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Obec Tułowice leží uprostřed přírodního parku Bory Niemod-
lińskie. Je to krajina lesů, rašelinišť a lesních rybníků, ležící v údolí 
řeky Ścinawy Niemodlińské. Celkem 70% povrchu obcu zaujímají 
lesní porosty. Rozsáhlejší průmysl tady nenajdeme, mezi registro-
vanými podnikatelskými subjekty převažují ty drobné, které se vě-
nují službám a obchodu. Výhodná poloha v centrální části Slezské 
nížiny (Nizina Śląska) má za následek, že se oblast obce vyznačuje 
příjemným klimatem. Rozdílné mikroklimatické podmínky souvi-
sející s reliéfem terénu a velkoplošnými vodními, lučními a lesními 
ekosystémy vytvářejí příznivé podmínky pro odpočinek. Od 19. 
století byly Tułowice ve světě známé svou produkcí porcelánu. Ješ-
tě dnes zde můžeme najít řadu památek po jeho tvůrcích.
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V 19. a na počátku 20. století byly Tułowice sídlem vlastníků stavovského 
panství, tzv. Herrschaft Tillowitz, založeného v roce 1822 hrabětem Ludwi-
gem Praschmou. Dříve mělo tułowické panství řadu po sobě následujících 
majitelů, od poloviny 17. století však patřilo šlechtickému rodu Zierotinů 
(Žerotínů) a po nich rodu Praschmů (Pražmů), pocházejícímu ze staré mo-
ravské šlechty.

První tułowický zámek stál již v 18. 
století. Byla to jednoduchá, podsklepe-
ná, jednokřídlá budova. Teprve za dob 
Ludwiga Praschmy byl zámek přestavěn 
a získal podobu neorenesančního palá-
ce. Byl rozšířen, přistavěna byla další dvě 
křídla a dřevěná věž. Uvnitř se ocitla také prostorná kaple s hrobkou.

V roce 1835 se Tułowice staly majetkem hrabat Frankenberg-Ludwigs-
dorfů, kteří zde přišli z Vratislavi. První Frankenbergové na budově nepro-
váděli žádné architektonické změny. Teprve po roce 1855 jejich syn, hrabě 
Fred, zahájil renovaci paláce a jeho okolí. Plány na přestavbu rezidence 
zpracoval slezský architekt Karl Lüdecke. Nechal zbourat starou dřevěnou 
věž stojící uprostřed objektu a nahradil ji věží vyšší a zděnou. Přestavěl rov-
něž interiér paláce a přizpůsobil ho požadavkům na moderní rezidenci.

Objekt dostal ústřední topení 
a několik koupelen. Nejrepre-
zentativnějšími místnostmi byly 
salón a jídelna. Salón, který také 
plnil roli plesového sálu, zdobila 
kolekce obrazů. Jídelna byla zaří-
zena v loveckém stylu. Nacháze-
ly se v ní dubové kredence, křes-
la a masivní stůl a na stěnách 

pokrytých táflováním visely lovecké trofeje.
V současné době je v paláci umístěn Komplex škol a Střední lesnická ško-

la. Několik pokojů vyčleněných z internátu je určeno pro potřeby hotelu. 
Interiér zámku není obvykle přístupný veřejnosti k prohlídkám, proto se 
musíme spokojit s tím, co uvidíme při procházce kolem budovy.

Prohlídku paláce je nejlépe zahá-
jit od reprezentativního západního kří-
dla. Zde stojí za pozornost vysoký sloup 
ukončený sochou bohyně lovu Diany 
a pod ní stojící masivní mramorová la-
vice ozdobená plastikami gryfů – práce 
mistra Pausenbergera z Vratislavi. Im-
ponující je rovněž kovářem zhotovená 
brána, umístěná vedle lavice. Vytvořil  
ji známý umělecký kovář E. Puls z Berlína. 
Obloukovitý portál zdobí dvě velké lucer-
ny. Celek pak tvoří reprezentativní vjezd 
vedoucí do vnitřku, kdysi průchozí, síně.

 Západní křídlo paláce a charakteristické prvky jeho výzdoby, fot. 2014

Nejvíce ozdobných architektonických prvků najdeme na jižní straně. Zde 
byla stavba vybavena dvěma rohovými věžemi ukončenými špičatými ko-
pulemi. Mezi nimi se nachází bohatě zdobený rizalit, na jehož štítu domi-
nuje erbovní kartuš rodu Frankenbergů.

Podle legendy je prý zámeckých 
sklepeních ukrytý vchod do tajného 
vězení, které v dobách válek sloužilo 
jako úkryt. Během jednoho z mnoha 
obléhání zámku zemřelo ve vězení dítě, 
které tam bylo ukryté, a jeho duch 
potom navštěvoval majitele zámku.

Zajímavost. Hrabě Ludwig 
Praschma (1790-1830) 
zastával v Pruském království 
vysoký úřad, mj. byl 
královským komořím.

(potřebná doba přibližně 2 hodiny)
Zámecko-parkový komplex v Tułowicích

vycházka 1
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Jižní průčelí paláce, fot. 2014

Dokonce i zdola jsou zřetelně vidět nejdůležitější prvky tohoto erbu: tři 
cihly v srdcovém štítu a ve znaku liška s trsem bylin v tlamičce. Nad kamen-
nou kartuší se tyčí socha sv. Jiří, bojujícího s drakem.

Na této straně paláce, hned za parkovním plotem, kdysi stával pivovar 
z 19. století a část budov z první tułowické porcelánky, založené na počátku 
19. století rodem Praschmů.

Zajímavé, i když chudé na architektonické detaily, je východní palácové 
křídlo. Kdysi se zde nacházela dvoupodlažní kaple s pohřební kryptou ve 
sklepení. Připomínkou toho je smuteční věnec, který formou omítkové 
štukatury zdobí jižní průčelí této části budovy. Kaple byla postavena za 
časů Ludwiga Praschmy, tzn. ve 20. letech 19. století. V druhé polovině  
19. století ji Frankenbergové nechali přestavět podle návrhu mistra Lüdec-
ke v novorománském slohu.

Tři cihly na erbovním štítu Frankenbergů vydlabala podle legendy ve zdi liška 
a zachránila tak jednoho z předků rodu zavřeného ve vězení. Potom mu  
v tlamičce nosila byliny, které ho posílily a umožnily mu dostat se ven.  
Tři cihly má rovněž dnešní erb Tułowic.

Východní křídlo paláce, fot. 2014
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Po roce 1945 byla kaple zlikvidována a její dvě podlaží byla oddělena 
stropem. Jedinými zachovanými relikty jsou sloupy podpírající obloukovi-
tý strop, hraběcí lóže a fragment zakládajícího nápisu, který se zachoval  
v jednom z výklenků. V dobrém stavu se dochovala pohřební krypta, která 
od 30. let 20. století, po přemístění hraběcích rakví na tułowický hřbitov, 
zůstala prázdná a sloužila jako jedna ze sklepních místností.

Východní křídlo tułowické rezidence Frankenbergů, stejně jako křídlo již-
ní, hraničí s dávnou hospodářskou částí panství, s mlýnem a čeledníkem, 
které můžeme spatřit hned za parkovým plotem. Tam se ale podíváme 
později.

Přejděme na terasu nacházející se na severní straně paláce. Vedle ka-
menných, bočních schodů vedoucích na terasu, hned na rohu míjeného 
východního křídla, na nás čeká jedna přírodní zvláštnost. Roste zde malý, 
nenápadný strom – pajehličník přeslenatý. Je to jeden ze vzácnějších stro-
mů v tułowickém parku, tzv. živá fosilie, protože historie těchto stromů 
sahá do doby před 230 miliony let!

Severní křídlo je nejstarší částí paláce. Vzniklo na základech původní stav-
by pocházející z 18. století. Charakteristickým prvkem je zde vysoká věž 
se špičatou kopulí s lucernou a vyhlídkový balkón, obklopený balustrádou, 
zdobenou čtyřmi nárožními fiálami ve tvaru věžiček. U základny věže se 
nachází nevelký ochoz ukrývající masivní dveře, které vedou do vnitřku 
zámku, a nad ním balkón s výhledem na park. Pozorná prohlídka této části

Pozůstatky kaple z 19. století a pohřební krypty, fot. 2014

 Severní křídlo paláce a jeho terasa, fot. 2014
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budovy umožní objevit řadu zajíma-
vých dekorativních prvků, mezi nimi 
také kamenné iniciály složené ze 
dvou vůči sobě odvrácených písmen 
F – jsou to iniciály Freda Frankenber-
ga, iniciátora přestavby rezidence. 
Písmeno G prolínající se iniciálami 
označuje titul grafa čili hraběte. Po-
dobných památek po hraběti je více; 
několik se nachází na ohrazení terasy 
anebo na kovových dveří rozmístě-
ných kolem zámku.

Samotná terasa v podobě, v jaké  
ji dnes vidíme, vznikla poměrně 
pozdě, teprve v roce 1896. Z tohoto 
období také pochází její zdobné, ko-
vové ohrazení a kamenná fontána.  
Za fontánou můžeme spatřit kamen-
né schody vedoucí do parku. Sejdě-
me po nich dolů.

které předtím po dlouhá léta pohánělo žernov. Ještě donedávna mlýn 
vypadal docela dobře, ovšem v 90. letech 20. století, po změně majitele, 
byl objekt zcela zdevastován. V současné době je z něho sice pouze ruina, 
přesto i nadále dokáže uchvátit svou originalitou.

Hned za mlýnem se nachází starý, ztrouchnivělý most, vedoucí přes 
bývalý mlýnský náhon, a za ním budova bažantnice pocházející z 19. sto-
letí s ozdobným hrázděným průčelím. V současné době je tento objekt  
v soukromých rukách.

Dříve se u mlýna a bažantnice nacházel rozsáhlý mlýnský rybník, kte-
rý byl spojený s rybníkem zámeckým. V 19. století zde bylo přístaviště  
s gondolami, které vyplouvaly na rybníky a odtamtud kanály přes park 
na řeku Ścinawu. Mlýnské nádvoří uzavírá budova čeledníku postavená  
v 19. století a malý špejchar. Kdysi je spojovala obloukovitá brána vedoucí 
do parku.

Palácová terasa, fot. 2014

Zámecký park
U kamenných schodů se propojuje několik cestiček. Vydejme se napravo, 

směrem k nárožní brance, která vede za oplocení parku. Hned za brankou 
nás cestička vedoucí napravo zavede k bývalému mlýnu. Je to jedno ze 

zajímavých zákoutí parku. Mlýn, 
objekt se skeletovou konstrukcí 
stojící na kamenné podezdívce, 
byl vybudován v 18. stol. Ještě  
v 80. letech 20. stol. se zde mle-
lo obilí, avšak pohon mlýna byl 
již tehdy elektrický. V té době 
bylo také odstraněno velké 
mlýnské kolo,

Na konci 19. stol. stál před schody na terasu ukořistěný kanón z časů 
prusko-francouzské války. Byl to dar pro hraběte Freda – husarského 
důstojníka a adjutanta následníka trůnu - za chrabrost v boji.

Rybník, mlýnské nádvoří a brána vedoucí do zámeckého parku, rytina 
kolem roku 1900

Tułowický mlýn. fot. 2013

Tułowický mlýn a bažantnice. fot. 2013
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Po prohlídce mlýna jdeme Parkovou ulicí kolem tułowického nadlesnictví 
směrem ke zdaleka viditelnému malému zámečku. Byl postaven ke konci 
19. století a říkalo se mu „Vila Schlegelmilchových”.

Při procházce Parkowou ulicí přicházíme k oplocení parku. Použijeme 
malou boční branku a vydáváme se směrem ke zdaleka viditelnému zámku. 
Po cestě míjíme zajímavé exempláře stromů a keřů, jichž je v parku velké 
množství. Rozpoznávání jednotlivých druhů usnadňují tabulky s názvy, za-
věšené na většině stromů. Při chůzi parkem nemůžeme minout budovu 
školy. Původně to byly dvorské stáje postavené na začátku 19. století; vedle 
můžeme vidět rovněž letitý parkový altán.

Psí náhrobek z roku 1901

Tułowické nadlesnictví, fot. 2014

Vila Schlegelmilchových, fot. 2010

Na ostrově uprostřed bývalého rybníka za časů 
Frankenbergů pochovávali panské lovecké psy, 
kteří měli skvělý život. Nelze se proto vůbec 
divit, že se tomuto místu říkalo psí hřbitov. Jeden 
z psích náhrobků, jež byl zde nalezen, můžeme 
uvidět u brány jižního křídla zámku.

Zde žil spolumajitel tułowické továr-
ny na porcelán Erhard Schlegelmilch. 
Po roce 1945 byla stavba zestátněna 
a umístěna zde byla nemocnice, která 
fungovala do roku 1999.

Od roku 2003 je zámeček v soukro-
mých rukách a není zpřístupněn návště-
vám veřejnosti.

Pokladem vily Schlegelmilchů je porcelánový lustr, který zhotovil tułowický 
modelář Wilhelm Kahlert podle projektu berlínského sochaře Freye. Podle 
ústního podání byly v třicátých letech 20. století vyrobeny pouze čtyři takové 
technicky náročné výrobky, které měly být dárkem mj. pro hodnostáře  
III. Říše.

V prostorách tułowického nadlesnictví byl od ledna do března 1945 umístěn 
hlavní štáb 20. divize Waffen SS Estland, která bránila zaoderskou část 
Opolska před Rudou armádou. Tato divize byla z velké části složena z občanů 
Estonska. Armáda rovněž obsadila „vilu Schlegelmilchových”. V zámku byl 
zřízen lazaret. Vojáky, kteří v něm zemřeli, pochovávali na tułowických 
hřbitovech. Vojáci pohřbení na katolickém hřbitově byli v roce 2012 
exhumováni a přemístěni na hřbitov v obci Nadolice Wielkie u Vratislavi.

Historické budovy na území parku, které užívá Komplex škol, fot. 2014
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Regionální soutěž mysliveckých trubačů v 
Tułowicích, fot. 2012

Nedaleko školy najdeme ještě jeden objekt charakteristický pro zámec-
ký park. Je to hlavní vjezdová brána do bývalé rezidence. Kdysi toto místo 
vypadalo jinak. U brány stál malý domek-portýrna a u něho dva, z bronzu 
odlití, jeleni v životní velikosti, kteří byli umístěni u patice brány a zdobili 
vstup do parku. Odlitky jelenů zhotovila huť v Tułowicích Małych. Po roce 
1945 byla portýrna zbourána a sochy jelenů odvezeny.

Dřívější vjezd do parku v Tułowicích, fot. 1928

Tułowický zámek šťastně přežil válečné roky. V roce 1945 v něm byla 
umístěna nejprve traktorová stanice a později v roce 1949 první pol-
ská lesnická škola. Procházíme-li se kolem budovy, snadno objevíme 
řadu originálních prvků a architektonických detailů. Jinak je tomu však  
v interiéru budovy. Do dnešní doby se dochovaly pouze ojedinělé prvky 
vybavení některých místností, hlavně fragmenty parketové podlahy, táflo-
vání a ozdobného štukování s geometrickými a loveckými motivy. Většina 
interiérů byla ještě ve 30. letech 20. století, brzy po zestátnění majetku 
tułowických Frankenbergů - a potom v 50. letech - přestavěna. Nejprve 
z nich vznikly byty, později škola a internát.
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Mapka parku a bývalé obory
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Park u tułowického zámku existo-
val již na počátku 19. století. Když 
do Tułowic přišli Frankenbergové, 
rozhodli se park rozšířit. Práce byly 
zahájeny v polovině 30. let 19. sto-
letí. Ve vytýčené oblasti nového 
parku byly zachovány nejcennější 
exempláře stromů, zbytek byl vy-
kácen, aby bylo získáno místo pro 
novou sadbu. Správy parku se ujal 
Kurt Sallmann, hraběcí zahradník, 
a po něm jeho syn Maximilian. 
Nový park tvořil se zámeckým par-
kem jeden celek. Do jeho prostoru byla zakomponována i řeka Ścinawa. 
Začleněny byly do něho rovněž okraje lesa, takže celkově zaujímal plochu 
více než 100 ha.

Zároveň s přípravou podloží byly  
v parku vytýčeny cesty. Hlavní cesta 
vedla na sever přes řeku Ścinawu 
ve směru na Szydłów. Na konci této 
cesty stála hájenka s názvem Fried-
richsglück (po roce 1945 tzv. Baráky), 
která tvořila hranici parku a plnila 
roli portýrny. V roce 1880 byla po-
stavena ještě jedna portýrna strážící 
park ze západní strany. Byl to maleb-
ný domek skeletové konstrukce, po 
roce 1945 se mu říkalo „Placheta”.  

V části parku, ležící od strany vsi Ligota, byl využit starý rybník Zadwornik 
(nyní Kwadrat). V přilehlém lese byl vyčleněn pás široký několik kilometrů  
a v něm byla založena obora, do níž byli přivezeni daňci.

(přibližná doba 1 - 5 hodin, podle zvolené trasy)

Bývala parková portýrna, fot. 2014

Maximilian Sallmann se umění 
projektování zahrad učil v Bad 
Muskau (Mužakov), kde vykonával 
praxi ve slavných zahradách 
hraběte von Pücklera. Proto se 
nelze divit, že tułowická chráněná 
krajinná oblast, formovaná později 
jeho rukou, připomínala místy 
park v Bad Muskau – nacházející 
se na seznamu památek UNESCO.

Chráněná krajinná oblast a bývalá obora
vycházka 2

Přírodní park v Tułowicích, fot. 2014
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Ke konci 19. století byl hraběcí 
park zpřístupněn veřejnosti. Mi-
lovníci přírody rádi navštěvovali 
Tułowice, zejména po otevření 
železnice. Pobývali zde představi-
telé německého Dendrologického 
spolku, kteří ve svých referátech 
obdivovali zdejší rostlinné exem-
pláře. Jejich pozornost upoutal 

tisovec dvouřadý, platany a duby. O parku se rovněž pochvalně zmiňoval 
populární časopis „Gartenwelt”. Psal, že podoba zdejší vegetace a obklo-
pující ji krajina působí lepším dojmem než na jiných, podobných místech. 
Obdivovány byly rozložité duby bahenní, rostoucí samostatně nebo ve sku-
pinkách, i malebná krajina obohacená o vinoucí se upravené cestičky, které 
vedly do hezkého tułowického zámku.

Vycházku zahajujeme na parkovišti, kte-
ré se nachází na konci Parkowé ulice u tu-
łowického nadlesnictví. Odtud jdeme starou 
lipovou alejí podél mlýnské strouhy a po ně-
kolika desítkách metrů přicházíme k mostu 
na prvním ramenu řeky Ścinawy. Hned za 
mostem se cesta rozdvojuje. Tady si zvolíme 
trasu, po které budeme pokračovat dále.

a) cesta napravo: vede k ligockému zdy-
madlu (přibližně 1 km jedním směrem),

b) cesta nalevo: vede do lesa, do někdejší 
obory a rašeliniště (přibližně 2 km jedním 
směrem).

Park u mostu při cestě k „Barákům“,  fot 2014

Lipová alej, pohled 
 směrem k zámku, fot. 2010

Na území parku, pod jednou 
z nejstarších líp, pochoval v roce 
1869 hrabě Fred svého koně 
jménem Cacao. Byl to válečný kůň, 
který mu předtím posloužil mj. 
během bitvy u Königgrätz (Hradce 
Králové) v prusko – rakouské válce 
a nejednou ho dokázal vynést 
z nejtěžších bojů.
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a) Za mostem se stáčíme vpravo a jdeme po stezce proti proudu řeky 
Ścinawy. Část parku, kterou můžeme vidět po levé straně stezky, se  
v posledních letech hodně změnila a odlišuje se od originální úpravy  
z 19. století. V roce 2007 zde byla vykácena většina staletých stromů a byly 
založeny sádky. Park tady získal novou podobu. Rozlehlé malebné louky 
ozdobené shluky dlouhověkých stromů byly nahrazeny stejně půvabnou 
vodní plochou.

Po přibližně 0,5 km docházíme ke zdymadlu, kterému se říká ligocké. 
Bylo vybudováno v 19. stol. během meliorace parku. Zástavba, již může-
me vidět na druhé straně řeky, je někdejší panský folvark v Ligotě Tułowic-
ké. Ještě v 70. letech 20. stol. bychom u zdymadla našli malé koupaliště,  
v okolí proslavené svou úžasně čistou vodou a písčitými mělčinami; tady 
byl také největší výskyt raků říčních.

Ligockým zdymadlem vycházka nekončí. Naše stezka se táhne ještě ně-
kolik set metrů dál podél břehu řeky. Hned za hrází rybníka Kwadrat se 
dochovala stará, původní část parku. Po několika desítkách metrů vchází-
me do houštiny keřů a stromů, propleteniny někdejších jezírek a vodních 
kanálů. Roste zde několik památných dubů a rozložitý platan. Po cestě mí-
jíme zemnice. Možná to jsou jámy po někdejší pstruhárně, ve kterých se 
chovala rybí násada pstruha, anebo to jsou obyčejné kompostovníky. Dnes 
už si nikdo nepamatuje, k čemu sloužily. Stezka pokračuje podél staletých 
dubů a asi po 100 m se u úpatí malé hůrky ztrácí.

Zobrazení středověkého hradu pod Ligotou

Jeden z chovných rybníků na území dřívějšího parku, fot. 2014

Spojené tři fotografie zachycující ligocké zdymadlo, 
fot. 2010

Trasa končí u mostu v Ligotě Tułowické. Avšak do Ligoty se vydáme poz-
ději, během vycházky č. 7. Teď se vrátíme na místo, odkud jsme procházku 
začali.

Hůrka u Ligoty 
(Górka koło Ligoty) 
může zaujmout 
obdivovatele raného 
středověku. Podle 
nejstarších ústních 
podání se jedná  
o pravděpodobnou 
oblast starodávného 
hradiště. Možná 
zde kdysi stálo malé 
obranné hradiště 
anebo strážní věž, 
která strážila stezku 
vedoucí  
k jinému hradišti 
nacházejícímu se u vsi 
Rzymkowice. Stezka 
dále pokračovala  
k velkému obrannému 
hradišti v Chrzelicích. 
V pozdějších dobách 
vybudovali Piastové  
v blízkosti chrzelického 
hradiště svůj knížecí 
hrad.
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b) Za mostem jdeme rovně, mí-
jíme rybník, přecházíme můstek 
přes druhé rameno Ścinawy a vchá-
zíme do lesa. Zde se cesta rozdvo-
juje. Pokud bychom zahnuli dopra-
va, došli bychom do blízkosti bývalé 
a dnes již neexistující vsi Rutki  
(v současné době tam je dobývací 
prostor čedičového dolu Rutki-
-Ligota, který navštívíme během 
výletu č. 8) anebo na tzv. „Červený 
kříž” (o něm bude řeč během vy-
cházky č. 7).

Volíme cestu rovně, označenou jako požární cesta č. 25. Právě zde byla 
kdysi situována panská obora – místo pro chov daňků. Tułowické lesy teh-
dy zaujímaly několik tisíc hektarů a cesta, kterou jdeme, je jedním z les-
ních průseků, jimiž lovci přijížděli na loviště. Po 1,5 km dorazíme k velkému 
bludnému balvanu.

Jedná se o původní balvan, přes-
tože z blízka připomíná směs štěrku 
a betonu. Je to tzv. slepenec, památka 
na ledovec. Tento balvan byl nalezen  
v 19. století během těžby v nedalekém 
rašeliništi. Jeho nález musel vyvolat 
nemalou senzaci, protože k prohlídce 
balvanu byli přivoláni vědci až z Vrati-

slavi. Za použití zapřažených volů byl balvan vytažen z rašeliny a dopraven 
na místo, kde spočívá dodnes. Ve 20. letech 20. století se balvan stal pa-
mátníkem. Byla na něj připevněna tabulka věnovaná tułowickým lesníkům, 
kteří byli odvedeni do německé armády a zahynuli na frontách I. světové 
války. Jeho vrcholek zdobí kovová soška orla. Po roce 1945 byly z pomníku 
odstraněny symboly a balvan se znovu stal obyčejným kamenem.

U balvanu zatáčíme vlevo na cestu, která pokračuje dál do dubové aleje. 
Zavede nás na okraj někdejšího rašeliniště.

Vstup do tułowického lesa, fot. 2013
šipka ukazuje „cestu ke kameni”

Nejslavnější hon, jaký pořádal 
hrabě Frankenberg v tułowických 
lesích, se konal dne 22. října 1868. 
Účastnil se ho sám následník 
trůnu Fridrich III. Pruský a několik 
magnátů mj. Hans Heinrich XI. 
kníže pszczyńský. Po zdařilém honu 
hosté nocovali na tułowickém 
zámku a následující den odjeli do 
zámku v nedalekých Kopicích.

Bludný balvan, fot. 2013
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Přibližně 200 m od balvanu, po levé straně dubové aleje, se rozprostírá 
malebná louka porostlá shluky borovic. To je právě to někdejší rašeliniš-
tě, které se kdysi jmenovalo Friedrichsglück čili Fridrichovo štěstí. Tady na 
konci 19. století během dobývání rašeliny narazili na dříve zmiňovaný blud-
ný balvan. Pokud jdeme po okraji rašeliniště, dojdeme po 200 metrech na 
konec dubové aleje, která se křižuje s jinou lesní cestou.

1. Cesta vpravo nás asi po 
50 metrech zavede k úpa-
tí lesní hůrky. Je to jedna 
z mnoha vyvýšenin Niemod-
liňské vysočiny (Wysoczyzna 
Niemodlińska) – pásu písči-
tých pahorků, které vznikly 
činností ledovce. Táhnou 
se kolem Tułowic východně 
směrem na Jaśkowice a již-
ně směrem na Chrzelice, kde 
nabírají podobu písečných 
lesních přesypů.

2. Cesta vlevo je určena 
pro ty, kteří by se chtěli vrátit 
do Tułowic jinou trasou. Vede 
přes samotný střed rašelini-
ště. Přibližně po 1 km ostře 
zatáčí doprava a dostává se 
na křižovatku se zpevněnou 
lesní cestou na trase Tułowi-
ce - Szydłów. Na křižovat-
ce odbočujeme vlevo a po  

200 metrech přicházíme k objektu tułowické hájenky lidově zvané jako 
„Baráky”. Od „Baráků” nám již zbývá pouze 800 m k zámku v Tułowicích. 
Vede tam asfaltová alej procházející chráněnou krajinnou oblastí. Kdysi to 
bývala cesta vedoucí ze zámku do hájenky Friedrichsglück.

Dubová alej, fot. 2013

Jižní část někdejšího rašeliniště Fridrichovo štěstí (Szczęście Fryderyka), fot. 2013

Legenda říká, že nedaleko hájenky 
Friedrichsglück (kdesi poblíž dnešní 
tułowické hájovny Baraki) jedna 
z hraběcích dcer ztratila během 
hry velmi vzácný diadém, zdobený 
drahokamy (rubíny). Hrabě přikázal 
diadém hledat. Desítky lidí  
s vidinou slíbené vysoké odměny  
se pustily do hledání. Nikomu 
se však nepodařilo drahocenný 
diadém najít.

Název Baráky (Baraki) pro toto 
místo se ujal v roce 1945, kdy 
první polští přesídlenci, kteří do 
Tułowic dorazili, zde narazili na 
několik dřevěných baráků. Byl to 
pozůstatek po tzv. RAD čili Táboru 
služby práce pro říši.  
Na přelomu 30. a 40. let 20. stol. 
zde byli umístěni mladí Němci 
před nástupem vojenské služby, 
kteří tu pracovali a absolvovali 
vojenská školení.

Písková hora v blízkosti rašeliniště, 
fot. 2010
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Jdeme-li směrem k zámku, míjíme po pravé straně druhé zdymadlo na 
řece Ścinawě a bývalou parkovou portýrnu Plachetu. Tyto objekty byly kdy-
si součástí parkové scenérie, dnes však nejsou z cesty vidět. Louka, která 
je odděluje od hlavní parkové aleje, je zarostlá houštinami keřů a stromů, 
jež zaclánějí ve výhledu. Abychom mohli vidět tyto staré parkové objekty, 
musíme dojít k mostu přes řeku Ścinawu a hned před ním odbočit vpravo 
na úzký chodníček, klikatící se mezi porostem, který nás zavede přímo ke 
zdymadlu a potom dál k Plachetě.

Několik desítek metrů za mostem protíná hlavní alej úzký parkový chod-
níček a v podstatě dvě cestičky mizející ve změti houštin. Před námi stojí 
opět volba další trasy.

a) Půdeme-li rovně, přibližně po 200 metrech dojdeme k oplocení zá-
meckého parku a po odbočení vlevo na parkoviště nadlesnictví, kde naši 
procházku ukončíme.

b) Půjdeme-li po stezce vpravo, přibližně po 100 metrech dojdeme  
k malé hůrce se starou borovicí na vrcholku. Toto lesní zátiší je původní, 
i když zanedbaný fragment parku. Vedle hůrky se nacházel rybníček s ost-
růvkem, s řekou spojený kanálem, přes který vedl kamenný můstek. Cesta 
k tomuto místu byla zpevněna dlažbou, což nasvědčuje tomu, že bylo hod-
ně navštěvované.

c) Půjdeme-li po stezce vlevo, spat-
říme fragment původní úpravy parku. 
Po cestě míjíme několik vzácných 
exemplářů stromů. O několik desí-
tek metrů dál se cestička lemovaná 
houštinou keřů blíží k břehům řeky 
a rovnoběžně s ní dospěje k, nám již 
známému, mostu přes řeku Ścinawu. 
Odtud se vydáváme směrem k parko-
višti u nadlesnictví, kde naše procház-
ka končí.

Křižovatka parkových stezek, fot. 2014Most na Ścinawě a stezka ve směru druhého zdymadla, fot. 2014

Druhé zdymadlo na Ścinawě, fot. 2014

Stezka ve směru k prvnímu mostu 
přes Ścinawu, fot. 2014
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V Tułowicích se již na počátku 19. sto-
letí začala vyrábět fajáns a později por-
celán. První manufaktura fajánse vznikla 
v roce 1813. Byla založena v hospodář-
ských budovách nacházejících se v jižní 
části zámeckého komplexu. Manufak-
tura vyráběla jídelní nádobí, které bylo 
designově podobné prószkowskému 
porcelánu. Jílovitá hlína potřebná pro 
výrobu fajánse se kopala a byla povozy 
přivážena z okolí nedaleké Ligoty a Rutek.  
K vytápění pecí se používalo dřevo, poz-
ději pak rašelina. Manufaktura produ-
kovala kolem 30 000 jídelního nádobí 
ročně.

Za časů Frankenbergových zaháji-
la manufaktura produkci porcelánu.  
V roce 1873 se její výrobky vystavova-
ly na Světové průmyslové výstavě ve 
Vídni. Produkovaly se zde různé šálky, 
servisy, máselničky, tabatěrky a do-
konce i zvonky pro telegrafy. Větší část 
výrobků se vyvážela do Brazílie a zemí 
Orientu. Sami Frankenbergové se pro-
dukci porcelánu nevěnovali. Jejich pod-
nik byl propachtovaný. Jeho posledním 
nájemcem a následně majitelem byl 
Erhard Schlegelmilch, syn Reinholda 
Schlegelmilcha, majitele továrny na 
porcelán v Suhl v Durynsku. Starý hra-
běcí podnik byl definitivně uzavřen  
v roce 1905.

Schlegelmilchové již v roce 1891 od-
koupili pozemky ležící kolem železniční stanice v Tułowicích a vybudovali 
tam novou továrnu na výrobu porcelánu. Erhard, spolumajitel továrny, se 
usadil ve vile postavené v sousedství tułowického zámku.

Většinu své produkce továrna expor-
tovala; hlavními odběrateli byly Spojené 
státy a Kanada. Tułowické výrobky se pro-
dávaly také v Jižní Americe, Francii, Ho-
landsku a zemích Orientu.

Firma měla své f i l iálky  
v mnoha velkých městech 
jako Amsterdam, Londýn, 
Paříž a Vídeň. Rovněž v New 
Yorku, na 16th Street East, 
Tułowice založily svůj firemní 
obchod. Tajemství úspěchu 
tułowického porcelánu spočí-
valo ve vysoké jakosti výrobků 
a rozmanitosti forem, trefně 
zvolených podle vkusu odbě-
ratelů.

Po stopách tułowického porcelánu
(přibližná doba 3 hodiny)

Nová továrna a vila Schlegelmilchových, fragment litografie z roku 1899

1929, továrna Schlegelmilchových

Reinhold Schlegelmilch, 
spolumajitel tułowické 
továrny, se v roce 1906 stal 
členem Královské obchodní 
rady Pruska.

V polovině 19. století se 
v tułowické manufaktuře 
vyráběl tzv. černý porcelán. 
Glazura na polévání nádobí 
se získávala ze strusky 
pocházející z tułowické 
hutnické pece. Složení glazury 
bylo tajemstvím. Znal ho 
pouze inspektor Seliger, její 
vynálezce. Po jeho smrti byla 
výroba černého porcelánu 
ukončena.

R. 1895, hraběcí manufaktura 
porcelánu, 

 ze sbírky Ryszarda Wittke

vycházka 3
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Na počátku 30. let 20. století roz-
vojem továrny otřásla světová hos-
podářská krize. Firma měla potíže 
nejen s odbytem a snížením stavu 
zaměstnanců. V roce 1934 v rozmezí 
necelých čtyř týdnů zemřeli oba dva 
majitelé firmy, bratři Arnold a Erhard 
Schlegelmilchovi. Krize pominula 
v roce 1937 a podnik se opět ocitl 
v dobré ekonomické kondici. Avšak v roce 1939 vypukla II. světová válka 
a spolu s ní nastal pozvolný soumrak tułowické porcelánky, který byl zpeče-
těn smrtí posledního z tułowických Schlegelmilchových, mladého Lothara.

Po válce byla továrna zestátněna, výroba porcelánu byla ale ukončena 
a začal se zde vyrábět trvanlivější porcelit. Od té doby téměř 30 let továrna 
produkovala porcelitové nádobí, k čemuž využívala Schlegelmilchovými 
založenou a později modernizovanou infrastrukturu podniku. Dokázala vy-
tvořit vlastní, všeobecně uznávaný design. V roce 1977 však vyrostl nový 
závod a vedle stojící dosavadní továrna byla uzavřena. Nový podnik zamě-
řený na velkoprůmyslovou produkci stolního nádobí vyhlásil v roce 2001 
bankrot a byl rovněž uzavřen.

Vycházku začínáme na tułowickém železničním nádraží, které pama-
tuje na doby prvních Schlegelmilchových, zakladatelů zdejší porcelánky. 
Nádražní budova, v níž kdysi byl výhybkářský domek, čekárna, spediční 
sklad a služební byt přednosty stanice, vznikla na konci 19. století. Byla 
vybudována z červených cihel v železničním stylu typickém pro onu dobu. 
Dříve než se však vydáme do někdější továrny viditelné na druhé straně 
kolejiště, podívejme se zblízka na objekty umístěné na protější straně že-
lezniční stanice na Poprzeczné ulici.

Rozvoj podniku narušila I. světová válka, následkem které porcelánka 
ztratila většinu svých zahraničních odbytišť. Tehdy začala firma klást větší 
důraz na tuzemský trh. Kromě předválečného firemního obchodu v Hamb-
urgu byly vytvořeny nové filiálky: v Berlíně, Drážďanech, Lipsku, Freiburgu, 
Mühlheimu a Kolíně. Nabízely ušlechtilý, bílý porcelán elegantních tvarů, 
s jemným zlacením. Ve 
dvacátých a třicátých le-
tech 20. století tak vznik-
la řada kávových servisů, 
váz, tabatěrek, dóziček 
apod. nejrůznějších tva-
rů a designu. V polovině 
dvacátých let došlo opět 
k oživení exportu. Výrob-
ky porcelánky putovaly 
do USA, Kanady, Jižní 
Ameriky, Austrálie, na 
Nový Zéland, do Holand-
ska, Anglie, Švýcarska 
a rovněž i do Skandiná-
vie. Vznikla zastupitelství 
a firemní obchody v Paří-
ži, Londýně, Vídni a Basi-
leji. Podle panující módy 
tehdy firma produkovala 
nádobí neostylových tva-
rů např. „Stará Vídeň” 
a „Staré Drážďany”, jakož 
i oceňované moderní vý-
robky ve stylu art deco. 
Vyráběly se také porcelá-
nové figurky. Nejznámější 
z nich je série zvířat se 
slavným „kozorožcem” 
a postavy z pláten ho-
landských mistrů např. 
„Noční hlídka”.

Rok 1960, státní továrna na porcelit

Lothar Schlegelmilch zemřel 
náhle v roce 1940 ve věku 36 let. 
Spáchal sebevraždu, jejíž příčinou 
bylo pravděpodobně vyšetřování 
opolského gestapa vedeného 
proti němu. Léta 1920-1940, továrna  

na porcelán Schlegelmilchových
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Kdysi zde stávala kolonie dvourodinných domků, které majitelé porce-
lánky postavili jako podnikové bydlení. Na počátku 20. století tady žili mj. 
Číňané, kteří byli do Tułowic přivezeni, aby naučili zdejší malíře porcelá-
nu umění zdobení zlatem. Odtud také pochází předválečný název kolonie 
„Pekin” („Peking”).

Některé ze zdejších domů 
si ještě dodnes dochovaly 
svůj původní vzhled a snad-
no je najdeme na výše uve-
dené fotografii, pocházející 
z počátku 20. století. Na 
konci Poprzeczné ulice – na 
křižovatce s ulicí Sawickou 
– můžeme vidět ještě jeden 
pozůstatek porcelánové 
minulosti Tułowic. Stojí zde 
velký, moderní dům vybudo-
vaný rodem Schlegelmilcho-
vých na počátku 20. století. 
Kdysi se v ní nacházely byty 
určené pro vedoucí kádry 
továrny.

Po procházce Poprzecznou ulicí se vracíme na železniční stanici a potom 
jdeme směrem k továrně, kterou vidíme na druhé straně kolejí.

Prohlídku pozůstatků po ně-
kdejších továrních objektech je 
nejvhodnější zahájit od hlavní vjez-
dové brány. Tato brána je spojena 
stylovou zdí, oddělující podnik od 
silnice. Portýrna vedle – střeží-
cí kdysi vstup na terén továrny 
– je nevelká budova z počátku  

20. století, zdobená nárožní věžič-
kou. V současné době tady najdeme 
obchod s potravinami. Za bránou, 
uvnitř továrního dvora, stojí okázalá 
kancelářská budova. Na jejím portále 
je vyznačeno datum 1904, které ozna-
čenuje datum vybudování objektu, 
a okrasné iniciály RST, zkratka tří slov 

„Reinhold Schlegelmilch Tillowitz”. Na druhé straně továrního dvora stojí 
bývalé výrobní budovy, které jsou – stejně jako většina továrních objektů – 
pronajímány za účelem podnikatelské činnosti. Můžeme je všechny obejít, 
pokud půjdeme po cestě vedoucí vedle obchodního pavilonu „Biedronka”.

Železniční stanice a továrna na porcelán, 
fot. 1920

Kolonie Pekin a za nim továrna na porcelán, pohled z počátku 20. stol.

Tułowická porcelánka, fot. 1923

 Továrna na porcelán, fot. 1935

Bývalá kancelářská budova, 
fot. 2014
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Po absolvování  přibl ižně 1,5 km 
přicházíme k bývalému evangelické-
mu kostelu postavenému na počátku  
20. století. V současnosti to je kostel 
katolický, pobočný při kostele farním. 
Vzadu za objektem se nachází starý 
evangelický hřbitov. Právě zde můžeme 
spatřit hroby rodiny Schlegelmilchových. 
Poznáme je podle kamenného kříže  
s nápisem „Familie Schlegelmilch”.

 Prohlídkou místa posledního odpočin-
ku Schlegelmilchových vycházka nekončí. 
Zbývá nám ještě najít stopy po první hra-
běcí porcelánové manufaktuře. Vracíme 
se proto ke kostelní brance, přecházíme 
na druhou stranu silnice a vcházíme do 
uličky Szpitalna. Z daleka viditelná (na-
pravo) budova s čtyřúhelníkovou věží 
ukončenou špičatou kopulí je předválečná 
hasičská zbrojnice; další budova z červe-
ných cihel stojící po levé straně je bývalý 

špitál založe-
ný ke konci  
1 9 .  s t o l . 
Ošetřování 
nemocných 
se zde vě -
nova ly  řá -
dové sestry 
boromejky; 
p o  r o c e 
1 9 4 5  ta d y 
bylo zřízeno kulturní zařízení a později ob-
jekt fungoval jako obytná budova. Na konci 
ul. Szkolna odbočujeme vlevo na ulici Zam-
kowou. Všechno to, co vidíme po pravé stra-
ně cesty až k oplocení zámeckého parku, je 
terén po nejstarší tułowické porcelánové 
manufaktuře, založené v roce 1813, odkou-
pené a uzavřené Schlegelmilchovými v roce 
1905. Budovy, které zde stojí, to jsou sta-
ré činžovní domy vybudované na počátku  
20. stol. pro zaměstnance nové továrny.

Po prohlídce někdejšího podniku se vracíme k hlavní tovární bráně, pře-
cházíme na druhou stranu ulice Kościuszky, míjíme autobusovou zastávku 
a hned za ní zabočujeme vlevo na úzkou asfaltovou ulici Generała Świer-
czewského, která vede do malého parčíku. V tomto parčíku stojí někdejší 
vila Schlegelmilchových, postavená v modernistickém slohu brzy po I. svě-
tové válce. Zde žil mladší z bratrů Schlegelmilchových, Arnold, který v roce 
1918 opustil rodné Suhl a usadil se v Tułowicích.

Po roce 1945 byla vila přestavěna na byty pro zaměstnance „Porcelitu”. 
I když se její okolí - park a koupaliště s přístavištěm u nedalekého rybní-
ka – v průběhu posledních 
desetiletí změnilo, nadále 
jsou zde viditelné pozůstat-
ky někdejší reprezentativ-
nosti této vzácné památky.

Po prohlídce parku u vily 
Schlegelmilchových se vy-
dáváme na opačný konec 
Tułowic, k bývalému evan-
gelickému kostelu. Při chůzi 
po ulici Kościuszky míjíme 
dům z počátku 20. stol. – 
někdejší Schneiderovu ma-
nufakturu, která se zabývala zdobením porcelánu. Po roce 1945 se v této 
budově po dlouhá léta nacházela hospoda. Pokračujeme dál a narazíme 
na kamenný kříž. V roce 1918 ho nechala postavit rodina Barnertových 
jako votivní dar za záchranu a šťastný návrat domů z I. světové války.

Nová vila Schlegelmilchových, fot. 20. léta 20. stol.

 Schneiderova manufaktura, fot. 1909

Nekropole Schlegelmilchových, 
fot. 2013

Bývalý evangelický kostel, 
fot. 1930

Hasičská zbrojnice, 
fot. 2013
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Když jdeme k zámku, míjíme po 
levé straně bývalou kovárnu, vybu-
dovanou v polovině 19. stol. Ještě 
na počátku 70. let 20. století byla 
činná. Provozoval ji, po celém oko-
lí známý svou svou fyzickou silou, 
kovář Metner. Pod masivním pod-
loubím kovárny se ještě dodnes 
dochovala původní dřevěná vrata 
vedoucí do jejího nitra, se stopami 
po děrách vypálených kovářskými 
podkováky. Naproti kovárny sto-
jí velká patrová budova z konce  
19. stol. Je to někdejší hospoda, kdy-
si se jí říkalo Brauerei (Browar) a pak 
Schloss Park (Zámecký park).

Vzadu za budovou se kdysi rozprostíral rozsáhlý hospodářský dvůr 
a kolem něho byla umístěna stavení pivovaru, lihovaru a nejdůležitější 
objekty porcelánové manufaktury. V 19. století to bylo centrum místní-
ho průmyslu. Dnes stojí uprostřed prostranství obytná zástavba, vzniklá  
v 70. letech 20. století, a jediným pozůstatkem po hraběcí porcelánové ma-
nufaktuře je ruina na konci prostranství, ve které se kdysi nacházel mlýn na 
drcení glazury.

 V současné době není v Tułowicích prostor, kde byly vystaveny 
výrobky tułowické porcelánky. Abychom si je mohli prohlédnout, musíme 
navštívit Muzeum opolského Slezska (Muzeum Śląska Opolskiego) v Opoli, 
kde je jedna ze stálých muzejních expozic věnována porcelánu vyráběné-
mu v Opolsku – mj. také v Tułowicích.

 Vycházka k lesnímu rybníku Pustelnik, fot. 2013

Bývalá kovárna, fot. 2006

Někdejší restaurace „Browar”, fot. z roku 1900 a z roku 2010
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Vycházku navrhuji začít u hlavní 
vjezdové brány do tułowického 
zámeckého parku. Odtud se vy-
dáváme ulicí Pocztowou směrem  
k farnímu kostelu. Pro zatraktiv-
nění vycházky několik starých fo-
tografií a zajímavostí týkajících se 
objektů míjených po cestě.

Naproti zámecké brány stojí po 
pravé straně ulice Pocztowa pa-
mátkový objekt z 19. století. Jedná se o starý rentovní úřad čili administra-
tivní budovu vedení hraběcího panství Frankenbergů. Budovu ozvláštňuje 
zajímavé průčelí v podkroví ozdobené trojhrannou lomenicí. Podobný dům 
stojí na struhé straně ulice. Taková zástavba byla kdysi pro tuto část Tu-
łowic charakteristická. Domů, které byly ozdobeny prvky dřevěného mří-
žování, tady stávalo více. V 70. letech 20. století však byly buď přestavěny 
nebo zbourány. Jiným zajímavým domem je dům č. 4, který odlišuje na 
průčelí dochovaná erbovní kartuše Frankenbergů, odlitá z bronzu a nesou-
cí datum 1889. Tento dům kdysi patřil k tułowickému zahradnictví.

První zahradnictví v Tułowicích fungovalo již ve čtyřicátých letech 19. sto-
letí. V místním skleníku tehdy pěstovali ananasy. Poté, co bylo zahradnictví 
vybaveno novými skleníky, se v roce 1884 kromě již tradičních ananasů za-
čaly pěstovat broskve, jahody a fíky. V růžové zahradě před skleníkem, kte-

rá nahradila starou 
zeleninovou zahradu, 
byly vysázeny stovky 
vyšlechtěných růží 
a jiných květin. Ke 
konci 19. století vznikl 
na ploše zahradnictví 
také ovocný tzv. fran-
couzský sad. Založil 
ho francouzský sa-
dař Lepere na příkaz 
Frankenbergů.

Hned za zahradnictvím, na téže 
straně ulice Pocztowa, se nachází 
budova pošty. Byla postavena v roce 
1885 jako budova Císařské pošty a te-
legrafu. Pošta funguje na tomto místě 
nepřerušeně dodnes.

Za budovou pošty přechází-
me hlavní silnici a jdeme po ulici 
Szkolna. Míjíme objekt někdejší 
katolické školy z 19. století, kte-
rý byl ještě v 70. letech 20. stol. 
využíván k osvětové činnosti.  
V současnosti zde sídlí Úřad gmi-
ny. Vedle uvidíme starobylou 
kapličku se sochou sv. Jana Nepo-
muckého. Bohužel originál sochy  
z 18. století byl v roce 2002 ukra-
den.

Lesní rybník Pustelnik
(doba přibližně 4 hodiny)

Bývalý rentovní úřad, fot. 1914

vycházka 4

V roce 1884 byla v Tułowicích 
postavena moderní sklárna podle 
návrhu Heidenreicha z Kopic. Kovovou 
konstrukci vyrobila tułowická slévárna. 
Sklárna byla vytápěna pomocí 
parního stroje z hraběcí porcelánové 
manufaktury, odkud byla potrubím 
hnána horká voda.

Bývalá císařská pošta, fot. 1918

Bývalé zahradnictví a erb Frankenbergů s datem 1883, fot. 2006

Předtím než vznikla pošta, 
přicházela korespondence do 
Tułowic nepravidelně a hraběcí 
štolba pro ni musel jezdit na koni 
do Niemodlina. Po roce 1885 
přivážel poštovní omnibus dvakrát 
denně dopisy a noviny.

 Bývalá katolická škola, fot. 1915
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Za podpory Frankenbergových byl v roce 1866 strohý interiér kostela 
přestavěn podle návrhů architekta Lüdecka, stavitele tułowického zámku. 
Dodnes se dochoval mj. původní dřevěný strop zdobený konzolami, jež 
navrhl. U nového kostela se také objevila náhrobní deska rytíře Dresske – 
nejstarší dodnes dochovaný dokument v materiální podobě, jaký můžeme 
v Tułowicích najít, ve kterém je zmíněn starý název obce. Deska zhotove-
ná z pískovce zobrazuje podobiznu rytíře ve zbroji třímajícího v ruce meč. 
Nápis na desce hlásá: „V roce 1598, dne 10. prosince blaze zesnul v Pánu 
doživší se 45 let, původu urozeného, ctihodný Henrich von Dresske, pán 
v Żelazné, Tułowicích (Tilewitz) a Skarbiszowicích, očekávajíc boží milost”. 
Během výstavby nového kostela byla tato deska přemístěna ze starého 
hřbitova a umístěna ve svislé poloze na zdi ohrazení. V roce 1881 byla nad 
ní kvůli ochraně postavena kaplička.

V místě, kde končí kostelní zdi, končí také stará část Tułowic. Dále jdeme 
ulicí Szkolnou, pak odbočujeme vlevo - na Ogrodowou, a na jejím konci 
doprava - na Jaśminowou, po čemž přicházíme na polní cestu vedoucí ve 
směru železničních kolejí. Tato cesta nás zavede k lesu viditelnému z dálky 
a dále, po necelém 1 km, k hrázi rybníka Pustelnik.

 Kaplička rytíře Dresske,  
fot. 2014

Katolický farní kostel, fot. 1914

Pokračujeme po ulici Szkolna a přicházíme ke katolickému farnímu 
kostelu zasvěcenému sv. Rochovi. Byl postaven poté, co u staršího kos-
tela, který je zmiňován již v roce 1447, stojícího odsud sotva 100 metrů 
(na ul. 1 Maja), hrozilo nebezpečí zřícení. Stavba byla dokončena 
v roce 1840.

 Interiér kostela a socha jeho patrona, sv. Rocha, fot. 2014
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Rybník Pustelnik je jeden z několika okolních rybníků. Kdysi jich tady 
bylo více. Avšak už v 18. století byla část z nich vysušena a změněna na 
mnohem výnosnější pole či louky. V polovině 19. století poté, co byl do 
chovu zařazen nový druh kapra tzv. kapr královský, chov ryb znovu ožil 
a začal přinášet zisk. V tułowickém stavovském panství tehdy fungovalo 
několik rybníků, jejichž rozloha zaujímala asi 225 ha. Největší byli rybník 
Olszowy o rozloze 83 ha a Ławnik o rozloze 51 ha. Pustelnik, kterému se  
v té době říkalo Postiligotte, zaujímal plochu kolem 37 ha a řadil se rovněž 
mezi velké rybníky.

V rybníku Pustelnik, stejně jako i v těch zbývajících, majitelé chovali hlav-
ně kapry, vyskytovali se tam však také líni, úhoři, mníci, sumci, ježdíci, celá 
plejáda bílých ryb – z toho nejvíce bělice – a také štiky. Výlovy ryb se pro-
váděly na podzim, co dva roky. Z rybníka se pozvolně odpouštěla voda tak, 
že se ryby shromažďovaly v tzv. rybném dole čili ve speciálně vyhloubené 
části dna rybníku. Odtud byly sítěmi vyloveny a ve speciálních nosidlech 
vynášeny na břeh. Zde byly tříděny a převáženy ve zvláštních sudech do 
rybníka a zámku v Tułowicích. Tam se ryby čistily od bahenních usazenin; 
potom byly znovu vyloveny a prodávány.

Při procházce po břehu rybníka máme příležitost pozorovat bohatství 
přírody, jaké se zde během staletí vytvořilo výhradně díky činnosti člo-
věka – rybáře. U rybníka vznikly vzácné soubory flóry a fauny, které jsou  
v oblasti Opolska unikátní. Fauna na tomto území je mimořádně bohatá 
a diferencovaná – bylo zde zjištěno hnízdění více než 30 ptačích druhů, 
počet všech zaregistrovaných druhů dosahuje čísla 200. Na zdejších ryb-
nících nebo v okolních lesích se pravidelně líhnou potápky, husy velké 
a vyhynutím ohrožení čápi černí, bukači, bukáčci a jeřábi. Kromě nich tady 
můžeme potkat chřástala kropenaté-
ho, slípku zelenonohou, kulíka říčního, 
ledňáčka, chřástala polního, slukovité, 
sluku lesní, luňáka: červeného a hnědé-
ho. Objevuje se zde orel mořský a mo-
ták pochop, krahujec, poštolka a ostříž.  
V pobřežní zóně lze pozorovat vydry. 
Vyskytují se zde také vzácné druhy oboj-
živelníků, mj. ropuch a kuněk. Flóra této 
oblasti je hojná a rozmanitá. V rybníku 
rostou vzácné soubory rákosové a vodní 
flóry. Také zdejší les, který sahá téměř 
k samotné vodě, pokrývá přebujelé 
rostlinstvo. Najdeme zde skvělé místo  
k odpočinku v lůně přírody.

Rybník Pustelnik, fot. 2013

Po cestě k rybníku Pustelnik přecházíme železniční koleje, které jedním 
směrem vedou do Tułowic a druhým směrem do Goszczowic. Za zmínku 
stojí, že byly položeny již v roce 1887, a stezka, po níž kráčíme směrem 
k rybníku, byla na mapách vyznačena už na počátku 18. století.

Les u rybníka Pustelnik, fot. 2013
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Okolí Tułowic kdysi pokrývala povrchová ložiska bahenní rudy, ze které 
se tavilo železo. V 18. století stála v Tułowicích Małych, nazývaných tehdy 
Asche (Popioły-Popely) – v místě dobývky rudy a později u rybníka, kte-
rý na tomto místě vznikl – primitivní pec pro tavbu železa. V roce 1783 
získal Johann Karl hrabě Praschma pro toto místo koncesi na výstavbu 
velké moderní pece. Značná výnosnost takto vzniklé hutě, jejíž název 
byl v roce 1822 změněn na Theresienhütte (Teresina huť), zapříčinila, že  
v roce 1826 byla vybudována huť další. Byla postavena v blízkosti Wydrowic 
vedle bývalého vodního mlýna. Tento závod se nazýval Wilhelminenhütte 
(Wilhelmina huť). Později byla založena ještě třetí, nedaleko Skarbiszowic. 
Tato byla pojmenována Winklerhütte (Winklerova huť). Dobře prosperující 
hutnický byznys však na konci 19. století zaznamenal úpadek. Tułowické 

hutě neobstály v konkurenci s dy-
namicky se rozvíjejícím hutnickým 
průmyslem nedalekého Horno-
slezského průmyslového revíru. 
Ze všech třech hutí přežil pouze 
podnik v Tułowicích Małych, který 
byl změněn na továrnu pro výrobu 
zemědělských strojů a slévárnu že-
leza.

Nová továrna v Tułowicích Ma-
łych byla dobře prosperujícím 
podnikem a dosahovala význam-
ných úspěchů, zejména na míst-
ním trhu. V roce 1873 se firma 
dokonce zúčastnila Světové prů-
myslové výstavy ve Vídni, na níž 
vystavovala své zemědělské stroje.  
V meziválečném období jeho spe-
cialitou byla cínovaná řeznická 
a mlékárenská zařízení, zejména 
ostředivky na mléko tzv. centrifugy 
a potřeby pro rybolov a včelařství.

Kromě zemědělského nářadí 
zde vyráběli rovněž odlitky pro 
doly a hutě. Podnik kooperoval  
s Wolfovou továrnou v Magdebur-
gu. Dodával odlitky do hutě Go-
dula v Horním Slezsku. V časech II. 
světové války se tady opravovala 
vojenská vozidla. Po válce se fir-
ma začala specializovat na litinové 
odlitky. Vyráběla mj. kanalizační 
průlezy a spojky, které se používaly  
v energetickém průmyslu.

V současné době podnik po  
230 letech nepřerušovaného pro-
vozu již nefunguje.

Vycházku zahajujeme v Tu-
łowicích Małych na břehu rybníka Hutnik (Hammerteich/Kuźniczy - česky 
Kovářský). Krajině, jež nás obklopuje, vládnou dva vyčnívající prvky: průmy-
slový podnik neboli bývalá kovárna a rybník, který vznikl pravděpodobně 
již v 17. století na místě někdejší dobývky železné rudy. Tyto objekty, dnes 
na sobě nezávislé, byly dříve se sebou úzce spojeny.

Po stopách tułowické metalurgie
(doba přibližně 2 - 4 hodiny, podle zvolené varianty)

Teresina huť v Tułowicích Małych, 
fot. 30. léta 20. stol.

Centrifuga a včelařský dýmák 
z továrny v Tułowicích Małych

Bývalá kovárna v Tułowicích Małych, fot. 2005

vycházka 5
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Rybník Hutnik kdysi plnil 
roli záchytné vodní nádrže, 
která byla využívaná pro 
pohon zařízení pracujících  
v kovárně umístěné pod ním. 
Voda stékala zvláštním kaná-
lem vyhloubeným pod kovár-
nou, cestou poháněla turbí-
ny, po čemž končila svůj tok 
ve Ścinawě, protékající hned 
za podnikem. Takový systém 
pohonu nezpůsoboval po-
kles hladiny vody v rybníku, 
protože tato byla v kanálu 
průběžně doplňována příto-
kem z řeky. V meziválečném 
období rybník sloužil k rekre-
aci. Na jeho tułowické straně 
bylo vybudováno přístaviště 
s loďmi a u něho zřízeno kou-
paliště.

Po II. světové válce se rybník stal majetkem Státních lesů a po roce  
1950 se dostal pod správu Polského rybářského svazu. V současné době je 
to místo, kde se obyvatelé obce chodí rekreovat. Mimořádným krajinným 
půvabem se vyznačuje malebná stezka, kteří vede po východním břehu 
rybníka mezi věkovitými duby. Po ní lze dojít do Tułowic, přičemž po cestě 
můžeme obdivovat husté ráko-
sí, proplétané kouzelnými, ma-
lými zátočinami.

Objekt stojící u rybníka je ně-
kdejší huť, ve které se kdysi ta-
vilo a kulo železo. Jeho nejstarší 
částí je budova kovárny, vybu-
dovaná v 19. století. Právě zde 
se po její levé straně nacházelo 
ústí kanálu, z něhož voda z ryb-
níka poháněla nejdříve mlýnské 
kolo a později, v novějších do-
bách, turbíny. Toto technické 
řešení se tady používalo ještě 
do začátku 20. století.

Rybník Hutnik (Kuźniczy-čes. Kovářský), fot. 2010

Vodní kanál napájející rybník Hutnik,  
fot. 2010

Rybník Hutnik

Bývalá kovárna, fot. 2012

Na konci 19. stol. bylo do rybníka Hutnik 
vypuštěno několik obrovských sumců, 
kteří v něm měli plnit ošetřovatelskou 
funkci. Tito sumci byli postrachem 
místních chovatelů kachen. Není známo, 
zda byly někdy tyto ryby vůbec vyloveny.
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Hned za továrnou teče řeka Ścinawa, přes kterou vede betonový most, 
vybudovaný ještě ve 30. letech 20. stol. Cesta za mostem pokračuje do vsi 
Skarbiszowice, vzdálené odsud asi 2 km. Mezi řekou a rybníkem se kdysi 
nacházel malý statek a mlýn, ke konci 18. stol. však došlo k jejich zrušení. 
Na místě statku tehdy vznikla osada Asche (Popioły-česky Popely). Dnes 
tady stojí několik domů, které můžeme vidět po pravé straně mostu. Jed-
ním z nich (druhý) je bývalá hospoda, která fungovala ještě na počátku  
50. let 20. stol.

Těsně za mostem se nachází boční cesta vedoucí vlevo. Po přibližně  
500 metrech nás zavede na lesní mýtinu, kde byla v polovině 19. stol. 
vybudována hájovna zvaná Bažantnice. Na tomto místě již dříve stála ba-
žantnice, která patřila k těm nejstarším ve Slezsku. Zaznamenána je na ra-
kouských mapách už v roce 1730, kde je popisována jako „stará bažantnice 
náležící ke statku Asche”. 
Oblasti, kterou v té doby 
zaujímala, se říkalo Rote-
land neboli červená země. 
V pruských dobách obdr-
žela bažantince u Tułowic 
Małych královské privilegi-
um, jež jí udělil král Fridrich 
II. Veliký, a v němž bylo za-
psáno,

že na dvě míle kolem nikdo nemohl na „královské ptáky” střílet ani je chy-
tat. Budova hájovny Bažantnice se sice dochovala dodnes, je však částečně 
zmodernizovaná.

Lesní cesta, u které stojí hájovna, se táhne dál podél pravého břehu Ści-
nawy. Je to stará turistická trasa popisovaná v předválečných turistických 

průvodcích po Horním Slez-
sku. Vedla skrze malebný 
pahorek nazývaný „Łysa 
Górka” (čes. „Lysá hůrka”) 
(dnes Lisia Górka-česk.Liščí 
hůrka), až do vsi Wydrowice 
nebo Sady, kde se změnila 
ve starou, lipovou alej.

Bývalá bažantnice v Tułowicích Małych, fot. 2014

Stará stezka do vsi Sady, fot. 2006

Ústí rybníka do kanálu vedoucího pod továrnou, fot. 2013

Most na řece Ścinawě, fot. 2014

V hájovně nazývané před válkou Fasangarten (Bažantnice) žil  
ve 20. letech 20. stol. známý fotograf přírody Hans Stephainsky. Jeho 
fotografie můžeme najít v předválečných niemodlińských kalendářích.  
V 30. letech se odstěhoval do Berlína a své práce publikoval tam.
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Po procházce k hájovně se vrací-
me k mostu a zahajujeme druhou 
etapu naší vycházky. Vydáváme se 
po silnici do vsi Skarbiszowice. Na 
začátku Skarbiszowic, u křižovatky 
se silnicí do Tułowic, se nacházejí 
pozůstatky po statku vybudova-
ném v první polovině 19. století.  
V průběhu posledních let se většina 
zástavby objektu změnila, nicméně 
určitá jeho část je i nadále ve stavu, 
který je hodně podobný stavu pů-
vodnímu.

U statku zabočujeme vlevo a při-
bližně po 500 metrech přicházíme 
k pozůstatkům cihelny pocházející 
z 19. století. V 80. letech 20. stol. 
byla uzavřena. Zůstal po ní pou-
ze vysoký komín a ruina někdejší 
hospodářské budovy. Po dalších 
300 metrech se zastavujeme před 
výstavním domem, vedle něhož se 
nachází dětské hřiště a parkoviště.

To je někdejší skarbiszowická hospoda, která byla často zobrazována na 
předválečných pohlednicích. Dnes se v této budově nachází venkovský 
klub umístěný v Regionální jizbě, která rozhodně stojí za návštěvu.

V Skarbiszowicích se propletly osudy mnoha lidí, kteří se zde potkali ná-
sledkem poválečné (r. 1945) změny hranic: přesídlenci z východních území 
předválečného Polska (tzv. kresy wschodnie), lidé, kteří tady přišli z jiných 
částí země a původní obyvatelstvo. Tradice této multikulturní společnosti 
si zaslouží zpamátnění. Taková také byla původní myšlenka vzniku Jizby. 
Zdejší expozici tvoří předměty každodenního užitku, fotografie, dokumenty 
apod., darované nebo předané do úschovy obyvateli Skarbiszowic a okol-
ních místních částí. Je to tedy svého druhu lidový archiv, v němž byla od 
zapomnění zachráněna část lokální historie. Všechny exponáty shromáž-
děné v Jizbě - značnou část z nich tvoří rodinné památky, léta předávané 
z generace na generaci – jsou registrovány v soupisu inventáře. Ti, kteří  
je poskytli, nezůstávají v anonymitě – jsou zapsáni do zvláštní Knihy dárců.

Regionální jizba organizačně spadá pod Sdružení pro rozvoj obce Skarbis-
zowice (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skarbiszowice). Informace 
o zásadách navštěvování Jizby si můžeme přečíst na informační tabuli, na-
cházející se při vstupu do klubu.

Statek, fot. 2006

Cihelna, fot. 2013

Kaplička - zvonička, fot. 2006

Bývalá skarbiszowická hospoda Mehla, fot. ok. 1918
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Jdeme-li dále přes Skar-
biszowice, po 100 metrech 
míjíme kapličku se zvoničkou 
z 19. století a po dalších 300 
metrech za ní přicházíme na 
křižovatku, na které odbo-
čujeme doleva – ve směru 
na Michałówku. Po přibližně 
700 metrech docházíme k že-
lezničnímu přejezdu na trase 
Niemodlin - Szydłów. Něja-
kých 300 metrů za přejezdem 
se nachází polní cesta vedoucí 
krajem lesa, která kdysi vedla 
k Winklerově huti. Před ně-
kolika lety byla tato plocha, 
na níž se nacházel podnik  
z 19. století, upravena a zalesněna. Dnes je již obtížné najít jakýkoli pozůs-
tatek po někdejší huti, přestože to musela být rozsáhlá stavba. Vybudována 
byla v roce 1841. Stála zde velká pec s parním měchem, vedle byla slé-
várna, strojovna, kotelna, dva sklady rašeliny, dům pro úředníky a rodiny 
zaměstnanců, stáje pro koně a vozovna. Vyrábělo se tady surové železo, 
které se převáželo ke zpracování do podniku v Tułowicích Małych. Huť 
měla dokonce vlastní rašelinový důl potřebný pro vytápění hutnické pece. 
Později, když místní hutnictví začalo upadat, byla huť změněna na cihelnu 
vyrábějící trubky pro drenáž polí. Nakonec i ta skončila a ruiny, co po ní 
zůstaly, přikryl les.

Tady končí stopa po tułowické metalurgii, konec zajímavostí to však není. 
Při návratu do vesnice si můžeme všimnout polní cestičky, běžící vpravo 
směrem ke komínu cihelny. To je stará cesta, která kdysi vedla do mlýna 
(větrného) a dál k někdejšímu jílovému dolu. Dodnes po větrném mlýnu 
zůstaly pouze stopy po základech, které je obtížné rozpoznat mezi rozsed-
linami a roštím. Nám se však zachoval příběh.

Fragment expozice Regionální jizby, fot. 2015

Rašeliniště ve směru Szydłowa, fot. 2014
 Šipka ukazuje místo lokalizace hutě

Když se v okolí Skarbiszowic těžila rašelina pro huť, neznámo odkud  
se tu objevil tajemný člověk. Držel se stranou, skoro s nikým nemluvil 
a po nějakém čase postavil ve Skarbiszowicích větrný mlýn. Stavěl ho 
hlavně v neděli. Místní lidé říkali, že mu v tom pomáhal ďábel, proto mlýn 
pojmenovali čertův mlýn. Nakonec větrný mlýn shořel a po nocích se nad 
ruinou začali zjevovat zlí duchové a upíři. Někteří lidé říkají, že ďáblova moc 
umožňovala mlynářovi tavit zlato ze škváry a že mu přitom pomáhal kovář.
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Přibližně 100 metrů od místa, kde stával čertův mlýn, se nachází strmý 
sráz. To je tzv. stará cihelna a těžební místo po někdejším jílovém dole, 
který tady fungoval. Někde tady, nedaleko bývalé cihelny, stával na konci 
19. století útulek pro chudé.

Po opuštění „pahorku s čertovým mlýnem” se vydáváme zpět k cihel-
ně. Je tam ještě jedno místo – zvláštní a zasluhující si pozornost. Jedná 
se o kříž, který nechali postavit polští přesídlenci po skončení II. světové 
války. Nápis na památečním kameni zní: „15. října 1946 noví obyvatelé 
Skarbiszowic, přesídlení v roce 1945 z Przebraże a okolí na Volyni, postavili 
a posvětili kříž, aby se u něho mohli shromažďovat a modlit, jak to po věky 
činili doma”.

Skarbiszowický kříž, fot. 2014

V roce 1871 po ukončení prusko-francouzské války ve staré skarbiszowické 
cihelně vybudoval hrabě Fred Frankenberg Azyl neboli útulek 
 s 15 místnostmi. Umístěni zde byli dva váleční invalidé a staří lidé, o které  
se neměl kdo starat.

Vycházka do Szydłowa,  
stará výtopna, fot. 2009
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Železniční stanice v Szydłowě vznikla v 19. století po vybudování želez-
niční trati Opole – Nisa. K užívání byla předána v roce 1887 a o dva roky 
později k ní byla přistavěna druhá trasa spojující Szydłów s Niemodlinem.

Szydłowská železniční stanice nabízela železniční spojení do čtyřech 
měst: Opole, Nisy, Grodkowa a Brzegu. Na zdejším nádraží bývala poho-
dlná čekárna a vedle ní restaurace, která navíc nabízela posezení na malé  

zahrádce.
Západně od nádraží byla postave-

na výtopna, která v sobě slučovala 
opravárnu a údržbárnu parních 
lokomotiv a vodojem sloužící k na-
čerpání tekoucí vody. Na východní 
straně vznikla dělnická kolonie. 
Postaveno tady bylo několik více-
rodinných domů z červených cihel 
v typickém nádražním stylu. V do-
mech obklopených zahradami žily 
rodiny zaměstnanců železnice. Na 
jižní straně stanice vznikla vedlejší 
železniční kolej a skladiště dřeva.

Železniční stanice v Szydłowě měla velký význam pro majitele tu-
łowických lesů, kteří tímto způsobem získali přístup k moderní dopra-
vě, jakou tehdy byla železnice. Měli tady skladiště a příslušná zařízení  
k nakládání, proto mohli bez problému shromažďovat a odesílat dřevo do 
dolů Hornoslezské průmyslové pánve nebo do papírny v Krapkowicích. Kro-
mě toho byly v blízkosti stanice pořádány aukce dřeva

Na nich se prodávaly mimořádně cenné exempláře: vzácné duby, které 
kupovaly pily, silné modříny pro loděnice v Brémách, olše pro továrnu na 
tužky v Norimberku či břízy pro výrobu dřevěných cvočků.

Vycházku zahajujeme na nádraží. Je to typická budova, jaké Hornoslezská 
železniční společnost (Górnośląska Spółka Kolei Żelaznych) stavěla ke konci 
19. století pro obsluhování malých uzlových stanic.

Vizitkou nádraží byla kdysi jeho část určená pro cestující: čekárna a re-
staurace. Místnost čekárny přetrvala dodnes, avšak po restauraci není ani 
památky. Opravdovou perlou stanice je však téměř v původním stavu do-
chovaná výtopna z 19. století.

U železniční stanice v lese
zpracovaná za spolupráce s Mirosławem Leśniewským
(doba 2 - 8 hodin, podle zvolené varianty)

Nádraží v Szydłowě. Fragment litografie z roku 1890 Stanice Szydłów (Goldmoor), fot. 1939

V meziválečném období byl Szydłów 
známým turistickým místem. 
U nádražní čekárny fungovala 
restaurace, kterou provozoval Paul 
Seeman, prezentující se jako bývalý 
šéf knížecí kuchyně.

Stanice Szydłów, fot. 2009

vycházka 6

Restaurace „Dworcowa”  
(česky „Nádražní”), fot. 1933
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již při vjezdu do prostoru železniční stanice. Hořejškem viaduktu vedou ko-
leje směřující na Niemodlin. Vlaky tudy projíždějí jen velmi zřídka. Jsou to 
hlavně nákladní soupravy vezoucí především čedič z graczewského kame-
nolomu, poněvadž osobní přeprava byla na této trati v 90. letech 20. stol. 
zastavena. U viaduktu začínáme druhou etapu naší vycházky tj. procház-
ku do nedaleké přírodní rezervace Złote Bagna (přibližně 1,5 km jedním  
směrem).

Abychom se tam dostali, musíme se vrátit směrem k železniční kolonii. 
Na místě, kde se cesty rozdvojují, hned u kolonie odbočujeme vlevo a vchá-
zíme do lesa.

Na počátku trasy se po obou stranách lesní cesty objevují malebné za-
lesněné pahorky. To jsou v této oblasti poslední vyvýšeniny Niemodlińské 

vysočiny (Wysoczyna Nie-
modlińska), která dále končí 
a přechází v rozlehlé bažiny. 
Přibližně po 50 metrech uvidí-
me po pravé straně cesty roz-
sáhlou prohlubeninu v zemi  
s malým kuželem uprostřed. 
To je bývalá dehtárna a ten 
záhadný kužel je pozůstatek 
po dehtářské neboli kolomaz-
né peci, ve které se ještě na 
konci 19. stol. tavil dřevní tér, 
tzv. dehet.

Jedná se nevelkou nádražní budovu z červených cihel, nacházející se 
vzdálenosti asi 100 m od nádraží. Kdysi v ní byla umístěna dvě pracoviš-
tě pro servis parních lokomotiv. Ještě do dnešní doby tady můžeme na-
jít řadu autentických detailů pocházejících z dob největší slávy objektu,  
mj. železniční vodní jeřáb. Posádky parních lokomotiv rády plnily kotle ma-
šinek vodou v Szydłowě, protože zdejší voda byla hodně měkká a nezaná-
šela rozvody trubek parních lokomotiv vodním kamenem.

Na západní straně železniční stanice se nachází železniční kolonie. Tvoří  
ji několik vícerodinných domů postavených z červených cihel a k nim při-
léhající hospodářské budovy a zahrady. Přibližně 30 metrů za železniční 
kolonií uvidíme zajímavý viadukt z 19. století, postavený formou tunelu 
protínajícího železniční násep. Jedná se o jedinou památku tohoto druhu 
v okolí. Pokud přijíždíme od Skarbiszowic, narazíme na tuto stavbu dříve,

 Szydłowská výtopna a její unikátní vodní jeřáb, fot. 2009
Přírodní atrakcí Szydłowa jsou zdejší lesy řazené lesního komplexu Bory 
Niemodlińskie, mj. rezervace Złote Bagna. Nacházejí se zde rovněž přírodní 
památky, např. dvousetletý modřín opadavý, který roste vedle železniční 
stanice.

Železniční kolonie je viditelná od strany  
viaduktu. Šipka označuje začátek lesní cesty 
tzv. „bunkrové”, vedoucí středem rezervace 
Złote Bagna (Zlatá bažina) k bunkru  
po Němcích a ke kapličce Letců. fot. 2014

Naproti výtopně, na druhé straně kolejiště, byl v dobách II. světové války 
tábor nucených prací pro polské dělníky. Bydleli v dřevěných barácích 
a hlídala je Bahnschutz čili nacistická „stráž pro ochranu železnice”. Pracovali 
na opravách kolejiště na trase Opole-Nisa.

Železniční kolonie, fot. 2009

 Železniční viadukt za 19. století u stanice Szydłów, fot. 2014
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Dehtárna zužitkovávala pařezy, které zůstávaly po vykácení borové-
ho lesa, zarůstajícího terén rašeliniště. Spalovány byly ve zvláštní peci,  
v důsledku čehož byl získáván dehet a dřevěné uhlí. Dehet sloužil mj. jako 
mazadlo pro vozy a velmi kvalitní dřevěné uhlí bylo dodáváno do okolních 
kováren. Dříve tady bylo podobných dehtáren více. Ke konci 19. století zů-
staly v provozu pouze dvě u rašeliniště Złote Bagna. Na opačné straně lesní 
cesty, na vrcholu hůrky, se kdysi nacházela hájenka a ještě dříve dům mis-
tra, který měl na starost rašelinový důl. Dnes se tomuto návrší říká Górka 
Leśniczówka (hůrka Hájovna) a po staveních hájovny zůstaly pouze zbytky 
základů a studna.

Dále nás cesta zavede přímo k bunkru z časů II. světové války. Během 
cesty se setkáme s vrchovištěm. Jedná se o lesní oblast o rozloze přibližně 
33 ha, na které se nachází stanoviště rašelinné vegetace. Tato oblast je 
územím bývalého vojenského výcvikového prostoru německé Luftwaffe, 
patřící v době II. světové války k vojenskému letišti v Polské Nowé Wsi. 
Předtím to byl rašelinný důl, nazývaný Złote Bagno (Goldmoor), který 
byl v provozu na přelomu 19. a 20. století. Přibližně po 1,3 km dorazíme  
k bunkru.

Bunkr se železobetonovou konstrukcí zde byl postaven krátce před zahá-
jením II. světové války. Patřil k vojenskému újezdu Goldmoor založenému 
pro potřeby vojenského letiště, které se nacházelo 5 km odsud na okraji vsi 
Polska Nowa Wieś. Sloužil také jako kryt, z něhož byly pozorovány cvičné 
lety letadel, mj. hloubkových bombardérů Junkers Ju 87, tzv. „štuk”, nacvi-
čujících shazování bomb.

Posádka krytu připravovala cíl a potom rádiovou cestou informovala zá-
kladnu o přesnosti shozu. Používaly se cvičné, betonové bomby. Lety nad 
bažinami prováděli rovněž piloti stíhaček Messerschmitt Bf 109. Někdy do-
cházelo během letů k nehodám, které končily smrtí pilotů a zničením jejich 
strojů. K největší katastrofě v dějinách vojenského výcvikového prostoru 
došlo v roce 1944. Ve vzdálenosti asi 700 m od bunkru se spolu srazily dvě 
stíhačky typu Messerschmitt Bf 109. Pilotovali je dva mladí piloti, kteří na 
místě zahynuli. Tuto událost připomíná tzv. Kaplička letců, zasvěcená pilo-
tům, kteří zahynuli na Złotych Bagnach. Je umístěna u „bunkrové cesty”, 
asi 300 m za bunkrem. Ještě v 90. letech 20. století nacházeli lidé na tomto 
místě zbytky vraku letadla.

Vizualizace. Messerschmitt Df-109 nad bun-
krem Goldmoor, fot. bunkru 2014

Kaplička letců, fot. 2014

Hůrka Leśniczówka (Hájovna) a bývalá dehtárna  
v lese za železniční stanicí, fot. 2014
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Kapličkou letců končí druhá etapa vycházky, tj. procházka kolem železnič-
ní stanice Szydłów.

Poznámka. Do stanice Szydłów je možné přijet vlakem-motorákem. Jízda 
z Tułowic trvá asi 10 minut a může být atraktivní, zejména pro děti; jízda 
z Opole je trošku delší, přibl. 20 minut.

Třetí etapou naší vycházky je samotná ves Szydłów vzdálená asi  
2,5 km od železniční stanice. 
Szydłów byl založen ve stře-
dověku jako osada lesních 
včelařů, kteří v místním lese 
získávali včelí med a vosk. 
V piastovských dobách byl 
tady knížecí lovecký revír.  
V roce 1581 se osada sta-
la součástí niemodlińského 
panství a později v roce 1822 
byla začleněna do panství tu-
łowického. Zdejší písčitá půda 
nebyla příliš úrodná, což mělo 
nepříznivý vliv na rozvoj země-
dělství, ale umožnilo to ucho-
vat místní lesy před nadměr-
ným mýcením.

Do Szydłowa se dá přijet od 
obce Tułowice (přibl. 8 km) 
a také novou silnicí z Kompra-
chcic (přibl. 8 km) přes maleb-
né Bory Niemodlińskie.

Pokud sem 
jedeme od 
Tułowic,  
za pozornost 
určitě stojí 
dům, stojící 
hned u infor-
mační tabule  
s názvem 
místní část 
Szydłów. Na 
štítové stěně 
této budovy 
se nachází
erb tułowických Frankenbergů s datem 1892. Ještě na počátku 20. sto-
letí to byla hájovna, střežící vjezd na jednu z hlavních komunikačních 
tras Borů Niemodlińských, na tzv. Niemodlińskou cestu (Niemodlin-
ku), která se v hloubi Borů křižuje s jinou, důležitou cestou – Opolskou 
(Opolankou). Právě po této Niemodlince čili někdejší Falkenberger Li-
nie ustupovali v březnu 1945 vojáci Waffen-SS divize Estland ze severní 
části niemodlińského okresu ve směru na Prudnik. Ale o tom v popisu  
vycházky č. 7.

Dále míjíme velké prostranství si-
tuované na kraji lesa po pravé stra-
ně cesty, přibl. 1 km před centrální 
částí obce. Je to skladiště dřeva, 
ve kterém se konaly aukce dřeva. 
V zimě a předjaří jsou tady shro-
mažďovány největší poklady Borů 
Niemodlińských, mohutné duby 
a buky, které složené na prostranství 
čekají na své nabyvatele. Na počátku  
20. stol. zde přijížděli kupci dokonce 
až z Norimberka pro vhodné olše, 
potřebné pro tamější továrny na 
výrobu tužek, anebo z Brém - pro 
modříny do loděnice.

Železniční stanice v Szydłowě, fot. 2014

Szydłów. Dům z konce 19. stol. 
a „kovaný kohout“ s datem 

1897, chránící usedlost před 
požárem. fot. 2010

 Erb na průčelí bývalé hájovny, fot. 2014

Na místě, kde je skladiště dřeva, se v době II. světové války nacházel 
zajatecký tábor. Bylo tu komando sovětských zajatců z tábora  
v Łambinowicích, kteří pracovali při kácení lesa. Zajatci bydleli  
v dřevěných barácích a hlídali je vojenští strážní.

Skladiště dřeva v Szydłowě, fot. 2014
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V samotném Szydłowě mnoho památek není. Nejzajímavější je kostel sv. 
Josefa vybudovaný v roce 1914 a také několik venkovských stavení z pře-
lomu 19. a 20. stol. K památkám industriální architektury patří již nečinná 
cihelna založená v roce 1910, která se nachází v sousedství železnice.

Cihelna v Szydłowě, fot. 2014,  
níže vidíme vnitřek pece s cihlou před vypálením, 
fot. M. Leśniewski, 2011

Kostel v Szydłowě, fot. 1934 a 2010

Ze sakrálních pamá-
tek si kromě zmíně-
ného kostela pozor-
nost zasluhuje, vedle 
cesty stojící, kaplička 
na ulici Kościelna. 
Podle pověsti ji fi-
nancovala císařovna 
Marie Teresie. Uvnitř  
v kapličce byla dře-
věná soška sv. Marie 
Magdalény ze 16. 

století od neznámého sochaře. Nedoceněné dílo zde stálo dlouhá léta. 
Teprve v roce 1937 vzbudila nově objevená soška obdiv širokého okruhu 
znalců uměleckých památek a bohužel byla odsud odebrána.

Kaplička a soška 
z Szydłowa, 
fot. 2009 a 1937
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Poslední, čtvrtá etapa vycházky do Szydłowa je procházkou do nitra Borů 
Niemodlińských k balvanu zvanému Duży Kamień (přibližně 4 km jedním 
směrem, pokud trasu měříme od železniční stanice v Szydłowě). Abychom 
se tam dostali, musíme přejít přes železniční přejezd na trase Skarbiszowi-
ce – Szydłów wieś ( čes. Szydłów – ves). Odtud se vydáváme směrem na 
Szydłów. Přibližně po 30 m, v oblouku asfaltové silnice vedoucí do obce, 
zabočujeme doprava do lesa. Tady vyhledáme 
cestu, které se říká Kujawianka, o čemž nás 
informuje balvan opatřený nápisem a šipkou. 
Označena je rovněž tabulkou jako požární  
cesta č. 6.

Název cesty navazuje cestu mající kořeny 
v 18. století „Kojau und Klein Glogau Weg” 
neboli cesta do Kujaw a Głogówku. Je docela 
možné, že tato cesta je mnohem staršího data 
a cestovala po niemodlińská knížata na zámek 
v Głogówku. Po 400 metrech přicházíme na kři-
žovatku lesních cest, na níž se nachází kaplička 
připevněná ke kmeni dubu.

Míjíme křižovatku u Mariánského dubu a dále jdeme po Kujawiance. 
Pokud bychom odbočili doprava, došli bychom do Tułowic, do hájovny Ba-
raki. Odbočení vlevo by nás zavedlo ke skladišti dřeva v Szydłowě. My ale 
jdeme rovně a po 1 km přicházíme na rozcestí zvané Trzy Dęby (čes. Tři 
duby). Tady se trasa rozděluje na dva úseky:

1. Půjdeme-li rovně, dojdeme po 50 m k lesnímu rybníku zvanému 
Jeżowy (čes. Ježčí). Dále, přibl. po 100 m narazíme na krytý přístřešek 
u Jeżowého rybníka. Je to dřevěná stavba krytá střechou, vybavená stoly 
a lavicemi. Vedle stojí balvan postavený během její výstavby. Zde si může-
me odpočinout.

Mariánský dub, fot. 2014

Cesta na Duży Kamień (čes. Velký kámen), fot. 2014

Rybník Jeżowy, fot. 2014

Rozcestí Trzy Dęby, fot. 2014

Během nájezdu husitů (15. stol.) se obyvatelé 
Szydłowa ukryli v lese v dubu, jemuž se říkalo 
mariánský. Husité se o jejich úkrytu dozvěděli. 
Prohledali les, ale dub neobjevili, přestože 
několikrát kolem něho prošli. Szydłowiané 
jako poděkování za záchranu upevnili na strom 
kapličku.

Jiná legenda 
hlásá,  
že mariánskou 
kapličku 
upevnil na dub 
jistý cikán poté, 
co se tady 
oběsila jeho 
dcera, která 
se nesměla 
setkávat se 
svým milým.
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2. Odbočíme-li vpravo, asi po 600 metrech dojdeme do cíle naší vycház-
ky tj. k místu zvanému Duży Kamień (čes. Velký kámen), kterému se kdysi 
říkalo Głaz Księcia Korony (čes. Balvan Korunního prince) anebo Głaz Na-
stępcy Tronu (česk. Balvan Následníka trůnu). Název Głaz Księcia Korony 
(Prinzkrone Stein) se objevil ve zdejším lese v roce 1868. Tímto způsobem 
byla zpamátněna návštěva následníka pruského trůnu, který se účastnil 
honu pořádaného na jeho počest majitelem Tułowic, hrabětem Fredem 
Frankenbergem. K balvanu byla tehdy připevněna kovová koruna. Po roce 
1945 byla koruna odňata, ale dodnes jsou ještě vidět otvory po jejím upev-
nění.

U místa zvaného Duży Kamień se křižují dvě lesní cesty. Cesta vpravo, na-
zývaná Rutecka, vedla dříve k obci Rutki. Cesta přímo (mírně vlevo) je naše 
Kujawská cesta (Kujawianka), která dále pokračuje směrem k tzv. Bílému 
kříži (Biały Krzyż). Na tomto místě můžeme ukončit naše putování a vrátit 

se na železniční stanici v Szydłowě.

Ti návštěvníci, kteří se v místě zvaném Duży Kamień rozhodnou ještě po-
kračovat na Biały Krzyż po Kujawiance, musí urazit dalších 1,3 km (jedním 
směrem). Ve vzdálenosti 400 m od Dużeho Kamienia se Kujawianka křižuje 
s tzv. Šedou cestou (Droga Siwa), dávněji označovanou jako Aleja Szarego 
Krzyża (Grau Kreuz Allee; čes. Alej Šedého kříže). Pravděpodobně na této 
křižovatce stál ke konci 19. století tzv. Szary Krzyż.

Během vycházky po lese nám bude nápomocna mapka umístěná v další 
části průvodce, na stranách 72 a 73, nazvaná „Stezkou barevných křížů”. 
Na této mapce najdeme přesný průběh trasy od Mariánského dubu, ozna-
čeného jako bod A, přes Tři duby (B), Ježčí rybník (C), přístřešek u Ježčího 
rybníka (D) k Velkému kameni (E) a dále přes Šedý kříž (F) na Bílý kříž (J).

Orientační vzdálenosti mezi jednotlivými body vycházky zaznačenými na 
mapě „Stezkou barevných křížů”:

A - B: 700 m   C - D: 100 m               E - F: 400 m
B - C:   50 m   B - E: 600 m  F - J: 900 m
Vycházka k místu Duży Kamień to je jen ochutnávka putování po kom-

paktním, čítajícím celkem přibližně 40 tisíc hektarů komplexu Borů Nie-
modlińských. Delší putování po místních lesích nám poskytne následující 
vycházka – č. 7.

V polovině 19. století lovil v krajině kolem Szydłowa rovněž pruský kancléř 
Otto von Bismarck. U lesní cesty vedoucí ze Szydłowa do vesnice Siedliska na 
něho zaútočil starý kanec, ale kanclář z nepříjemné situace vyvázl vítězně. 
Na památku této události byl na místě střetu zasazen dub a postaven 
balvan a oba objekty dostaly název po Bismarckovi. Po roce 1945 byl balvan 
rozstřelen dynamitem. Během detonace byl poškozen rovněž strom, který 
později uschnul.

Lesní přístřešek u Jeżowého rybníka, fot. 2014
Duży Kamień (čes. Velký kámen) neboli Głaz Księcia Korony  

(čes. Balvan následníka trůnu), fot. 2014
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Mapka „Stezkou barevných křížů“
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Oblast, po které budeme putovat, byla odjakživa zalesněná – nejprve to 
byl prvotní prales, potom knížecí les a nakonec - les hospodářský, využíva-
ný jednotlivými vlastníky s různou intenzitou. Zprvu se zde lidé objevovali 
jen zřídka. Nejčastěji to byli dřevorubci, dehtáři, lesní včelaři, lovci. Později, 
když už tady byly vytýčeny lesní trakty, se objevily kupecké karavany a po-
cestní, procházející lesem směrem na Prószków, Krapkowice, Kujawy nebo 
Chrzelice. Právě přes Szydłów vedla tzv. Uherská cesta (Węgierska Droga) 
neboli obchodní stezka na Čechy a Uhry. V dobách válečných konfliktů po-
skytoval les útočiště obyvatelům 
okolních osad, na druhou stranu 
však lesní ochranu nejednou vyu-
žívalo také vojsko. Během třiceti-
leté války (1618-1648) se švédské 
ozbrojené oddíly leckdy prodíraly 
lesními hvozdy, aby pak znenadá-
ní přepadly a oloupily Chrzelice, 
Prószków či jiné vsi ležící na okraji 
Borů. Lesním traktem z Opo-
le do Głogówku, prostředkem 
Borů Niemodlińských, projížděl 
v časech švédské potopy v roce 
1655 polský král Jan Kazimír, kte-
rý cestoval na hostinu do głogó-
weckého zámku. Rovněž později, 
během válek o Slezsko, nejednou 
ve zdejších lesích tábořila vojska 
pruské či rakouské armády. Na-
posledy tady pochodovala vojska 
za časů II. světové války. V březnu 
1945 tudy procházely skupiny vo-
jáků estonské 20. Divize Waffen 
SS, které se zachránily ustupujíc 
z oblasti opolského Zaodří,

Komprachcic a Polské Nowe Wsi obsazované Rusy. Estonci, chránění lesem, 
do kterého nemohly vjet ruské tanky, se prodírali k Prudniku. Dnes o tom 
připomínají lesní, bezejmené hroby, ve kterých byli pochováni vojáci ze-
mřelí během pochodu.

Také později, když Rusové obsazovali Opolsko, mnoho obyvatel Szydło-
wa, Tułowic a dalších obcí ležících v sousedství Borů Niemodlińských, našlo 
v lese útočiště. V narychlo postavených zemljankách a lesních boudách če-
kali, až utichnou dozvuky bojů.

Po nějakou dobu, zejména v roce 1945, se celá oblast hemžila nejrůz-
nějšími ozbrojenými skupinami, počínaje vojenskými opozdilci – ukrýva-
jícími se vojáky Wehrmachtu a SS, kterým se nepodařilo utéct z ruského 
obklíčení v oblasti Prudniku - přes oddíly werwolfů, oddíly tehdejšího 
polského podzemí, bojující s nadiktovaným prosovětským uspořádáním  
v zemi, či bandy obyčejných zločinců, kteří se tady stahovali z různých 

míst Polska. S nimi bojovaly 
represivní orgány tehdejšího 
polského lidového státu tj. 
funkcionáři milice a UB. Byly 
to neklidné doby i pro les.  
V prvních poválečných letech 
zde často docházelo k přepa-
dením a brutálním vraždám. 
Umírali lidé, kteří neprozíra-
vě vstoupili do lesa, včetně 
lesních zaměstnanců. Muse-
lo uplynulo mnoho let, než  
v lese zavládl opět klid.

Stezkou barevných křížů
(doba 2 - 8 hodin, podle zvolené varianty)
zpracovaná za spolupráce s Mirosławem Leśniewským

Vizualizace.  
Průchod estonských vojáků, 
ustupujících na jaře 1945 
přes les ze Szydłowa  
směrem na Chrzelice.  
K vizualizaci byly použity  
fotografie uniformovaných členů 
Skupiny historické  
rekonstrukce Festung Breslau

vycházka 7
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Bílý kříž, fot. 2014

Popisovanou oblast poznáme, když ji projdeme po trase barevných křížů. 
Prvním, stojícím nejblíže Tułowic a Szydłowa, je kříž bílý. Je to jeden ze čtyř 
křížů, stojících v lese na rozcestí. Kromě bílého kříže najdeme ještě zelený, 
červený a černý a před I. světovou válkou existoval také pátý - šedý. Prav-
děpodobně byly postaveny v 19. století, možná dokonce ještě dříve. Proč 
se zde ocitly? Kdo jim dal názvy Weisses Kreuz, Grunes Kreuz, Rotes Kreuz, 
Schwarze Kreuz a ještě v roce 1912 zmiňovaný název Graue Kreuz? To si 
už dnes nikdo nepamatuje. Tyto kříže byly nejen náboženskými symboly, 
ale rovněž ukazateli směru pro lidi, kteří cestovali. První čtyři přetrvaly do 
dnešních dob, zatímco pátý – šedý, je znám jen podle názvu. Připomíná 
ho lesní cesta – Šedá alej, která se ještě před I. světovou válkou jmenovala 
Alej Šedého kříže (Graue Kreuz Allee). Přesné místo lokalizace Šedého kří-
že není známo. Možná se nacházel u Kujawské cesty (mapka - bod F), na 
místě někdejší křižovatky s tzv. Ježčí cestou (Igel Linie), vedoucí kdysi na 
Krapkowice.

Lesní kříže dnes mimořádně nepředstavují místo náboženského charak-
teru. Jsou to naopak všeobecně známé orientační body. Při putování mezi 
nimi objevíme stopy po dávných osadách, hájovnách a lidech, kteří tady 
žili a umírali. Mějme úctu k těmto místům lokální historie a pamatujme, že 
jsou naším společným dědictvím.

Navrhovaná trasa přinese uspokojení 
jak milovníkům přírody, tak zájemcům 
o dějiny našeho regionu. Při putování 
po lesních cestách a stezkách nám bude 
nápomocna mapka „Stezkou barevných 
křížů”, označená v další části textu jako 
mapka.

Vycházku navrhuj i  zaháj it  na 
parkovišti u tułowického nadlesnic-
tví .  Odsud se vydáváme směrem  
k tułowickému Balvanu, nazývané-
mu rovněž Kámen (mapka - bod G). 
Procházka k Balvanu, který se nachá-
zí u požární cesty č. 25 ve vzdálenosti  
1,6 km od nadlesnictví, již byla popsána 
ve „Vycházce č. 2” - po tułowickém parku 
a oboře. Míjíme Balvan a stejnou cestou 
č. 25 jdeme 1,6 km na křižovatku s požár-
ní cestou č. 5.

Cesta č. 5 nás po odbočení vpravo za-
vede k pozorovací věži (mapka – bod I), 
stojící na kraji lesa 1 km od křižovatky. Je 
to moderní, zděná stavba, která nahradi-
la starší, kovovou, mřížkovou konstrukci, 
pocházející z 70. let 20. stol. Dějiny této 
pozorovatelny jsou však staršího data. 
První pozorovací věž, jaká stála na tomto 
místě před II. světovou válkou, byla dře-
věná a vybudovali ji nisovští sapéři.

Cesta č. 5 nás po odbočení vpravo za-
vede k pozorovací věži (mapka – bod I), 
stojící o 1 km dál na kraji lesa 1 km. Je to 
moderní, zděná stavba, která nahradila 
starší, kovovou, mřížkovou konstrukci, 
pocházející ze 70. let 20. stol. Dějiny této 
pozorovatelny jsou však staršího data. 
První pozorovací věž, jaká stála na tom-
to místě před II. světovou válkou - tzv. 
„pozorovatelna požárů” - byla dřevěná 
a vybudovali ji nisovští sapéři.

Pozorovací věž, fot. 2014
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Cesta č. 5 nás po odbočení vlevo zavede k samotnému Bílému kříži (map-
ka – bod J), nacházejícímu se 150 m od křižovatky. Na tomto místě se stře-
tává několik cest, mj. Kujawianka, kterou známe z vycházky č. 6 jako cestu 
vedoucí k szydłowskému Velkému kameni.

Po krátkém odpočinku u Bílého kříže se vracíme na cestu č. 25 a po ní 
pokračujeme dál v naší vycházce. Po 500 metrech se cesta rozvětvuje. Toto 
místo se nachází vedle, z daleka viditelného, mysliveckého posedu a je 
dobře označeno. Tady odbočujeme vpravo na cestu č. 25 a. To je cesta 
Kujawianka, která tudy vede ze Szydłowa. Po 1 km docházíme k Zelenému 
kříži (mapka – bod L) a po dalším 1 km k Červenému kříži (mapka – bod M). 
Červený kříž, stojící na kraji lesa, je kovový a mnohem menší než kříž Bílý 
nebo Zelený.

Na místě, kde stojí Zelený kříž, ulovil majitel tułowického panství výstav-
ního jelena. Na památku této události nechal postavit kříž.

U Červeného kříže se cesta Kujawianka křižuje s Opolskou cestou, zvanou 
hovorově Opolanka. Kujawianka běží dál směrem na Chrzelice a Opolanka, 
označená jako požární cesta č. 4, pokračuje vpravo do Przechodu a vlevo 
vede směrem k obci Ochodze (Opole).

Červený kříž byl kdysi důležitým bodem na mapě tułowických lesů. Před 
rokem 1945 tady stála hájovna nazývaná Rotkreuz. Bylo to nejdále na jih 
vysunuté pracoviště tułowických lesů. Zde žijící lesník měl k dispozici přibl. 
40 arů pole a nevelký dům s hospodářskými staveními. Všechny tyto objek-
ty bohužel byly na konci II. světové války zničeny a po základech hájovny 
zůstala stopa pouze v podobě malé vyvýšeniny viditelné na křižovatce cest.

Opouštíme Červený kříž. Z cesty Kujawianky č. 25a odbočujeme vlevo 
a vstupujeme na Opolskou cestu označenou jako požární č. 4. Po ní jdeme 
2,5 km na křižovatku s cestou č. 3. To je důležitý bod na naší trase, ze kte-
rého můžeme dojít do několika zajímavých míst:

a) Odbočíme-li vpravo na cestu č. 3, dojdeme k hrobu neznámého vojína 
(mapka – bod N). Je situován asi 1 km od křižovatky na kraji lesa. Tento 
hrob je pozůstatek z doby II. světové války. Pochován je v něm nepochybně 

jeden z estonských vojáků, kteří tudy ustupovali v březnu 1945 z Polské 
Nowé Wsi a Szydłowa ve směru na Chrzelice. Hrob je opatřen tabulkou, na 
níž je vidět nápis v polském a německém jazyce: „Zde odpočívá neznámý 
vojín, 19. III. 1945”.

Červený kříž, fot. 2014 Zelený kříž, fot. 2014

 Hrob neznámého vojína, fot. 2014

Na místě, kde stojí Červený kříž, u lesního traktu do Opole kdysi stála 
krčma. Jedné noci vyhořela a ve spáleništi zahynul krčmář a jeho 
celá rodina. Na upomínku této smutné události obyvatelé Przechodu 
postavili v místě vyhořelé krčmy kříž.

Legenda říká, že kdysi hodně dávno na místě, kde stojí Bílý kříž, došlo 
k veliké tragédii. Rodina, která cestovala po Kujawské cestě, byla 
přepadena a zavražděna lupiči. Zahynuly také jejich děti. K uctění památky 
zavražděných byl pak postaven kříž.

Na místě, kde stojí Zelený kříž, ulovil majitel tułowického panství 
výstavního jelena. Na památku této události nechal postavit kříž.
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b) Cesta rovně nás po 2,5 km zavede k bývalé hájovně a lesnímu hos-
podářství Dębowiec (mapka – bod S). Odsud to je již jen 3 km do obce 
Ochodze. Před válkou se toto místo jmenovalo Eleonorensgrün. Dnes tu 
stojí patrový obytný dům tzv. nové hájovny a hospodářské budovy. Na 
západním průčelí domu je vidět datum 1906. Stará hájovna – „Forsthaus 
Eleonorensgrün” – tady fungovala již v 19. století. Nacházela se na dru-
hé straně cesty, během válečných akcí však byla v březnu 1945 zbořena.  
V současné době už v Dębowci nikdo nežije. Toto území patřilo kdysi  
k zajímavým loveckým revírům. Na počátku 20. století se kolem této malé 
lesní osady nacházela místa s atypickými názvy jako např. ohrada Wapiti 
(Wapiti Verzäunung), Orlí hnízdiště (Adler Jagen), cesta Trpaslíků (Kobold 
Linie), Vlčí doupě (Wolfsstallung Jagd).

c) Odbočíme-li vlevo, dojdeme po 150 m 
k Černému kříži (mapka – bod O). Jedná se 
o nevelký, železný kříž, umělecky kovaný, 
zdobený ornamenty s rostlinnou tématikou. 
Stojí u cesty na kraji lesa a kdyby na něm 
nebyly zavěšeny kytice, snadno bychom ho 
mohli přehlédnout.

Míjíme Černý kříž, a pokud jdeme dále, 
narazíme po 300 metrech na místo kdy-
si zvané Jägerhaus anebo Hubertushaus 
(mapka – bod P). Rozpoznáme ho podle 
rozlehlé louky, která již z dálky prosvítá mezi 
stromy. Do března 1945 tady stávala hájov-
na a několik domů, tvořících malou lesní 

osadu. Její obyvatelé, kromě práce v lese, obhospodařovali nevelká pole 
a chovali pár kusů dobytka. Bohužel v březnu 1945 sovětská letadla, která 
přelétala nad lesem, osadu vybombardovala. Dnes už tady nenajdeme žád-
ná stavení. Jediným pozůstatkem jsou betonové základy, pravděpodobně 
bývalé hnojiště nebo kompostoviště. Stojí na okraji louky hned u kaštanové 
aleje, která kdysi vedla do osady.

Černý kříž, fot. 2014

 Někdejší lesní osada Hubertus, fot. 2014

Na místě, kde stojí Černý kříž, zavraždili na počátku 20. století pytláci 
hajného. Černý, smuteční kříž byl tady postaven na upomínku této události.

Bývalé lesní hospodářství Dębowiec, fot. 2014
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Kromě lesní osady se na ploše někdejšího Hubertusu kdysi nacházela 
lovecká chata z 19. století (mapka – bod R). Byla umístěna na protilehlé 
straně louky. Abychom se tam dostali, jdeme kaštanovou alejí podél lou-
ky a přibližně po 100 metrech odbočujeme vlevo na cestu zvanou Křivá.  
Po ní jdeme asi 200 metrů, po čemž znovu odbočujeme vlevo. Odtud je 
vidět nevelká mýtina, na které kdysi stávala lovecká chata.

Zdejší chatu sponzorovala kněžna Luise - Marie von Hohenlohe – Oehrin-
gen, manželka hraběte Freda Frankenberga, někdejšího majitele tułowic-
kých lesů. V roce 1878 ji postavil mistr Abfeld z Nisy. Byla to dřevěná, 
dvoupodlažní stavba, se šindelovou střechou. V přízemí se nacházela jedna 
prostorná místnost, která plnila funkci jídelny, a na patře byly 3 ložnice 
– jedna hraběcí a dvě pro hosty. Chata dostala jméno Konrádova chata 
(Konradshütte) na počest nově narozeného syna Frankenbergových. První 
hon se tady konal v září 1878. Nedaleko Chaty, u tzv. Jelení stezky (Hirsch 
Linie), byl tehdy střelen „desaterák”, po něm dva „osmeráci”, dále liška a tři 
kusy drobné zvěře.

Konrádova chata byla využívána do 20. let 20. století. Později,  
po zestátnění panství Frankenbergových objekt zchátral a v březnu  
1945 ho potkal stejný osud jako vedle stojící osadu. Dnes po lovecké chatě 
zůstalo jen pár kamenů a moc pěkná douglaska, která byla zasazena prav-
děpodobně ještě v době výstavby chaty.

Poslední místo, jaké navštívíme během naší lesní vycházky, je Gerlachův 
pomník (mapka – bod K). Abychom se tam mohli dostat, vrátíme se od 
Konrádovy chaty na Křivou cestu. Jdeme po ní 1 km na křižovatku s Ale-
jí Zeleného kříže. Tato Alej, zvaná rovněž Zelená cesta, je v tomto místě 
označena jako požární cesta č. 11 a naše Křivá cesta jako č. 5. Na křižovatce 
zatáčíme vlevo na cestu č. 11 a jdeme po ní 500 m až na malebnou, lesní 
louku, které se říká Gerlachova louka. Kamenný Gerlachův pomník stojí na 
kraji lesa na pravé straně louky, 300 metrů od cesty č. 11.

Tento pomník byl postaven v roce 1919 na místě, kde pytláci zavraždili 
lesníka Paula Gerlacha. Bydlel v hájence Hubertus vedle Konrádovy chaty. 
Dne 19. února 1919 narazil během pochůzky po lese na pytláky kuchající 
zvěřinu. Při pokusu o jejich zadržení byl jedním z nich smrtelně postřelen. 
Pohřben byl na hřbitově v Szydłowě, kde se dodnes nachází jeho hrob. Na 
místě, kde bylo lesníkovo tělo nalezeno, byl postaven pomník, opatřený 
památeční tabulkou vyrobenou z pozinkovaného plechu. Na ní je nápis  
v němčině:

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

což lze přeložit: „
„Na památku lesníka Paula Gerlacha. Zahynul rukou vraha během výko-

nu služby dne 23. února 1919”.

Gerlachův pomník, fot. 2014Mýtina u někdejší Konrádovy chaty, fot. 2014
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Od Gerlachova pomníku jdeme na cestu  
č. 11, vracíme se po ní na křižovatku s cestou 
č. 5 (Křivou) a pokračujeme směrem, k nám již 
známému, Bílému kříži (mapka – bod J). Na mís-
to dorazíme po absolvování 1,6 km. Od Bílého 
kříže se vracíme cestou č. 25 na parkoviště u tu-
łowického nadlesnictví.

Vzhledem ke značným vzdálenostem (dohro-
mady více než 24 km) můžeme vycházku rozdě-
lit na etapy a časově si ji rozdělit. Navrhované 
etapy:

1. Parkoviště, Balvan (G), Bílý kříž(J), pozoro-
vatelna (I), návrat stejnou cestou – celkem 8 km

2. Parkoviště, Balvan (G), Bílý kříž(J), Kuja-
wianka 24a, Zelený kříž (L), Červený kříž (M), 
návrat – celkem 10 km

3. Parkoviště, Balvan (G), Bílý kříž(J), Křivá 
cesta 5, Zelená cesta 11, Gerlachův pomník (K), 
návrat stejnou cestou – celkem 10 km

4. Parkoviště, Balvan (G), Bílý kříž(J), Křivá ces-
ta 5, Konrádova chata (P), Hubertus (R), návrat 
stejnou cestou – celkem 11 km

5. Parkoviště, Balvan (G), Bílý kříž(J), Křivá ces-
ta 5, Hubertus (R), Černý kříž (O), hrob vojína 
(N), návrat – celkem 13,5 km

6. Parkoviště, Balvan (G), Bílý kříž(J), Křivá ces-
ta 5, Hubertus (R), Černý kříž (O), Dębowiec (S), 
návrat – celkem 17 km

Cesta Kujawianka od Bílého kříže ve směru na Velký kámen, fot. 2014

Orientační vzdálenosti mezi body 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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Vycházku navrhuji zahájit návštěvou vesničky Ligota Tułowicka, le-
žící na východní straně rybníku Ławnik. Je to stará ves, jejíž kořeny sahají 
do středověku. Z Tułowic tam dojedeme okresní cestou č. 405 směrem na 
Korfantów. Na konci Tułowic odbočíme první vedlejší ulicí vlevo tak, jak 
nám přikazuje ukazatel směru. V zatáčce jsou již zdaleka vidět vesnická sta-
vení, vzdálená sotva několik set metrů.

Jednou ze zajímavostí Ligoty jsou stavení bývalého statku z 19. století, 
který je v dobových listinách zmiňován už v roce 1618, pravděpodobně 
však vznikl ještě dříve. V dobách nevolnictví se statek zaměřoval na chov 
ovcí a volů, v druhé polovině 19. století však přešel na chov mléčných ple-
men skotu a koní. V té době bylo do Ligoty přivezeno stádo krav holand-
ského plemene, byla přestavěna ovčárna a její sklepy byly přizpůsobeny 
pro skladování a zpracování mléka. Na místě se vyráběly sýry a tvaroh. Au-
torem transformace statku byl správce tułowického šlechtického majetku 
baron Wilhelm von Gärtner.

Na přelomu 19. a 20. století se statek v Ligotě stal synonymem vzorové-
ho hospodářství. Velké množství jeho produktů odebírali dělostřelci z vo-
jenského újezdu v nedalekých Łambinowicích. Po parcelaci tułowického 
panství byl statek zrušen. V roce 1931 obsadili budovy statku kolonisté 
z Westfalie a po roce 1945 byly přiděleny polským přesídlencům.

Objekt je soukromým vlastnictvím, proto se musíme spokojit s vnější 
prohlídkou. Pozornost si zaslouží nejstarší, jižní část komplexu s historic-
kým špejcharem a kamenno – cihlovou zdí, spojenou se zbytkem v jeden 
celek. Na západní straně je zeď přerušena vjezdem, vedoucím na dvůr stat-
ku. Zajímavě vypadá statek také od řeky Ścinawy. Vysoká a masivní pode-
zdívka nasvědčuje, že v minulosti se tady řeka rozlila až ke stěnám budovy.

Po prohlídce statku se vydáváme směrem ke zdaleka viditelnému mostu 
přes řeku Ścinawu. Míjíme parčík, ve kterém se nachází obelisk na památ-
ku obyvatel vsi padlých na frontách I. světové války. Hned za mostem, po 
pravé straně, stojí nenápadná budova z červených cihel. To je bývalý vodní 
mlýn, v současné době plní funkci bytového domu.

 Někdejší statek v Ligotě Tułowické, fot. 2010

Okolí rybníku Ławnik
(přibližná doba 1-6 hodin, podle zvolené varianty)

Bývalý vodní mlýn v Ligotě Tułowické, fot. 2014

vycházka 8
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S t r o h á ,  c i h -
l o v á  b u d o v a  
s polovalbovou 
střechou pochází 
z první poloviny  
19. stol. U budo-
vy můžeme vidět, 
dnes již zarovna-
né, pozůstatky po 
mlýnské strouze. Objekt, který v minulosti plnil rovněž funkci pily, přerušil 
svůj provoz ke konci 19. století poté, co majitel tułowického panství vybu-
doval novější pilu v Tułowicích Małych a později další, parní v Siedliskach.

Cesta vedoucí kolem mlýna pokračuje dál k čedičovému dolu „Rutki – 
Ligota”. Po obou jejích stranách se nacházejí stará hospodářství, jejichž 
zástavba se zformovala na přelomu 19. a 20. století. Kdysi jich bylo více, 
avšak rozvíjející se důl část venkovských pozemků zabral a domovy opuš-
těné svými obyvateli byly zbourány. Na konci cesty, hned před vjezdem na 
terén kamenolomu, stojí malá, zděná kaplička Matky Boží Čenstochovské, 
pocházející z počátku 20. století. Vybudovali ji obyvatelé Ligoty na pozem-
ku, který jeden z hospodářů věnoval jako votivní dar za uzdravení dítěte.

Dříve cesta, po které jdeme ke kamenolomu, nekončila v Ligotě. Ještě  
v 70. letech 20. století se po ní dalo dojet do kolonie Rutki ležící u lesa. 
Tehdy se právě u Rutek nacházel starý kamenolom, založený na počátku 
19. století, kterému vzhledem k hodnotě, zde dobývaného čediče, říkali 
„klenot panství”. Z počátku byl celý výtěžek lomu zužitkován pro lokální 
potřeby. Teprve ke konci 19. století, když přes Tułowice začaly jezdit vlaky, 
byla část vytěženého čediče exportována.

V kamenolomu byli obvykle zaměstnáni dělníci pocházející z okolních 
vesnic. Ke konci 19. století tu byli přivezeni Italové, kteří se specializo-
vali na produkci broušených kamenných prvků různého druhu. Po roce 
1927 byl důl znárodněn a zdejší vytěžená surovina sloužila hlavně k vý-
stavbě místních silnic. Hned po II. světové válce bylo dobývací dílo za-
plaveno vodou a těžba nepokračovala. Teprve po roce 1947 podnik ob-
novil produkci a začal se rozvíjet. Osada Rutki byla vysídlena v 70. letech  
20. století a domovy, které lidé opustili, zabral kamenolom. Později byla 
těžba zintenzivněna a plocha dolu rozšířena. V té době byla také vysídlena 
nejstarší, jižní část obce Ligota, po které zůstalo sotva několik obydlí.

Kaplička v 
Ligotě Tu-

łowické, fot. 
2014

Stará dobývka „Rutki” čedičového dolu Rutki-Ligota, fot. 2014

Ligocké dobývací dílo, fot. 2014
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Provoz kamenolomu vedl ke vzniku několika rozsáhlých dobývacích důl-
ních děl. Nejstarší úsek veliké jámy v zemi pocházející z 19. století se na-
chází v jižní části dnešního dobývacího díla „Rutki”. Právě toto dobývací 
dílo, rozšířené směrem na sever, pohltilo kolonii Rutki.

Nedaleko místa, kde byla pořízena výše umístěná fotografie, stál ještě  
v 70. letech 20. století poslední, předválečný dům patřící do kolonie Rutki. 
Za ním, na cestě vedoucí k lesu, se nacházela dřevěná konstrukce brány, 
zvané Rudecká brána, jejíž závora se 
během detonace výbuchových materi-
álů v kamenolomu vždy uzavírala.

Jak se dostaneme k tomuto za-
j ímavému dobývacímu prostoru? 
Při vjezdu do dolu je nutné zabočit 
doprava. Přibližně po 200 metrech 
se cesta rozdvojuje. Vpravo vede  
k ligockému dobývacímu prostoru. My 
zatáčíme vlevo tak, jak ukazuje šipka 
na fotografii přiložené vedle, a jdeme 
mírně nahoru. Právě tato cesta míří k 
někdejší Rudecké bráně a opisuje ob-
louk nad dobývkou. Na vycházku je nejvhodnějším dnem neděle nebo jiný 
den, kdy důl není v provozu. V pracovní dny je pobývat v jeho prostoru 
samozřejmě nebezpečné vzhledem k probíhajícím důlním pracem, o čemž 
nás informují tabulky a značky rozmístěné kolem dolu.

Nové dobývací dílo „Rutki” čedičového dolu Rutki-Ligota, fot. 2014
A

Cesta ke svahu, fot. 2014
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Kostel Matky Boží Růžencové 
v Goszczowicích, fot. 2014

Poté, co jsme zvládli zajímavosti Ligoty Tułowické, vydáváme se do vsi 
Goszczowice, ležící na západní straně rybníku Ławnik. Vracíme se na 
cestu č. 405, po ní jedeme směrem na Korfantów a přibližně po 300 m 
odbočujeme doprava, na vedlejší ulici vedoucí do Łambinowic. Po 2 km 
dojedeme do vesnice Goszczowice.

Goszczowice jsou starobylou vsí, založenou ve středověku. Nachází se 
zde řada památkových obytných a hospodářských budov pocházejících 
z přelomu 19. a 20. století. Za pozornost stojí malý kostel postavený v roce 
1903 a železniční budova z konce 19. století, stojící na kraji lesa u železniční 
trati. Dříve zde bývala železniční zastávka a v budově bydlel traťmistr, jehož 
úkolem bylo kontrolovat stav kolejiště.

Za j ímavost í  Goszc -
zowic je velká budova 
bývalé hospody, ležící 
u oblouku hlavní cesty 
uprostřed obce. Stojí 
u rybníka, který ještě  
v třicátých letech 20. sto-
letí plnil funkci mlýnské-
ho rybníka nacházejícího 
se na druhé straně cesty 
k mlýnu.

Bývalá železniční zastávka a dům traťmistra v Goszczowicích, fot. 2014

 Bývalá hospoda, fot. 1916



94 95

Jinou, místní zajímavostí je betonový železniční viadukt postavený ve  
30. letech 20. století. Není přesně známo, zda vznikl kvůli usnadnění pří-
jezdu k polím ležícím na druhé straně kolejí anebo jako součást jedné ze 
záložních cest vedoucích na łambinowický vojenský újezd, poněvadž po-
zemky Goszczowic již od konce 19. století hraničily s územím zabraným 
vojskem. Tento viadukt najdeme u vedlejší cesty v blízkosti kostela.

Vzhledem ke své poloze jsou Goszczowice atraktivním místem rovněž 
pro hledače přírodních zajímavostí. Ves, obklopená lesem, leží mezi dvěma 
velkými rybníky Ławnikem a Pustelnikem. Rybník Pustelnik byl již popsán 
během vycházky č. 4. Pokud se však nacházíme v Goszczowicích, můžeme 
k němu dojít z jiné strany a udělat si procházku po goszczowickém lese 

(přibližně 1,5 – 2 km 
jedním směrem).

Abychom dorazili 
k rybníku Pustelnik, 
odbočujeme na ve-
dlejší cestu, která se 
nachází naproti po-
žární stanice. Přibliž-
ně po 200 m dojde-
me k bílému domku 
na kraji lesa.

Za domkem se cesta rozvětvuje; my jdeme vlevo kolem lesní hůrky. Tato 
hůrka je začátkem pásma vyvýšenin, které jsou součástí Niemodlińského 
valu (Wał Niemodliński), tyčícího se mezi řekou Ścinawou a Kladskou Ni-
sou (Nysa Kłodzka). Tyto vyvýšeniny se táhnou od Goszczowic (asi 182 m 
n.m.), mezi Jakubowicemi a Lipnem (asi 190 m n.m.) ve směru Krasna Góra 
a Grabina (208 m n.m.). Potom, stejně jako celý Niemodlińský val klesají  
k břehům Kladské Nisy.

Po 600 metrech míjíme napříč ležící cestu vpravo (neodbočujeme) a po 
300 metrech docházíme k zatáčce s duby po pravé straně. Tady odbočuje-
me doprava a po 300 metrech přicházíme k lesním pahorkům. Odtud je již 
vidět rákosím porostlý jižní břeh rybníka Pustelnik. Cesta nalevo vede na 
kraj někdejšího łambinowického vojenského výcvikového prostoru.

 Železniční viadukt v Goszczowicích, fot. 1914

 Cesta vedoucí k rybníku Pustelnik skrze goszczowický les, fot. 2014

Cesta k rybníku Pustelnik, fot. 2014

Rybník Pustelnik při pohledu z lesa od Goszczowic, fot. 2014

U obce Goszczowice 
se na vyvýšenině, 
ležící mezi železničním 
náspem a rybníkem 
Ławnik, našly ve  
20. letech 20. stol.  
dva kamenné nástroje, 
jejichž stáří bylo 
stanoveno na konec 
paleolitu (15 – 9 tisíc let 
před naším letopočtem).
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Po Goszczowicích nastal čas na poslední úsek vycházky, rybník Ławnik. 
Z Goszczowic se vracíme na cestu č. 405, jedeme směrem na Korfantów 
a asi po 300 m uvidíme velký rybník, rozkládající se po pravé straně silnice. 
To je Ławnik (dříve Lawnik).

Nádrž dnešního rybníku Ławnik leží v oblasti dávného ledovcového je-
zera, které se časem, stejně jako většina tohoto typu nádrží ve Slezsku, 

nevyhnulo zabahnění. Před několika tisíci lety se na ploše mezi dnešními 
obcemi Sowin, Goszczowice a Ligota nacházela obrovská zaplavovaná pláň. 
Na základě výzkumu kamenných nástrojů, které archeologové našli na zá-
padním břehu dávného jezera, bylo zjištěno, že v době paleolitu, možná 
i v mezolitu, neboli ve starší a střední době kamenné, navštěvovali oblast 
kolem Ławniku lidé – kočovní lovci, kteří používali jednoduché nástroje, 
živili se sběračstvím, lovem a rybolovem a našli ve zdejší krajině příznivé 
podmínky k životu. Tito lidé tady založili osadu. Žili v jurtách, zemnicích 
nebo polozemnicích. Těžko však můžeme označit konkrétní místo, kde byla 
jejich osada. Zcela jistě se nacházela někde mezi dnešním rybníkem Ławnik 
a obcí Goszczowice.

Kromě hodnot prehistorické povahy má rybník Ławnik i další přednosti. 
Jeho oblast je jednou z nejbohatších ekosystémů stojatých vod na tomto 
území. Vyskytují se zde vzácní vodní a bahenní ptáci, obojživelníci a savci. 
Bohatství fauny Ławniku doplňuje jeho neméně zajímavá flóra.

Vizualizace sídliště lidí 
doby kamenné u goszczowického jezera

Zaplavené oblasti v okolí Tułowic jako pozůstatek 
po ustoupení posledního ledovce Červenou barvou je označeno místo nálezů 

nástrojů a stop po sídlištích lidí doby kamenné

Rybník Ławnik, fot. 2014

V rybníku se daří četným a vzácným souborům rákosové a vodní flóry a na 
břehu se vyskytují byliny z rodu ostřicových, nacházející se ve skupině druhů 
ohrožených vyhynutím. Na rybníku bylo objeveno jediné v Opolsku stanoviště 
řečanky menší, která je v Polsku pod přísnou ochranou druhů, poněvadž  
je ohrožena vyhynutím.
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V blízkosti Ławniku se nachází ještě jedno zajímavé místo související  
s Tułowicemi. Říká se mu „Szyrykówka”. Abychom tam dorazili, jedeme 
přibližně 1,5 km silnicí č. 405 ve směru na Korfantów. Po levé straně silni-
ce uvidíme značku, zobrazující odbočku na lesní parkoviště. Toto místo se 
nachází na hranici obcí Tułowice a Korfantów a také na hranici opolského 
a nisského okresu, o čemž nás tabulka informuje. Motorizovaní návštěvníci 
zde mohou zanechat vozidlo. Vedle parkoviště prochází dobře udržovaná 
lesní kamenitá cesta. Po ní jdeme celou dobu rovně, kráčíme obklopeni 
půvabnou krajinou a přibližně po 1 km dorazíme na místo.

Dnes to je pouze nevelký plácek obklopený lesem, který snadno pozná-
me podle sloupů elektrického vedení, které tudy vede. Dříve zde stávala 
hájovna. Ta byla postavena ke konci 19. století hrázděnou technikou ze 
dřeva a cihel. Byla to jedna z nemnoha staveb tohoto typu, která se do 
dnešní doby zachovala v původní podobě včetně hospodářské zástavby. Do 
roku 1945 se tomuto místu říkalo Försterei Steinaugrund, později ligocká 
hájovna anebo Szyrykówka, podle hajného Szyryka, který tady dlouhé roky 
žil a pracoval. V roce 2015 byla stavení hájovny vzhledem ke špatnému 
technickému stavu zbourána.

Bouřlivé dny zažila ligocká hájovna na přelomu let 1945 a 1946. Budova 
stojící uprostřed lesa a kůlna za ní byly dobrým úkrytem pro skupiny wer-
wolfů. Ukrývali se zde také němečtí, možná i estonští vojáci, kterým se ne-
podařilo vyklouznout z ruského obklíčení Prudniku v březnu 1945. Rovněž 
les, nacházející se za mostem, na druhé straně řeky Ścinawy, poskytoval po 
dlouhé měsíce útočiště vojenským zběhům. Využívali lesní zemljanky, ve 
kterých se předtím během přechodu Rudé armády, schovávali obyvatelé 
Tułowic, Ligoty a Przechodu.

Přibližně 300 m za hájovnou najdeme most přes řeku Ścinawu a 150 m 
za ním se křižují dvě lesní cesty, vedoucí do hlubin komplexu Borů Niemod-
lińských. Toto místo je označeno písmenem T na mapě „Stezkou barevných 
křížů”, umístěné v průvodci na straně 70, 71. Odtud se můžeme vydat pěš-
ky nebo na kole na další výpravu po lese a budeme se přitom řídit pokyny 
uvedenými u popisu vycházky č. 7 – stezkou barevných křížů. Bodem, který 
spojuje obě trasy, může být pozorovací věž (mapka – bod I), ležící přibl.  
1,7 km od bodu T. Vede tam cesta označená jako požární cesta „24”, na-
zývaná Šedá alej anebo „24 a”, mnohem malebnější, známá pod názvem 
Žlutá cesta.

Bývala hájenka Szyrykówka 
a vedle ní vjezd do lesa ze strany Ławniku, fot. 2014
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û Ubytování – Kde se ubytovat?
V Tułowicích není kromě několika hotelových pokojů na zámku, které jsou ob-

vykle obsazeny, žádný hotel. Nejbližší objekty hotelového charakteru se nacházejí 
v Niemodlině, vzdáleném 6 km od Tułowic. Dohromady nabízejí několik desítek 
ubytovacích míst podobného standardu.

û Gastronomie – Kde se dobře najíst?
V Tułowicích restauraci nenajdeme. Jediným gastronomickým provozem je Bis-

tro FINEZJA na ulici Świerczewského 12 (tel. +48 730 742 286). Toto bistro se spe-
cializuje na výbornou pizzu, dále na pirohy, palačinky a také se zde dá poobědvat. 
Nabízí pohoštění hromadným zájezdům či skupinám, dodává jídlo na telefonickou 
objednávku, umožňuje vzít si jídlo sebou a poskytuje také cateringové služby.

û Krytá plovárna Komplexu škol v Tułowicích
V provozu je po celý rok, kromě přestávek na údržbu, od středy do neděle  

v době 14:00-21:30 hod., vstupné se platí, tel. +48 77 460 05 15. Plovárna se na-
chází v zámeckém parku v sousedství Komplexu škol. Je to veřejně přístupný ob-
jekt se vstupem z ulice Zamkowa č. 15. Bazén má rozměry 25x10 m a jeho hloubka 
se pohybuje od 1,1 m do 1,8 m. Za příplatek mohou návštěvníci navštívit saunu, 
fitness a tělocvičnu.

û Babský Comber
û Festival Písně se srdíčkem (Festiwal Piosenki z Serduszkiem)
û Malování kraslic – otevřené worshopy pro děti a školní mládež
û Vynášení Moreny a vítání jara - Happening
û Svátek opolských kraslic s jarmarkem a soutěží ve zdobení vajíček
û Velikonoční palma
û Rodinné zdobení velikonočních vajíček do košíku
û Dny Tułowic
û Regionální soutěž mysliveckých trubačů
û Amatérské mistrovství Opolského vojvodství „Family Cup”
     v horské cyklistice
û Malířský plenér „ Architektura a příroda Tułowic”
û Obecní a farní dožínky
û Tułowický podzim, umělecká výstava amatérských tvůrců „ART - MIKST”
û Amatérské mistrovství Opolského vojvodství „Family Cup” v plavání
û Vánoční jarmark

V Tułowicích jsou pořádány následující
      pravidelné akce:

Podrobné informace na internetové stránce

www.tulowice.pl
www.tulowickiosrodekkultury.pl
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