownicza ścieżka, biegnąca 
wschodnim brzegiem stawu pośród wiekowych dębów. Można nią dojść 
do Tułowic, podziwiając po drodze gęste trzcinowiska, przeplatane urokli-
wymi zatoczkami.

Stojący przy stawie zakład  
to dawna huta, w której kiedyś 
wytapiano i kuto żelazo. Najstar-
sza jego część to wybudowany  
w XIX wieku budynek kuźnicy.  
To właśnie tu, po jego lewej stro-
nie, znajdował się wlot kanału, 
z którego woda ze stawu napę-
dzała najpierw koło młyńskie, 
a potem, w nowszych czasach - 
turbiny. Takie rozwiązania tech-
niczne stosowano tu jeszcze do 
początków XX wieku.

Staw Hutnik (Kuźniczy), fot. 2010

Kanał wodny zasilający staw Hutnik, 
fot. 2010

Staw Hutnik

 Dawna kuźnia, fot. 2012

Pod koniec XIX w. do stawu Hutnik 
wpuszczono kilka olbrzymich sumów, 
które miały pełnić funkcje pielęgnacyjne. 
Były one postrachem dla miejscowych 
hodowców kaczek. Nie wiadomo,  
czy ryby te kiedykolwiek odłowiono.
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Tuż za fabryką płynie rzeka Ścinawa, przez którą przerzucony jest be-
tonowy most, wybudowany jeszcze w latach 30. XX w. Droga za mostem 
biegnie do wioski Skarbiszowice, oddalonej stąd o około 2 km. Pomiędzy 
rzeką a stawem znajdował się niegdyś mały folwark i młyn, które skaso-
wano pod koniec XVIII w. Miejsce folwarku zajęła wówczas osada Asche 
(Popioły). Dziś stoi tu kilka domów, widocznych po prawej stronie mostu. 
Jeden z nich (drugi) to dawna gospoda, funkcjonująca jeszcze na początku 
lat 50. XX w.

Zaraz za mostem znajduje się boczna droga biegnącą w lewo.  
Po ok. 500 m zaprowadzi nas ona na leśną polanę, gdzie w połowie  
XIX w. zbudowano leśniczówkę zwaną Bażantarnia. W miejscu tym już 
wcześniej prowadzono bażantarnię, która była jedną z najstarszych na Ślą-
sku. Zaznaczana jest na austriackich mapach już w 1730 roku, gdzie okre-
ślano ją „starą bażantarnią 
przynależną do folwarku 
Asche”. Obszar, który wów-
czas zajmowała nazywano 
Roteland, czyli czerwona 
ziemia. W czasach pruskich 
bażantarnia przy Tułowi-
cach Małych otrzymała kró-
lewski przywilej, nadany 
przez króla Fryderyka Wiel-
kiego,  w którym zapisano,

że na dwie mile wokół nikt nie mógł do „królewskich ptaków” strzelać 
ani ich łapać. Budynek leśniczówki Bażantarni zachował się do dziś, choć 
w części zmodernizowany.

Leśna droga, przy której stoi leśniczówka, ciągnie się dalej wzdłuż pra-
wego brzegu Ścinawy. To dawna trasa turystyczna opisywana w przed-

wojennych przewodnikach 
turystycznych po Górnym 
Śląsku. Biegła ona przez 
malownicze wzgórze nazy-
wane „Łysą Górką” (obec-
nie Lisia Górka), aż do wio-
ski Wydrowice albo Sady, 
gdzie przechodziła w starą 
lipową aleję.

Dawna bażantarnia w Tułowicach Małych, fot. 2014

Stary szlak do wioski Sady, fot. 2006

Ujście stawu do kanału biegnącego pod fabryką, fot. 2013

Most na rzece Ścinawie, fot. 2014

W leśniczówce nazywanej przed wojną Fasangarten (Bażantarnia) mieszkał 
w latach 20. XX w. znany fotografik przyrody Hans Stephainsky. Jego 
fotografie można znaleźć w przedwojennych kalendarzach niemodlińskich. 
W latach 30. wyprowadził się on do Berlina i tam publikował swoje prace.
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Po przechadzce do leśniczówki 
wracamy do mostu i rozpoczyna-
my drugi etap wycieczki. Udajemy 
się szosą do wioski Skarbiszowice.  
Na początku Skarbiszowic, przy 
skrzyżowaniu z drogą do Tułowic, 
znajdują się pozostałości po folwar-
ku wybudowanym w pierwszej po-
łowie XIX wieku. W ciągu ostatnich 
lat większość zabudowy obiektu 
zmieniła się, jednak jego część na-
dal pozostaje w stanie zbliżonym do 
pierwotnego.

Przy folwarku skręcamy w lewo  
i po ok. 500 m docieramy do pozo-
stałości po XIX-wiecznej cegielni. 
Zamknięto ją latach 80. XX w. Po-
został po niej jedynie wysoki komin  
i ruina dawnego budynku gospo-
darczego. Po dalszych 300 m za-
trzymujemy się przed okazałym 
domem, obok którego znajduje się 
plac zabaw i parking.

To dawna skarbiszowicka gospoda, którą często uwieczniano na przed-
wojennych pocztówkach. Dziś w budynku tym znajduje się świetlica wiej-
ska mieszcząca Izbę Regionalną, którą koniecznie należy odwiedzić.

W Skarbiszowicach splotły się losy wielu ludzi, którzy spotkali się tu 
w wyniku powojennej (1945 r.) zmiany granic: przesiedleńcy z kresów 
wschodnich przedwojennej Polski, ludzie przybyli z innych części kraju oraz 
autochtoni. Tradycje tej wielokulturowej społeczności zasługują na upa-
miętnienie. Taka też była idea powstania Izby. Ekspozycję tworzą tu przed-
mioty codziennego użytku, fotografie, dokumenty itp., darowane bądź 
przekazane w depozyt przez mieszkańców Skarbiszowic i okolicznych miej-
scowości. Jest to więc swojego rodzaju ludowe archiwum, w którym oca-
lono od zapomnienia cząstkę lokalnej historii. Wszystkie zebrane w Izbie 
eksponaty - a duża ich część to rodzinne pamiątki, od lat przekazywane 
z pokolenia na pokolenie - zarejestrowane są w spisie inwentarza. Ci, któ-
rzy je tu dostarczyli, nie pozostają anonimowi - wpisywani są do specjalnej 
Księgi Darczyńców.

Izba Regionalna podlega organizacyjnie pod Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Skarbiszowice. Informację o zasadach jej zwiedzania przeczy-
tamy na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy wejściu do świetlicy.

Folwark, fot. A 2006

 Cegielnia, fot. 2013
Kapliczka - dzwonnica, fot. 2006

 Dawna skarbiszowicka gospoda Mehla, fot. ok. 1918
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Idąc dalej przez Skarbi-
szowice, po 100 m mija-
my XIX-wieczną kapliczkę – 
dzwonnicę, a 300 m za nią 
docieramy do skrzyżowania, 
na którym skręcamy w lewo – 
w kierunku Michałówka. Po ok.  
700 m docieramy do przejaz-
du kolejowego linii Niemo-
dlin - Szydłów. Około 300 m 
za przejazdem znajduje się 
polna droga biegnąca skrajem 
lasu, która prowadziła niegdyś 
do huty Winklera. Kilka lat 
temu teren zajmowany przez  
XIX-wieczny zakład uporząd-
kowano i zalesiono. Dziś już 
trudno odnaleźć jakiekolwiek pozostałości po hucie, a musiała być znaczna. 
Zbudowano ją w 1841 roku. Stał tu wielki piec z miechem parowym, obok 
była odlewnia, maszynownia, kotłownia, dwa składy torfu, dom dla urzęd-
ników i rodzin pracowników, stajnia dla koni i wozownia. Produkowano  
tu surówkę, którą przewożono do obróbki do zakładu w Tułowicach Ma-
łych. Huta posiadała nawet własną kopalnię torfu potrzebnego do opa-
lania pieca hutniczego. Potem, kiedy upadło miejscowe hutnictwo, prze-
branżowiono ją na cegielnię produkującą rury do drenażu pól. Ostatecznie  
i ta upadła, a pozostałe po niej ruiny przykrył las.

Tu kończy się szlak tułowickiej metalurgii, jednak to nie koniec cieka-
wostek. Wracając w kierunku wioski, zauważymy polną dróżkę, biegnącą 
w prawo w kierunku komina cegielni. To stara droga, prowadząca niegdyś 
do młyna (wiatraka) i dalej, do dawnej kopalni gliny. Do dzisiaj po wiatraku 
zostały jedynie ślady fundamentów, które trudno rozpoznać pośród rozpa-
dlin i zarośli. Przetrwała jednak legenda.

Fragment ekspozycji Izby Regionalnej, fot. 2015

Torowisko w kierunku Szydłowa, fot. 2014  
Strzałka wskazuje miejsce lokalizacji huty

Kiedy w okolicy Skarbiszowic kopano torf dla huty, nie wiadomo skąd 
pojawił się tu tajemniczy osobnik. Trzymał się z boku, prawie z nikim  
nie rozmawiał, a po niedługim czasie postawił w Skarbiszowicach wiatrak. 
Budował go głównie w niedziele. Miejscowi powiadali, że pomagał mu 
w tym diabeł, dlatego nazwali wiatrak czarcim młynem. Ostatecznie 
wiatrak spłonął, a nocami nad ruiną zaczęły pojawiać się złe duchy i upiory. 
Niektórzy mówią, że czarcia moc pozwalała młynarzowi na wytapianie złota 
z żużlu, w czym pomagał mu kowal.
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Około 100 metrów od miejsca, gdzie stał diabelski młyn, znajduje się 
strome urwisko. To tzw. stara cegielnia i wyrobisko po funkcjonującej tu 
niegdyś kopalni gliny. Gdzieś tu, w pobliżu dawnej cegielni, pod koniec  
XIX wieku stał przytułek dla ubogich.
Po opuszczeniu „wzgórza diabelskiego młyna” udajemy się z powrotem 
w pobliże cegielni. Jest tam jeszcze jedno miejsce – szczególne 
i zasługujące na uwagę. To krzyż postawiony przez polskich przesiedleńców  
po zakończeniu II wojny światowej. Napis na pamiątkowym kamieniu brzmi: 
„15 października 1946 roku nowi mieszkańcy Skarbiszowic, przesiedleni 
w 1945 roku z Przebraża i okolic na Wołyniu, ustawili i poświęcili krzyż, aby 
przy nim gromadzić się i modlić, jak to czynili od wieków u siebie”.

Skarbiszowicki krzyż, fot. 2014

W 1871 roku po zakończeniu wojny prusko-francuskiej, w starej 
skarbiszowickiej cegielni hrabia Fred Frankenberg wybudował Azyl,  
czyli przytułek z 15 izbami. Umieszczono tu dwóch inwalidów wojennych 
oraz ludzi starszych pozbawionych opieki.

Wycieczka do Szydłowa, 
stara parowozownia, fot 2009 r.
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Stacja kolejowa w Szydłowie powstała w XIX wieku po wybudowaniu  
linii kolejowej Opole – Nysa. Oddano ją do użytku w 1887 roku, a dwa lata 
później dobudowano do niej drugą nitkę łączącą Szydłów z Niemodlinem.

Szydłowska stacja oferowała połączenia kolejowe w kierunku czterech 
miast: Opola, Nysy, Grodkowa i Brzegu. Na tutejszym dworcu kolejowym 

była wygodna poczekalnia, a przy niej 
restauracja, która dodatkowo dyspo-
nowała małym ogrodem usytuowanym 
przy dworcu.

Na zachód od stacji wzniesiono małą 
parowozownię, łączącą w sobie punkt 
napraw i konserwacji parowozów oraz 
wieżę ciśnień, służącą zaopatrzeniu w 
bieżącą wodę. Po wschodniej stronie 
powstało osiedle robotnicze. Postawio-
no tu kilka wielorodzinnych domów  
z czerwonej cegły w charakterystycznym 
kolejowym stylu. W domach otoczonych 
ogrodami zamieszkały rodziny pracow-
ników kolei. Po południowej stronie 
stacji powstała bocznica kolejowa oraz 
skład drewna.

Stacja w Szydłowie miała duże znaczenie dla właścicieli tułowickich la-
sów, którzy zyskali w ten sposób dostęp do nowoczesnego transportu, 
jakim była wówczas kolej. Mając tu skład i odpowiednie urządzenia do 
załadunku, mogli bez przeszkód gromadzić i wysyłać drewno do kopalń 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego lub do papierni w Krapkowicach. 
Dodatkowo w pobliżu stacji organizowano aukcje drewnem.

Sprzedawano na nich szczególnie wartościowe okazy: cenne dęby, które 
kupowały tartaki, silne modrzewie do stoczni w Bremie, olchy do fabryki 
ołówków w Norymberdze, czy brzozy do produkcji drewnianych ćwieków.

Wycieczkę rozpoczynamy przy dworcu kolejowym. Jest to typowy 
budynek, jakie Górnośląska Spółka Kolei Żelaznych stawiała pod koniec  
XIX wieku dla obsługi małych stacji węzłowych.

Wizytówką dworca była niegdyś jego część pasażerska: poczekalnia i re-
stauracja. Pomieszczenie poczekalni przetrwało do dzisiaj, jednak po re-
stauracji nie ma już śladu. Prawdziwą perełką stacji jest zachowana niemal 
w oryginalnym stanie dziewiętnastowieczna parowozownia.

Przy stacji kolejowej w lesie
opracowana przy współpracy z Mirosławem Leśniewskim
(czas 2 - 8 godzin, w zależności od wybranych opcji)

 Dworzec kolejowy w Szydłowie. Fragment litografii z 1890 r. Stacja Szydłów (Goldmoor), fot. 1939

W okresie międzywojennym 
Szydłów był znaną w okolicy 
miejscowością turystyczną. 
Przy poczekalni dworca 
kolejowego funkcjonowała 
restauracja, którą prowadził 
Paul Seeman, reklamujący się 
jako były szef kuchni książęcej.

Stacja Szydłów, fot. 2009

wycieczka 6

Restauracja „Dworcowa”, fot. 1933
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wcześniej, już przy wjeździe na teren stacji. Górą wiaduktu wiedzie to-
rowisko prowadzące w kierunku Niemodlina. Pociągi jeżdżą tędy bar-
dzo rzadko. Są to głównie składy towarowe wożące bazalt z graczew-
skiego kamieniołomu, ponieważ ruch osobowy na tej linii wstrzymano  
w latach 90. XX w. Przy wiadukcie rozpoczynamy drugi etap wycieczki, 
czyli spacer do pobliskiego rezerwatu przyrody Złote Bagna (ok. 1,5 km  
w jedną stronę). Aby tam trafić, wracamy w kierunku osiedla kolejowego.  
Na rozwidleniu dróg, tuż przy osiedlu skręcamy w lewo i wchodzimy do lasu. 

Na początku trasy po obu stronach leśnej drogi pojawiają się malownicze 
pagórki porośnięte lasem. To ostatnie na tym obszarze wzniesienia Wyso-
czyzny Niemodlińskiej, która dalej kończy się i przechodzi w rozległe bagna. 
Po ok. 50 m po prawej stronie drogi zobaczymy obszerne wgłębienie  

w ziemi z ma-
łym stożkiem po-
środku. To daw-
na smolarnia, 
a tajemniczy sto-
żek to relikt, po-
zostałość po pie-
cu smolarskim,  
w którym jesz-
cze pod koniec  
XIX w. wytapiano 
smołę drzewną,  
tzw. dziegieć.

Jest to nieduży budynek kolejowy z czerwonej cegły, oddalony  
ok. 100 m od dworca. Niegdyś mieściły się w nim dwa stanowiska serwi-
sowe parowozów. Jeszcze do dziś można tu odnaleźć wiele autentycznych 
detali pochodzących z czasów świetności obiektu, m.in. kolejowy żuraw 
wodny. Załogi parowozów chętnie napełniały kotły maszyn wodą w Szydło-
wie, ponieważ tutejsza woda była bardzo miękka i nie powodowała zaka-
mieniania instalacji parowozu.

Po zachodniej stronie stacji znajduje się osiedle kolejowe. Tworzy je kilka 
wielorodzinnych domów zbudowanych z czerwonej cegły oraz przylegające 
do nich budynki gospodarcze i ogrody. Około 30 m za osiedlem kolejowym 
zobaczymy ciekawy dziewiętnastowieczny wiadukt, zbudowany w formie 
tunelu przecinającego nasyp kolejowy. To jedyny tej klasy zabytek w okoli-
cy. Ci, którzy przyjadą tu od strony Skarbiszowic, natkną się na tę budowlę

Szydłowska parowozownia i jej unikatowy żuraw wodny, fot. 2009

Osiedle kolejowe, fot. 2009

Przyrodniczą atrakcją Szydłowa są tutejsze lasy zaliczane do Borów 
Niemodlińskich, m.in. rezerwat Złote Bagna. Są tu również pomniki przyrody, 
m.in. dwustuletni modrzew europejski, rosnący obok stacji kolejowej.

Osiedle kolejowe widziane od strony wiaduktu. Strzałką za-
znaczono początek leśnej drogi tzw. „bunkrowej”,  
prowadzącej środkiem rezerwatu Złote Bagna  
do poniemieckiego bunkra i Kapliczki Lotników. Fot. 2014

Dziewiętnastowieczny wiadukt kolejowy przy stacji Szydłów, fot. 2014

Naprzeciw parowozowni, po drugiej stronie torowiska, w czasie II Wojny 
Światowej usytuowany był obóz dla polskich robotników przymusowych. 
Mieszkali oni w drewnianych barakach i pilnowani byli przez Bahnschutz 
czyli nazistowską „straż ochrony kolei”. Pracowali przy naprawach torowiska 
na trasie Opole-Nysa.
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Smolarnia zużywała pniaki pozostałe po wycince lasu sosnowego pora-
stającego teren torfowiska. Spalano je w specjalnym piecu, w wyniku czego 
otrzymywano smołę i węgiel drzewny. Smoła służyła m.in. jako smarowidło 
do wozów, a dobrej jakości węgiel drzewny dostarczany był do okolicznych 
kuźni. Dawniej takich smolarni było tu więcej. Pod koniec XIX wieku czynne 
pozostały tylko dwie przy torfowisku Złote Bagna. Po przeciwnej stronie 
leśnej drogi, na szczycie górki, znajdowała się kiedyś leśniczówka, a jeszcze 
wcześniej dom majstra zarządzającego kopalnią torfu. Dziś wzgórze to na-
zywane jest Górka Leśniczówka, a po zabudowaniach leśniczówki pozostały 
jedynie resztki fundamentów i studnia.

Dalej droga zaprowadzi nas prosto do bunkra z czasów II Wojny Świato-
wej. Idąc nią przemierzamy teren rezerwatu, czyli torfowisko wysokie. Jest 
to obszar leśny o powierzchni około 33 ha, na którym znajdują się stanowi-
ska roślin torfowiskowych. Obszar ten to teren dawnego poligonu wojsko-
wego niemieckiej Luftwaffe, należącego w czasach II Wojny Światowej do 
lotniska wojskowego w Polskiej Nowej Wsi. Wcześniej była to kopalnia tor-
fu, nazywana Złote Bagno (Goldmoor), która funkcjonowała na przełomie 
XIX i XX wieku. Po przebyciu ok 1,3 km dochodzimy do bunkra.

Bunkier o żelbetowej konstrukcji postawiono tu na krótko przed rozpo-
częciem II wojny światowej. Należał on do poligonu Goldmoor założonego 
dla potrzeb lotniska wojskowego, znajdującego się 5 km stąd na obrzeżach 
wioski Polska Nowa Wieś. Służył on też jako schron, z którego obserwo-
wano loty ćwiczebne samolotów, m.in. bombowców nurkujących Junkers  
Ju 87, tzw. „sztukasów”, ćwiczących zrzucanie bomb.

Załoga schronu przygotowywała cel, a potem drogą radiową informowa-
ła bazę o celności zrzutu. Używano betonowych bomb ćwiczebnych. Loty 
nad bagnem odbywali również piloci myśliwców Messerschmitt Bf 109. 
Czasem podczas lotów dochodziło do wypadków, które kończyły się śmier-
cią lotników i zniszczeniem ich maszyn. Do największej katastrofy w historii 
poligonu doszło w 1944 roku. W odległości ok. 700 m od bunkra zderzyły 
się ze sobą dwa myśliwce typu Messerschmitt Bf 109. Pilotowali je dwaj 
młodzi piloci, którzy ponieśli śmierć na miejscu. Zdarzenie to upamiętnia 
tzw. Kapliczka Lotników, poświęcona pilotom, którzy zginęli na Złotych Ba-
gnach. Usytuowano ją przy „drodze bunkrowej”, ok. 300 m za bunkrem. 
Jeszcze w latach 90. XX wieku w miejscu tym odnajdywano resztki wraku 
samolotu.

Wizualizacja. Messerschmitt Df-109 
nad bunkrem Goldmoor. fot. bunkra 2014

Kapliczka Lotników, fot. 2014

Górka Leśniczówka oraz dawna smolarnia w lesie  
za stacją kolejową, fot. 2014
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Kapliczka Lotników kończy drugi etap wycieczki, czyli spacer wokół stacji 
kolejowej Szydłów.

Uwaga. Do stacji Szydłów można dojechać pociągiem (szynobusem). 
Przejażdżka z Tułowic trwa ok. 10 minut i może okazać się atrakcją, szcze-
gólnie dla dzieci; przejazd z Opola jest trochę dłuższy, ok. 20 minut.

Trzecim etapem naszej wycieczki jest sama wieś Szydłów oddalona oko-
ło 2,5 km od stacji kolejowej. 
Szydłów założono w średnio-
wieczu jako osiedle bartni-
ków, którzy w miejscowym 
lesie zdobywali miód pszczeli 
i wosk. W czasach piastow-
skich był tu książęcy rewir 
łowny. W 1581 r. osada we-
szła w skład dóbr niemo-
dlińskich, a potem w 1822 r. 
włączona została do dóbr tu-
łowickich. Tutejsza piaszczy-
sta ziemia nie była zbyt uro-
dzajna, co było niekorzystne 
dla rozwoju rolnictwa, ale 
pozwoliło zachować miejsco-
we lasy przed nadmiernym 
karczowaniem.

Do Szydłowa można doje-
chać od strony miejscowo-
ści Tułowice (ok. 8 km) oraz 
nową drogą z Komprachcic 
(ok. 8 km) przez malownicze 
Bory Niemodlińskie.

Jadąc tu od 
strony Tuło -
w i c ,  w a r t o 
zwrócić uwagę 
na dom, sto-
jący tuż przy 
tablicy infor-
macyjnej z na-
zwą miejsco-
wości Szydłów. 
Na szczytowej 
ścianie tej bu-
dowli znajduje 
się herb tuło-
wickich Fran-
kenbergów z datą 1892. Jeszcze na początku XX wieku była to leśniczów-
ka, strzegąca wjazdu na jeden z głównych szlaków komunikacyjnych Borów 
Niemodlińskich, na tzw. Drogę Niemodlińską (Niemodlinkę), która w głębi 
Borów krzyżuje się z inną ważną drogą – Opolską (Opolanką). To właśnie 
Niemodlinką, czyli dawną Falkenberger Linie, w marcu 1945 roku wyco-
fywali się żołnierze Waffen-SS dywizji Estland z północnej części powiatu 
niemodlińskiego w kierunku Prudnika. Ale o tym w opisie wycieczki nr 7.

Dalej mijamy duży plac, usy-
tuowany na skraju lasu po pra-
wej stronie drogi, ok. 1 km przed 
centralną częścią wioski. Jest to 
składnica drewna, na której od-
bywają się aukcje drewnem. Zimą 
i wczesną wiosną gromadzone są 
tu największe skarby Borów Nie-
modlińskich, opasłe dęby i buki, 
które złożone na placu czekają 
na nabywców. Na początku XX w. 
przyjeżdżali tu kupcy nawet z No-
rymbergi po odpowiednie olchy, po-
trzebne dla tamtejszej fabryki kredek,  
czy z Bremy - po modrzewie dla 
stoczni.

Stacja kolejowa w Szydłowie, fot. 2014

Szydłów. Dom z końca XIX w. oraz 
„kuty kur” z datą 1897, chroniący 

obejście przed  
pożarem. fot. 2010

Herb na elewacji dawnej leśniczówki, fot. 2014

W miejscu składnicy drewna w czasie II Wojny Światowej mieścił się obóz 
jeniecki. Było to komando jeńców radzieckich z obozu w Łambinowicach, 
którzy pracowali przy wyrębie lasu. Jeńcy mieszkali w drewnianych 
barakach i nadzorowani byli przez strażników wojskowych.

Składnica drewna w Szydłowie, fot. 2014
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W samym Szydłowie nie ma zbyt wielu zabytków. Najciekawszym jest 
kościół św. Józefa Oblubieńca NMP wybudowany w 1914 roku oraz kilka 
budynków wiejskich z przełomu XIX i XX w. Do zabytków architektury prze-
mysłowej należy nieczynna już cegielnia założona w 1910 roku, położona 
w sąsiedztwie linii kolejowej.

Cegielnia w Szydłowie 
fot. 2014, 
poniżej wnętrze pieca 
z cegłą przed wypałem, 
fot. M. Leśniewski, 
2011

Kościół w Szydłowie, fot. 1934 i 2010

Z zabytków sakral-
nych, poza wymie-
nionym kościołem, 
na uwagę zasługuje 
kapliczka przydroż-
na, położona przy ul. 
Kościelnej. Jak wieść 
niesie, ufundowała 
ją cesarzowa Maria 
Teresa.  Wewnątrz 
kapliczki umieszczo-
no szesnastowieczną 

drewnianą figurę wykonaną przez nieznanego rzeźbiarza, przedstawiają-
cą postać św. Marii Magdaleny. Niedoceniane dzieło spoczywało tu długie 
lata. Dopiero w 1937 roku na nowo odkryta figura wzbudziła podziw szero-
kiego kręgu znawców zabytków sztuki i niestety została stąd zabrana.

Kapliczka i figura 
z Szydłowa, 
fot. 2009 i 1937
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Ostatni, czwarty etap wycieczki do Szydłowa to spacer w głąb Borów Nie-
modlińskich do głazu zwanego Dużym Kamieniem (ok. 4 km w jedną stro-
nę, licząc od stacji kolejowej w Szydłowie). Aby tam trafić, musimy przejść 
do przejazdu kolejowego na drodze Skarbiszowice – Szydłów wieś. Stąd 
kierujemy się w stronę Szydłowa. Po ok. 30 m, na łuku asfaltowej drogi 
prowadzącej do wioski, skręcamy w prawo do lasu. Tu odnajdujemy drogę 
nazywaną Kujawianką, o czym informuje głaz 
opatrzony napisem i strzałką. Jest ona oznaczo-
na również tabliczką jako droga pożarowa nr 6.

Nazwa drogi nawiązuje do osiemnastowiecz-
nej „Kojau und Klein Glogau Weg”, czyli drogi 
do Kujaw i Głogówka. Być może droga ta jest 
jeszcze starsza i podróżowali nią książęta nie-
modlińscy do zamku w Głogówku. Po 400 m 
dochodzimy do skrzyżowania leśnych dróg, 
przy którym znajduje się kapliczka przytwier-
dzona do pnia dębu.

Mijamy skrzyżowanie przy Dębie Maryjnym i dalej idziemy Kujawianką. 
Gdybyśmy skręcili w prawo, doszlibyśmy do Tułowic, do leśniczówki Ba-
raki. Skręt w lewo zaprowadziłby nas do składnicy drewna w Szydłowie. 
My idziemy prosto i po 1 km docieramy do rozstaju dróg nazywanym Trzy 
Dęby. Tu trasa dzieli się na dwa odcinki:

1. Idąc prosto, po 50 m dojdziemy do leśnego stawu zwanego Jeżowym. 
Dalej, po ok. 100 m trafimy do wiaty przy Jeżowym Stawie. Jest to drew-
niana budowla przykryta dachem, wyposażona w stoły i ławy. Obok stoi 
głaz postawiony w czasie jej budowy. Tu możemy odpocząć.Dąb Maryjny, fot. 2014

Droga do Dużego Kamienia, fot. 2014

Staw Jeżowy, fot. 2014

Rozstajne drogi przy Trzech Dębach, fot. 2014

Podczas najazdów Husytów (XV w.) mieszkańcy 
Szydłowa schronili się w lesie przy dębie 
zwanym maryjnym. Husyci dowiedzieli się o ich 
kryjówce. Przeszukali las, jednak nie odkryli 
dębu, mimo iż kilka razy przechodzili obok 
niego. Szydłowianie w podzięce za ocalenie 
zawiesili na drzewie kapliczkę.

Inna legenda 
głosi, że 
kapliczkę 
maryjną 
zawiesił na 
dębie pewien 
Cygan, po tym 
jak powiesiła 
się tu jego 
córka, której 
zabroniono 
spotkań 
z ukochanym.
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2. Skręcając w prawo, po około 600 m dojdziemy do celu naszej wy-
cieczki, czyli do Dużego Kamienia, zwanego niegdyś Głazem Księcia Korony, 
albo Głazem Następcy Tronu. Nazwa Głaz Księcia Korony (Prinzkrone Stein)  
pojawiła się w tutejszym lesie w 1868 roku. W ten sposób upamiętniono 
wizytę następcy tronu pruskiego, który wziął udział w polowaniu zorga-
nizowanym dla niego przez właściciela Tułowic hrabiego Freda Franken-
berga. Do głazu przytwierdzono wówczas metalową koronę. Po 1945 roku 
koronę wycięto, ale do dziś widać jeszcze otwory po jej mocowaniu.

Przy Dużym Kamieniu krzyżują się dwie leśne drogi. Droga w prawo, na-
zywana Drogą Rutecką, prowadziła niegdyś w kierunku miejscowości Rut-
ki. Droga na wprost (lekko w lewo) to nasza Droga Kujawska (Kujawianka), 
która dalej wiedzie w kierunku tzw. Białego Krzyża. W tym miejscu możemy 
zakończyć wędrówkę i wrócić do stacji kolejowej w Szydłowie.

Ci, którzy spod Dużego Kamienia zdecydują się jeszcze na spacer  
do Białego Krzyża drogą Kujawianką, mają do pokonania dodatkowo  
1,3 km (w jedną stronę). W odległości 400 m od Dużego Kamienia Kuja-
wianka krzyżuje się z tzw. Drogą Siwą, dawniej nazywaną Aleją Szarego 
Krzyża (Grau Kreuz Allee). To prawdopodobnie przy tej krzyżówce stał pod 
koniec XIX wieku tzw. Szary Krzyż.

Podczas wycieczki po lesie pomocna będzie mapka zamieszczona w dal-
szej części przewodnika, na stronach 72 i 73, zatytułowana „Szlakiem barw-
nych krzyży”. Na mapce tej odnajdziemy dokładny przebieg trasy od Dębu 
Maryjnego, oznaczonego jako punkt A, poprzez Trzy Dęby (B), Jeżowy Staw 
(C), wiatę przy Jeżowym Stawie (D) do Dużego Kamienia (E) oraz dalej przez 
Szary Krzyż (F) do Białego Krzyża (J).

Orientacyjne odległości pomiędzy poszczególnymi punktami wycieczki 
zaznaczonymi na mapie „Szlakiem barwnych krzyży”:

A - B: 700 m  C - D: 100 m   E - F: 400 m
B - C:   50 m  B - E:  600 m  F - J:  900 m
Wycieczka do Dużego Kamienia to jedynie przedsmak wędrówki po zwar-

tym, liczącym łącznie około 40 tysięcy hektarów kompleksie Borów Niemo-
dlińskich. Dłuższą wędrówkę po miejscowych lasach zapewni nam kolejna 
wycieczka - nr 7.

W połowie XIX wieku w okolicach Szydłowa polował również kanclerz Prus 
Otto von Bismarck. Przy leśnej drodze, prowadzącej z Szydłowa  
do wioski Siedliska, zaatakował go odyniec, ale kanclerz wyszedł zwycięsko 
z opresji. Na pamiątkę tego zdarzenia w miejscu zajścia posadzono dąb 
i postawiono głaz, które zyskały nazwę dębu i głazu Bismarcka. 
Po 1945 r. głaz rozbito dynamitem. Podczas detonacji ucierpiało również 
drzewo, które potem uschło.

Leśna wiata przy Jeżowym Stawie, fot. 2014  Duży Kamień czyli Głaz Księcia Korony, fot. 2014
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Obszar, po którym będziemy wędrować, od zarania dziejów zawsze był 
lasem – najpierw pierwotną puszczą, potem lasem książęcym, a na koniec 
- lasem gospodarczym, eksploatowanym przez kolejnych właścicieli z różną 
intensywnością. Początkowo ludzie pojawiali się tu dość rzadko. Byli to naj-
częściej drwale, smolarze, leśni pszczelarze, myśliwi. Potem, kiedy wytyczo-
no tu leśne trakty, pojawiły się karawany kupieckie i wędrowcy, przemierza-
jący las w kierunku Prószkowa, Krapkowic, Kujaw, czy Chrzelic. To właśnie 
przez Szydłów biegła tzw. Węgierska Droga, czyli szlak handlowy w kie-
runku Czech i Węgier. W czasach konfliktów zbrojnych las dawał schronie-
nie mieszkańcom okolicznych osad, choć z drugiej strony nierzadko z jego 
osłony korzystało również wojsko. 
W czasach wojny 30-letniej (1618-
1648) szwedzkie oddziały zbrojne 
nieraz przedzierały się przez leśne 
ostępy, aby potem znienacka naje-
chać i złupić Chrzelice, Prószków czy 
inne miejscowości leżące na skraju 
Borów. Leśnym traktem z Opola do 
Głogówka, środkiem Borów Niemo-
dlińskich, w czasach potopu szwedz-
kiego w 1655 roku przejeżdżał polski 
król Jan Kazimierz, który udawał się 
w gościnę do głogóweckiego zam-
ku. Również później, podczas wo-
jen o Śląsk, w tutejszym lesie nieraz 
stacjonowały wojska armii pruskiej 
czy austriackiej. Ostatni przemarsz 
wojska miał miejsce w czasie II Woj-
ny Światowej. W marcu 1945 roku 
uchodziły tędy grupy ocalałych żoł-
nierzy estońskiej 20. Dywizji Waffen 
SS, wycofujące się z zajmowanych 
przez Rosjan obszarów opolskiego 
Zaodrza, Komprachcic i Polskiej

Nowej Wsi. Estończycy, osłonięci lasem, do którego nie mogły wjechać ro-
syjskie czołgi, przedzierali się w stronę Prudnika. Dziś przypominają o tym 
leśne, bezimienne mogiły, w których chowano żołnierzy zmarłych w czasie 
marszu.

Również potem, kiedy Opolszczyznę zajmowali Rosjanie, wielu mieszkań-
ców Szydłowa, Tułowic, również i innych miejscowości leżących w sąsiedz-
twie Borów Niemodlińskich, znalazło schronienie w lesie. W przygotowa-
nych naprędce ziemiankach i leśnych szopach czekali, aż ucichną odgłosy 
walki.

Przez jakiś czas, zwłaszcza w 1945 roku, w okolicy roiło się od przeróż-
nych grup zbrojnych, począwszy od maruderów wojskowych – ukrywają-
cych się żołnierzy Wehrmachtu i SS, którym nie udało się uciec z okrążenia 
zamkniętego przez Rosjan w okolicach Prudnika - poprzez oddziały We-
rwolfu, oddziały ówczesnego polskiego podziemia, walczące z narzuconym 
prosowieckim porządkiem w kraju, czy bandy pospolitych przestępców, 
którzy ściągali tu z różnych terenów Polski. Walkę z nimi podjęły organy 

ścigania ówczesnego ludowego 
państwa polskiego, czyli funkcjo-
nariusze milicji i UB. Były to cza-
sy niespokojne również i dla lasu. 
W pierwszych powojennych latach 
często dochodziło tu do napaści 
i brutalnych mordów. Ginęli ludzie 
nieopatrznie wchodzący do lasu, 
także pracownicy leśni. Musiało 
upłynąć wiele lat, zanim w lesie 
znów zapanował spokój.

Szlakiem barwnych krzyży
(czas 2 - 8 godzin, w zależności od wybranych opcji)

Wizualizacja.  
Przemarsz żołnierzy estońskich, 
wycofujących się wiosną 1945 r. 
przez las z Szydłowa w kierunku 
Chrzelic. Do wizualizacji wykorzy-
stano fotografie  
umundurowanych członków 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
Festung Breslau

wycieczka 7

opracowana przy współpracy z Mirosławem Leśniewskim
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Opisywany obszar poznamy, wędrując szlakiem barwnych krzyży. Pierw-
szym, stojącym najbliżej Tułowic i Szydłowa, jest krzyż biały. To jeden z czte-
rech krzyży, stojących w lesie przy rozstajach dróg. Poza białym jest jeszcze 
zielony, czerwony i czarny, a przed I Wojną Światową był także piąty - szary. 
Postawiono je przypuszczalnie w XIX wieku, a być może jeszcze wcześniej. 
Dlaczego się tu znalazły? Kto nadał im nazwy Weisses Kreuz, Grunes Kreuz, 
Rotes Kreuz, Schwarze Kreuz oraz wymienianą jeszcze w 1912 roku nazwę 
Graue Kreuz? Tego nikt już dzisiaj nie pamięta. Krzyże te są nie tylko sym-
bolami religijnymi, ale również drogowskazami dla podróżujących tędy lu-
dzi. Pierwsze cztery przetrwały do czasów współczesnych, natomiast pią-
ty – szary, znany jest tylko z nazwy. Przypomina o nim leśna droga - Siwa  
Aleja, która jeszcze przed I wojną światową nazywana była Aleją Szare-
go Krzyża (Graue Kreuz Allee). Nie jest znane dokładne miejsce lokalizacji  
Szarego Krzyża. Być może znajdował się on przy drodze Kujawskiej (map-
ka - punkt F), w miejscu dawnego skrzyżowania z tzw. Drogą Jeżową  
(Igel Linie), prowadzącą niegdyś w kierunku Krapkowic.

Leśne krzyże nie stanowią obecnie szczególnego miejsca kultu religijne-
go. Są natomiast powszechnie znanymi punktami orientacji. Wędrując mię-
dzy nimi odkryjemy ślady po dawnych osadach, leśniczówkach i ludziach, 
którzy tu żyli i umierali. Uszanujmy te miejsca lokalnej historii pamiętając, 
że stanowią one nasze wspólne dziedzictwo.

Proponowany szlak zadowoli zarówno 
miłośników przyrody, jak i odkrywców hi-
storii naszego regionu. W poruszaniu się 
po leśnych drogach i ścieżkach pomoc-
na będzie mapka „Szlakiem barwnych 
krzyży”, określana w dalszej części tekstu 
jako mapka.

Wycieczkę proponuję rozpocząć 
na parkingu przy tułowickim nadleśnic-
twie. Stąd udajemy się w kierunku tu-
łowickiego Głazu, nazywanego również 
Kamieniem (mapka - punkt G). Spa-
cer do Głazu, który znajduje się przy 
drodze pożarowej nr 25 w odległości  
1,6 km od nadleśnictwa, opisany już 
został w „Wycieczce nr 2” - po tułowic-
kim parku i zwierzyńcu. Mijamy Głaz 
i tą samą drogą nr 25 idziemy 1,6 km do 
skrzyżowania z drogą pożarową nr 5.

Droga nr 5 po skręcie w prawo zapro-
wadzi nas do wieży obserwacyjnej (map-
ka – punkt I), stojącej na skraju lasu 1 km 
od skrzyżowania. Jest to współczesna, 
murowana budowla, która zastąpiła star-
szą, metalową, o konstrukcji kratowej, 
pochodzącą z lat 70. XX w. Historia tej 
wieży jest jednak starsza. Pierwsza wieża 
obserwacyjna, jaka stała w tym miejscu 
przed II Wojną Światową była drewnia-
na, a zbudowali ją nyscy saperzy.

Droga nr 5 po skręcie w prawo zapro-
wadzi nas do wieży obserwacyjnej (map-
ka – punkt I), stojącej 1 km dalej na skra-
ju lasu. Jest to współczesna, murowana 
budowla, która zastąpiła starszą, metalo-
wą, o konstrukcji kratowej, z lat 70. XX 
w. Jej historia jest jednak starsza. Pierw-
sza wieża, jaka stała w tym miejscu przed  
II Wojną Światową - tzw. „dostrzegalnia 
pożarów” - była drewniana, a zbudowali 
ją nyscy saperzy.

Biały Krzyż, fot. 2014

Wieża obserwacyjna, fot. 2014
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Droga nr 5 po skręcie w lewo zaprowadzi nas pod sam Biały Krzyż (mapka 
– punkt J), znajdujący się 150 m od skrzyżowania. W tym miejscu schodzi 
się kilka dróg, m.in. Kujawianka, którą znamy z wycieczki nr 6, jako drogę 
prowadzącą do szydłowskiego Dużego Kamienia.

Po krótkim odpoczynku przy Białym Krzyżu wracamy na drogę  
nr 25 i kontynuujemy nią wycieczkę. Po 500 m droga rozwidla się. Miejsce 
to znajduje się obok widocznej z daleka ambony myśliwskiej i jest dobrze 
oznakowane. Tu skręcamy w prawo w drogę nr 25 a. Jest to droga Kuja-
wianka, która prowadzi tędy z Szydłowa. Po 1 km docieramy nią do Zie-
lonego Krzyża (mapka – punkt L), a po następnym 1 km do Czerwonego 
Krzyża (mapka – punkt M). Czerwony Krzyż, stojący na skraju lasu, jest me-
talowy i o wiele mniejszy od Białego czy Zielonego.

Przy Czerwonym Krzyżu droga Kujawianka krzyżuje się z Drogą Opolską, 
zwaną potocznie Opolanką. Kujawianka biegnie dalej w kierunku Chrzelic, 
a Opolanka, oznaczona jako droga pożarowa nr 4, w prawo prowadzi do 
Przechodu, a w lewo w kierunku miejscowości Ochodze (Opole).

Czerwony Krzyż był dawniej ważnym punktem na mapie tułowickich 
lasów. Przed 1945 rokiem stała tu leśniczówka nazywana Rotkreuz. Była  
to najdalej wysunięta na południe placówka lasów tułowickich. Mieszka-
jący tu podleśniczy miał do dyspozycji ok. 40 arów pola i niewielki dom 
z zabudowaniami gospodarskimi. Niestety wszystkie te obiekty uległy 
zniszczeniu pod koniec II Wojny Światowej, a po fundamentach leśniczów-
ki pozostał jedynie ślad w postaci małego wzniesienia, widocznego przy 
skrzyżowaniu dróg.

Opuszczamy Czerwony Krzyż. Z drogi Kujawianki nr 25a skręcamy w lewo 
i wchodzimy na Drogę Opolską, oznaczoną jako droga pożarowa nr 4. Idzie-
my nią 2,5 km do skrzyżowania z drogą nr 3. To ważny punkt na naszej tra-
sie, z którego dotrzemy do kilku interesujących miejsc:

a) Skręcając w prawo na drogę nr 3 dotrzemy do grobu nieznanego żoł-
nierza (mapka – punkt N). Usytuowany jest on ok. 1 km od krzyżówki na 
skraju lasu. Grób ten to pozostałość z czasów II wojny światowej. Pochowa-
no w nim zapewne jednego z estońskich żołnierzy, wycofujących się tędy 
w marcu 1945 roku z Polskiej Nowej Wsi i Szydłowa w kierunku Chrzelic. 
Grób opatrzony jest tabliczką, na której widnieje napis w języku polskim 
i niemieckim: „Tu spoczywa żołnierz nieznany, 19. III. 1945”.

Czerwony Krzyż, fot. 2014Zielony Krzyż, fot. 2014 Grób nieznanego żołnierza, fot. 2014

W miejscu, w którym stoi Zielony Krzyż, właściciel tułowickiego majątku 
upolował przepięknego jelenia. Dla uczczenia tego zdarzenia postawił krzyż.

W miejscu, w którym stoi Czerwony Krzyż, przy leśnym trakcie do Opola 
stała niegdyś karczma. Którejś nocy spaliła się, grzebiąc w zgliszczach 
karczmarza i całą jego rodzinę. Dla upamiętnienia tego zdarzenia 
mieszkańcy Przechodu w miejscu spalonej karczmy postawili krzyż.

Legenda głosi, że bardzo dawno temu w miejscu, w którym stoi Biały 
Krzyż, doszło do wielkiej tragedii. Rodzina, podróżująca Kujawską Drogą, 
została napadnięta i zamordowana przez zbójców. Zginęły również ich 
dzieci. Aby uczcić pamięć zamordowanych, postawiono krzyż.
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b) Droga na wprost po 2,5 km zaprowadzi nas do dawnej leśniczówki 
i gospodarstwa leśnego Dębowiec (mapka – punkt S). Stąd już tylko 3 km 
do miejscowości Ochodze. Przed wojną miejsce to nazywano Eleonorens-
grün. Dziś stoi tu piętrowy dom mieszkalny tzw. nowej leśniczówki oraz za-
budowania gospodarskie. Na zachodniej elewacji domu widoczna jest data 
1906. Stara leśniczówka – „Forsthaus Eleonorensgrün” - funkcjonowała tu 
już w XIX wieku. Znajdowała się po drugiej stronie drogi, jednak zburzona 
została podczas działań wojennych w marcu 1945 roku. Obecnie na terenie 
Dębowca nikt już nie mieszka. Okolice te były niegdyś ciekawym rewirem 
łownym. Na początku XX wieku wokół tej małej leśnej osady znajdowały 
się miejsca o nietypowych nazwach, np. zagroda Wapiti (Wapiti Verzäu-
nung), Orle Lęgi (Adler Jagen), Droga Krasnali (Kobold Linie), Wilcze Nory 
(Wolfsstallung Jagd).

c) Skręcając w lewo, po 150 m dojdzie-
my do Czarnego Krzyża (mapka – punkt O). 
Jest to nieduży, żelazny krzyż, kunsztownie 
wykuty, ozdobiony ornamentami o tematy-
ce roślinnej. Stoi przy drodze na skraju lasu 
i gdyby nie zawieszone na nim bukiety kwia-
tów, łatwo go przeoczyć.

Mijamy Czarny Krzyż i idąc dalej po  
300 m napotkamy miejsce nazywane nie-
gdyś Jägerhaus albo Hubertushaus (mapka  
– punkt P). Rozpoznamy je po rozległej łące, 
która już z oddali prześwituje między drze-
wami. Do marca 1945 r. stała tu leśniczówka 
i kilka domów, tworzących małą osadę le-

śną. Jej mieszkańcy poza pracą w lesie uprawiali na swój użytek niewielkie 
pola i utrzymywali kilka sztuk bydła. Niestety w marcu 1945 r przelatujące 
nad lasem samoloty radzieckie zbombardowały osadę. Dziś nie ma tu już 
żadnych budowli. Jedyną pozostałością jest betonowy fundament, przy-
puszczalnie dawny gnojownik lub kompostownik. Stoi on na skraju łąki tuż 
przy kasztanowej alei, która niegdyś prowadziła do osady.

Czarny Krzyż , fot. 2014

Dawna osada leśna Hubertus, fot. 2014

W miejscu, gdzie stoi Czarny Krzyż, na początku XX wieku kłusownicy 
zamordowali leśniczego. Czarny, żałobny krzyż postawiono tu dla 
upamiętnienia tego zdarzenia.

Dawne gospodarstwo leśne Dębowiec, fot. 2014
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Poza osadą leśną na terenie dawnego Hubertusa stał niegdyś dziewięt-
nastowieczny dworek myśliwski (mapka – punkt R). Znajdował się on po 
przeciwległej stronie łąki. Aby tam trafić, idziemy aleją kasztanową wzdłuż 
łąki i po ok. 100 m skręcamy w lewo w drogę nazywaną Krzywą. Idziemy 
nią ok. 200 m, po czym znów skręcamy w lewo. Stąd widać już niedużą po-
lanę, przy której stał niegdyś myśliwski dworek.

Dworek ten ufundowała księżna Luise - Marie von Hohenlohe – Oehrin-
gen, żona hrabiego Freda Frankenberga, dawnego właściciela tułowickich 
lasów. Zbudował go w 1878 roku mistrz Abfeld z Nysy. Była to budowla 
drewniana, dwukondygnacyjna, przykryta gontowym dachem. Parter zaj-
mowało jedno przestronne pomieszczenie, spełniające rolę jadalni, a na 
piętrze znajdowały się 3 sypialnie – jedna hrabiowska i dwie dla gości. 
Dworek nazwany został Chatą Konrada (Konradshütte), na cześć nowo-
narodzonego syna Frankenbergów. Pierwsze polowanie odbyło się tu we 
wrześniu 1878 roku. Niedaleko Chaty, przy tzw. Jeleniej Drodze (Hirsch 
Linie), „strzelono” wówczas „dziesiątaka”, po nim dwa „ósmaki” oraz lisa 
i trzy sztuki innej drobnej zwierzyny.

Chata Konrada użytkowana była do lat 20. XX wieku. Później, po upań-
stwowieniu majątku Frankenbergów budowla podupadła, a w marcu  
1945 roku spotkał ją taki sam los jak stojącą obok osadę. Dziś po dworku 
myśliwskim pozostało jedynie kilka kamieni i przepiękna, ponadstuletnia 
daglezja, którą zasadzono prawdopodobnie jeszcze w czasie jego budowy.

Ostatnim miejscem, jakie odwiedzimy podczas naszej leśnej wycieczki 
jest Pomnik Gerlacha (mapka – punkt K). Aby tam dotrzeć, wracamy od 
Chaty Konrada na Krzywą Drogę. Idziemy nią 1 km do skrzyżowania z Aleją 
Zielonego Krzyża. Aleja ta, zwana również Drogą Zieloną, oznaczona jest 
w tym miejscu jako droga pożarowa nr 11, a nasza Krzywa Droga jako nr 5. 
Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo na drogę nr 11 i idziemy nią 500 m aż 
do malowniczej, śródleśnej łąki nazywanej Łąką Gerlacha. Kamienny Po-
mnik Gerlacha stoi na skraju lasu po prawej stronie łąki, 300 m od drogi 
nr 11.

Pomnik ten postawiono w 1919 r. w miejscu, w którym kłusownicy za-
mordowali leśniczego Paula Gerlacha. Mieszkał on w leśniczówce Huber-
tus obok Chaty Konrada. W dniu 19 lutego 1919 r. podczas obchodu lasu 
natknął się na kłusowników patroszących zwierzynę. Podczas próby ich za-
trzymania został śmiertelnie postrzelony przez jednego z nich. Pochowano 
go na cmentarzu w Szydłowie, gdzie do dziś znajduje się jego grób. Nato-
miast w miejscu, gdzie znaleziono ciało leśniczego, postawiono pomnik, 
opatrzony tablicą pamiątkową, wykonaną z ocynkowanej blachy. Jest na 
niej napis w języku niemieckim:

„Dem Andenken des Revierförst Paul Gerlach. Er fiel durch mörderhand 
in treuester Pflichterfüllung am 23 Februar 1919“,

co można przetłumaczyć:
„Dla upamiętnienia leśniczego Paula Gerlacha. Zginął on z ręki mordercy 

podczas pełnienia służby w dniu 23 lutego 1919”.

Pomnik Gerlacha, fot. 2014 Polana przy dawnej Chacie Konrada, fot. 2014
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Od Pomnika Gerlacha wychodzimy na dro-
gę nr 11, wracamy nią do skrzyżowania z dro-
gą nr 5 (Krzywą) i idziemy w kierunku znanego 
już nam Białego Krzyża (mapka – punkt J). Na 
miejsce docieramy po przejściu 1,6 km. Z Białe-
go Krzyża wracamy drogą nr 25 na parking przy 
tułowickim nadleśnictwie.

Ze względu na znaczne odległości (łącznie po-
nad 24 km) wycieczkę można podzielić na etapy 
i rozłożyć ją w czasie. Proponowane etapy:

1. Parking, Głaz (G), Biały Krzyż (J), wieża ob-
serwacyjna (I), powrót tą samą drogą – łącznie 
8 km

2. Parking, Głaz (G), Biały Krzyż (J), Kujawian-
ka 24a, Zielony Krzyż (L), Czerwony Krzyż (M),  
powrót – łącznie 10 km

3. Parking, Głaz (G), Biały Krzyż (J), Krzywa 
Droga 5, Droga Zielona 11, Pomnik Gerlacha (K), 
powrót tą samą drogą – łącznie 10 km

4. Parking, Głaz (G), Biały Krzyż (J), Krzywa 
Droga 5, Chata Konrada (P), Hubertus (R), po-
wrót tą samą drogą – łącznie 11 km

5. Parking, Głaz (G), Biały Krzyż (J), Krzywa 
Droga 5, Hubertus (R), Czarny Krzyż (O), grób 
żołnierza (N), powrót – łącznie 13,5 km

6. Parking, Głaz (G), Biały Krzyż (J), Krzywa 
Droga 5, Hubertus (R), Czarny Krzyż (O), Dębo-
wiec (S), powrót – łącznie 17 km

Droga Kujawianka od Białego Krzyża w kierunku Dużego Kamienia, fot. 2014

Orientacyjne odległości 
pomiędzy punktami na mapce:

G - J: 1,6 km R - P: 0,4 km J - I: 1 km
P - K: 1,8 km I – H: 0,4 km P - J: 2,6 km
I - T : 1,7 km J – K: 2,4 km J - L: 1,5 km
J – F: 1 km L - M: 1 km F - E: 0,4 km
M - O: 2,6 km E - B: 0,5 km O - N: 1 km
B - C: 0,1 km O - S: 2,5 km C - D: 0,1 km
O - R: 0,3 km B - A: 1 km
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Wycieczkę proponuję rozpocząć od wizyty w wiosce Ligota Tułowic-
ka, leżącej po wschodniej stronie stawu Ławnik. To stara wieś o rodowo-
dzie sięgającym średniowiecza. Z Tułowic dojedziemy tam drogą powiato-
wą nr 405 w kierunku Korfantowa. Na końcu Tułowic skręcamy w pierwszą 
boczną drogę w lewo, tak jak pokazuje drogowskaz. Przy skręcie już z dale-
ka widać zabudowania wioski oddalonej zaledwie o kilkaset metrów.

Jedną z ciekawostek Ligoty są XIX-wieczne zabudowania dawnego fol-
warku, wymienianego w dokumentach już w 1618 roku, choć przypuszczal-
nie powstał jeszcze wcześniej. W czasach pańszczyźnianych specjalizował 
się w hodowli owiec i wołów, jednak w drugiej połowie XIX wieku przeszedł 
na hodowlę bydła mlecznego i koni. Wówczas sprowadzono do Ligoty sta-
do krów rasy holenderskiej, przebudowano budynek owczarni, a jego piw-
nice przystosowano do przechowywania i przetwarzania mleka. Na miejscu 
produkowano sery i twarogi. Twórcą transformacji folwarku był zarządca 
tułowickich dóbr szlacheckich baron Wilhelm von Gärtner.

Na przełomie XIX i XX wieku gospodarstwo w Ligocie uzyskało miano 
wzorcowego. Dużą ilość jego produktów konsumował poligon artylerii 
w pobliskich Łambinowicach. Po parcelacji dóbr tułowickich folwark roz-
wiązano. W 1931 roku zabudowania folwarczne zajęli koloniści z Westfalii, 
a po 1945 roku przydzielono je przesiedleńcom polskim.

Obiekt jest własnością prywatną, dlatego musimy zadowolić się oględzi-
nami z zewnątrz. Na uwagę zasługuje najstarsza, południowa część kom-
pleksu z dawnym spichlerzem i kamienno – ceglanym murem, zespolonym 
z całością zabudowy. Po stronie zachodniej mur przerwany jest wjazdem, 
prowadzącym na dziedziniec folwarczny. Folwark ciekawie prezentuje się 
też od strony rzeki Ścinawy. Wysokie i masywne podmurówki świadczą, że 
w przeszłości rzeka nieraz dochodziła tu do ścian budowli.

Po oględzinach folwarku udajemy się w kierunku widocznego z daleka 
mostu na rzece Ścinawie. Mijamy skwerek, na którym znajduje się obelisk 
upamiętniający poległych mieszkańców wioski na frontach I wojny świato-
wej. Zaraz za mostem, po prawej stronie, stoi niepozorny budynek z czer-
wonej cegły. To dawny młyn wodny, obecnie dom mieszkalny.

Dawny folwark w Ligocie Tułowickiej, fot. 2010

Okolice stawu Ławnik
(czas ok. 1-6 godzin, w zależności od wybranych opcji)

 Dawny młyn wodny w Ligocie Tułowickiej, fot. 2014

wycieczka 8
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Surowy, cegla-
ny budynek kryty 
dachem naczół-
kowym pochodzi 
z pierwszej po-
łowy XIX w. Przy 
budynku widać 
zniwelowane już 
pozostałości po 
kanale młyńskim. Obiekt, który w przeszłości pełnił również funkcję tar-
taku, przerwał działalność pod koniec XIX wieku po tym, jak właściciel tu-
łowickich dóbr wybudował nowszy tartak w Tułowicach Małych, a potem 
następny, parowy, w Siedliskach.

Droga przebiegająca obok młyna prowadzi dalej do kopalni bazaltu „Rut-
ki – Ligota”. Po obu jej stronach znajdują się stare gospodarstwa, których 
zabudowa ukształtowana została na przełomie XIX i XX wieku. Dawniej 
było ich więcej, jednak rozwijająca się kopalnia zaanektowała część wiej-
skich gruntów a opuszczone przez mieszkańców domostwa wyburzono.  
Na końcu drogi, tuż przed wjazdem na teren kamieniołomu, stoi nieduża, 
murowana kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej, pochodząca z początku  
XX wieku. Wybudowali ją mieszkańcy Ligoty na gruncie podarowanym 
przez jednego z gospodarzy jako wotum dziękczynne za uzdrowienie dziec-
ka.

Dawniej droga, którą podążamy do kamieniołomu, nie kończyła się  
w Ligocie. Jeszcze w latach 70. XX wieku można było dojechać nią do leżą-
cej pod lasem Kolonii Rutki. Wówczas to właśnie przy Rutkach znajdował 
się stary kamieniołom, założony na początku XIX wieku, który ze względu 
na wartość wydobywanego tam bazaltu nazywano „klejnotem dóbr pań-
skich”. Początkowo cały urobek zakładu zużywany był na lokalne potrzeby. 
Dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy przez Tułowice zaczęły jeździć pociągi, 
część wydobytego bazaltu eksportowano.

W kamieniołomie zatrudniano zwykle robotników pochodzących 
z okolicznych wiosek. Pod koniec XIX wieku sprowadzono tu Włochów, 
specjalizujących się w produkcji różnego rodzaju szlifowanych elementów 
kamiennych. Po 1927 roku kopalnię znacjonalizowano a wydobywany tu 
surowiec służył głównie do budowy lokalnych dróg. Zaraz po II Wojnie 
Światowej wyrobisko kopalni zalane było wodą i nie prowadzono tu prac 
wydobywczych. Dopiero po 1947 roku zakład wznowił produkcję i zaczął się 
rozwijać. Osada Rutki wysiedlona została w latach 70. XX w., a opuszczone 
przez ludzi domostwa zajął kamieniołom. Później zintensyfikowano 
eksploatację i poszerzono teren kopalni. Wówczas wysiedlono najstarszą, 
południową część wioski Ligoty, po której pozostało zaledwie kilka domów.

 Kapliczka 
w Ligocie Tuło-

wickiej, 
fot. 2014

Stare wyrobisko „Rutki” kopalni bazaltu Rutki-Ligota, fot. 2014

Wyrobisko ligockie, fot. 2014
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Działalność kamieniołomu doprowadziła do powstania kilku obszernych 
wyrobisk. Najstarsza, XIX-wieczna część wielkiej wyrwy w ziemi znajdu-
je się w południowej części współczesnego wyrobiska „Rutki”. To właśnie  
to wyrobisko, poszerzone w kierunku północnym, wchłonęło Kolonię Rutki.

W pobliżu miejsca, z którego wykonano zamieszczoną wyżej fotografię, 
w latach 70. XX wieku stał jeszcze ostatni, przedwojenny dom należący do 
Kolonii Rutki. Za nim, na drodze prowadzącej w kierunku lasu, znajdowała 
się drewniana konstrukcja bramy nazy-
wanej Bramą Rudecką, ze szlabanem 
zamykanym na czas detonacji ładun-
ków wybuchowych w kamieniołomie.

Jak trafić do tego malowniczego wy-
robiska? Przy wjeździe do kopalni nale-
ży skręcić w prawo. Po ok. 200 m dro-
ga rozgałęzia się. W prawo prowadzi 
do wyrobiska ligockiego. My skręcamy 
w lewo, tak jak wskazuje strzałka na za-
łączonej obok fotografii, i idziemy lekko 
pod górę. To właśnie ta droga prowadzi 
w kierunku dawnej Bramy Rudeckiej 
i zatacza łuk nad wyrobiskiem. Na wycieczkę najlepiej wybrać się w nie-
dzielę, albo w inny dzień, kiedy kopalnia nie pracuje. W dni robocze prze-
bywanie na jej obszarze jest niebezpieczne ze względu na roboty górnicze, 
o czym informują tablice i znaki rozmieszczone wokół wyrobisk.

Nowe wyrobisko „Rutki” kopalni bazaltu Rutki-Ligota, fot. 2014

Droga do skarpy, fot. 2014
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Kościół Matki 
Bożej Różańcowej 
w Goszczowicach, 
fot. 2014

Po zgłębieniu ciekawostek Ligoty Tułowickiej udajemy sie do wioski 
Goszczowice, leżącej po zachodniej stronie stawu Ławnik. Wracamy do 
drogi nr 405, jedziemy nią w kierunku Korfantowa, a po ok. 300 m skrę-
camy w prawo, w boczną drogę prowadzącą w kierunku Łambinowic.  
Po 2 km dojeżdżamy do wioski Goszczowice.

Goszczowice to również stara wieś, założona w średniowieczu. Znajdu-
je się tu wiele zabytkowych budynków mieszkalnych i gospodarskich po-
chodzących z przełomu XIX i XX wieku. Na uwagę zasługuje mały kościół 
wybudowany w 1903 roku oraz budynek kolejowy z końca XIX wieku, sto-
jący na skraju lasu, przy linii kolejowej. Dawniej był tu przystanek kolejo-
wy, a w budynku mieszkał toromistrz, którego zadaniem było sprawdzanie 
stanu torowiska.

Ciekawostką Goszczowic 
jest duży budynek dawnej 
gospody, leżący przy łuku 
głównej drogi pośrodku 
wioski. Stoi on przy stawie, 
który jeszcze w latach trzy-
dziestych XX wieku spełniał 
rolę stawu młyńskiego dla 
znajdującego się po drugiej 
stronie drogi młyna.

Dawny przystanek kolejowy i dom toromistrza w Goszczowicach, fot. 2014

Dawna gospoda, fot. 1916
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Inna miejscowa ciekawostka to betonowy wiadukt kolejowy zbudowany 
w latach 30. XX wieku. Dokładnie nie wiadomo, czy powstał on dla ułatwie-
nia dojazdu do pól położonych z drugiej strony torów, czy jako element jed-
nej z zapasowych dróg prowadzących na łambinowicki poligon, ponieważ 
grunty Goszczowic już od końca XIX wieku graniczyły z terenami zajętymi 
przez wojsko. Wiadukt ten znajdziemy przy bocznej w pobliżu kościoła.

Ze względu na swoje położenie Goszczowice są miejscowością atrakcyj-
ną również dla poszukiwaczy ciekawostek przyrodniczych. Wieś, otoczona 
lasem, leży pomiędzy dwoma dużymi stawami Ławnikiem i Pustelnikiem. 
Staw Pustelnik opisany już został podczas wycieczki nr 4. Jednak będąc 
w Goszczowicach możemy dojść do niego z innej strony, urządzając sobie 

spacer po goszczo-
wickim lesie (około 
1,5 – 2 km w jedną 
stronę).

 Aby dojść do sta-
wu Pustelnik, skrę-
camy w boczną dro-
gę, znajdującą się 
naprzeciw budyn-
ku straży pożarnej.  
Po ok. 200 m do-
chodzimy do białego 
domku leżącego na 
skraju lasu.

Za domkiem droga rozgałęzia się; idziemy w lewo, obok leśnej górki. 
Ta górka to początek pasma wzniesień będącego częścią Wału Niemo-
dlińskiego, wypiętrzającego się pomiędzy rzeką Ścinawą a Nysą Kłodz-
ką. Wzniesienia te biegną od Goszczowic (ok. 182 m n.p.m.), pomiędzy 
Jakubowicami i Lipnem (ok. 190 m n.p.m.) do Krasnej Góry i Grabina  
(208 m n.p.m.). Potem, tak jak cały Wał Niemodliński, opadają do brzegu 
Nysy Kłodzkiej.

Po 600 m mijamy poprzeczną drogę w prawo (nie skręcamy),  
a po 300 m dochodzimy do zakrętu z dębami po prawej. Tu skręcamy 
w prawo i po 300 m docieramy do leśnych wzniesień. Stąd widać już poro-
śnięty trzciną południowy brzeg stawu Pustelnik. Droga w lewo prowadzi 
na skraj dawnego łambinowickiego poligonu wojskowego.

Wiadukt kolejowy w Goszczowicach, fot. 1914

Droga prowadząca do stawu Pustelnik przez goszczowicki las, fot. 2014

Droga do stawu Pustelnik, fot. 2014

Staw Pustelnik widziany z lasu od strony Goszczowic, fot. 2014

Przy miejscowości 
Goszczowice, na 

wzniesieniu leżącym 
pomiędzy nasypem 

kolejowym a stawem 
Ławnik, w latach 20. XX w. 
znaleziono dwa narzędzia 

kamienne, których wiek 
określono na schyłek 

paleolitu (15 – 9 tysięcy 
lat przed Chrystusem).
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Po Goszczowicach pora na ostatnią część wycieczki, staw Ławnik. 
Z Goszczowic wracamy do drogi nr 405, jedziemy nią w kierunku Korfanto-
wa, a po ok. 300 m zobaczymy duży staw, rozciągający się po prawej stro-
nie drogi. To Ławnik (dawniej Lawnik).

Niecka współczesnego stawu Ławnik położona jest na obszarze dawnego 
jeziora polodowcowego, które w miarę czasu, tak jak większość tego typu 

akwenów na Śląsku, uległo zabagnieniu. Jednak kilka tysięcy lat temu na 
obszarze pomiędzy współczesnymi wioskami Sowin, Goszczowice i Ligota 
znajdowało się sporej wielkości rozlewisko. Na podstawie badań narzę-
dzi kamiennych, znalezionych przez archeologów przy zachodnim brzegu 
dawnego jeziora, stwierdzono, że w czasach paleolitu, być może i mezoli-
tu, czyli w starszej i średniej epoce kamienia, okolice Ławnika odwiedzane 
były przez człowieka – wędrownego łowcę, który dysponując prostymi na-
rzędziami, zajmując się zbieractwem, myślistwem i rybołówstwem, znalazł 
w tej okolicy przychylne warunki do życia. Ludzie ci założyli tu swoją osadę. 
Mieszkali w jurtach, ziemiankach lub półziemiankach. Trudno wskazać do-
kładne miejsce lokalizacji ich osady. Pewnie znajdowała się gdzieś pomię-
dzy dzisiejszym stawem Ławnik a wioską Goszczowice.

Poza walorami natury prehistorycznej staw Ławnik posiada i inne. Jego 
obszar to jeden z najbogatszych na tym terenie ekosystemów wód stoją-
cych. Występują tu rzadkie ptaki wodno-błotne, płazy i ssaki. Walory fauny 
Ławnika uzupełnia jego interesująca flora.

Wizualizacja obozowiska  
ludzi epoki kamienia  

przy goszczowickim jeziorze

Rozlewiska w okolicy Tułowic  
pozostałe po cofnięciu ostatniego lodowca

Kolorem czerwonym oznaczono  
miejsca znalezisk narzędzi i śladów

po obozowiskach ludzi epoki kamienia

Staw Ławnik, fot. 2014

W stawie rozwijają się liczne i cenne zespoły roślinności szuwarowej i wodnej, 
a na brzegach występują byliny z rodziny turzycowatych, znajdujące się 
w grupie gatunków narażonych na wyginięcie. Na stawie odkryte zostało 
jedyne na Opolszczyźnie stanowisko jezierzy mniejszej, która w Polsce jest 
pod ścisłą ochroną gatunkową, ponieważ narażona jest na wyginięcie.
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W pobliżu Ławnika znajduje się jeszcze jedno ciekawe miejsce związa-
ne z Tułowicami. Nazywane jest „Szyrykówką”. Aby tam trafić, jedziemy 
ok. 1,5 km drogą 405 w kierunku Korfantowa. Po lewej stronie drogi zo-
baczymy znak, wskazujący skręt na leśny parking. Miejsce to znajduje się 
na granicy gminy Tułowice i Korfantów oraz granicy powiatów opolskiego 
i nyskiego, o czym informuje tablica. Zmotoryzowani mogą tam pozostawić 
pojazd. Obok parkingu przebiega dobrze utrzymana leśna szutrowa droga. 
Idąc nią cały czas prosto, w otoczeniu urokliwego krajobrazu, po ok. 1 km 
dotrzemy na miejsce.

Dzisiaj jest to jedynie niewielki plac otoczony lasem, który łatwo rozpo-
znamy po słupach przebiegającej tędy linii energetycznej. Dawniej stała tu 
leśniczówka. Zbudowano ją pod koniec XIX wieku techniką szachulcową 
z drewna i cegieł. Była to jedna z nielicznych budowli tego typu zachowana 
do czasów współczesnych w stanie oryginalnym, łącznie z zabudowaniami 
gospodarskimi. Do 1945 roku miejsce to nazywane było Försterei Steinau-
grund, później leśniczówka ligocka albo Szyrykówka, od nazwiska leśnicze-
go Szyryka, który przez długie lata mieszkał tu i pracował. W 2015 roku 
zabudowania leśniczówki wyburzono ze względu na zły stan techniczny.

Burzliwe dni ligocka leśniczówka przeżyła na przełomie 1945 i 1946 roku. 
Położony w środku lasu budynek i stojąca za nim szopa były dobrym schro-
nieniem dla grup Werwolfu. Ukrywali się tu również niemieccy, możliwe że 
i estońscy żołnierze, którym nie udało się wyjść z okrążenia zamkniętego 
przez Rosjan w marcu 1945 roku pod Prudnikiem. Również las, znajdujący 
się już za mostem, po drugiej stronie rzeki Ścinawy, przez długie miesiące 
dawał schronienie wojennym maruderom. Wykorzystywali oni leśne zie-
mianki, w których wcześniej, w czasie przemarszu Armii Czerwonej, ukry-
wali się mieszkańcy Tułowic, Ligoty i Przechodu.

Około 300 m za leśniczówką znajduje się most na rzece Ścinawie,  
a 150 m za nim krzyżują się dwie leśne drogi, prowadzące w głąb zwar-
tego kompleksu Borów Niemodlińskich. Miejsce to zaznaczono literą  
T na mapie „Szlakiem barwnych krzyży”, zamieszczonej w przewodniku na 
stronie 70, 71. Można stąd wyruszyć pieszo albo rowerem na kolejną wy-
prawę po lesie, kierując się wskazówkami podanymi przy opisie wycieczki  
nr 7 – szlakiem barwnych krzyży. Punktem łączącym obie trasy może być 
wówczas wieża obserwacyjna (mapka – punkt I), leżąca ok. 1,7 km od 
punktu T. Prowadzi tam droga, oznaczona jako droga pożarowa „24”, nazy-
wana Siwą Aleją, albo „24 a”, bardziej malownicza, znana pod nazwą Żółta 
Droga.

Dawna leśniczówka Szyrykówka, 
a przy niej wjazd do lasu od strony Ławnika, 

fot. 2014
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û Noclegi - Gdzie się zatrzymać?
W Tułowicach, poza kilkoma pokojami hotelowymi w pałacu, które zwykle 
są zajęte, nie ma żadnego hotelu. Najbliższe obiekty o charakterze hotelo-
wym znajdują się w Niemodlinie, oddalonym 6 km od Tułowic. Oferują one 
łącznie kilkadziesiąt miejsc noclegowych o zbliżonym standardzie.

û Gastronomia – Gdzie i co zjeść?
W Tułowicach nie ma restauracji. Jedynym punktem gastronomicznym jest 
Bistro FINEZJA przy ulicy Świerczewskiego 12 (tel. 730 742 286). Specjali-
zuje się w pysznych pizzach, pierogach, naleśnikach i obiadach. Przyjmuje 
grupy, dostarcza dania na zamówienie telefoniczne, pakuje na wynos, pro-
wadzi catering.

û Kryta pływalnia Zespołu Szkół w Tułowicach
Czynna jest cały rok, poza przerwami konserwacyjnymi, od środy do nie-
dzieli w godz. 14.00-21.30, wstęp płatny, tel. 77 460 05 15. Pływalnia zlo-
kalizowana jest na terenie parku zamkowego w sąsiedztwie Zespołu Szkół. 
Jest to obiekt ogólnodostępny z wejściem od ulicy Zamkowej nr 15. Niecka 
basenu ma wymiar 25x10 m, a jej głębokość wynosi od 1,1 m do 1,8 m. 
Za dodatkową opłatą można tu skorzystać z sauny, sali fitnesu oraz z sali 
gimnastycznej.

û Babski Comber
û Festiwal Piosenki z Serduszkiem
û Pisankowanie - otwarte warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej
û Marzanna i gaik - Happening
û Święto Opolskiej Pisanki z jarmarkiem i konkursem zdobienia jaj
û Palma wielkanocna
û Rodzinne Pisankowanie do koszyczka
û Dni Tułowic
û Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich
û Amatorskie Mistrzostwa Województwa Opolskiego „Family Cup”
     w Kolarstwie Górskim
û Plener malarski „ Architektura i przyroda Tułowic”
û Dożynki gminno - parafialne
û Tułowicka Jesień Artystyczna Wystawa Twórców Amatorów „ART - MIKST”
û Amatorskie Mistrzostwa Województwa Opolskiego „Family Cup” w Pływaniu
û Jarmark Bożonarodzeniowy

Szczegółowe informacje na stronach internetowych 

www.tulowice.pl
www.tulowickiosrodekkultury.pl

Imprezy cykliczne w Tułowicach
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