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Einführung
Wstęp

Zapraszamy do Turawy!
Jeziora Turawskie wraz z okolicami to wymarzone miejsce 
na wakacje. Rozległa tafla wody okolona zielenią sosno-
wych borów, piaszczyste plaże, szum łagodnych fal i  biel 
żagli – by je znaleźć, nie musimy wcale wybierać się aż na 
pojezierza w  północnej części Polski. W Turawie, niewiel-
kiej miejscowości nad Małą Panwią, zaledwie 15 km na 
północny wschód od Opola, odnajdziemy kilka większych 
i mniejszych akwenów, zwanych łącznie Jeziorami Turaw-
skimi. Choć nie są to naturalne zbiorniki wodne, wszystkie 
powstały przed wielu laty, dzięki czemu ich brzegi zdążyły 
zyskać charakter bliski naturalnemu. Nad jeziorami turyści 
odnajdą bogate zaplecze noclegowe, wypożyczalnie sprzę-
tu wodnego, parkingi, przyjemne deptaki i liczne kawiarnie 
oraz restauracje.

Gdy oddalimy się od brzegu akwenu, znajdziemy się po-
śród rozległych lasów i borów sosnowych. Wędrując leśnymi 
ścieżkami, duktami i drogami, możemy przemierzać pośród 
szumiących drzew wiele kilometrów – zarówno pieszo, jak 
i na rowerze czy konno. Lasy obfitują w grzyby oraz owoce: 
maliny, jagody i inne, a wędrówkę urozmaicić można obser-
wacją ptaków oraz leśnych zwierząt. Amatorów obserwacji 
ptaków na pewno zainteresują też rozległe szuwary na brze-
gach jezior oraz liczne śródleśne stawy rybne – jedna z głów-
nych w regionie ostoi ptaków wodno-błotnych. Występuje tu 
dość licznie wspaniały drapieżnik: orzeł bielik, majestatycznie 
patrolujący powietrze ponad wodami.

Poznając okolice Turawy i  Jezior Turawskich, warto 
zwiedzić też kilka interesujących zabytków, ukrytych 
w niewielkich, spokojnych wsiach. Wśród nich wyróżnia 

się okazały pałac w Turawie, barokowy kościół 
w Kotorzu Wielkim oraz drewniane świątynie 
w Zakrzowie Turawskim oraz Bierdzanach.

Nad Jeziorami Turawskimi warto zatrzymać się 
na nieco dłużej i  wyruszyć na ciekawe wycieczki. 
Można stąd pieszo dostać się do Opola, by zwie-
dzić zabytki stolicy województwa, można udać się 
w górę doliny Małej Panwi. Rzeka ta jest pięknym szla-
kiem kajakowym, zaś pośród leżących nad nią miejscowości 
odnajdziemy m.in. Krasiejów. To właśnie tam po raz pierwszy na 
terenie Polski odkryto fragmenty szkieletu dinozaura. W miej-
scu wykopalisk utworzono przyciągający turystów z  całego 
kraju park rozrywki: Jura Park z modelami ogromnych, prehi-
storycznych gadów.

O wszystkich tych miejscach, a  także o  wielu innych, 
turysta dowie się z  niniejszego przewodnika. W  poszcze-
gólnych rozdziałach opisano położenie geograficzne, śro-
dowisko przyrodnicze, przedstawiono zarys dziejów okolic 
Turawy. Turysta znajdzie tu także informacje o zabytkach, 
znakowanych szlakach turystycznych oraz innych formach 
aktywnego wypoczynku. Kto zdecyduje się wyruszyć na 
wycieczkę pieszo, na rowerze lub samochodem, znajdzie 
w przewodniku rozdział z opisem kilku tras wycieczkowych. 
Na końcu znajduje się rozdział z informacjami praktycznymi 
dotyczącymi infrastruktury turystycznej.

Dojazd, główne atrakcje  
oraz informacja turystyczna

Turawa oraz pobliskie Jeziora Turawskie leżą w  odległości 
zaledwie pół godziny jazdy samochodem z centrum Opola 
– to tylko 15 km. Ze stolicy województwa musimy udać się 
doskonałej jakości drogą krajową nr 45 na północ – w stronę 
Kluczborka, Wielunia i Sieradza. W Zawadzie na dużym ron-
dzie skręcamy w boczną drogę do Turawy. Zajedziemy nią 
także nad brzegi tutejszych jezior.

Podróżując od strony Częstochowy szosą nr 46, możemy 
skręcić tuż za Ozimkiem (w Schodni) na drogę, która przez 
Szczedrzyk wiedzie wzdłuż południowego brzegu Jeziora 
Turawskiego (Dużego) aż do Turawy. Wreszcie dla jadących 
z północy dogodna może być trasa nr 45, którą opuszczamy, 
zjeżdżając z obwodnicy Osowca i Węgier na drogę do Turawy.

Kto nie ma własnego pojazdu, może do Turawy dojechać 
autobusem lub mikrobusem kursującym z  Opola, a  także 

1.  Pośród Jezior Turawskich 
Inmitten der Turawskie Seen 

  UG Turawa
2.  Herb Turawy 

Wappen von Turawa 
  UG Turawa

Turawa lädt ein!
Die Turawskie Seen samt Umgebung sind ein traumhaftes 
Ferienziel. Eine weitläufige und vom Grün der Kiefern-
wälder umsäumte Wasserfläche, sandige Strände, das 
Rauschen sanfter Wellen und das Weiß der Segel – um sie 
zu finden, muss man sich nicht erst zu den Seenplatten 
im nördlichen Teil Polens begeben. In Turawa, einer nicht 
großen Ortschaft am Fluss Mała Panew (Malapane), ledig-
lich 15 km nordöstlich von Opole (Oppeln), findet man 
mehrere größere und kleinere Gewässer, die zusammen 
Turawskie Seen genannt werden. Obwohl es keine natür-
lichen Wasserreservoirs sind, so entstanden alle vor vielen 
Jahren, dank dem ihre Ufer einen naturnahen Charakter 
erlangten. An den Seen finden Touristen reichhaltige 
Übernachtungsmöglichkeiten, Verleihe von Wassersport-
geräten, Parkplätze, angenehme Gehwege und zahlreiche 
Cafés sowie Restaurants. 

Entfernt man sich vom Wasserufer, so findet man sich 
inmitten weitläufiger Wälder und Kiefernwälder wieder. Auf 
Waldpfaden, -wegen und –straßen wandernd kann man 
viele Kilometer zwischen rauschenden Bäumen durch-
schreiten – sowohl zu Fuß, als auch auf dem Rad oder Pferd. 
Die Wälder sind reich an Pilzen und Früchten: Himmbeeren, 
Blaubeeren und andere. Die Wanderung kann man durch 
das Beobachten von Vögeln oder anderen Waldtieren ab-
wechslungsreich gestalten. Freunde der Vogelbeobach-
tung wird sicherlich der ausgedehnte Schilfröhricht an den 
Seeufern interessieren sowie zahlreiche Fischteiche mitten 
im Wald. Es ist eines der Hauptrückzugsgebiete für Wasser- 
und Sumpfvögel in der Region. Recht zahlreich kommt hier 

auch dieser wunderbare Raubvogel vor – der 
Seeadler, der majestätisch am Himmel über 
den Gewässern patrouilliert. 

Beim Erkunden der Umgebung von Turawa 
und der Turawskie Seen ist es lohnenswert einige 
interessante Denkmäler zu besuchen, die in nicht 
großen, ruhigen Dörfern versteckt liegen. Von ih-
nen heben sich der prächtige Palast in Turawa 
ab, die barocke Kirche in Kotórz Wielki (Groß Kot-
torz) sowie die Holzkirchen in Zakrzów Turawski 
(Sacrau Turawa) und Bierdzany (Bierdzan).

Es ist lohnenswert für etwas längere Zeit an 
den Turawskie Seen zu verweilen und zu inter-
essanten Ausflügen aufzubrechen. Von hier aus 
kann man zu Fuß nach Opole gelangen, um die 

Sehenswürdigkeiten der Woiwodschaftshaupt-
stadt zu besichtigen, oder im Tal der Mała Panew 
sich talaufwärts begeben. Der Fluss ist ein schöner 
Kajakwasserweg und einer der an ihm liegenden 
Orte ist u.a. Krasiejów (Krascheow). Genau dort 
wurden Dinosaurierknochen gefunden – der 

bis dato einzige Fundort dieser Art in Polen! Am 
Ausgrabungsort entstand ein Vergnügungspark, der 

Touristen aus dem ganzen Land anzieht – der Jura Park, mit 
Modellen riesiger, prähistorischer Saurier. 

Von allen diesen Orten sowie vielen weiteren erfährt 
der Tourist in diesem Reiseführer. In den einzelnen Ka-
piteln wurde die geografische Lage beschrieben, die 
Umwelt sowie ein Abriss der Geschichte der Umgebung 
Turawas gegeben. Der Tourist findet hier auch Informati-
onen über Denkmäler vor, über markierte Wanderwege 
sowie andere Formen der aktiven Erholung. Wer sich 
dazu entschließt einen Ausflug zu Fuß, per Rad oder Auto 
zu machen, findet im Reiseführer ein Kapitel mit der Be-
schreibung einiger Ausflugsrouten. Am Ende befindet 
sich ein Kapitel mit praktischen Informationen bezüglich 
der touristischen Infrastruktur. 

Anfahrt, Hauptattraktionen 
sowie die Touristeninformation
Turawa sowie die nahen Turawskie Seen liegen lediglich 
eine halbe Stunde Autofahrt und nur 15 km vom Zen-
trum von Opole (Oppeln) entfernt. Aus der Woiwod-
schaftshauptstadt begibt man sich auf der sehr guten 
Nationalstraße Nr. 45 nach Norden in Richtung Klucz-
bork (Kreuzburg), Wieluń (Welun) und Sieradz (Schie-
ratz). In Zawada (Sowade) biegt man am Kreisverkehr auf 
die Nebenstraße nach Turawa ab, über die man ebenfalls 
die Ufer der hiesigen Seen erreicht. 

Aus Richtung Częstochowa (Tschenstochau) über die Stra-
ße Nr. 46 kommend kann man kurz hinter Ozimek (Malapane) 
– in Schodnia (Ostdorf) auf die Straße abbiegen, die durch 
Szczedrzyk (Sczedrzik) entlang des Südufers des Turawskie 
(Duże) Sees bis nach Turawa führt. Von 
Norden her fahrend dürfte die Straße Nr. 
45 günstig sein, die man auf der Umge-
hungsstraße von Osowiec (Königshuld) 
und Węgry (Wengern) verlässt und auf 
die Straße nach Turawa abbiegt.
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z Ozimka. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa z Opo-
la do Kluczborka – na przystankach w Kotorzu Małym oraz 
Osowcu zatrzymują się kursujące tą trasą pociągi osobowe.

Główne atrakcje turystyczne gminy to zespół Jezior 
Turawskich. Największy zbiornik to zaporowe Jezioro Tu-
rawskie, zwane Dużym. Przy jego południowym brzegu 
znajdują się dwa znacznie mniejsze akweny: Jeziora Śred-
nie i  Małe. Oba są dawnymi wyrobiskami, z  których wy-
dobywano piasek. Podobny charakter ma okolone lasami 
Jezioro Srebrne, położone na północ od Turawy wraz z po-
bliskimi mniejszymi stawami (tzw. Kacze Doły). Na Jeziorze 
Dużym można uprawiać różne rodzaje sportów wodnych, 
jednak przede wszystkim jest to znakomity akwen dla że-
glarstwa. Jezioro przyciąga także wędkarzy. Niestety, jakość 
wód nie jest najlepsza, latem często nie można się tu kąpać 
– plażowiczom pozostają mniejsze akweny. 

Ciekawe zabytki okolic Turawy to pa-
łac w Turawie, barokowy kościół w Ko-
torzu Wielkim, drewniane kościoły 
w Bierdzanach i Zakrzowie Turawskim, 
a  także liczne przydrożne kapliczki 
i  krzyże. Za zabytek techniki uchodzić 
może zapora ziemna, dzięki której po-
wstało Jezioro Turawskie Duże, a  także 
zabudowania fabryczne zakładów me-
talurgicznych w Osowcu.

Atrakcyjność turystyczną okolic podno-
szą rozległe lasy, stanowiące część wielkie-
go kompleksu leśnego północnej Opolsz-
czyzny – Borów Stobrawsko-Turawskich. 

1.  W okolice Turawy warto również 
dotrzeć rowerem 

  K. Bzowski
2.  Regaty na Jeziorach Turawskich 

  UG Turawa

Informacja turystyczna
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Turawie 
(ul. Opolska 33, w sąsiedztwie pałacu i budynku 
nadleśnictwa) funkcjonuje całoroczny Punkt 
Informacji Turystycznej.
Godziny otwarcia:
pn. 12.00-18.00 
wt.-pt. 9.00-18.00 
sb. 10.00-14.00 (tylko w VI-VIII) 
nd. i św. 9.00-13.00 (tylko w VI-VIII)
Kontakt: 
tel.: +48 77 4212044 
e-mail: gbpturawa@o2.pl

Touristeninformation
In der Öffentlichen Gemeindebibliothek in Turawa 
(ul. Opolska 33, in Nachbarschaft zum Palast und 
dem Gebäude des Oberforstamtes) befindet sich der 
Touristeninformationspunkt – ganzjährig geöffnet.
Öffnungszeiten:  
Mo 12:00-18:00 Uhr 
Di - Fr 9:00-18:00 Uhr 
Sa 10:00-14:00 Uhr (nur VI-VIII) 
So und Feiertage 9:00-13:00 Uhr (nur VI-VIII)
Kontakt: 
Tel.: +48 77 4212044 
E-Mail: gbpturawa@o2.pl

Wer kein eigenes Fahr-
zeug besitzt, kann per Bus 
oder Mikrobus aus Opole so-
wie Ozimek (Malapane) nach 
Turawa gelangen. Durch das 
Gemeindegebiet verläuft die 
Bahnlinie Opole – Kluczbork 
(Oppeln-Kreuzburg), an den 
Stationen Kotórz Mały (Klein 
Kottorz) und Osowiec (Kö-
nigshuld) halten die hier ver-
kehrenden Personenzüge. 

Die Hauptattraktion der 
Gemeinde ist der Komplex 

der Turawskie Seen. Das größte Gewässer bildet der Tu-
rawskie Stausee, Duże See genannt. An seinem Südufer 
liegen die zwei wesentlich kleineren Seen Średnie und 
Małe. Beide sind ehemalige Gruben, in denen Sand ge-
fördert wurde. Einen ähnlichen Charakter besitzt der von 
Wald umringte Srebrne See nördlich von Turawa samt 
seinen kleineren Teichen (die sog. Kacze Doły). Auf dem 
Turawskie (Duże) See kann man verschiedene Arten des 
Wassersports betreiben. Vorrangig ist es jedoch ein her-
vorragendes Gewässer zum Segeln. Der See lockt eben-
falls Angler an. Leider ist die Wasserqualität nicht die bes-
te, im Sommer kann man hier oftmals nicht baden. Den 
Strandgängern bleiben deshalb die kleineren Seen.

Interessante Denkmäler in der Umgebung von Tu-
rawa sind der Palast in Turawa, die barocke Kirche 
in Kotórz Wielki (Groß Kottorz), die Holzkirchen in 

Bierdzany (Bierdzan) und Zakrzów 
Turawski (Sacrau Turawa) sowie 
zahlreiche Bildstöcke und Kreuze 
entlang der Straßen. Als Technik-
denkmal kann der Erdwall gelten, 
dank welchem der Turawskie (Duże) 
Stausee entstand. Desweiteren die 
Fabrikgebäude der Metallurgie-
werke in Osowiec. Die touristische 
Attraktivität der Umgebung steigern 
die weitläufigen Wälder, die einen Teil 
des großen Waldkomplexes im nördli-
chen Oppelner Land ausbilden – die 
Stobrawsko-Turawskie Wälder.

1Rozdział
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Odległości z Turawy do/
Entfernung von Turawa nach:
• Opole (Oppeln) – 15 km,
•  Autostrada A4 (rozjazd Prądy) 

Autobahn A4 (Abfahrt Prądy) – 32 km,
• Częstochowa (Tschenstochau) – 90 km,
• Katowice (Kattowitz) – 110 km,
• Kraków (Krakau) – 186 km,
• Łódz (Lodsch) – 184 km,
• Poznań (Posen) – 247 km,
• Warszawa (Warschau) – 300 km,
• Wrocław (Breslau) – 108 km.

Kapitel
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Natur

Przyroda

Charakterystyka geograficzna
Jeziora Turawskie, a także cała gmina Turawa, leżą na roz-
ległych, płaskich terenach Równiny Opolskiej, stanowiącej 
wschodnią część Niziny Śląskiej w  centralnej części woje-
wództwa opolskiego. Jego stolica, Opole, oddalone jest 
zaledwie o ok. 15 km na południowy zachód. Gmina sta-
nowiąca część powiatu opolskiego obejmuje 171 km² po-
wierzchni. Na jej terenie mieszka w 11 wsiach około 9,5 tys. 
mieszkańców. Osadnictwo skupia się w dolinie Małej Panwi 
oraz na północno-wschodnich krańcach gminy, natomiast 
ponad połowę jej powierzchni zajmują lasy tworzące dwa 
potężne kompleksy po dwóch stronach doliny rzeki oraz 
Jeziora Turawskiego (Dużego).

Pośród równinnych terenów zaznaczają się jedynie 
niewielkie wzniesienia w okolicach Bierdzan, a także kilka 
śródleśnych wydm pośród Borów Turawskich. Dolina Ma-
łej Panwi, choć dzieli gminę na dwie nierówne części, nie 
jest jednak szczególnie wyraźnie zaznaczona w terenie. Na 
południowo-zachodnich krańcach gminy, sąsiadującej tu 
już bezpośrednio z Opolem, jej granice obejmują też frag-
ment doliny Odry.

Prócz Małej Panwi, która wskutek spiętrzeń na długiej 
zaporze tworzy rozległą połać Jeziora Turawskiego Duże-
go, znajdziemy tu także liczne mniejsze rzeki, potoki oraz 
wiele kanałów melioracyjnych. Spośród nich wyróżnia 
się rozmiarami Imielnica oraz Swornica – rzeczki przeci-

Geografische Charakteristika
Die Turawskie Seen sowie die gesamte Gemeinde Tura-
wa liegen auf dem weitläufigen, flachen Terrain der Rów-
nina Opolska (Oppelner Flachland), die den östlichen Teil 
der Nizina Śląska (Schlesisches Tiefland) im zentralen 
Teil der Woiwodschaft Opole ausmacht. Die Hauptstadt 
der Woiwodschaft ist Opole (Oppeln) und liegt lediglich 
15 km südwestlich entfernt. Die Gemeinde, welche Teil 
des Kreises Opole ist, umfasst 171 km² Fläche. In ihrem 
Gebiet leben in 11 Dörfern etwa 9.500 Einwohner. Die 
Siedlungen konzentrieren sich im Tal der Mała Panew so-
wie am nordöstlichen Rand der Gemeinde. Mehr als die 
Hälfte der Gemeindefläche beanspruchen die Wälder, 
die zwei riesige Waldkomplexe beiderseits des Flusstals 
und des Turawskie (Duże) Sees bilden. 

Inmitten des flachen Terrains zeichnen sich lediglich 
nicht große Erhebungen in der Umgebung von Bierd-
zany ab sowie mehrere Walddünen in den Turawskie 
Wäldern. Das Tal der Mała Panew teilt die Gemeinde in 
zwei ungleich große Teile, zeichnet sich jedoch im Ge-
lände nicht besonderes ab. Am südwestlichen Rand der 
Gemeinde, in direkter Nachbarschaft zu Opole, umfasst 
die Grenze des Tals auch ein Fragment des Odertals. 

Außer dem Fluss Mała Panew, der auf Grund der Was-
serstauung auf dem langen Stausee einen ausgedehnten 
Teil des Turawskie (Duże) Sees darstellt, befinden sich 

nające południowe krańce opisywanego terytorium. Je-
zioro Turawskie Duże to z kolei najrozleglejszy akwen nie 
tylko w gminie turawskiej, ale i w całym województwie, 
bowiem przy długości ponad 7  km i  szerokości 2,5 km 
obejmuje ponad 2,2 tys. ha powierzchni. Ten duży zbior-
nik, mieszczący nawet do 100 mln m³ wody, powstał 
dzięki zbudowanej w latach 1933–38 zaporze o długości 
ponad 6 km i maksymalnej wysokości 13 m. Wschodnie 
krańce akwenu, do którego uchodzą rzeki Mała Panew 
i  Libawa, to rozległe, płytkie laguny i  piaszczyste łachy. 
Przy południowym brzegu Jeziora Turawskiego, zwa-
nego Dużym, leżą Jeziora Średnie i  Małe. Oba, mające 
odpowiednio 16,5 i  2,6  ha, to zalane wodą dawne wy-
robiska piasku. Zwłaszcza pierwsze z nich to atrakcyjne 
kąpielisko z  piaszczystymi plażami i  uroczą, niewielką 
wysepką. Kolejny akwen na terenie gminy (na północ 
od Turawy) to wyjątkowo malownicze Jezioro Srebrne, 
zwane inaczej Szmaragdowym, Zielonym bądź Krysz-
tałowym. Ma 12 ha powierzchni i  nawet do 17  m  głę-
bokości, a  krystaliczne czysta woda często ma piękną 
barwę, od której to pochodzą nazwy jeziora. To kolejne 
zalane wyrobisko, okolone w całości lasami. Od zachodu 
sąsiadują z nim mniejsze stawy zwane Kaczymi Dołami, 
służące obecnie wędkarzom, podobnie jak niewielkie 
jeziorko Tonloch w  samej Turawie. Niedostępne dla tu-
rystów – prócz widoku z  przecinającej je leśnej drogi 
z Turawy do Bierdzan – są piękne, śródleśne hodowlane 
stawy Marszałki. Ta obfitość wód powoduje, że zajmują 
one przeszło 12% powierzchni gminy!

Przyroda
Rozległe obszary wód oraz jeszcze większe połacie ota-
czających je lasów sprawiają, że gmina Turawa może 
poszczycić się bogatym środowiskiem przyrodniczym. 
Jak już wspomniano, ponad połowę obszaru zajmują tu 
lasy. Stanowią one część rozległego kompleksu lasów 
północnej Opolszczyzny, czyli Borów Stobrawsko-Turaw-
skich. Dominują tu drzewostany sosnowe, w  ogromnej 
większości ze sztucznych nasadzeń. Śladem po dawnych 
lasach grądowych, które niegdyś tu dominowały, są liczne 
i  piękne okazy dębów dwóch gatunków: szypułkowego 
oraz bezszypułkowego. Wśród tych ostatnich wyróżnia się 
ok. 400-letni okaz przy szosie z Rzędowa do Turawy, uwa-
żany za najstarszego osobnika tego gatunku na terenie 
Polski. W dolinach rzecznych, w miejscach wilgotniejszych, 

hier auch zahlreiche kleinere Flüsse, Bäche sowie viele 
Entwässerungskanäle. Von ihnen heben sich von der 
Größe her die Flüsse Imielnica und Swornica ab – zwei 
Flüsschen, die den südlichen Teil des beschriebenen 
Territoriums durchschneiden. Der Turawskie (Duże) See 
hingegen ist das weitläufigste Gewässer nicht nur der 
Gemeinde, sondern der ganzen Woiwodschaft, da er bei 
einer Länge von 7 km und einer Breite von 2,5 km über 
2.200 ha Fläche beansprucht. Dieses große Wasserre-
servoir, das bis zu 100 Mio. m³ fasst, entstand dank des 
1933-38 entstandenen Staudamms von mehr als 6 km 
Länge und einer maximalen Höhe von 13m. Die östlichen 
Ränder des Gewässers, an denen die Flüsse Mała Panew 
und Libawa münden, sind sich ausdehnende, flache La-
gunen und Sandbänke. Am Südufer des Turawskie Sees, 
Duże See genannt, liegen die Seen Średnie und Małe. 
Beide sind, mit einer Fläche von 16,5 ha und 2,6 ha, ehe-
malige, geflutete Sandgruben. Vor allem der erste See ist 
ein attraktiver Badeort mit sandigen Stränden und einer 
reizvollen, nicht großen Insel. 

Ein weiteres Gewässer im Gemeindegebiet (nördlich 
von Turawa) ist der äußerst malerische Srebrne See, auch 
Szmaragode, Zielone oder Kryształowe See genannt. 
Die Fläche beträgt 12 ha und ist bis zu 17m tief. Das 
kristallklare Wasser hat oftmals eine schöne Färbung, 
von der die Namen des Sees stammten. Es handelt sich 
hier um eine weitere geflutete Sandgrube, die gänzlich 
von Wald umringt wird. Westlich davon liegen kleinere 
Teiche, die Kacze Doły genannt und gegenwärtig von 
Anglern genutzt werden, sowie der nicht große Tonloch 
See in Turawa selbst. Die schönen Marszałki Zuchtteiche 
inmitten des Waldes sind für Touristen unzugänglich, er-
lauben jedoch einen Einblick von der Waldstraße Turawa 
– Bierdzany aus, die sie durchschneidet. Der Reichtum 
an Gewässern hat zur Folge, dass sie mehr als 12% der 
Gemeindefläche umfassen!

Natur
Die weiten Wasserflächen sowie die noch größeren 
Waldflächen, die sie umringen, sorgen dafür, dass sich 
die Gemeinde Turawa mit einem reichhaltigen Natu-
rumfeld rühmen kann. Wie bereits 
erwähnt, beanspruchen die Wälder 
hier mehr als die Hälfte der Fläche. Sie 
bilden einen Teil eines ausgedehnten 

1.  Most na Małej Panwi 
Brücke auf der Mała Panew 

  K. Bzowski
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Natur

Przyroda

spotkamy pozostałości dawniej rozległych lasów łęgowych. 
Z tego jednak powodu, że zarówno łęgi, jak i grądy pora-
stały tereny o najżyźniejszych glebach, zostały najszybciej 
wytrzebione, by zrobić miejsce pod uprawy oraz łąki i pa-
stwiska. Pozostały natomiast rosnące na jałowych piaskach 
sosnowe bory.

Spośród ciekawych okazów flory warto przede wszyst-
kim wspomnieć bardzo rzadkiego goździka sinego, ro-
snącego tu na jedynym stanowisku na Opolszczyźnie. Dla 
przyrodników bardzo cenne są także zarastające brzegi 
jezior (m.in. Kaczych Dołów), gdzie w podmokłych miej-
scach przypominających torfowiska rosną objęte ochroną 
owadożerne rosiczki okrągłolistne oraz najmniejszy z wy-
stępujących w Polsce widłaków, bardzo rzadki widłaczek 
torfowy. W  lasach o  mieszanym składzie gatunkowym 
spotkać można pięknie kwitnące (objęte ochroną!) na-
parstnice zwyczajne, lilie złotogłów, dwa gatunki storczy-
ków: podkolana białego i listerę jajowatą, wreszcie pnące 
się wysoko ku koronom drzew okazy kwitnącego bluszczu 
pospolitego. Ten ostatni, choć w Polsce bardzo pospolity, 
jedynie na nielicznych stanowiskach znajduje odpowied-
nie warunki do zakwitania.

Świat zwierząt jest także bardzo ciekawy, a to za sprawą 
przede wszystkim znakomitych warunków, jakie dla pta-
ków wodnych i brodzących stanowią płytkie brzegi Jezior 
Turawskich, sąsiadujących z rozległymi lasami i sosnowymi 
borami. Szerokie pasy szuwarów, płytkie rozlewiska i piasz-
czyste łachy oraz rozległy akwen Jeziora Turawskiego Du-
żego przyciągają gniazdujące tu rybitwy białowąse, krwa-

wodzioby, bekasy kszyki, bączki oraz liczne kaczki, m.in. 
cyraneczki i  płaskonosy. Wiele innych ptaków zatrzymuje 
się tu podczas jesiennych oraz wiosennych przelotów (np. 
mewy trójpalczaste i  rybitwy białoskrzydłe, dwa gatunki 
wydrzyków czy ostrygojady). Nietrudno też zaobserwować 
majestatycznego, skrzydlatego drapieżnika – orła bielika. 
Ogromny ptak gnieździ się w lasach, korzystając z obfitości 
ryb w tutejszych wodach. Czasem nawet uda się zaobser-
wować niezwykłe sceny potyczek samotnego orła z bandą 
młodych kruków... 

Prócz ptaków, pośród lasów łatwo spotkać kopytne 
ssaki: liczne sarny i jelenie, a także dziki. Wśród pól i zagaj-
ników przemykają – niestety, coraz mniej liczne – zające. 
Pośród traw oraz nad brzegami wód trafić można na pła-
zy: kilka gatunków żab, a także kumaki nizinne i ropuchy 
oraz przypominające nieco jaszczurki traszki zwyczajne. 
Gady reprezentują jaszczurki zwinki, a  także ich bezno-
dzy kuzyni, padalce zwyczajne. Czasem uda się spostrzec 
niegroźnego zaskrońca (z charakterystycznymi żółtymi 
plamami z  tyłu głowy) oraz niebezpieczną, bo jadowitą, 
żmiję zygzakowatą.

Choć przyroda regionu Jezior Turawskich jest ciekawa 
i  dość cenna, nie ma tu rezerwatów czy też innych, wyż-
szych rangą terenów chronionych. Jednak większa część 
gminy – przede wszystkim Jeziora Turawskie oraz tereny 
leśne – znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie. Samo Jezioro Turaw-
skie Duże stanowi obszar programu Natura 2000 w związku 
z ochroną ptaków. Poza tym na terenie gminy znajduje się 
wiele pomników przyrody – przede wszystkich wspania-
łych dębów szypułkowych i bezszypułkowych.

Waldkomplexes im nördlichen Oppelner Land, also der 
Stobrawsko-Turawskie Wälder.

Es dominiert hier der Kiefernbaumbestand, im Groß-
teil durch künstliches Anpflanzen. Spuren der ehema-
ligen Eichen-Hainbuchen-Wälder, die hier einst domi-
nierten, sind zahlreiche und schöne Exemplare zweier 
Eichenarten – der Stieleiche sowie der Traubeneiche. 
Von den letzteren hebt sich ein etwa 400-jähriger Baum 
an der Straße Rzędów – Turawa ab. Man hält ihn für den 
ältesten seiner Art in ganz Polen. In Flusstälern, in feuch-
teren Gebieten, findet man die Reste der einst weitläufi-
gen Auenwälder. Da die Auen, als auch die Eichen-Hain-
buchen-Wälder, Gebiete mit dem fruchtbarsten Boden 
bewuchsen, wurden sie am schnellsten gerodet, um 
Platz zum Bewirtschaften zu schaffen sowie für Wiesen 
und Weideflächen. Es blieben die auf den unfruchtbaren 
Sandböden wachsenden Kiefernwälder.

Von den interessanten Arten der Flora ist vor allem 
die sehr seltene Pfingst-Nelke erwähnenswert, die hier 
am einzigen Standort des Oppelner Landes wächst. Für 
Naturwissenschaftler sind ebenfalls die bewachsenen 
Seeufer (u.a. der Kacze Doły) sehr kostbar. In Feuchtge-
bieten, die an Moore erinnern, wachsen die unter Schutz 
gestellten, Insekten fressenden Sonnentaue sowie der 
kleinste der in Polen vorkommenden Bärlappe, der 
sehr seltene Gewöhnliche Sumpf-Bärlapp. In Wäldern 
mit einer durchmischten Artenzusammensetzung kann 
man den schön blühenden (unter Schutz gestellten!) 
Großblütigen Fingerhut, den Türkenbund, zwei Arten 

der Knabenkräuter – die Zweiblättrige 
Waldhyazinthe und das Große Zwei-
blatt, sowie die zur Baumkrone empor 
wachsenden Prachtexemplar des blü-
henden Gemeinen Efeus antreffen. Der 
letzte, obwohl in Polen weit verbreitet, 
findet nur an wenigen Standorten op-
timale Voraussetzungen zum Blühen. 

Die Tierwelt ist ebenfalls sehr in-
teressant und das vor allem durch die 
ausgezeichneten Verhältnisse, die 
die flachen Ufer der Turawskie Seen 
samt benachbarter, weitläufiger 
Wälder und Kiefernwälder für Was-
ser- und Stelzvögel darstellen. Breite 
Schilfstreifen, flache Überschwem-
mungsgebiete und Sandbänke so-

wie das weitläufige Gewässer des 
Turawskie (Duże) Sees locken die 
hier nistende Weißbart-Seeschwalbe, 
den Rotschenkel, die Bekassine, den 
Zwergdommel, als auch viele Enten, 
u.a. Krickenten und Löffelenten, an. 
Viele andere Vögel rasten hier wäh-
rend ihrer Vogelzüge im Frühling 
und Herbst (z.B. Dreizehenmöwen 
und  eißflügelseeschwalben, zwei Ar-
ten der Raubmöwen und Austernfi-
scher). Es ist auch unschwer den ma-
jestätischen, geflügelten Raubvogel 
zu beobachten – den Seeadler. Der 
riesige Vogel nistet in den Wäldern 

und nutzt den Fischreichtum der hiesigen Gewässer. 
Vielleicht klappt es sogar die ungewöhnlichen Szenen 
des Gefechts zwischen einem einzelnen Adler und ei-
ner Bande junger Raben zu beobachten...

Außer Vögeln kann man inmitten der Wälder leicht 
auf Huftiere treffen: zahlreiche Rehe und Hirsche sowie 
Wildschweine. Über Felder und Gehölz sausen, leider 
immer weniger, Hasen. Zwischen den Gräsern und an 
den Ufern der Gewässer kann man Amphibien antref-
fen: ein paar Froscharten, als auch Rotbauchunken und 
Kröten sowie die ein wenig an Eidechsen erinnernden 
Teichmolche. Die Reptilien werden durch die Zaunei-
dechsen und ihre beinlosen Cousins, die Blindschlei-
chen, repräsentiert. Manchmal kann man eine harmlose 
Ringelnatter (mit den charakteristischen gelben Flecken 
auf dem Hinterkopf ) erblicken, als auch die gefährliche, 
da giftige Kreuzotter. 

Obwohl die Natur der Region der 
Turawskie Seen interessant und recht 
kostbar ist, gibt es hier keinerlei Reser-
vate, oder ranghöhere, geschützte Ge-
biete. Der Großteil der Gemeinde jedoch, 
vor allem die Turawskie Seen sowie die 
Waldgebiete, liegen innerhalb der Gren-
zen des Landschaftsschutzgebiets Stob-
rawsko-Turawskie Wälder. Der Turawskie 
(Duże) See gehört zum Natura 2000-Pro-
gramm zum Schutze der Vögel. Deswei-
teren befinden sich im Gemeindegebiet 
viele Naturdenkmäler – vor allem wun-
derbare Stieleichen und Traubeneichen.

1.  Bory Stobrawsko-Turaw-
skie i Stawy Marszałki 
Die Stobrawsko-Tu-
rawskie Wälder und die 
Marszałki-Teiche 

  K. Bzowski
2.  Tutejsze jeziora stwa-

rzają idealne warunki 
dla ptaków wodnych 
i brodzących 
Die hiesigen Seen bieten 
ideale Bedingungen für 
Wasser- und Stelzvögel 

  UG Turawa
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Abriss über die Geschichte und Gegenwart

Zarys dziejów i współczesności

Zarys dziejów i współczesność
Turawa wraz ze swymi rolniczo-leśnymi okolicami po-
zostawała przez długie wieki poza nurtem wielkich wy-
darzeń historycznych. Oczywiście, istotne przemiany 
polityczne, jakie dokonywały się w  ciągu wieków, doty-
kały swymi skutkami także i tej spokojnej, rolniczo-leśnej 
okolicy. Nie oszczędzały jej też wojny, włącznie z II wojną 
światową. Ale treścią dziejów tych okolic były drobne wy-
darzenia o lokalnym charakterze: największe z nich doty-
czyły zakladania wsi i osad od czasów średniowiecza, two-
rzenia sieci parafialnej, potem częstych zmian właścicieli 
okolicznych wielkich majątków, wreszcie – w okresie no-
wożytnym – rozwoju drobnych zakładów przemysłowych 
hutnictwa żelaza. Niemniej jednak trudno tu całkowicie 
pominąć wydarzenia, jakim podlegał cały Śląsk, Opolsz-
czyzna, a wraz z nimi i okolice Turawy.

Choć pierwsze udokumentowane ślady osadnictwa na 
terenie obecnej gminy Turawa pochodzą z I w. n.e. (na ten 
okres datują się pozostałości odkrytej w Turawie osady), to 
ludzie niewątpliwie pojawili się tu dużo wcześniej. W owej 
osadzie z  początków naszej ery stało kilkanaście domów 
oraz jeden większy budynek, zapewne miejsce zebrań 
miejscowej ludności. Odnaleziono też fragmenty wyrobów 
ceramicznych oraz warsztatu tkackiego. Inne podobne 
osady odkryto w Kotorzu Wielkim, a także podczas budo-
wy zapory i Jeziora Turawskiego. Trudno dziś jednoznacz-
nie wyrokować, jakie było pochodzenie zamieszkującej te 
osady ludności: dość jednak powiedzieć, że plemiona sło-
wiańskie przybyły tu prawdopodobnie kilka stuleci później. 
Zapewne więc do miejscowych Słowian należało odkryte 
koło Zawady grodzisko obronne z  VII w. Początkowo ta 
część Śląska pozostawała wraz z całym regionem w orbicie 
wpływów Państwa Wielkomorawskiego, a po jego upadku 
(w 905 r.) dostała się we władanie książąt czeskich. History-
cy spierają się co do tego, kiedy cały region przeszedł pod 
rządy polskiej dynastii piastowskiej – czy stało się to pod 
koniec panowania księcia Mieszka I ok. 990 r., czy też jego 
syna Bolesława Chrobrego pod koniec X w. Później przez 
ponad sto lat region nękały najazdy książąt czeskich, którzy 
nie mieli zamiaru pogodzić się z  utratą prowincji. Ważną 
datą był rok 1138, kiedy to w wyniku podziału ziem polskich 
między synów księcia Bolesława Krzywoustego powstało 
księstwo śląskie. Potem nastąpiły kolejne podziały – już 
w 1172 r. ustanowiono osobne księstwo opolskie, w skład 
którego wchodził też omawiany obszar. Książęta opolscy 

w  mniej więcej 150 lat później, wraz z  większością pozo-
stałych książąt śląskich, złożyli hołd lenny królowi Czech, 
Janowi Luksemburskiemu.

W ciągu XIII stulecia do tej pory dość rzadka sieć 
osadnictwa znacznie się zagęściła. Pod koniec XIII w. po-
jawiły się w źródłach historycznych wzmianki o tutejszych 
wsiach: Bierdzanach (1279 r.), Kotorzu Wielkim i  Małym, 
Kadłubie Turawskim i  Węgrach. Kolejne wsie powstały 
zapewne później, bowiem pierwsze wzmianki o  Zakrzo-
wie Turawskim, Zawadzie i Ligocie Turawskiej są dopiero 
z końca XV w. W tym też okresie zmarł bezpotomnie ostat-
ni piastowski książę z linii opolskiej i księstwo weszło bez-
pośrednio w skład Królestwa Czech. Były to trudne czasy 
dla Śląska: pierwsza połowa stulecia naznaczona była 
niszczącymi najazdami czeskich husytów, potem walkami 
o władzę nad Czechami i Śląskiem między królem czeskim 
Władysławem Jagiellończykiem a  węgierskim Maciejem 
Korwinem. Wreszcie Śląsk wraz z  całą monarchią czeską 
stał się od 1526 r. własnością Habsburgów. 

Szesnaste stulecie upłynęło na Śląsku także pod zna-
kiem reformacji, jednak w tej części Opolszczyzny wyzna-
niem większości ludności pozostał katolicyzm. Być może 
też dopiero w tym stuleciu powstała obecna wieś Turawa 
(po raz pierwszy wymieniana pod tą nazwą w  1562 r.). 
1 poł. XVII w. przyniosła dla całej śląskiej prowincji ciężkie 
spustoszenia i  zniszczenia podczas okrutnych walk wojny 
trzydziestoletniej (1618–48). Jeszcze w początkach XVIII w. 
stał w Turawie tylko młyn oraz sześć budynków zamieszka-

Abriss über die Geschichte 
und Gegenwart
Turawa blieb mit seinen land- und forstwirschaftlichen Ge-
genden über viele Jahrhunderte fernab großer historischer 
Ereignisse. Selbstverständlich trafen die großen politischen 
Umbrüche, die über die Jahrhunderte stattfanden, mit ihren 
Auswirkungen ebenfalls diese ruhige Agrar- und Waldre-
gion. Auch die Kriege verschonten sie nicht, einschließlich 
des 2. Weltkriegs. Den Inhalt der Geschichte dieser Region 
bilden allerdings kleinere Ereignisse mit lokalem Charakter. 
Die größten von ihnen betrafen seit dem Mittelalter das 
Gründen von Dörfern und Siedlungen, das Bilden eines Net-
zes aus Pfarreien, später die häufigen Eigentümerwechsel 
der großen Ländereien in der Umgebung sowie in der Neu-
zeit die Entwicklung kleiner Eisenhüttebetriebe. Es dürfte 
jedoch schwierig sein die Ereignisse, denen ganz Schlesien, 
das Oppelner Land und damit auch die Umgebung Turawas 
unterworfen waren, vollständig auszublenden. 

Obwohl die ersten dokumentierten Siedlungsspuren im 
Gebiet der heutigen Gemeinde Turawa erst aus dem 1. Jh 
stammten (aus dieser Zeit stammten die Überreste einer in 
Turawa entdeckten Siedlung), so erschien der Mensch un-
weigerlich bereits früher hier. In jener Siedlung von Anfang 
unserer Ära standen mehrere Häuser sowie ein größeres Ge-
bäude – mit Sicherheit der Versammlungsort der örtlichen 
Bevölkerung. Man fand auch Fragmente von Erzeugnissen 
aus Keramik sowie einer Weberei. Ähnliche Siedlungen fand 
man in Kotórz Wielki sowie während des Baus des Stau-
damms und des Turawskie Sees. Es ist schwierig die genaue 
Herkunft der die hiesigen Siedlungen bewohnenden Be-
völkerung zu beurteilen, jedoch ausreichend genug, um zu 
sagen, dass die slawischen Stämme vermutlich erst mehrere 
Jahrhunderte später hier ankamen. Mit Sicherheit gehörte 
die nahe Zawada entdeckte Wehrsiedlung aus dem 7. Jh den 
örtlichen Slawen. Anfangs blieb dieser Teil Schlesiens zusam-
men mit der ganzen Region im Einflusskreis des Großmähri-
schen Reiches. Nach dessen Untergang 905 unterlag es der 
Herrschaft tschechischer Fürsten. 

Historiker sind sich uneinig darüber, wann die gesamte 
Region unter die Herrschaft der polnischen Piasten-Dynastie 
kam, ob gegen Ende der Herrschaft von Fürst Mieszko I. um 
990, oder seines Sohnes Bolesław Chrobry Ende des 10. Jh. 
Über mehr als 100 Jahre plagten die einfallenden tschechi-
schen Fürsten diese Region, da sie sich mit dem Verlust der 

Provinz nicht abfinden wollten. Ein wichtiges Datum ist das 
Jahr 1138, als durch das Aufteilen des polnischen Landes 
unter den Söhnen von Bolesław Krzywousty das Herzogtum 
Schlesien entstand. Danach erfolgten weitere Teilungen – 
bereits 1172 entstand das eigene Herzogtum Oppeln, in 
dessen Verbund die beschriebene Gegend gehörte. Die 
Oppelner Fürsten leisteten gemeinsam mit dem Großteil der 
verbliebenen Fürsten Schlesiens etwa 150 Jahre später dem 
König Tschechiens, Johann von Luxemburg, den Lehnseid.

Während des 13. Jh verdichtete sich das bis dato recht 
weite Netz an Siedlungen. Ende des 13. Jh erschienen in 
historischen Quellen Vermerke über die hiesigien Dörfer: 
Bierdzany (1279), Kotórz Wielki, Kotórz Mały, Kadłub Turawski 
und Węgry. Weitere Dörfer entstanden mit Sicherheit spä-
ter, da die ersten Vermerke über Zakrzów Turawski, Zawada 
und Ligota Turawska erst von Ende des 15. Jh sind. In dem 
Zeitraum verstarb ohne Nachkommen der letzte Piasten-
Fürst des oppelner Zweigs und das Fürstentum wurde in das 
Königreich Tschechien eingegliedert. Für Schlesien waren es 
schwere Zeiten: Die erste Jahrhunderthälfte war von zerstö-
rerischen Einfällen tschechischer Hussiten gekennzeichnet, 
danach von Machtkämpfen um Tschechien und Schlesien 
zwischen dem tschechischen König Vladislav II. von Böhmen 
und Ungarn und dem ungarischen König Matthias Corvinus. 
Schließlich wurde Schlesien samt der gesamten tschechi-
schen Monarchie 1526 Eigentum der Habsburger.

Das 16. Jh verlief auch in Schlesien unter dem Zeichen 
der Reformation, allerdings blieb ein Großteil der Bevölke-
rung in diesem Teil des Oppelner Landes katholisch. Mög-
licherweise entstand auch erst in jenem Jahrhundert das 
heutige Dorf Turawa (erste Vermerke unter diesem Namen 
1562). Die erste Hälfte des 17. Jh brachte der ganzen schle-
sischen Provinz während der grausamen Kämpfe des Drei-
ßigjährigen Kriegs (1618-48) schwere Verwüstungen und 
Zerstörungen. Noch Anfang des 18. Jh standen in Turawa 
nur eine Mühle sowie sechs Gebäude, die von Bediensteten 
des Eigentümers des weitläufigen Landguts Turawa be-
wohnt wurden, das vielfach von Hand zu Hand wohlhaben-
der, schlesischer Familien gereicht wurde.

Eine weitere Wendung in der Provinz-
geschichte erfolgte 1740, als ganz Schlesi-
en vom Königreich Preußen besetzt wurde. 
Die Konsequenz war eine Reihe von, auch 
für das Oppelner Land, zerstörerischen 
Kriegen, Schlesische Kriege genannt. Zu 
der Zeit förderte man im Tal der Mała Pa-

1.  Początki osadnictwa na 
terenie gminy Turawa 
sięgają I w. n.e. 
Die Anfänge des 
Siedlungswesens im Ge-
meindegebiet Turawas 
reichen bis ins 1. Jh 

  UG Turawa
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łych przez służbę właścicieli rozległego turawskiego ma-
jątku, który przechodził wielokrotnie z rąk do rąk różnych 
możnych rodów śląskich. 

Kolejny zwrot w dziejach prowincji nastąpił w 1740 r., 
gdy cały Śląsk zajęło Królestwo Pruskie. Konsekwencją 
była seria niszczących także Opolszczyznę wojen zwanych 
śląskimi. W tym czasie w dolinie Małej Panwi eksploatowa-
no już złoża rud darniowych, z których uzyskiwano żelazo. 
Produkcja ta była wówczas opłacalna, a sprzyjała jej obfi-
tość drewna z rozległych borów oraz płynąca przez region 
rzeka. Na terenie gminy powstały pod koniec tego stulecia 
duże zakłady metalurgiczne w  Osowcu, które wizytował 
sam król pruski Fryderyk Wilhelm II. Lokalny przemysł hut-
niczy funkcjonował tu także przez cały XIX w., lecz wciąż to 
rolnictwo pozostawało główną gałęzią miejscowej gospo-
darki. Tymczasem pojawiało się coraz więcej udogodnień 
cywilizacyjnych, m.in. od 1855 r. można było korzystać 
z  nowej, utwardzonej drogi łączącej Opole z  Olesnem 
przez Zawadę i Bierdzany, zaś w 1889 r. ukończono budo-
wę linii kolejowej, łączącej Opole z Kluczborkiem, przebie-
gającej przez Kotórz Mały i Osowiec.

Kataklizmy i  przemiany XX w. dotknęły także Turawę 
i jej okolice. I wojna światowa ominęła te ziemie, a region 
pozostał w granicach Niemiec. W okresie dwudziestolecia 
międzywojennego nastąpiły w  okolicy Turawy ogromne 
zmiany: w  latach 30. zbudowano wielką zaporę na Małej 
Panwi i  utworzono wielkie Jezioro Turawskie. Z  zalanych 
obszarów przeniesiono mieszkańców dwóch osad, dla 
których wybudowano nowe domy w Zakrzowie Turawskim 
i Ligocie Turawskiej. Kataklizm II wojny światowej dotarł tu 
dopiero w 1945 r. – nacierająca Armia Czerwona zniszczyła 
wiele wsi lub ich części, a na frontach wojennych zginęły 
setki mieszkańców. Wojna przyniosła też zmianę przyna-

leżności państwowej: Śląsk po setkach lat znów znalazł się 
w  granicach państwa polskiego. Dla mieszkańców okolic 
Opola były to trudne lata wyboru: czy pozostać na swej 
ziemi, ale w  nowym państwie, czy wyjechać do Niemiec. 
Wielu wcześniej wcale nie odczuwało konieczności wyraź-
nego określenia swej tożsamości narodowej jako Polaków 
lub Niemców, czego teraz od nich wymagano. Ostatecznie 
z regionu turawskiego wyjechało niewielu, dlatego też w te 
okolice trafili jedynie nieliczni repatrianci ze Wschodu czy 
też przesiedleńcy z innych części Polski. Swe ziemie i mająt-
ki musieli jednak porzucić właściciele wielkich dóbr ziem-
skich. Ich dawne włości stały się podstawą utworzonych tu 
PGR-ów, a domy i pałace, niszczone lub używane niezgod-
nie z przeznaczeniem, w szybkim tempie niszczały.

Lata powojenne to jednak nie tylko czasy trudnych de-
cyzji, ale również rozbudowy infrastruktury turystycznej. 
Wokół Jezior Turawskich powstało mnóstwo ośrodków 
wypoczynkowych. Co roku na turawskie wody przybywali 
mieszkańcy nie tylko Opola, ale także odleglejszych regio-
nów. Choć po upadku PRL-u, po trudnych czasach prze-
łomu politycznego i  reform gospodarczych wiele z  tych 
obiektów upadło, to jednak dziś znów zapraszają turystów. 
Dzięki środkom pozyskiwanym po przystąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej także w  gminie Turawa można realizo-
wać wiele ważnych inwestycji, w  tym przede wszystkim 
z zakresu  poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 
Dzięki temu zanieczyszczone wody Jeziora Turawskiego 
za kilka lat być może znów będą mogły służyć kąpielom, 
a plaże ponownie zapełnią tłumy wczasowiczów.

Lokalne zwyczaje i potrawy 
regionalne
Wsie w okolicy Turawy dzięki temu, że ogromna większość 
mieszkańców to ludność miejscowa „z dziada pradzia-
da”, nie zaś przesiedleńcy (jak w  wielu innych częściach 
Śląska), zachowały wiele dawnych, lokalnych obyczajów. 
Wiele z nich kultywowanych jest tylko w domach: na świę-
ta religijne czy też z okazji uroczystości rodzinnych, ale są 
i  takie, które zobaczyć można na własne oczy, bowiem 
odbywają się publicznie. 

Do najbardziej znanych należy „wodzenie niedźwie-
dzia”. To jedna z tradycji związanych z końcem karnawału. 
Wówczas to wsie Opolszczyzny – także w gminie Turawa 
– przemierza korowód przebierańców, wiodących na 
łańcuchu niedźwiedzia (to oczywiście także przebrany 

new bereits Raseneisenerz, aus dem Eisen entstand. Die 
Produktion war seinerzeit rentabel. Der Reichtum an Holz 
aus den weiten Wäldern sowie die durch die Region flie-
ßenden Flüsse waren dem förderlich. Im Gemeindegebiet 
entstanden am Ende jenes Jahrhunderts große Metallurgie-
betriebe in Osowiec, die der Preußenkönig Friedrich Wilhelm 
II. persönlich visitierte. Die lokale Hüttenindustrie funktio-
nierte hier über das gesamte 19. Jh, die Agrarwirtschaft blieb 
jedoch der Hauptzweig der örtlichen Wirtschaft. Während 
dessen entstanden immer mehr neue Bequemlichkeiten 
der Zivilisation. Ab 1855 konnte man z.B. die neue, befestigte 
Straße von Opole nach Olesno über Zawada und Bierdzany 
nutzen, 1889 widerrum beendete man den Bau der Bahnli-
nie Opole – Kluczbork über Kotórz Mały und Osowiec.

Katastrophen und Umbrüche des 20. Jh trafen auch 
Turawa und seine Umgebung. Der 1. Weltkrieg verschonte 
diese Ländereien, die Region blieb innerhalb der Grenzen 
Deutschlands. Während der Zwischenkriegszeit erfolg-
ten in Turawas Umgebung große Veränderungen: In den 
1930ern wurde auf dem Fluss Mała Panew ein Staudamm 
gebaut und der Turawskie See entstand. Aus den geflute-
ten Gebieten wurden die Einwohner zweier Siedlungen 
umgesiedelt. Für sie entstanden neue Häuser in Zakrzów 
Turawski und Ligota Turawska. Die Katastrophe des 2. Welt-
kriegs trat erst 1945 ein, als die vorrückende Rote Armee 
viele Dörfer oder Teile davon zerstörte und an den Kriegs-
fronten hunderte von Einwohnern umkamen. Der Krieg 
brachte auch einen Wandel der Landeszugehörigkeit: 
Schlesien fand sich nach hunderten von Jahren erneut 
innerhalb der Grenzen Polens wieder. Für die Einwohner 
rund um Opole waren es schwere Jahre der Wahl: Auf eige-
nem Boden bleiben, aber in einem neuen Staat, oder nach 
Deutschland auswandern?! Viele verspürten früher nicht 

die Notwendigkeit sich eindeutig für 
eine Landeszugehörigkeit als Pole 
oder Deutscher auszusprechen, was 
man nun von ihnen abverlangte.

Im Endeffekt verließen nicht vie-
le die Turawa Region, weshalb nur 
wenige Aussiedler aus dem Osten 
oder auch Umsiedler aus anderen 
Teilen Polens in diese Gegend tra-
fen. Eigentümer großer Ländereien 
mussten jedoch ihren Boden und die 
Landgüter abgeben. Ihre einstigen 
Ländereien wurden zur Grundlage 

der hier entstandenen PGRs (VEB). Die Häuser und Paläs-
te, welche zerstört, oder unsachgemäß genutzt wurden, 
verfielen schnell.

Die Nachkriegsjahre waren nicht nur eine Zeit der schwe-
ren Entscheidungen, sondern auch die des Ausbaus der 
Tourismusinfrastruktur. Ringsherum der Turawskie Seen ent-
stand eine Vielzahl an Erholungsheimen. Jährlich kamen an 
die Gewässer Turawas nicht nur Einwohner Opoles, sondern 
auch aus entfernteren Regionen. Obwohl nach dem Unter-
gang der PRL (Volksrepublik Polen), nach schweren Zeiten 
des politischen Umbruchs und Wirtschaftsreformen viele 
dieser Objekte verfielen, so laden sie heute wieder Touristen 
ein. Dank der Mittel, die nach dem Beitritt Polens zur Europä-
ischen Union zur Verfügung standen, kann man auch in der 
Gemeinde Turawa viele wichtige Investitionen realisieren, 
darunter vor allem die Verbesserung der Wasser- und Abwas-
serinfrastruktur. Aufgrund dessen wird man möglicherweise 
in einigen Jahren die verunreinigten Gewässer des Turawskie 
Sees zum Baden nutzen können und die Strände werden 
wieder von Urlauberströmen gefüllt werden.

Lokale Bräuche 
und regionale Speisen
In den Dörfern um Turawa blieben viele alte, lokale Bräuche 
erhalten, da die große Mehrzahl der Einwohner seit „Groß-
vaters und Ur-Großvaters Zeiten” aus einer heimischen 
Bevölkerung besteht, anstatt, wie in vielen anderen Teilen 
Schlesiens, aus Umsiedlern. Viele der Bräuche werden nur 
zu Hause gepflegt – zu religiösen Festen oder Familienfes-
ten, es gibt allerdings auch solche, die man mit eigenen Au-
gen sehen kann, da sie öffentlich praktiziert werden. 

Zu den populärsten gehört das „Bärenführen”. Diese 
Tradition steht im Zusammenhang mit dem Fasching-
sende. Zu der Zeit durchschreitet die Dörfer des Oppelner 
Landes, auch die in der Gemeinde Turawa, ein Faschings-
umzug aus Faschingsgesellschaft, die einen Bären an ei-
ner Kette führen (selbstverständlich auch 
ein verkleideter Mensch). Die letzte Figur 
symbolisiert das Böse, das die Mensch-
heit befällt. Musik begleitet die Karneva-
listen, diese widerrum sammeln während 
ihres Marsches durch die Dörfer Spen-
den und kleine Andenken, vorrangig 
Süßigkeiten sowie Klagen an den Bären 
über alle schlechten Sachen, die den Ein-

1.  O prehistorii ziem 
turawskich można co 
nieco dowiedzieć się 
w Krasiejowie... 
Über die Ur-Geschichte 
des Turawer Landes 
kann man in Krasiejów 
einiges erfahren... 

  K. Bzowski
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człowiek). Ta ostatnia postać symbolizuje zło, które dotyka 
ludzkość. Przebierańcom towarzyszy muzyka, zaś w czasie 
marszu przez wieś zbierają oni datki i drobne upominki, 
głównie słodycze, a także skargi na niedźwiedzia za wszel-
kie złe rzeczy, które spotkały mieszkańców w ciągu roku. 
Potem następuje „sąd nad niedźwiedziem”, który zostaje 
zabity, lecz z  jego brzucha wyciąga się nowego, małego 
niedźwiadka, który opiekował się będzie mieszkańcami 
wsi aż do następnego karnawału.

Także z ostatnimi dniami karnawału związany jest „bab-
ski comber”, który powinien odbywać się w tłusty czwartek 
(choć dziś coraz częściej ma miejsce w sobotę). Tradycyjnie 
spotykały się wówczas doświadczone żony z  młodymi 
pannami na wydaniu i  świeżo poślubionymi mężatkami, 
by uświadomić im, jak winno przebiegać życie małżeńskie. 
Dziś to po prostu kobiece spotkania, na które wypada się 
przebrać, a także przygotować jakieś lokalne potrawy.

Różne ludowe obyczaje,  w tym głównie regionalne 
stroje, muzyka i  tańce przetrwały dzięki zespołom ludo-
wym. W Bierdzanach istnieją od 1988 r. „Jaźwianki” – zespół 
ten zdążył już zebrać wiele laurów na różnych konkursach 
i przeglądach sztuki ludowej. Znacznie dłużej, bo przez pra-
wie cały okres powojenny, działał istniejący do dziś Zespół 
Pieśni i Tańca „Osowiec”. 

Wyrazem lokalnej, wciąż kultywowanej tradycji są także 
miejscowe specjały kulinarne. Choć regionalne potrawy 
przygotowuje się w wielu domach, to jednak ich propago-
waniem zajmuje się grupa gospodyń ze wsi Węgry. Starają 
się one, by tradycyjne jadła nie zostały zapomniane, dlate-
go przygotowują potrawy i  przetwory na różne imprezy 
i konkursy kulinarne, otrzymując za nie wiele nagród. Dwie 
spośród kilku potraw uzyskały nawet certyfikaty produk-
tów regionalnych: placki kartoflane pieczone na blasze tra-
dycyjnego pieca kaflowego (i podawane następnie z mu-
sem jabłkowym lub masłem i cukrem) oraz moczka, zwana 
też mołcką, czyli gęsta potrawa przypominająca sos, przy-
gotowana z piernika, warzyw, bakalii i suszonych owoców 
na wieczerzę wigilijną. Inna ciekawa potrawa to kwaszonka 
z  czerwonej kapusty, czyli sałatka z  czerwonej kapusty, 
pora, cebuli oraz kwaśnych jabłek. Wszystko to następnie 
ciasno się ubija i kisi, potem zaś można tak przygotowaną 
surówkę podawać do mięs i klusek. Jeszcze jeden lokalny 
specjał to prandzunki. Są to kluski ze świeżo ugotowanych 
ziemniaków, posypanych mąką ziemniaczaną. Podaje się je 
polane stopionym boczkiem, jako dodatek do mięs. Trady-
cyjnie popijano do nich maślankę.

wohnern während des Jahres widerfahren sind. Danach 
erfolgt das „Verurteilen des Bären”, welcher getötet wird. 
Aus seinem Bauch jedoch holt man einen jungen, kleinen 
Bären raus, der sich bis zum nächsten Karneval um die Ein-
wohner kümmern wird. Mit den letzten Faschingstagen 
ist auch der „babski comber” verbunden, der am „tlusty 
czwartek“ (Weiberfastnacht) stattfinden sollte (heute fin-
det er immer öfter am Samstag statt). Traditionell trafen 
sich erfahrene Ehefrauen mit heiratswilligen Jungfrauen 
und frisch verheirateten Ehefrauen, um ihnen zu verdeut-
lichen, wie das Eheleben zu verlaufen hatte. Heute ist es 
einfach ein Frauentreffen, zu dem man sich verkleiden 
und lokale Speisen vorbereiten sollte. 

Verschiedene volkstümliche Bräuche, vor allem die 
regionale Kleidung, Musik und der Tanz, blieben dank 
volkstümlicher Musikgruppen bestehen. In Bierdzany gibt 
es seit 1988 die „Jaźwianki” – die Gruppe sammelte bereits 
viele Preise bei verschiedenen Wettbewerben und Treffen 
der Volkskunst ein. Viel länger, da fast über die gesamte 
Nachkriegszeit, wirkte die bis heute existierende Gesangs- 
und Tanzgruppe „Osowiec”.

Ein Zeichen der lokalen, noch heute kultivierten Tradition 
sind ebenfalls die örtlichen kulinarischen Spezialitäten. Ob-
wohl noch in vielen Haushalten regionale Speisen zubereitet 
werden, so werden diese von der Hausfrauengruppe aus 
dem Dorf Węgry beworben. Sie bemühen sich darum, dass 
die traditionellen Speisen nicht in Vergessenheit geraten und 
bereiten diese und Eingemachtes zu verschiedenen Festen 
und kulinarischen Wettbewerben vor, für die sie viele Preise 
erhielten. Zwei der Speisen erhielten sogar das Zertifikat für 
Regionalprodukte: Kartoffelpuffer, die auf traditionellen Ka-
chelofenplatten gebraten und anschließend mit Apfelmus 
oder Butter und Zucker gereicht werden sowie „moczka”, 
auch „mołcka” genannt, eine dickflüssige Speise, die an Sau-
ce erinnert und aus Lebkuchen, Gemüse, gemischten Lecke-
reien (Mandeln, Rosinen, Feigen) und Trockenobst für das 
Heiligabendessen zubereitet wird. Eine weitere interessante 
Speise ist die „kwaszonka” („Säuerling”) aus Rotkohl – ein Sa-
lat aus rotem Kohl, Porree, Zwiebeln sowie sauren Äpfeln. Als 
Nächstes wird alles gestampft und eingelegt. Anschließend 
kann man diese Salatspeise zu Fleisch und Klößen servieren. 
Eine weitere lokale Spezialität sind „prandzunki”. Es handelt 
sich um frisch gekochte Kartoffeln, die mit Paniermehl be-
streut werden. Man reicht sie übergossen mit geschmolze-
nem Speck als Beilage zu Fleisch. Traditionsgemäß trank man 
dazu Buttermilch. 

1.  W okolice Turawy warto również 
dotrzeć rowerem 

  K. Bzowski
2.  Regaty na Jeziorach Turawskich 
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Zabytki
Na terenie gminy Turawa znajduje się cały szereg 
obiektów zabytkowych z  różnych epok historycznych. 
Poniżej opisano tylko najważniejsze z nich wraz z krót-
kimi notkami o  miejscowościach, w  których się znaj-
dują. Prócz zaprezentowanych, zainteresowani mogą 
obejrzeć także inne, często zapomniane i  niszczejące 
zabytki, m.in. pozostałości założenia pałacowego w Za-
wadzie czy fragmenty starych zabudowań Fabryki Wy-
robów Metalowych w Osowcu. Zwiedzając gminę, war-
to także zwrócić uwagę na wiele pełnych uroku krzyży 
i  kapliczek przydrożnych – ich opis można znaleźć na 
stronie Urzędu Gminy (www.turawa.pl; zakładka „Cieka-
wostki – Szlakiem przydrożnych kapliczek”).

Bierdzany Wieś w  północnej części gminy zaj-
muje rozległą polanę pośród borów 

sosnowych. Przebiega tędy szosa z Opola do Kluczborka. 
Miejscowość założono na niewielkim wzniesieniu i praw-
dopodobnie właśnie od słowa bardo, oznaczającego 
wzgórze, wzniesienie, pagórek, wywodzi się nazwa wsi. 
Wieś może się poszczycić najdłuższą w  gminie historią 
pisaną, bowiem pierwsza o niej wzmianka w dokumen-
tach historycznych pochodzi z 1279 r. Wówczas w założo-
nej na prawie niemieckim wsi sołtysem był niejaki Bur-
kardo de Birdzan. W  latach 1571–1704 majątek 
bierdzański należał do znakomitego śląskiego rodu Du-
brwka, potem do Blakowskich, a wkrótce do władające-
go także Turawą Martina von Loewenkrona. Wraz z ma-
jątkiem turawskim Bierdzany stały się następnie częścią 
dóbr von Garnierów (aż do 1945 r.). W  styczniu 1945 r. 
toczyły się w okolicach Bierdzan ciężkie walki, a Rosjanie 
spalili pałac von Garnierów wraz z folwarkiem, które nie 
zostały już odbudowane. Zniszczeniu uległo też wiele 
domów mieszkalnych. Szczęściem z pożogi ocalał zabyt-
kowy drewniany kościół św. Jadwigi Śląskiej, wzniesiony 
w 1711 r. w miejscu starszego, którego istnienie odnoto-
wano już w 1410 r. Kościół, zbudowany na małym wznie-
sieniu pośród starych drzew, pięknie prezentuje się od 
północy, znad brzegu niewielkiego stawu. Zbudowany 
w  konstrukcji zrębowej, ma wysmukłą, słupową wieżę 
z izbicą i baniastym hełmem. Ponad kalenicę dachu wy-
rasta nad skrzyżowaniem naw niewielka wieżyczka sy-
gnaturki, również przykryta baniastym hełmem. Kościół 
wyróżniają świetne proporcje oraz gontowe dachy, co 

dodaje jego sylwetce wyjątkowego uroku. Cenne skarby 
sztuki mieści wnętrze świątyni. Ołtarz główny jest baro-
kowy. W centrum mieści obraz patronki kościoła. Cieka-
wy jest także boczny ołtarz w północnym ramieniu nawy 
poprzecznej, pochodzący z  1718 r. Niezwykłym odkry-
ciem było odnalezienie w 1961 r. podczas restauracji ko-
ścioła bardzo cennych barokowych polichromii pocho-
dzących z  lat budowy kościoła. Przedstawiono na nich 
sceny biblijne, jest tu również sugestywny wizerunek ko-
stuchy, zwany „Bierdzańską Śmiercią”.

Kotórz Wielki Wieś, licząca obecnie ok. 350 miesz-
kańców, jest wraz z  Kotorzem 

Małym jedną z  najstarszych w  gminie. Po raz pierwszy 
została wymieniona w  dokumencie biskupa wrocław-
skiego z 1295 r. Przez stulecia należała do wielu różnych 
właścicieli, wchodząc w  skład rozległego kompleksu 
dóbr turawskich. W centrum wsi wyróżnia się z daleka 
wysmukłą sylwetką i  wysoką na 31 m  wieżą kościół 
św. Michała Archanioła. To prawdopodobnie już trzecia 
świątynia Kotorza, zbudowana w 1782 r. z fundacji Fran-
ciszka i Anny Barbary von Gaschin, ówczesnych właści-
cieli Turawy i  wielu okolicznych wsi. Orientowana bu-
dowla jest jednonawowa, bez wyraźnie wyodręb- 
nionego prezbiterium oraz z  wieżą wbudowaną 
w korpus nawy od strony zachodniej. Wnętrze zachowa-
ło charakter późnobarokowy, choć zostało znacznie 

Denkmäler
Im Gemeindegebiet Turawas befindet sich eine ganze Rei-
he denkmalträchtiger Objekte aus verschiedenen Zeitepo-
chen. Nachfolgend wurden nur die wichtigsten von ihnen 
samt einer kurzen Information über die Ortschaften, in de-
nen sie sich befinden, beschrieben. Außer den vorgestell-
ten Objekten können Interessierte ebenfalls andere, oft-
mals vergessene und verfallende Denkmäler besichtigen, 
z.B. die Überreste einer Palastanlage in Zawada oder die 
Reste der Bauten der Metallverarbeitungsfabrik in Osowiec. 
Beim Besichtigen der Gemeinde ist es lohnenswert auf die 
reizvollen Kreuze und Bildstöcke am Straßenrand aufmerk-
sam zu werden – eine Beschreibung findet man auf der Sei-
te der Gemeindeverwaltung (www.turawa.pl; unter dem 
Reiter „Ciekawostki – Szlakiem przydrożnych kapliczek”).

Bierdzany (Bierdzan) Das Dorf im nördlichen 
Gemeindeteil liegt auf 

einer großen Wiese inmitten von Kiefernwäldern. Hier entlang 
verläuft die Straße Opole – Kluczbork. Der Ort wurde auf einer 
nicht großen Erhebung erbaut und hat vermutlich vom Wort 
bardo, was Anhöhe, Erhebung, Hügel bedeutet, seinen Na-
men. Das Dorf kann sich in der Gemeinde mit der ältesten 
dokumentierten Geschichte rühmen, da der erste Vermerk in 
historischen Dokumenten von 1279 ist. Seinerzeit war in dem 
nach deutschen Recht gegründeten Dorf ein gewisser Burka-

do de Birdzan der Dorfvorsteher. In den Jahren 1571-1704 
gehörte das Landgut Bierdzany dem hervorragenden schlesi-
schen Geschlecht Dubrwka an, danach den Blakowskis und 
kurz darauf dem über Turawa herrschenden Martin von Lö-
wenckron. Zusammen mit dem Landgut Turawa wurde Bierd-
zany ein Teil der Besitztümer der von Garniers (bis 1945). Im 
Januar 1945 wurde in der Gegend von Bierdzany heftig ge-
kämpft. Die Russen brannten den Palast der von Garniers 
samt Vorwerk nieder, welcher nicht mehr aufgebaut wurde. 
Auch viele Wohnhäuser wurden zerstört. Mit Glück blieb die 
denkmalträchtige Holzkirche der Hl. Hedwig von Schlesien 
vor dem Kriegsbrand erhalten, welche man 1711 anstelle ei-
ner älteren Kirche, die bereits 1410 erwähnt wurde, errichtete. 
Die auf einer kleinen Erhebung zwischen Bäumen erbaute 
Kirche präsentiert sich von Norden her vom Ufer eines nicht 
großen Teiches schön. In Blockbaukonstruktion errichtet hat 
sie einen schlanken, säulenartigen Turm mit einem überhän-
genden Gang und einem bauchigen Helmdach. Über den 
Dachfirst oberhalb der Kreuzung der Schiffe steigt der nicht 
große Dachreiter empor, ebenfalls mit einem Helmdach be-
deckt. Die Kirche hebt sich durch ihre wunderbaren Proporti-
onen sowie das Schindeldach hervor, was ihrer Silhouette ei-
nen besonderen Reiz verleiht. Kostbare Kunstschätze 
beherbergt das Innere des Gotteshauses. Der Hauptaltar ist 
barock und besitzt im Zentrum ein Abbild der Kirchenpatro-
nin. Ebenfalls interessant ist der Seitenaltar von 1718 im nörd-
lichen Teil des Seitenschiffes. Eine ungewöhnliche Entde-
ckung waren die während der Restaurierung 1961 
gefundenen, sehr kostbaren, barocken Polychromien aus der 
Bauzeit der Kirche. Auf ihnen wurden Bibelszenen dargestellt. 
Man sieht auch das suggestive Bildnis des Todes, „Bierdzańska 
Śmierć” („Tod von Bierdzany”) genannt.

Kotórz Wielki 
(Groß Kottorz)

Das heute ca. 350 Einwohner zäh-
lende Dorf ist zusammen mit 
Kotórz Mały (Klein Kottorz) eines 

der ältesten der Gemeinde. Erstmalig wurde es 1295 im Do-
kument des Breslauer Bischofs erwähnt. Über die Jahrhun-
derte hatte es viele verschiedene Eigentü-
mer und gehörte zum weitläufigen 
Komplex des Landgutes Turawa. Im Dorf-
zentrum zeichnet sich von weitem die 
schlanke Silhouette des 31 m hohen Turms 
der Kirche des Hl. Erzengel Michael ab. Ver-
mutlich ist es bereits das dritte Gotteshaus 
in Kotórz, das 1782 durch Franziskus und 

1.  Sygnaturka kościóła 
Dachreiter der Kirche 

  K. Bzowski
2.  Kościół pw. św. Jadwigi 

Śląskiej w Bierdzanach 
Kirche der Hl. Hedwig von 
Schlesien in Bierdzany 

  UG Turawa
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zmienione w ciągu XIX w. Przy południowej nawie rzuca 
się w oczy neorenesansowa kazalnica z 1908 r.

Ligota Turawska Położona w północnej czę-
ści gminy wieś powstała 

zapewne w 1. poł. XV w. Jej nazwa oznacza nową osadę 
założoną na wykarczowanych obszarach leśnych. Miej-
scowość dość znacznie ucierpiała podczas II wojny świa-
towej, kiedy to w  1945 r. został spalony XVIII-wieczny 
kościół. Mieszkańcom pozostała jednak druga świątynia, 
zbudowana w 1936 r. i nosząca wezwanie św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej. Prosta, murowana bryła trójnawowej 
bazyliki nawiązuje do architektury romańskiej, zaś wień-
czy ją wysoka, kwadratowa wieża.

W Ligocie działa lokalna Wiejska Izba Regionalna, 
założona dopiero w  2004 r. Mimo krótkiej historii skan-
senu, posiada on już znaczną ilość eksponatów z całego 
regionu związanych z codziennym życiem mieszkańców 
w  dawnych czasach oraz pracami rolniczymi i  wiejskim 
rzemiosłem. Ciekawostką godną zobaczenia może być 

również ciąg jednakowych domów (zwa-
ny „Siedlungiem”) o prostej architekturze, 
zbudowanych po 1933 r. dla rodzin wysie-
dlonych z  obszaru powstającego zbiorni-
ka wodnego: Jeziora Turawskiego Dużego.

Anna Barbara von Gaschin gestiftet wurde, den einstigen Ei-
gentümern Turawas und vieler Dörfer der Umgebung. Der 
nach Osten ausgerichtete Bau ist einschiffig, ohne sichtbar 
abgesetzes Presbyterium sowie mit einem Turm, der von 
Westen her in den Kirchenkorpus eingebaut ist. Im Inneren 
blieb der spätbarocke Charakter erhalten, obwohl es im Lau-
fe des 19. Jh erheblich verändert wurde. Am Südschiff springt 
die Predigerkanzel von 1908 im Neorenaissancestil ins Auge.

Ligota Turawska 
(Ellguth Turawa)

Das im Norden der Gemein-
de gelegene Dorf entstand in 
der ersten Hälfte des 15.  Jh. 

Sein Name markiert eine neue Siedlung, die in einem abge-
holzten Waldgebiet gegründet wurde. Das Dorf litt erheb-
lich im 2. Weltkrieg, als 1945 die Kirche aus dem 18. Jh nie-
dergebrannt wurde. Den Einwohnern blieb jedoch ein 
zweites Gotteshaus, die 1936 erbaute Kirche der Hl. Kathari-
na von Alexandria. Der einfache, gemauerte Kubus der drei-
schiffigen Basilika knüpft an die romanische Architektur an 
und wird von einem viereckigen Turm gekrönt. 

In Ligota gibt es die Wiejska Izba Regionalna (Dorf-
regionalkammer), die erst 2004 gegründet wurde. Trotz 
der erst kurzen Geschichte des Freilichtmuseums, besitzt 
es bereits eine bedeutende Anzahl an Exponaten aus der 
ganzen Region. Diese sind mit dem alltäglichen Leben 

1.  Panorama Kotorza 
Wielkiego 
Panorama von 
Kotórz Wielki

  UG Turawa

Tu
ra

w
a 

Tu
ra

w
a 

1:
10

 0
00



20

Die.Gemeinde.kennen.lernen
Poznajemy.gminę

2

6

21

6

Denkmäler

Zabytki

der Einwohner in früheren Zeiten sowie den Feldarbeiten 
und dem Dorfhandwerk verbunden. Von sehenswertem 
Interesse kann auch die Reihung gleichartiger Häuser sein 
(„Siedlung” genannt), die mit einfacher Architektur 1933 
für die Familien erbaut wurden, welche aus dem Gebiet 
des entstehenden Stausees ausgesiedelt wurden – des 
Turawskie (Duże) Sees.

Turawa Der Hauptort der Gemeinde ist Turawa. 
Sein Name soll vom tschechischen Wort 

tur abstammen, was Stier bedeutet. Erstmalig wurden 
1504 zwei Ortschaften mit dem Namen Kuchary erwähnt, 
doch erst ein halbes Jahrhundert später, da 1562, findet 
sich im Testament der damaligen Eigentümerin des hiesi-
gen Landgutes, Chatarina Kokorz, der Name Turawa wie-
der. Das Landgut Turawa wurde oft von Hand zu Hand 
weitergereicht, der Ort selbst war eine nicht große Sied-
lung. Noch in der ersten Hälfte des 18. Jh standen hier die 
Residenz der Eigentümer sowie eine Mühle und gerade 
einmal sechs Häuser der Hofbediensteten. Zum Ende des 
Jahrhunderts ging das Landgut an die Familie von Garnier 
über, die Turawa bis 1945 behielt. In der Zwischenkriegs-
zeit war der Bau des Staudamms auf dem Fluss Mała Pa-
new ein wichtiges Ereignis. Mehr als 100 Dorfeinwohner 
fielen dem Krieg zum Opfer, während der PRL-Zeit jedoch 

Turawa Główna miejscowość w gminie to Turawa. 
Jej nazwa ma się wywodzić od czeskiego 

słowa tur, oznaczającego byka. Po raz pierwszy w 1504 r. 
wymieniane są dwie miejscowości o nazwie Kuchary, zaś 
dopiero ponad pół wieku później, bo w 1562 r. w zapisie 
testamentowym ówczesnej właścicielki tutejszych dóbr, 
Chatariny Kokorz, pojawia się nazwa Turawa. Dobra turaw-

skie przechodziły często z  rąk do rąk, zaś sama miejsco-
wość była niedużą osadą. Jeszcze w 1. poł. XVIII w. była tu 
rezydencja właścicieli oraz młyn i zaledwie sześć domów 
służby dworskiej. Z  końcem tego stulecia majątek przy-
padł rodzinie von Garnier, która dzierżyła Turawę aż do 
1945 r. W  okresie międzywojennym ważnym wydarze-
niem była budowa zapory na Małej Panwi. Podczas wojny 
zginęło ponad 100 mieszkańców wsi, zaś w okresie PRL-u 
dobra von Garnierów zostały znacjonalizowane. Dziś Tura-
wa liczy około 900 mieszkańców.

Najważniejszym zabytkiem miejscowości jest pa-
łac, którego wznoszenie rozpoczął Martin Schulz von 
Loewenkron po 1712 r., stawiając południowe skrzydło 
obecnej budowli. Jego syn Antoni dobudował kaplicę 
w formie pękatej, wielobocznej wieży, do dziś krytej ce-
bulastym, gontowym hełmem. Nie dotrwały natomiast 
do naszych czasów zainstalowane na owej wieży zegar 
i dzwon. Po 1761 r. pałac otrzymał wydłużone północne 
skrzydło, lecz całość znacznie przebudowano w  XIX w., 
zachowując jednak charakter późnobarokowej rezyden-
cji. Po 1945 r. odebrany właścicielom pałac zamieniono 
na dom dziecka. Z  dawnego wyposażenia zachowały 
się dekoracje sali balowej i  biblioteki. Nieużytkowana 
obecnie rezydencja jest niestety w nie najlepszym stanie 
technicznym. Wokół rozciąga się dawny park z pięknymi 
okazami dębów, lip i  jaworów, a  także z  późnoklasy-
cystycznymi budynkami gospodarczymi. Przed połu-
dniową elewacją, przy ogrodzeniu parku warto zwrócić 
uwagę na kapliczkę z końca XVIII w. z posągiem św. Jana 
Nepomucena oraz stojący naprzeciwko zabytkowy, sta-
rannie odrestaurowany młyn.

Naprzeciwko bramy wiodącej na teren pałacowy, po 
drugiej stronie ulicy rozciąga się niewielki park wokół 
budynku nadleśnictwa, pochodzącego z lat 20. ubiegłe-
go wieku. Pośród pięknych okazów drzew utworzono 
tu krótką ścieżkę dydaktyczną poświęconą przyrodzie 
lasów turawskich.

Nieco dalej na północ, w  sąsiedztwie koryta Małej 
Panwi, nieco cofnięty od szosy stoi gmach Urzędu Gminy, 
postawiony na początku lat 90. XX w. po pożarze wcze-
śniejszej siedziby. Po drugiej stronie rzeki, obok płotu 
miejscowego gimnazjum można zobaczyć kolejny zabyt-
kowy posąg św. Jana Nepomucena.

Około pół kilometra od centrum wsi w górę Panwi znaj-
duje się elektrownia wodna, wkomponowana w wał zapory 
kamienno-ziemnej. Całość zbudowano w  latach 1933-38. 

nationalisierte man die Besitztümer der von Garniers. 
Heute zählt Turawa etwa 900 Einwohner. 

Das wichtigste Denkmal des Ortes ist der Palast, mit 
dessen Bau Martin Schulz von Löwenckron nach 1712 
begann und den Südflügel des heutigen Bauwerks errich-
tete. Sein Sohn Antoni baute eine Kapelle in Form eines 
bauchigen, vielseitigen und bis heute mit einem zwiebel-
förmigen Helmdach mit Schindeln gedeckten Turms. Die 
auf dem Turm montierten Uhr und Glocke überdauerten 
hingegen nicht bis in die Gegenwart. Nach 1761 erhielt 
der Palast einen verlängerten Nordflügel. Im 19. Jh ver-
änderte man die Gesamtheit, wobei der spätbarocke 
Charakter der Residenz blieb. Nach 1945 wurde der den 
Eigentümern weggenommene Palast in ein Waisenhaus 
umgewandelt. Von der alten Inneneinrichtung blieben 
die Dekorationen des Ballsaals und der Bibliothek erhal-
ten. Die heute ungenutzte Residenz ist leider in keinem 
guten technischen Zustand. Ringsherum dehnt sich der 
frühere Park mit schönen Eichen, Linden und Bergahor-
nen sowie spätklassizistischen Wirtschaftsgebäuden aus. 
Vor der Südfassade, an der Parkumgrenzung, sollte man 
seine Aufmerksamkeit auf die Kapelle von Ende des 18. Jh 
mit einer Statue des Hl. Jan Nepomuk lenken sowie auf die 
gegenüberliegende, sorgfältig restaurierte Mühle.

Gegenüber des Tores zum 
Palastgelände, auf der anderen 
Straßenseite, liegt ein nicht 
großer Park ringsherum des Ge-
bäudes des Oberforstamtes aus 
den 1920er Jahren. Inmitten von 
schönen Bäumen wurde hier 
ein kurzer didaktischer Pfad ge-
schaffen, welcher der Natur der 
Wälder von Turawa gewidmet 
ist. Etwas weiter im Norden, in 

1.  Widok z lotu ptaka na Ligotę 
Turawską 
Vogelperspektive auf Ligota 
Turawska 

  UG Turawa
2.  Pałac w Turawie 

Palast in Turawa 
  K. Bzowski

3.  Gmach turawskiego gimnazjum 
Gymnasiumsgebäude in Turawa 

  K. Bzowski
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Wanderwege

Szlaki piesze

Zapora ma postać długiego na ponad 6  km i  wysokiego 
nawet na 13 m wału, umocnionego od strony jeziora potęż-
nymi kamiennymi blokami, zaś od strony zewnętrznej po-
rośnięta jest trawą, a wzdłuż niej biegnie malownicza aleja.

Zakrzów Turawski Położona na wschodnich 
krańcach gminy wieś 

otoczona jest z  trzech stron lasami. Powstała najpóźniej 
w XV w., bo z końcem tego stulecia jest wymieniana po raz 
pierwszy jako już istniejąca wieś z majątkiem szlacheckim. 
W początkach XVII w. w Zakrzowie była już parafia, istniał 
folwark i  karczma. Jednak starszy z  dwóch zakrzowskich 
kościołów powstał znacznie później, bo w 1759 r. Maleńka, 
drewniana świątynia stoi na północno-zachodnim końcu 
wsi, na skraju pól uprawnych, w obrębie cmentarza z liczny-
mi starymi drzewami. Ma on konstrukcję zrębową. Niefo-
remna bryła z niższym, wyraźnie wyodrębnionym prezbite-
rium oraz z licznymi przybudówkami i prostą, kwadratową 
wieżą od frontu nakryta jest gontowymi dachami z 1815 r. 
Więżę i sygnaturkę zwieńczono nieco niezgrabnymi, bania-
stymi hełmami. Od strony południowej dobudowano mi-
niaturowe, niskie soboty, zaś od północy do prezbiterium 
dostawiono wymurowaną z cegieł i pokrytą blachą zakry-
stię. Kościółek z  reguły jest zamknięty, bowiem wiernym 
służy obecnie postawiony w  latach 80. ubiegłego wieku 
nowy kościół, zlokalizowany z  tyłu, w  głębi cmentarza. 
Oszczędna sylwetka tej świątyni z prostą wieżą nie zakłóca 
ładniej rysującej się od strony pól panoramy cmentarza ze 
starymi drzewami i drewnianym kościółkiem. Zaraz za tere-
nem cmentarza widać stojący wzdłuż drogi ciąg jednako-
wych domów z murowanym parterem i szkieletowym pię-

Nachbarschaft zum Flussbett der Mała Panew, steht etwas 
abseits der Straße das Gebäude der Gemeindeverwaltung, 
welches Anfang der 1990er Jahre nach dem Brand des frühe-
ren Sitzes errichtet wurde. Auf der anderen Flussseite, neben 
dem Zaun des örtlichen Gymnasiums, kann man eine weite-
re denkmalträchtige Statue des Hl. Jan Nepomuk vorfinden.

Etwa einen halben Kilometer flussaufwärts vom Dorf-
zentrum entfernt steht ein Wasserkraftwerk, das in den 
Staudamm aus Stein und Erde integriert ist. Die Gesamt-
heit wurde 1933-38 erbaut. Der Staudamm hat die Form 
eines über 6 km langen und bis zu 13m hohen Walls, der 
seeseitig mit mächtigen Steinblöcken gesichert ist, auf 
der Außenseite widerrum mit Gras bewachsen ist. Entlang 
des Staudamms verläuft eine malerische Allee.

Zakrzów Turawski 
(Sackrau Turawa)

Das am östlichen Rand der 
Gemeinde gelegene Dorf 
wird von drei Seiten her 

mit Wald umringt. Es entstand spätestens im 15. Jh, da es 
bereits gegen Ende des Jahrhunderts erstmalig als existie-
rendes Dorf mit einem Adelsgut erwähnt wird. Anfang des 
17. Jh gab es in Zakrzów bereits eine Pfarrei, Vorwerkgebäu-
de und ein Wirtshaus. Die ältere der beiden Dorfkirchen 
entstand jedoch später, da 1759. Das winzige, hölzerne Got-
teshaus steht am nordwestlichen Dorfende, am Rande der 
Agrarfelder, auf dem Friedhofsgelände mit zahlreichen al-
ten Bäumen. Sie besitzt eine Blockbaukonstruktion. Der 
unförmige Körper mit einem niedrigeren, sichtbar abge-
setzten Presbyterium sowie zahlreichen Anbauten und ei-
nem einfachen, quadratischen Turm an der Frontseite ist 
mit Schindeldächern von 1815 gedeckt. Turm und Reiter 

wurden mit einem etwas unförmigen, 
bauchigen Helmdach gekrönt. An der 
Südseite wurden miniaturartige, nied-
rige „soboty” angebaut. An der Nord-
seite wurde an dem Presbyterium eine 
gemauerte und mit Blech gedeckte 
Sakristei errichtet. Die Kirche ist nor-
malerweise geschlossen, da den Gläu-
bigen heutzutage die in den 1980er 
Jahren neu gebaute Kirche dient, die 
weiter hinten auf dem Friedhof steht. 
Die genügsame Silhouette der Kirche 
mit einem einfachen Turm stört das 
schöne, von den Feldern aus gesehe-
ne Friedhofspanorama mit der Holz-

terkiem („mur pruski”) pod dwuspadowymi dachami, 
ustawionymi poprzecznie do ulicy. To wzniesione w latach 
30. XX w. osiedle, w którym zamieszkali przesiedleńcy z za-
lanych terenów Jeziora Turawskiego.

Szlaki piesze
Przez teren gminy przebiega kilka szlaków pieszych. Prze-
ważnie biegną one pośród lasów, drogami zamkniętymi 
całkowicie dla ruchu samochodowego bądź o bardzo ma-
łym jego natężeniu. Niestety, wiele odcinków ma niemal 
zupełnie zniszczone znakowanie, zaś na pozostałych pozo-
stawia ono wiele do życzenia.

Szlak czerwony Ozimek – Opole
Ȅ..Ozimek.PKP.–.Antoniów.–.Jedlice.–.wał.wzdłuż.

południowego.brzegu.Jeziora.Turawskiego.–.Szcze-
drzyk.–.Turawa,.al ..Wędkarska.–.Turawa,.al . Spacero-
wa.–.Jezioro.Małe.–.Jezioro.Średnie–.Niwki.–.Droga.
Zbicka.–.Zbicko.–.Opole.(ul . Częstochowska,.
przystanek.PKP.Opole.–.Gosławice),.
.21.km.długości .

Trasa łączy Ozimek z Opolem, wiodąc na całym swym środ-
kowym odcinku w obrębie gminy Turawa niemal wyłącznie 
lasami wzdłuż południowego brzegu Jeziora Turawskiego, 
następnie obok Jeziora Małego i  Średniego. Po przejściu 
przez niewielką śródleśną wieś Niwki prowadzi znów po-
przez Lasy Turawskie długim, prostym duktem zwanym 
Drogą Zbicką, łączącym Niwki z dworem w Zbicku.

kirche und den alten Bäumen 
nicht. Gleich hinter dem Fried-
hofsgelände sieht man entlang 
der Straße eine Reihung quer zur 
Straße stehender, gleichartiger 
Häuser mit gemauertem Erdge-
schoss und dem aus Fachwerk 
(„preußische Mauer”) bestehen-
den Obergeschoss unter einem 
Satteldach. Dies ist die in den 
1930er Jahren gebaute Wohn-
siedlung, in die die Umsiedler aus 
den gefluteten Gebieten des Tu-
rawskie Sees einzogen.

Wanderwege
Durch das Gemeindegebiet verlaufen mehrere Wander-
wege. Meistens führen sie durch Wälder, über Straßen, die 
für den Autoverkehr gesperrt sind, oder solche mit sehr 
geringem Verkehr. Leider sind in vielen Abschnitten die 
Beschilderungen vollkommen zerstört. In den anderen 
dagegen lassen sie zu wünschen übrig. 

Roter Weg Ozimek – Opole 
(Malapane – Oppeln)
Ȅ..Ozimek.PKP-Bahnhof.–.Antoniów.–.Jedlice.–.

Staudamm.entlang.des.Südufers.des.Turawskie.
Sees.–.Szczedrzyk.–.Turawa,.al ..Wędkarska –.
Turawa,.al ..Spacerowa.–.Małe.See.–.Średnie.
See.–.Niwki.–.Droga.Zbicka.–.Zbicko.–.Opole.
(ul ..Częstochowska,.PKP-Bahnhof,.Linie.Opole –.
Gosławice),

.21.km.Länge .

Der Weg verbindet Ozimek mit Opole. Im mittleren Ab-
schnitt durch die Gemeinde Turawa verläuft er fast aus-
schließlich durch die Wälder entlang des 
Südufers des Turawskie Sees, anschlie-
ßend an den Seen Małe und Średnie vor-
bei. Nach dem Passieren des nicht gro-
ßen Dorfes Niwki mitten im Wald führt 
er auf einer langen, geraden Strecke 
durch die Turawskie Wälder. Der Zbicka 
genannte Weg verbindet Niwki mit dem 
Hof in Zbicko. 

1.  Kościółek w Zakrzowie 
Turawskim 
Kirche in Zakrzów Turawski 

  K. Bzowski
2.  Ciekawa zabudowa 

Zakrzowa Turawskiego 
Interessante Bebauung von 
Zakrzów Turawski 

  K. Bzowski
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Wanderwege

Szlaki piesze

Szlak zielony Kotórz Mały – południowy 
brzeg Jeziora Turawskiego
Ȅ..Kotórz.Mały.PKP.–.Lasy.Turawskie.–.Kotórz.

Wielki.–.zapora.–.południowy.brzeg.Jeziora.
Turawskiego.–.Turawa,.al ..Spacerowa.(parking.
na.skrzyżowaniu.z szosą.Kotórz.–.Szczedrzyk.–.
Jezioro.Średnie),.

.8 km.długości .

Niedługi szlak, którym można szybko dotrzeć do ośrod-
ków wypoczynkowych nad Jeziorami Średnim i  Małym 
od stacji kolejowej w  Kotorzu Małym (zatrzymują się tu 
pociągi osobowe z  Opola). Początkowo idzie się leśnymi 
dróżkami wzdłuż północnego skraju Lasów Turawskich, 
następnie obok zabytkowego kościoła w Kotorzu Wielkim 
i szosą przez wieś do zapory. Potem wysokim wałem zapory 
ograniczającym od południowo-zachodniej strony Jezioro 
Turawskie dociera się do jeziora Średniego.

Szlak niebieski Osowiec – południowy brzeg 
Jeziora Turawskiego
Ȅ..Osowiec,.ul ..Opolska.–.Osowiec,.ul ..Leśna.–.

Osowiec,.ul ..Dworcowa.–.Trzęsina.–.Jezioro.
Srebrne.–.Turawa,.ul ..Opolska.–.Turawa,.
ul ..Kościuszki.–.Kotórz.Wielki.–.zapora –.
południowy.brzeg.Jeziora.Turawskiego.–.
Turawa,.al ..Spacerowa.(parking.na.skrzyżowaniu.
z szosą.Kotórz.–.Szczedrzyk.–.Jezioro.Średnie),.

.12.km.długości .

Szlak prowadzi od przystanku autobusowego w  Osowcu 
(łatwy dojazd z Opola), następnie obok stacji PKP Osowiec 
Przystanek (pociągi osobowe z  Opola) poprzez Bory Tu-
rawskie nad brzeg Jeziora Srebrnego. Potem wiedzie przez 
Turawę obok zabytkowego pałacu do Kotorza Wielkiego 
(kilkaset metrów od szlaku barokowy kościół), by koroną 
zapory doprowadzić wzdłuż południowego brzegu Jeziora 
Turawskiego nad Jezioro Średnie.

Szlak żółty wokół Jeziora Turawskiego
Ȅ..Turawa,.ul ..Opolska.–.Turawa,.ul ..Ogrodowa –.

zapora.–.Jezioro.Średnie.–.Jezioro.
Małe.–.Turawa,.al ..Spacerowa.–.Turawa,.
al . Wędkarska –.Szczedrzyk.–.Jedlice.–.Dylaki.–.
Antoninek –.Turawa,.

Grüner Weg Kotórz Mały (Klein Kottorz) – 
Südufer des Turawskie Sees
Ȅ..Kotórz.Mały.PKP-Bahnhof.–.Turawskie.Wälder.–.

Kotórz.Wielki.–.Stausee.–.Südufer.des.Turawskie.
Sees.–.Turawa,.al ..Spacerowa.(Parkplatz.an.der.
Straßenkreuzung.Kotórz.–.Szczedrzyk.-.Średnie.See),
.8.km.Länge .

Ein nicht langer Weg, über den man vom Bahnhof in 
Kotórz Mały aus (hier halten Personenzüge aus Opole) 
schnell die Erholungsheime an den Seen Średnie und 
Małe erreichen kann. Anfangs geht man auf Waldwegen 
entlang der nördlichen Grenze der Turawskie Wälder, 
anschließend an der denkmalträchtigen Kirche in Kotórz 
Mały vorbei und dann durch das Dorf zum Stausee. Über 
den hohen Staudamm, der von Südwesten her den Tu-
rawskie See abgrenzt, gelangt man zum Średnie See.

Blauer Weg Osowiec (Königshuld) – Südufer 
des Turawskie Sees
Ȅ..Osowiec,.ul ..Opolska.–.Osowiec,.ul ..Leśna.–.

Osowiec,.ul ..Dworcowa.–.Trzęsina.–.Srebrne.
See.–.Turawa,.ul ..Opolska.–.Turawa,.ul ..
Kościuszki.–.Kotórz.Wielki.–.Stausee.–.Südufer.
des.Turawskie.Sees.–.Turawa,.al ..Spacerowa.
(Parkplatz.an.der.Straßenkreuzung.Kotórz.–.
Szczedrzyk.–.Średnie.See),

.12.km.Länge .

Der Weg führt von der Bushaltestelle in Osowiec aus 
(einfache Anfahrt aus Opole) am PKP-Bahnhof Osowiec 
Przystanek (Personenzüge aus Opole) vorbei und durch 
die Turawskie Wälder zum Ufer des Srebrne Sees. Danach 
verläuft er durch Turawa und am denkmalträchtigen Pa-
last vorbei nach Kotórz Wielki (Barockkirche einige hun-
dert Meter vom Weg entfernt), um entlang des Südufers 
des Turawskie Sees auf der Staudammkrone zum Średnie 
See zu führen.

Gelber Weg ringsherum des Turawskie Sees
Ȅ..Turawa,.ul ..Opolska.–.Turawa,.ul . Ogrodowa –.

Stausee.–.Średnie.See.–.Małe.See.–.Turawa,.
al . Spacerowa.–.Turawa,.al . Wędkarska –.
Szczedrzyk.–.Jedlice.–.Dylaki.–.Antoninek.–.
Turawa,

Szlaki piesze 
Wanderwege 
1:150 000
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Szlaki rowerowe

..24,5.km.długości,.oznakowanie.na.wielu.
odcinkach.niemal.zupełnie.zniszczone .

Długa, bardzo malownicza trasa wiodąca dookoła całe-
go Jeziora Turawskiego Dużego na długich odcinkach 
tuż przy samym brzegu, po zaporze oraz wale ograni-
czającym wody jeziora. Po drodze mija się liczne ośrodki 
wypoczynkowe na południowym oraz północnym brze-
gu, mniejsze akweny: Jezioro Średnie i Małe, a także ła-
chy i rozlewiska w pobliżu ujść Małej Panwi i Libawy do 
głównego jeziora.

Szlaki rowerowe
Okolice Turawy to wymarzone miejsce dla turystyki rowero-
wej. By przemierzać te strony na dwóch kółkach, nie trzeba 
wielkiej kondycji, bo teren jest tu z reguły zupełnie równin-
ny. Choć często zjeżdża się z asfaltowych szos i utwardzo-
nych tras na drogi polne oraz piaszczyste dukty, nie potrzeba 
terenowego roweru. Można tu jeździć nawet na zwykłym, 
prostym rowerem pozbawionym przerzutek. Szlaków rowe-
rowych jest w gminie Turawa znacznie więcej niż pieszych. 

Są one lepiej oznakowane, a w kluczo-
wych miejscach i  na skrzyżowaniach 
stoją tabliczki drogowskazowe z  po-
danymi odległościami. Większość tras 
wiedzie drogami o  znikomym natę-
żeniu ruchu samochodowego lub cał-
kiem zamkniętymi dla ruchu, a  także 
leśnymi duktami i ścieżkami. 

.24,5.km.Länge,.die.Beschilderungen.sind.in.
vielen.Abschnitten.fast.vollständig.zerstört .

Eine lange, sehr malerische Trasse, die ringsherum des 
gesamten Turawskie (Duże) Sees mit langen Abschnitten 
direkt am Ufer und über den Staudamm und Wall, der den 
See begrenzt, führt. Unterwegs passiert man zahlreiche 
Erholungsheime am Süd- und Nordufer sowie kleinere 
Wasserbecken – die Seen Średnie und Małe, als auch 
Sandbänke und Überschwemmungsgebiete in  Mün-
dungsnähe der Flüsse Mała Panew und Libawa in den 
Turawskie See.

Radwege
Die Umgebung Turawas ist ein traumhafter Ort für 
den Radtourismus. Um diese Gegenden auf zwei 
Rädern zu durchfahren, benötigt es keiner großen 
Kondition, da das Terrain in der Regel völlig eben ist. 
Obwohl man oft die asphaltierten und befestigten 
Straßen verlässt und über Feld- und Sandwege fährt, 
braucht man kein Geländerad. Man kann hier selbst 
auf einem einfachen Rad ohne Gangschaltung fahren. 
In der Gemeinde Turawa gibt es eindeutig mehr Rad-
wege, als Wanderwege. Sie sind besser ausgeschildert 
und an Schlüsselstellen sowie Kreuzungen stehen 
Wegweiser mit Entfernungsangaben. Der Großteil der 
Strecken führt über Straßen mit minimalem Autover-
kehr, oder solche, die komplett autofrei sind, als auch 
über Waldwege und –pfade. 

1.  Lasy Turawskie to idealne 
miejsce zarówno do 
pieszych, jak i rowerowych 
wypadów 
Die Turawskie Wälder sind 
ein idealer Ort für Ausflüge 
zu Fuß, als auch per Rad 

  K. Bzowski

Szlaki rowerowe 
Radwege 
1:150 000
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Szlaki rowerowe

Szlak czerwony nr 18-c Tarnowskie Góry – 
Opole (w woj. opolskim 71 km)
Ȅ..Przebieg.w obrębie.gminy.Turawa:.Jedlice –.

Dylaki.–.Antoninek.–.Turawa,.ul ..Harcerska –.
Turawa,.ul ..Opolska.–.Turawa,.ul ..Ogrodowa –.
zapora.–.Kotórz.Wielki,.ul ..Opolska.–.Niwki,.

.Ok ..13.km.długości .

Długodystansowy szlak rowerowy prowadzący z  Tar-
nowskich Gór (woj. śląskie) aż do Opola, który w okolicy 
Turawy przebiega wzdłuż północnego brzegu Jeziora 
Turawskiego, głównie leśnymi dróżkami i uliczkami po-
śród ukrytych w borach sosnowych ośrodków wczaso-
wych. Następnie trasa prowadzi przez centrum Turawy 
obok pałacu i  wzdłuż zapory do Lasów Turawskich na 
południowym brzegu jeziora, skąd podąża przez Niwki 
na południe. Pokonując go w przeciwną stronę, można 
z Turawy trafić przez Ozimek do Krasiejowa.

Szlak zielony nr 19-z Tarnowskie Góry – 
Bierdzany (w woj. opolskim 71 km)
Ȅ..Przebieg.w obrębie.gminy.Turawa:.

Szczedrzyk –.południowy.brzeg.Jeziora.
Turawskiego –.Jezioro.Małe.–.Jezioro.Średnie –.
zapora –.Turawa.–.Marszałki.–.Bory.Turawskie –.
Bierdzany,.

.Ok ..19.km.długości .

Kolejny szlak rozpoczynający się w  Tarnowskich Gó-
rach (woj. śląskie), który w okolicach Turawy przebiega 
wzdłuż południowego brzegu Jeziora Turawskiego, po-
tem przez centrum Turawy obok zabytkowego pałacu, 
a następnie długą asfaltową dróżką (zamkniętą dla ru-
chu) poprzez Bory Turawskie aż do Bierdzan z cennym 
kościołem drewnianym. Udając się z Turawy w przeciw-
ną stronę, można szlakiem tym dostać się przez Ozimek 
do Krasiejowa.

Szlak niebieski nr 112-n Turawa – Świerkle
Ȅ..Przebieg.w obrębie.gminy.Turawa:.Turawa –.

Marszałki.–.Trzęsina.–.Osowiec.–.Węgry.–.
Kolanowice,.

.Ok ..10,5.km.długości .

Niedługi szlak, którym z centrum Turawy dotrzeć moż-
na w okolice malowniczego Jeziora Srebrnego, a potem 

Roter Weg Nr. 18-c Tarnowskie Góry – Opole 
(Tarnowitz - Oppeln) 
Ȅ..(in.der.Woiwodschaft.Opole.71.km).In.

der.Gemeinde.Turawa:.Jedlice.–.Dylaki.–.
Antoninek –.Turawa,.ul ..Harcerska.–.Turawa,.
ul . Opolska.–.Turawa,.ul ..Ogrodowa.–.Stausee –.
Kotórz.Wielki,.ul ..Opolska.–.Niwki,

.Ca ..13.km.Länge .

Ein Fernradweg, der von Tarnowskie Góry (Woiwodschaft 
Śląskie) bis nach Opole führt. In der Umgebung Turawas 
verläuft er entlang des Nordufers des Turawskie Sees, vor-
rangig über Waldwege und –straßen inmitten der in den 
Kiefernwäldern versteckten Erholungsheime. Anschlie-
ßend führt der Weg durch das Zentrum von Turawa, am 
Palast vorbei und entlang des Stausees zu den Turawskie 
Wäldern am südlichen Seeufer, von wo aus er über Niwki 
nach Süden weiterläuft. In entgegengesetzter Richtung 
fahrend kann man von Turawa aus über Ozimek nach Kra-
siejów gelangen. 

Grüner Weg Nr. 19-z Tarnowskie Góry – 
Bierdzany (Tarnowitz - Bierdzan) 
Ȅ..(in.der.Woiwodschaft.Opole.71.km)

In.der.Gemeinde.Turawa:.Szczedrzyk.–.Südufer.
des.Turawskie.Sees.–.Małe.See.–.Średnie.
See –.Stausee.–.Turawa.–.Marszałki.–.Turawskie.
Wälder.–.Bierdzany,

.Ca ..19.km.Länge .

Ein weiterer Radweg, der in Tarnowskie Góry (Woiwod-
schaft Śląskie) beginnt. In der Umgebung von Turawa 
verläuft er entlang des Südufers des Turawskie Sees, dann 
durch das Zentrum von Turawa, am denkmalträchtigen 
Palast vorbei und anschließend auf einem Asphaltweg 
(für den Verkehr gesperrt) durch die Turawskie Wälder bis 
nach Bierdzany mit der wertvollen Holzkirche. In die an-
dere Richtung kann man mittels des Radwegs von Turawa 
über Ozimek nach Krasiejów gelangen.

Blauer Weg Nr. 112-n Turawa – Świerkle 
(Horst)
Ȅ..In.der.Gemeinde.Turawa:.Turawa.–.Marszałki.–.

Trzęsina.–.Osowiec.–.Węgry.–.Kolanowice,
.Ca ..10,5.km.Länge .

Szlaki rowerowe 
Radwege 
1:150 000
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do Osowca (przystanek PKP Osowiec, pociągi osobowe 
do Opola). Ze Świerkla, w którym kończy się oznakowa-
nie, łatwo dotrzeć szosą przez Czarnowąsy do Opola 
(ok. 11 km). Łączna długość szlaku: 20,7 km.

Szlak czarny nr 113-s Turawa – Jezioro 
Srebrne 
Ȅ..Turawa,.ul ..Opolska.–.Marszałki.–.Jezioro.

Srebrne,.
.2 km.długości .

Krótki szlak łącznikowy z centrum Turawy jest najprostszą 
drogą nad malownicze Jezioro Srebrne.

Szlak czarny nr 115-s Krzyżowa Dolina – 
Bierdzany
Ȅ..Przebieg.w obrębie.gminy.Turawa:.Poliwoda.

–.Zakrzów.Turawski.–.Ligota.Turawska.–.
Bierdzany,.

.Ok ..11.km.długości .

Szlak łączy m.in. Krasiejów z  miejscowościami w  pół-
nocnej części gminy Turawa, znanymi z  zabytkowych 
kościółków drewnianych. Prowadzi niemal wyłącznie 
bocznymi drogami lub duktami leśnymi: na odcinku 
w okolicach Turawy jedynie kilkaset metrów wiedzie po 
asfaltowych drogach w  Zakrzowie Turawskim. Łączna 
długość szlaku: 26,5 km.

Ein nicht langer Weg, über den man vom Zentrum 
Turawas aus in die Gegend des malerischen Srebrne Sees 
gelangen kann und danach nach Osowiec (PKP-Bahnhof 
Osowiec, Personenzüge nach Opole). Aus Świerkle, wo die 
Beschilderung endet, kann man einfach auf der Straße über 
Czarnowąsy nach Opole gelangen (ca. 11 km). Gesamte 
Streckenlänge: 20,7 km.

Schwarzer Weg Nr. 113-s Turawa – Srebrne See
Ȅ..Turawa,.ul ..Opolska.–.Marszałki.–.Srebrne.See,

.2.km.Länge .

Der kurze Verbindungsweg aus dem Zentrum von Turawa 
ist der einfachste Weg zum malerischen Srebrne See.

Schwarzer Weg Nr. 115-s Krzyżowa Dolina – 
Bierdzany (Kreuztal - Bierdzan)
Ȅ..In.der.Gemeinde.Turawa:.Poliwoda.–.Zakrzów.

Turawski.–.Ligota.Turawska.–.Bierdzany,
.Ca ..11.km.Länge .

Der Radweg verbindet u.a. Krasiejów mit den Orten im 
nördlichen Teil der Gemeinde Turawa, die für ihre denk-
malträchtigen Holzkirchen bekannt sind. Der Weg führt 
fast ausschließlich über Seitenstraßen oder Waldwege – 
im Abschnitt in der Gegend um Turawa führt er lediglich 
einige hundert Meter über Asphaltstraßen in Zakrzów 
Turawski. Gesamte Streckenlänge: 26,5 km.

Am Wasser

Nad wodą

Nad wodą
Jeziora Turawskie oferują wspaniałe warunki do wy-
poczynku nad wodą, ale też do bardziej aktywnego 
spędzania czasu na brzegu i na wodzie. Znajdziemy tu 
rozległe piaszczyste plaże, latem zalane słońcem i  za-
chęcające do zabawy i  wypoczynku. Ochłody można 
szukać podczas kąpieli: choć wody głównego Jeziora 
Turawskiego Dużego nie są najczystsze i  lepiej się 
w  nich nie zagłębiać, to jednak Jeziora Średnie oraz 
Srebrne mają wodę wystarczająco czystą. Ładne plaże 
z wygodnymi zejściami do wody zachęcają do kąpieli, 
której w letnie weekendy zażywają tłumy mieszkańców 
Opola i okolicznych miejscowości pośród zielonych, so-
snowych borów.

Warte polecenia jest zwłaszcza kąpielisko nad Je-
ziorem Średnim. Tu w  okresie wakacji letnich nad bez-
pieczeństwem kąpiących się czuwa ratownik. Wokół 
niewielkiego akwenu, omijając malowniczą wysepkę, 
można także pływać na wypożyczonych na miejscu 
rowerach wodnych. Na środku jeziora prócz wyspy do-
strzeżemy też niezwykłe urządzenie, napędzane energią 
wiatru. To aerator, zamontowany tu przez naukowców 
z Uniwersytetu Poznańskiego. Dzięki niemu woda w je-
ziorze jest z roku na rok coraz czystsza, bowiem urządze-
nie wtłacza pod wodę powietrze z  dodatkiem specjal-
nych preparatów, sprzyjających naturalnym procesom 

Am Wasser
Die Turawskie Seen bieten hervorragende Verhältnisse 
zum Erholen am Wasser, aber auch zum aktiveren Zeit-
vertreib am Ufer und auf dem Wasser. Man findet hier 
weitläufige Sandstrände vor, die im Sommer mit Sonne 
geflutet sind und zum Spielen und Erholen einladen. 
Abkühlung kann man während des Badens finden: Ob-
wohl das Gewässer des Turawskie (Duże) Sees nicht das 
sauberste ist und man dort lieber nicht eintauchen sollte, 
so haben die Seen Średnie und Srebrne doch ein ausrei-
chend sauberes Wasser. Schöne Strände mit bequemen 
Zugängen zum Wasser laden ein zum Baden, von denen 
an sommerlichen Wochenenden Massen an Einwohnern 
von Opole und den umliegenden Ortschaften inmitten 
der grünen Kiefernwälder Gebrauch machen. Empfeh-
lenswert ist der Badestrand am Średnie See. Während 
der Sommerferien wacht hier ein Rettungsschwimmer 
über die Sicherheit der Badenden. Auf dem Gewässer, die 
malerische Insel umfahrend, kann man auch mit vor Ort 
ausgeliehenen Tretbooten fahren. Mitten auf dem See 
erspäht man außer der Insel auch ein ungewöhnliches 
Gerät, das mit Windkraft betrieben wird. Es ist ein Aerator, 
der von Forschern der Universität Poznań montiert wurde. 
Dank ihm wird das Wasser im See von Jahr zu Jahr immer 
sauberer, da das Gerät Luft inklusive spezieller Preparate, 
die die natürlichen Prozesse der Selbstreinigung fördern, 

in das Wasser pumpt. Sollte 
der Aerator seine Prüfung be-
stehen (und alles deutet da-
rauf hin), so wird es vielleicht 
möglich sein auf die gleiche 
Weise die Wasserqualität im 
Turawskie (Duże) See mit der 
Zeit zu verbessern.

Obwohl sich das Gewäs-
ser des Turawskie (Duże) 
Sees nicht zum Baden eignet, 
so herrschen hier dennoch 

1.  Okolice Turawy to raj dla rowerzystów 
Die Umgebung Turawas ist ein Paradies 
für Radfahrer 

  K. Bzowski
2.  Widok na Jezioro Średnie 

Blick auf den Średnie See 
  UG Turawa
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jej samooczyszczania się. Jeśli aerator zda egzamin – 
a wszystko wskazuje na to, że tak się stanie – może uda 
się w  ten sam sposób poprawić z  czasem jakość wody 
także w Jeziorze Turawskim Dużym.

Choć wody Jeziora Turawskiego Dużego nie sprzy-
jają kąpielom, panują tu jednak wyśmienite warunki 
dla żeglarzy. Rozległość jeziora oraz jego znaczna głę-
bokość sięgająca kilkunastu metrów i stałe wiatry spra-
wiają, że to przyjazny akwen nawet dla początkujących. 
Dlatego będąc nad Turawą, warto pomyśleć o tym, czy 
nie chcielibyśmy spróbować swych sił pod żaglami: pro-
wadzenie jachtu żaglowego o dł. 7,5 m nie wymaga po-
siadania patentu żeglarza, choć oczywiście lepiej wziąć 
udział w  kursie żeglarskim i  zdobyć niezbędne umie-
jętności. Zachętą może być widok łodzi przecinających 
wodę zwłaszcza podczas licznych regat, organizowa-
nych na wodach jeziora przez Jacht Klub Opolski (m.in. 
o  puchar wójta Gminy Turawa pod koniec czerwca; 
siedziba Jacht Klubu: Opole, ul. Fieldorfa 6/1001, http://
www.jko.opole.pl, e-mail: jkoopole@o2.pl). Zimą, przy 
odpowiednich warunkach, można natomiast po zamar-
zniętych wodach jeziora mknąć w oszałamiającym tem-
pie na bojerach, czyli specjalnych żaglowych pojazdach 
poruszających się na płozach bezpośrednio po lodzie.

Obfitość wód w gminie zaciekawi na pewno wędka-
rzy. Wody Jeziora Turawskiego Dużego powierzone są 
opiece opolskiego okręgu Polskiego Związku Wędkar-
skiego i  słyną jako znakomite łowiska sandaczy. Trzeba 
jednak pamiętać, że do wędkowania na wodach PZW 
zawsze trzeba mieć (oczywiście, oprócz wędki) zezwole-
nie na amatorski połów ryb, kartę wędkarską (nie muszą 
jej posiadać cudzoziemcy i młodzież do 14 r. ż.), legity-
mację członkowską PZW lub zezwolenia okresowe oraz 
wypełniony rejestr połowów. Tak zaopatrzeni możemy 
już stanąć z wędką na brzegu jeziora, a także skorzystać 
ze Stanicy Wędkarskiej Rybaczówka, należącej do PZW 
(http://www.pzw.org.pl, e-mail: f.mandat@pzw.opole.pl, 
tel.: +48 77 4031006, północny brzeg jeziora koło Mari-
ny LOK). Można tu znaleźć noclegi, a także wypożyczyć 
łódź wędkarską. Prócz łowisk PZW moczyć wędkę można 
– i  to bez wszystkich wymienionych wyżej dokumen-
tów, tylko za odpowiednią opłatą – także na prywat-
nym łowisku „Kacze Doły” (http://www.kaczedoly.pl, 
tel.:  +48  606875556). Są to niewielkie wyrobiska żwiru, 
zalane wodą i  otoczone borami sosnowymi w  pobliżu 
Jeziora Srebrnego ok. 2 km na północ od Turawy.

ideale Verhältnisse für Segler. Die Weitläufigkeit des 
Sees sowie seine bedeutende Tiefe von mehreren Me-
tern und der stetige Wind sorgen dafür, dass es selbst 
für Anfänger ein angenehmes Gewässer ist. In Turawa 
verweilend sollte man sich deshalb überlegen, ob man 
seine Kräfte nicht unter den Segeln messen möchte. 
Das Führen einer Segeljacht von 7,5 m Länge erfordert 
keinen Segelschein, obwohl es natürlich besser ist an 
einem Segelkurs teilzunehmen und die notwendigen 
Kenntnisse zu erlangen. Anreiz kann der Anblick der 
durch das Wasser schneidenden Boote sein, vor allem 
während einer der vielen Regatten, die auf dem See 
vom Jacht Klub Opolski organisiert werden (z.B. um den 
Pokal des Gemeindevorstehers von Turawa Ende Juni; 
Sitz des Clubs: Opole, ul. Fieldorfa 6/1001, http://www.
jko.opole.pl, E-Mail: jkoopole@o2.pl). Im Winter kann 
man bei entsprechenden Verhältnissen mit berauschen-
dem Tempo auf Eisseglern über das gefrorene Wasser 
des Sees flitzen, also mit speziellen Segelfahrzeugen, 
die sich mittels Kufen direkt über das Eis bewegen. 

Der Wasserreichtum in der Gemeinde wird bestimmt 
die Angler interessieren. Das Gewässer des Turaws-
kie (Duże) Sees liegt in der Obhut des Polski Związek 
Wędkarski (PZW – Polnischer Anglerverband) – Ab-
teilung Opole, und ist für seine hervorragenden Zan-
derangelplätze bekannt. Man muss jedoch bedenken, 
dass man zum Angeln auf den Gewässern des PZW 
(außer der Angel natürlich) immer eine Erlaubnis zum 
Amateurfischen benötigt, eine Anglerkarte (Ausländer 
und Jugendliche bis 14 Jahren benötigen keine), eine 
Mitgliedskarte des PZW oder eine temporäre Erlaubnis 
sowie ein ausgefülltes Fischfangregister. So vorbereitet 
kann man bereits mit einer Angel am Seeufer stehen 
sowie die Stanica Wędkarska Rybaczówka (Angelstation) 
nutzen, die dem PZW angehört (http://www.pzw.org.
pl, E-Mail: f.mandat@pzw.opole.pl, Tel.: +48 77 4031006, 
nördliches Seeufer neben der Marina LOK). Hier kann 
man Übernachtungen finden oder ein Fischerboot aus-
leihen. Außer an den Angelplätzen des PZW kann man 
die Angel auch ohne die vorher aufgezählten Dokumen-
te eintauchen (gegen eine entsprechende Gebühr). Dies 
ist am privaten Angelplatz „Kacze Doły” möglich (http://
www.kaczedoly.pl, Tel.: +48 606875556). Es sind nicht 
große Kiesgruben, die geflutet und von Kiefernwäldern 
umringt wurden und in der Nähe des Srebrne Sees etwa 
2 km nördlich von Turawa liegen.

Andere Formen der aktiven Erholung

Inne formy aktywnego wypoczynku

Inne formy aktywnego 
wypoczynku
Łagodne krajobrazy pól i  lasów wokół Turawy zachęcają 
do wędrówek pieszych czy też rowerowych, ale można je 
również przemierzać konno. W Lasach Turawskich na połu-
dnie od Kotorza znajdziemy nawet oznaczony szlak konny, 
poprowadzony szerokimi drogami i liniami oddziałowymi.

Przemierzając lasy, możemy także zapuścić się między 
drzewa, by poszukać grzybów czy różnych leśnych owoców, 
przede wszystkich borówek, czarnych jagód oraz malin. 
Oczywiście, trzeba uważać, by nie zbłądzić, bo lasy są tu roz-
ległe, a przecinające je linie oddziałów i leśne drogi są często 
bardzo do siebie podobne, co może utrudniać orientację.

Nad wodami Jeziora Turawskiego można zająć się 
obserwacją ptaków – przeróżne ich gatunki szczególnie 
upodobały sobie szuwary, piaszczyste łachy i płycizny we 
wschodniej części głównego jeziora, blisko ujść Małej Pan-
wi i Libawy. Prócz wielu gatunków wodnych i brodzących, 
gnieżdżących nad jeziorem, można tu często obserwować 
orły bieliki, zaś w okresie przelotów jesiennych i zimowych 
także dziesiątki innych gatunków, które chętnie zatrzymu-
ją się nad Jeziorem Turawskim na odpoczynek. Także inne 
miejsca w  gminie sprzyjają obserwacji gatunków wod-
nych. Na większości akwenów przebywają łabędzie, zaś 
wiele innych gatunków chętnie zatrzymuje się na skrytych 
w lasach na północ od Turawy stawach hodowlanych Mar-
szałki. Pośród lasów żyje wiele innych ptaków; łatwo usły-
szeć i zaobserwować różne gatunki dzięciołów, spotkać tu 

Andere Formen 
der aktiven 
Erholung
Die sanften Felder- und Waldland-
schaften ringsherum von Turawa 
laden zu Fuß- oder Radwanderun-
gen ein. Man kann sie aber auch 
auf dem Pferd durchqueren. In den 
Turawskie Wäldern südlich von 
Kotórz findet man sogar einen aus-
geschilderten Reitweg vor, der auf 
breiten Straßen und Waldschnei-
sen geführt wurde. 

Den Wald durchquerend kann 
man sich auch zwischen die Bäume 

begeben, um Pilze oder verschiedenartige Waldbeeren, 
vor allem Preiselbeeren, Heidelbeeren und Himbeeren, 
zu suchen. Natürlich muss man aufpassen, um sich nicht zu 
verlaufen, da die Wälder hier weitläufig sind und die sie 
durchschneidenden Waldschneisen und -wege sich sehr 
oft ähneln, was die Orientierung erschweren kann. 

Am Gewässer des Turawskie Sees kann man Vögel be-
obachten – verschiedenartige Arten haben sich vor allem 
das Schilf, die Sandbänke und das flache Wasser im östli-
chen Teil des Sees nahe der Mündungen der Mała Panew 
und Libawa ausgesucht. Neben den vielen Wasser- und 
Stelzvogelarten, die am See nisten, kann man hier auch 
oft Seeadler beobachten. In der Zeit der herbstlichen und 
winterlichen Vogelzüge des Weiteren zig andere Arten, 
die gerne am Turawskie See rasten. Auch andere Orte in 
der Gemeinde begünstigen die Observation von Was-
servogelarten. Auf dem Großteil der Gewässer verweilen 
Schwäne. Viele andere Arten hingegen rasten gerne an 
den in den Wäldern nördlich von Turawa versteckten 
Fischzuchtteichen Marszałki. In den Wäldern leben viele 
andere Vögel. Es fällt leicht verschiedene Spechtarten 
zu hören und zu sehen. Man kann hier auch auf Raben, 
Mäusebussards, einige Eulenarten sowie viele andere tref-
fen. Die über den Seen jagenden Seeadler nisten in den 
Kiefernwäldern der Umgebung, 
allerdings sollte man sich ihren 
Nestern nicht nähern, um die 
königliche Gattung nicht zu ver-
schrecken.

1.  Na terenie gminy często organi-
zowane są regaty 
Im Gemeindegebiet werden oft 
Regatten veranstaltet 

  UG Turawa
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można również kruki, myszołowy, wybrane gatunki sów 
i wiele innych. Polujące nad jeziorami bieliki gnieżdżą się 
w borach sosnowych w okolicy, lecz do ich gniazd lepiej 
się nie zbliżać, by nie płoszyć tego królewskiego gatunku.

Okolice Turawy – 
LGD „Kraina Dinozaurów”

Okolice Turawy, dzięki Jeziorom Turawskim, bliskości Opola 
i łatwej dostępności komunikacyjnej, mają spory potencjał 
turystyczny. Aby podnieść jeszcze możliwości rozwoju tury-
styki, wykorzystując m.in. rozgłos, jaki przyniosły regionowi 
odkrycia paleontologiczne w  Krasiejowie pod Ozimkiem, 
Turawa oraz kilka sąsiadujących ze sobą gmin w powiecie 
opolskim, oleskim i  strzeleckim, leżących w  dolinie Małej 
Panwi i  jej sąsiedztwie, utworzyły Lokalną Grupę Działania 
„Kraina Dinozaurów”. Do stowarzyszenia, którego początki 
sięgają 2005 r., a które ostatecznie ukształtowało się trzy lata 
później, weszły oprócz gminy Turawa także gminy: Chrzą-
stowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Zawadzkie i Zę-
bowice. Stowarzyszenie, które zrzesza także inne podmioty 
oprócz samorządów terytorialnych, pragnie również dbać 
o  rozwój lokalnej gospodarki w taki sposób, by jednocze-
śnie udało się zachować kultywowane od pokoleń tradycje 
i  lokalne dziedzictwo materialne i  niematerialne. Dzięki 
środkom z  programu LEADER, stowarzyszenie zajmuje się 
zarówno dofinansowywaniem projektów związanych z or-

Umgebung von Turawa – 
LGD „Kraina Dinozaurów” 
(„Land der Dinosaurier”) 
Die Umgebung von Turawa besitzt dank der Turawskie Seen, 
der Nähe zu Opole und einer leicht zugänglichen Kommu-
nikation ein enormes touristisches Potenzial. Um die Mög-
lichkeiten der Tourismusexpansion zu heben und u.a. die 
Bekanntheit, die die paläontologischen Funde in Krasiejów 
bei Ozimek der Region gebracht haben, zu nutzen, haben 
Turawa und einige Nachbargemeinden der Kreise Opole, 
Olesno und Strzelce, die allesamt im Tal der Mała Panew 
und ihrer Umgebung liegen, die Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Dinozaurów” (Lokale Arbeitsgruppe „Land der Dino-
saurier”) gegründet. Dem Verband, dessen Anfänge bis in 
das Jahr 2005 reichen und der drei Jahre später endgültig 
formiert wurde, gehören neben der Gemeinde Turawa an: 
Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Zawadz-
kie und Zębowice. Der Verband, der ebenfalls andere Teil-
nehmer außer der territorialen Selbstverwaltung vereinigt, 
möchte sich auch um die Entwicklung der lokalen Wirtschaft 
kümmern. Dabei sollen die seit Generationen kultivierten 
Traditionen und das lokale, materielle und immaterielle Erbe 
bestehen bleiben. Dank der Mittel aus dem Programm LEA-
DER befasst sich der Verband sowohl mit der Bezuschussung 
von Projekten, die mit der Organisation verschiedenartiger 
Schulungen und der Beteiligung der Bevölkerung sowie der 

Umgebung von Turawa – LGD „Kraina Dinozaurów” 
(„Land der Dinosaurier”) 

Okolice Turawy – LGD „Kraina Dinozaurów”

ganizacją różnorodnych szkoleń i aktywizacji mieszkańców, 
szeroko pojętym rozwojem turystyki, jak też organizacją im-
prez lokalnych, renowacji interesujących obiektów i zabyt-
ków oraz wsparciem przedsiębiorczości (zwłaszcza pozarol-
niczej). Formalnie siedzibą stowarzyszenia jest Krasiejów, ale 
biuro znajduje się w Spóroku koło Kadłuba (ul. Guznera 3, 
http://www.krainadinozaurow.pl, e-mail: krainadino@onet.
eu, tel.: +48 77 4611225).

Motorem rozwoju regionu ma być turystyka wykorzy-
stująca potencjał drzemiący w światowej sławy odkryciach 
z  dziedziny paleontologii w  Krasiejowie, ale też gęsta sieć 
znakowanych tras rowerowych, przebiegających poprzez 
tereny atrakcyjne przyrodniczo i  kulturowo, m.in. wzdłuż 
obiektów związanych z dawną działalnością hutniczą w do-
linie Małej Panwi. Atrakcyjność terytorium, na którym działa 
LGD, podnoszą też tutejsze wody: Jeziora Turawskie oraz 
piękny i wciąż jeszcze mało znany szlak kajakowy Małej Pan-
wi. Znaczną część obszaru, na którym działa stowarzyszenie, 
zajmują lasy kompleksu Stobrawsko-Turawskiego, zaś na 
pozostałych znajdziemy tereny rolnicze oraz wsie, w których 
mieszkańcy do dziś zachowali wiele ciekawych miejscowych 
obyczajów i tradycje. Wiele miejscowości może poszczycić 
się cennymi zabytkami, zwłaszcza drewnianej architektury 
sakralnej. Dla wszystkich zainteresowanych dawnym prze-
mysłem interesujące mogą być pozostałości starych zakła-
dów i obiektów hutniczych, związanych z funkcjonującym 
w  regionie od XVI w. hutnictwem żelaza, pozyskującym 
surowiec z  miejscowych rud darniowych i  korzystającym 
z  obfitości niezbędnego w  dawnym procesie hutniczym 
drewna oraz energii płynącej z wód, głównie Małej Panwi.

Najważniejsze atrakcje turystyczne „Krainy Dinozau-
rów” to, prócz Jezior Turawskich i  zabytków w  gminie 
Turawa, także Jura Park w  Krasiejowie, przyciągają-
cy coraz większe rzesze turystów nie tylko z  regionu 
opolskiego, ale i  ze znacznie odleglejszych stron kraju 
i  zagranicy. Jura Park to przedsięwzięcie zaplanowane 
z rozmachem. Park powstał w miejscu wyrobiska, gdzie 
odkryto kości prehistorycznych gadów: jest to pierwsze 
tego typu znalezisko na terenie Polski, bowiem do tej 
pory na terenie naszego kraju znajdowano co najwyżej 
tropy dinozaurów. Obejmuje nie tylko właściwą część 
parku z  modelami dinozaurów, ale też rodzinny park 
rozrywki z wieloma atrakcjami oraz dopiero powstające 
wielkie Muzeum Ziemi. W samej miejscowości Krasiejów 
znajduje się także niewielkie Muzeum Paleontologiczne. 
Cennymi, choć niedocenianymi pamiątkami i zabytkami 

breit geführten Tourismusexpansion zu tun haben, als auch 
der Organisation von Lokalfesten, der Renovierung interes-
santer Objekte und Denkmäler sowie dem Unterstützen des 
Unternehmerwesens (vor allem des nicht landwirtschaftli-
chen). Formal ist Krasiejów der Sitz des Verbandes, das Büro 
steht allerdings in Spórok bei Kadłub (ul. Guznera 3, http://
www.krainadinozaurow.pl, E-Mail: krainadino@onet.eu, Tel.: 
+48 77 4611225). 

Der Entwicklungsmotor der Region soll der Tourismus 
sein, der das vor sich hin dösende Potenzial der paläon-
tologischen Funde von Weltrang in Krasiejów nutzen will, 
als auch ein dichtes Netz an ausgeschilderten Radwegen, 
die durch die natürlich und kulturell attraktiven Gebiete 
verlaufen, u.a. entlang von Objekten, die mit dem eins-
tigen Hüttewesen im Mała Panew Tal verbunden sind. 
Die Attraktivität des Territoriums, in dem die LGD agiert, 
heben auch die hiesigen Gewässer – die Turawskie Seen 
sowie der schöne und noch immer wenig bekannte Ka-
jakwasserweg auf der Mała Panew. Einen Großteil des 
Gebietes, in dem der Verband arbeitet, beanspruchen die 
Wälder des Stobrawsko-Turawski Komplexes. Im übrigen 
Teil findet man Agrarflächen sowie Dörfer, in denen die 
Einwohner bis heute viele interessante, lokale Bräuche 
und Traditionen erhalten haben. Viele Orte können sich 
mit wertvollen Denkmälern rühmen, vor allem mit der 
hölzernen Sakralarchitektur. Für diejenigen, die sich für 
die einstige Industrie interessieren, können die Überreste 
alter Betriebe und Hüttewerke von Interesse sein, die mit 
dem ab dem 16. Jh in der Region funktionierenden Hüt-
tewesen verbunden sind. Sie erhielten die Rohstoffe aus 
den örtlichen Raseneisenerzen und nutzten den Reich-
tum des für den damaligen Hütteprozess notwendigen 
Holzes sowie die fließende Energie der Gewässer, vor al-
lem des Flusses Mała Panew. 

Die wichtigste Touristenattraktion im „Land der Dino-
saurier“ ist außer der Turawskie Seen und der Denkmäler 
in der Gemeinde Turawa auch der Jura Park in Krasiejów, 
der immer größere Touristenmenge aus der Region von 
Opole sowie viel entfernteren Teilen des Landes und aus 
dem Ausland anlockt. Der Jura Park ist eine großformatig 
geplante Investition. Der Park entstand anstelle der Grube, 
in der die Knochen der vorzeitli-
chen Echsen gefunden wurden. 
Es ist der einzige Fundort seiner 
Art in ganz Polen, da man bis-
lang im Landesgebiet höchstens 

1.  Pośród turawskich lasów żyje wiele 
gatunków ptaków 
Inmitten der Wälder von Turawa leben 
viele Vogelarten 

  UG Turawa
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6Ǡ są te związane z hutnictwem. Warto tu wymienić przede 
wszystkim żelazny, łańcuchowy most wiszący w Ozimku, 
przerzucony nad Małą Panwią już w 1827 r. To najstarsza 
taka konstrukcja na całym kontynencie europejskim. 
Innym ciekawym obiektem jest pozostałość kanału hut-
niczego prowadzącego z Zawadzkiego do Kolonowskie-
go, przebiegającego równolegle do szosy łączącej oba 
miasta. Prócz tych obiektów warto wspomnieć o  wielu 
rezydencjach pałacowych i  dworach, rozrzuconych po 
wsiach całego regionu. Należy do nich m.in. duży pałac 
w  Turawie, pałace w  Radawiu, Dobrodzieniu i  Zębowi-
cach, zameczek myśliwski w Zawadzkiem i inne. 

Niezwykle cenne – i to w skali kraju – są zabytki drew-
nianej architektury sakralnej. Prócz opisanych wcześniej 
kościołów w  Zakrzowie i  Bierdzanach są to piękne świą-
tynie w  Radawiu i  Dobrodzieniu. Inne obiekty sakralne 
to murowane kościoły późnobarokowe lub XIX-wieczne, 
wznoszone w  różnych stylach w  wielu wsiach i  miastecz-
kach regionu.

Spuren von Dinosauriern fand. Der Park umfasst nicht nur 
den eigentlichen Teil mit Dinosauriermodellen, sondern 
auch einen Vergnügungspark für Familien mit vielen At-
traktionen sowie dem erst entstehenden Muzeum Ziemi 
(Landmuseum). Im Ort Krasiejów befindet sich auch das 
nicht große Paläontologiemuseum. Kostbare, jedoch 
nicht gewürdigte Andenken und Denkmäler sind solche, 
die mit dem Hüttewesen verbunden sind. Erwähnenswert 
ist vor allem die eiserne Kettenhängebrücke in Ozimek, 
die bereits 1827 über die Mała Panew gespannt wurde. Es 
ist die älteste Konstruktion dieser Art auf dem gesamten 
europäischen Kontinent. Ein weiteres, interessantes Ob-
jekt sind die Überreste des Hüttekanals von Zawadzkie 
nach Kolonowskie, der parallel zur Straße verläuft, die 
beide Städte verbindet. Außer diesen Objekten sind die 
vielen Palastresidenzen und Herrenhöfe erinnerungswür-
dig, die über die Dörfer der Region verstreut liegen. Dazu 
gehört u.a. der große Palast in Turawa, die Paläste in Ra-
dawie, Dobrodzień und Zębowice, das Jagdschlösschen 
in Zawadzkie und andere. Besonders kostbar, und das von 
nationalem Rang, sind die Denkmäler der hölzernen Sak-
ralarchitektur. Neben den vorher beschriebenen Kirchen 
in Zakrzów und Bierdzany gehören die schönen Gottes-
häuser in Radawie und Dobrodzień dazu. Weitere Sakral-
objekte sind gemauerte Kirchen aus dem Spätbarock oder 
dem 19. Jh, die in verschiedenen Stilen in vielen Dörfern 
und Städtchen der Region errichtet wurden. 

1.  W „Krainie Dinozaurów” 
Im „Land der Dinosaurier“ 

  K. Bzowski

1.  W okolice Turawy warto również 
dotrzeć rowerem 

  K. Bzowski
2.  Regaty na Jeziorach Turawskich 

  UG Turawa

Propozycje wycieczek 
na terenie gminy 
i w okolicy 

Ausflugsvorschläge 
im Gemeindegebiet 
und der Umgebung

3Rozdział
Kapitel



38

Ausflugsvorschläge.im.Gemeindegebiet.und.der.Umgebung
Propozycje.wycieczek.na.terenie.gminy.i.w.okolicy

3

39

ǶǶ

Turawa i okolice

Turawa und der Umgebung

Wokół Jeziora Turawskiego 
(rowerowa/piesza)
Ȅ..Turawa.–.Antoninek.–.Dylaki.–.Jedlice.–.

Szczedrzyk.–.Jezioro.Małe.–.Jezioro.Średnie.–.
Kotórz.Wielki.–.Turawa,.

.24,5.km.długości

Znakomita trasa zwłaszcza dla rowerzystów, okrążająca 
całe Jezioro Turawskie Duże. Niemal w połowie wiedzie 
drogami asfaltowymi, jednak o  niewielkim natężeniu 
ruchu, poza tym prowadzi drogami bitymi lub leśnymi 
duktami. Nadaje się również dla pieszych, choć wówczas 
jest to długa, całodniowa wędrówka. Można ją skrócić, 
docierając na piechotę wzdłuż północnego brzegu jezio-
ra do Jedlic bądź Szczedrzyka i stąd wrócić autobusem 
do Kotorza Wielkiego lub Turawy.

Wyruszamy z Turawy sprzed pałacu i  nadleśnictwa, 
zmierzając na północ ul. Opolską za znakami czerwone-
go szlaku rowerowego. Na skraju lasu po prawej widać 
już wał zapory – tu piesi mogą wspiąć się schodami 
na koronę zapory, kontynuując wędrówkę na szczycie 
wału. Na rowerze jedziemy natomiast prosto długą aleją 
przez las. Około 1 km od skraju lasu po lewej widać obok 
drogi ogrodzony płotem wspaniały okaz dębu bezszy-
pułkowego. Jego wiek szacuje się na 400 lat, jest to więc 
najstarszy okaz tego gatunku w Polsce (znacznie starsze 
są natomiast dęby szypułkowe). Potężny pień zdobi 
maleńka kapliczka. Chwilę potem skręcamy w  prawo 
w  ul.  Harcerską. Szlak kluczy teraz pośród ośrodków 

Ringsherum des Turawskie Sees 
(per Rad / zu Fuß)
Ȅ..Turawa.–.Antoninek.–.Dylaki.–.Jedlice.–.

Szczedrzyk.–.Małe.See.–.Średnie.See.–.Kotórz.
Wielki.–.Turawa,

.24,5.km.Länge

Eine hervorragende Route, vor allem für Radfahrer, die den 
gesamten Turawskie (Duże) See umrundet. Fast die Hälfte 
des Weges führt über Asphaltstraßen mit einem nicht gro-
ßen Verkehrsaufkommen sowie über befestigte Straßen und 
Waldwege. Sie ist auch für Fußgänger geeignet, allerdings ist 
das dann eine lange, eintägige Wanderung. Man kann den 
Ausflug auch abkürzen, in dem man zu Fuß entlang des Nor-
dufers nach Jedlice oder Szczedrzyk gelangt und von dort 
per Bus nach Kotórz Wielki oder Turawa zurückkehrt. 

Es geht in Turawa vor dem Palast und Oberforstamt los. 
In Richtung Norden folgt man den Markierungen des roten 
Radweges auf der ul. Opolska. Am Waldrand zur Rechten 
sieht man bereits den Staudamm – hier können die Fuß-
gänger über Treppen die Dammkrone erklimmen und die 
Wanderung oben fortführen. Auf dem Fahrrad fährt man 
auf der langen Allee durch den Wald weiter. Etwa 1 km vom 
Waldrand entfernt sieht man links von der Straße ein wun-
derbares, umzäuntes Exemplar einer Traubeneiche. Ihr Alter 
wird auf 400 Jahre geschätzt, somit ist sie das älteste Exemp-
lar ihrer Art in Polen (deutlich älter sind die Stieleichen). Den 
mächtigen Stamm ziert ein winziger Bildstock. Kurz darauf 
biegt man rechts in die ul. Harcerska ein. Der Weg schlängelt 

wczasowych na północnym brzegu Jeziora Turawskiego. 
Po minięciu ostatnich zabudowań, zagłębiamy się w las, 
by w  końcu trafić do wsi Dylaki, mijając przy drewnia-
nym mostku na Libawie kilka pięknych okazów dębów. 
Tu wkrótce odbijamy w prawo do lasu (spotykając nie-
bieski szlak rowerowy). Pokonujemy teraz prawie 3,5 km 
leśnymi drogami (uwaga na znaki!) i docieramy do Je-
dlic. Przejeżdżamy mostem na lewy brzeg Małej Panwi 
za znakami zielonego i niebieskiego szlaku rowerowego 
(czerwony wiedzie prosto do Ozimka) i  jedziemy szosą 
do Szczedrzyka. Piesi zaraz za ostatnimi zabudowaniami 
Jedlic mogą skręcić w prawo w polną drogę (znaki żółte 
i  czerwone, jednak bardzo zatarte) i  dotrzeć w  okolicy 
przepompowni Jedlice do wału wzdłuż południowego 
brzegu jeziora, którym udać się należy w lewo, omijając 
od północy Szczedrzyk.

Rowerzyści mogą w Szczedrzyku zatrzymać się koło 
ceglanego, neoromańskiego kościoła z XIX w. oraz pięk-
nego pomnika poległych w I wojnie światowej, a następ-
nie jechać dalej zielonym szlakiem. Na skraju wsi skręca-
my w  las (do tego miejsca dochodzą też szlaki piesze), 
opuszczamy szosę i  kierujemy się ścieżką wzdłuż połu-
dniowego brzegu Jeziora Turawskiego, czyli ul. Węd-
karską. Mijamy pierwsze ośrodki wczasowe i docieramy 
nad Jezioro Małe, a  następnie Średnie. Szlak rowerowy 

sich nun zwischen den Erholugsheimen am Nordufer des Tu-
rawskie Sees. Nach dem Passieren der letzten Heime vertieft 
man sich im Wald, um ins Dorf Dylaki zu gelangen. Neben 
der Brücke über die Libawa fährt man an mehreren schönen 
Eichen vorbei. Kurze Zeit später biegt man rechts in den Wald 
ein (und trifft auf den blauen Radweg). Man legt nun knapp 
3,5 km auf Waldwegen zurück (Schilder beachten!) und er-
reicht Jedlice. Den Markierungen des grünen und blauen 
Radweges folgend fährt man über die Brücke auf das linke 
Ufer der Mała Panew und weiter nach Szczedrzyk. Der rote 
Radweg führt direkt nach Ozimek. Fußgänger können hinter 
der letzten Bebauung von Jedlice rechts auf einen Feldweg 
einbiegen (gelbe und rote Markierungen, jedoch stark ver-
wischt) und in der Umgebung des Um-
pumpwerkes Jedlice den Staudamm 
am Südufer des Sees erreichen. Hier 
links abbiegen und Szczedrzyk nörd-
lich umgehen. Die Radfahrer können in 
Szczedrzyk neben der aus Ziegelstein 
gemauerten, neoromanischen Kirche 
aus dem 19. Jh sowie dem schönen 
Denkmal für die Gefallenen des 1. 
Weltkriegs anhalten. Danach folgt man 
dem grünen Radweg. Am Dorfrand 
biegt man in den Wald ein (hierher füh-

1.  Jezioro Średnie 
 Średnie See 

  UG Turawa
2.  Neoromański kościół z XIX w. 

oraz pomnik poległych 
w I wojnie światowej 
w Szczedrzyku 
Neoromanische Kirche aus 
dem 19. Jh sowie das Denk-
mal für die Gefallenen des 
1. Weltkriegs in Szczedrzyk 

  K. Bzowski



40

Ausflugsvorschläge.im.Gemeindegebiet.und.der.Umgebung
Propozycje.wycieczek.na.terenie.gminy.i.w.okolicy

3

Ƕ

41

Ƕ

Turawa i okolice

Turawa und Umgebung

prowadzi stąd szosą aż do Kotorza Wielkiego, zaś szla-
ki piesze okrążają Jezioro Średnie od północy. Taki też 
wariant lepiej wybrać, jadąc na rowerze, by zjechać na 
szosę naprzeciwko skrzyżowania z drogą do Niwki. Gdy 
już znajdziemy się w  Kotorzu Wielkim, szlak rowerowy 
(znów obok zielonego pojawia się czerwony) prowadzi 
aleją u stóp zapory, a potem ul. Ogrodową do miejsca, 
z którego zaczęliśmy wycieczkę. Piesi mogą natomiast iść 
cały czas koroną zapory aż do szlabanu, przy którym mu-
szą zejść na dół i żółtym szlakiem przez niewielki zagaj-
nik nad Małą Panwią również wrócić do centrum Turawy.

Spacer po zaporze (piesza/rowerowa)
Ȅ..Turawa.–.zapora.–.Kotórz.Wielki.–.Kotórz.Mały,

.7 km.długości

Krótka trasa, przeznaczona przede wszystkim dla pie-
szych, pozwala na przyjemne dotarcie do Turawy od 
stacji PKP w  Kotorzu Małym (zatrzymują się tu pociągi 
osobowe z  Opola). Można tędy udać się też w  kierun-
ku ośrodków wypoczynkowych nad jeziorami Średnim 
i Małym po południowej stronie Jeziora Turawskiego.

Od stacji kolejowej w Kotorzu Małym z  ładnie odre-
staurowanym ceglanym budynkiem stacyjnym (obecnie 
dom mieszkalny) udajemy się za znakami zielonego 
szlaku pieszego wzdłuż torów na południe, przecinając 
szosę z Zawady do Turawy obok przejazdu kolejowego. 
Wkrótce ul. Kolejowa się kończy, a za ostatnimi domami 
i niewielką, zarastającą powoli polaną wchodzimy do so-
snowego lasu. Po kilkuset metrach szlak skręca w  lewo 
i  prowadzi następnie cały czas prosto na wschód leśną 
dróżką poprzez Lasy Turawskie, przecinając kolejne linie 
oddziałowe biegnące z północy na południe. Po prawie 
2,5 km wędrówki lasem wychodzimy na jego skraj, by 
obok samotnego, nowego domu dotrzeć pośród pól 
do zabudowań Kotorza Wielkiego. Tu po chwili wydo-
stajemy się na szosę (ul. Opolska) niemal naprzeciwko 
zabytkowego kościoła (zob. s. 17). Teraz zmierzamy szosą 
przez wieś aż do zakrętu u stóp zapory. Tu warto wspiąć 
się na jej koronę i udać się górą ku północy, równolegle 
do biegnącej dołem alei (tamtędy podążają rowerzyści). 
Kiedy dojdziemy do szlabanu i zejścia z zapory, musimy 
skierować się na dół i za niewyraźnymi znakami żółtego 
szlaku przechodzimy wątłą ścieżyną przez zagajnik nad 
brzegiem Małej Panwi do ul. Ogrodowej, którą dojdzie-
my do centrum Turawy obok pałacu i nadleśnictwa.

ren auch die Fußwanderwege), verlässt die Straße und folgt 
dem Weg entlang des Südufers des Turawskie Sees, also der 
ul. Wędkarska. Die ersten Ferienheime passierend gelangt 
man zum Małe See und anschließend zum Średnie See. 

Der Radweg verläuft von hier aus auf der Hauptstraße bis 
nach Kotórz Wielki, der Fußwanderweg widerrum umkreist 
den Średnie See von Norden her. Es ist lohnenswert die letzte 
Variante zu wählen, um auf dem Rad die Hauptstraße nach 
Kotórz in Höhe der Kreuzung mit der Straße nach Niwki zu 
erreichen. Nachdem man sich in Kotórz Wielki befindet, führt 
der Radweg (zum grünen Weg gesellt sich wieder der rote) 
entlang einer Allee am Fuße des Staudamms, danach über 
die ul. Ogrodowa bis zum Ausgangspunkt des Ausflugs. Die 
Fußgänger hingegen können die ganze Zeit lang auf der 
Dammkrone spazieren, bis sie den Schlagbaum erreichen. 
Hier müssen sie hinabsteigen und dem gelben Wanderweg 
durch einen kleinen Hain an der Mała Panew folgend ins Zen-
trum von Turawa zurückkehren.

Spaziergang auf dem Staudamm  
(zu Fuß / per Rad)
Ȅ..Turawa.–.Stausee.–.Kotórz.Wielki.–.Kotórz.Mały,

.7.km.Länge

Die kurze Route, die vor allem für Fußgänger gedacht ist, 
erlaubt vom PKP-Bahnhof in Kotórz Mały aus (Personen-
züge aus Opole) ein angenehmes Ankommen in Turawa. 
Hier entlang kann man sich auch zu den Erholungshei-
men an den Seen Średnie und Małe auf der Südseite des 
Turawskie Sees begeben. 

Vom Bahnhof in Kotórz Mały aus, mit dem schön restau-
rierten Stationsgebäude aus Ziegelstein (heute ein Wohn-
haus), begibt man sich den Beschilderungen des grünen 
Fußwanderweges folgend entlang der Bahngleise nach 
Süden. Dabei kreuzt man die Straße Zawada – Turawa am 
Bahnübergang. Kurz darauf endet die ul. Kolejowa. Hinter 
den letzten Häusern und einer kleinen, zuwachsenden Wiese 
geht man in den Kiefernwald hinein. Nach einigen hundert 
Metern biegt der Weg nach links ab und führt dann die 
ganze Zeit auf einem Waldweg durch die Turawskie Wälder 
geradeaus nach Osten. Unterwegs passiert er Waldschnei-
sen, die von Norden nach Süden verlaufen. Nach fast 2,5 km 
der Waldwanderung erreicht man den Rand, um an einem 
einsamen, neuen Haus vorbei und inmitten von Feldern 
die Bebauungen von Kotórz Wielki zu erreichen. Kurz dar-
auf kommt man gegenüber der denkmalträchtigen Kirche 

(siehe S. 17) auf der ul. Opolska raus. 
Nun durchschreitet man das Dorf bis zur 
Biegung am Fuße des Staudamms. Hier 
ist es lohnenswert die Dammkrone zu er-
klimmen und auf ihr nach Norden zu ge-
hen, parallel zu der unten verlaufenden 
Allee (auf der die Radfahrer fahren).

Wenn man den Schlagbaum und das 
Dammende erreicht, muss man sich nach 
unten begeben und den undeutlichen 
Markierungen des gelben Wanderweges 
folgen. Auf dem kaum sichtbaren Pfad 
durch einen Hain am Ufer der Mała Panew 
erreicht man die ul. Ogrodowa, auf der 
man ins Zentrum von Turawa, neben den 
Palast und das Oberforstamt, kommt.

An den Srebrne See (zu Fuß / per Rad)
Ȅ..Turawa.–.Marszałki.–.Srebrne.See.–.Trzęsina.–.

Turawa,.
.11.km.Länge

Die Route bietet mehrere Varianten an, um aus dem Zentrum 
Turawas an den besonders malerischen, von Wald umringten 
Srebrne See zu gelangen. Man kann sie zu Fuß oder per Rad 
bewältigen (dann allerdings mit einigen Modifikationen). 

Aus Turawas Zentrum begibt man sich auf der Haupt-
straße in Richtung Rzędzów und Kadłub Turawski und 
folgt den Markierungen des grünen und roten Radweges. 
Als Nächstes biegt man in die Seitenstraße ul. Lipowa ein 
(der rote Weg führt geradeaus weiter, nach links biegen 
der grüne Weg und der aus entgegengesetzter Richtung 
ankommende blaue Weg). Man geht direkt an den Häusern 
vorbei und dann am Waldrand entlang bis zum Forsthaus 
Marszałki. Hier folgt man dem blauen Radweg und biegt 
links ab (der grüne Weg führt durch die Wälder nach Bierd-
zany). Kurz darauf geht man erneut 
zwischen Bebauungen der Sied-
lung Marszałki. Nach dem Kreuzen 
der ul. Sosnowa betritt man gleich 
darauf den Wald. Der Waldweg 
führt zur löchrigen Straße aus Tu-
rawa – hier biegt man rechtwinklig 
nach rechts ab, um auf dem blauen 
Wanderweg (dieses Mal dem für 

Nad jezioro Srebrne  
(piesza/rowerowa)
Ȅ..Turawa.–.Marszałki.–.Jezioro.Srebrne.–.

Trzęsina.–.Turawa,.
.11.km.długości

Trasa oferuje kilka wariantów dotarcia z  centrum Turawy 
nad wyjątkowo malownicze, okolone lasami Jezioro Srebr-
ne. Można pokonać ją pieszo lub na rowerze (wówczas jed-
nak trzeba ją nieznacznie zmodyfikować).

Z centrum Turawy udajemy się szosą w kierunku Rzę-
dowa i Kadłuba Turawskiego za znakami zielonego i czer-
wonego szlaku rowerowego. Następnie skręcamy w bocz-
ną ul. Lipową (szlak czerwony prowadzi prosto, skręcają 
w  lewo szlaki zielony i  dochodzący z  przeciwnej strony 
niebieski). Idziemy prosto obok domów, potem skrajem 
lasu do leśniczówki Marszałki i tu za niebieskim szlakiem 
rowerowym skręcamy w  lewo (zielony prowadzi prosto 
lasami do Bierdzan). Po chwili znów idziemy pośród zabu-
dowań osiedla Marszałki, a zaraz po przecięciu ul. Sosno-
wej wchodzimy do lasu. Dukt leśny doprowadza do dziu-
rawej szosy z Turawy – tu odbijamy pod kątem w prawo, 
by dojść niebieskim szlakiem (tym razem jednak pieszym) 
do parkingu i plaży nad Jeziorem Srebrnym. Możemy stąd 
iść zachodnim brzegiem (w lewo) do kolejnego parkingu 
przy północno-zachodnim krańcu akwenu, gdzie szlak 
ponownie przecina szosę z  Turawy i  wiedzie prosto do 
lasu. To odcinek trudny dla rowerzystów ze względu na 
kłopotliwe przejścia przez płynący głębokim parowem 

1.  Spacery po turawskiej zaporze  
są popularne zarówno wśród  
mieszkańców gminy,  
jak i turystów 
Spaziergänge auf dem Staudamm 
von Turawa sind sowohl bei den 
Gemeindeeinwohnern, als auch 
den Touristen beliebt 

  K. Bzowski
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potok, za którym szlak ścieżką wyprowadza na bitą drogę 
leśną. Udając się nią w lewo, docieramy do skraju lasu i za-
budowań Trzęsiny. Na zakręcie szosy asfaltowej spotyka-
my ponownie niebieski szlak rowerowy i skręcamy w lewo 
(szlak pieszy prowadzi prosto do Osowca). Ul. Srebrną 
pośród zabudowań idziemy prosto (na rozwidleniu wy-
bieramy lewą odnogę) ponownie do lasu i  docieramy 
do skrzyżowania obok parkingu nad Jeziorem Srebrnym. 
Stąd szosą w prawo do Turawy pozostają niecałe 2 km. 

Z wizytą u śląskiego dinozaura (rowerowa)
Ȅ..Turawa.–.Kotórz.Wielki.–.Niwki.–.Dębska.

Kuźnia.–.Nowa.Schodnia.–.Krzyżowa.Dolina –.
Krasiejów.–.Ozimek.–.Antoniów.–.Dylaki.–.
Rzędzów.–.Turawa,.

.41.km.długości

Długa trasa rowerowa z  Turawy do największej atrakcji 
turystycznej jej okolic, tj. Jura Parku w Krasiejowie, a tak-
że do hutniczego miasta Ozimek. Prowadzi mniej więcej 
w  połowie drogami asfaltowymi, a  w połowie leśnymi 
drogami i ścieżkami.

Początkowo jedziemy z Turawy za znakami czerwonego 
szlaku rowerowego w kierunku Opola – do zapory ul. Ogro-
dową i  wzdłuż zapory do Kotorza Wielkiego. Potem szlak 
prowadzi szosą i w prawo, do Niwki. W tej małej wsi, na skrzy-
żowaniu z  charakterystyczną kapliczką stojącą na samym 
środku drogi odbijamy w  prawo, a  na skraju lasu w  lewo. 

Fußgänger) zum Parkplatz und Strand am Srebrne See zu 
gelangen. Von hier aus kann man entlang des Westufers 
(nach links) zum nächsten Parkplatz am nordwestlichen 
Rand des Gewässers gehen, wo der Wanderweg erneut die 
Straße nach Turawa schneidet und direkt in den Wald führt. 
Dieser Abschnitt ist für Radfahrer unbequem auf Grund des 
schwierigen Überganges durch den in einer tiefen Schlucht 
fließenden Bach. Dahinter führt der Wanderweg auf eine 
befestigte Waldstraße. Nach links gehend erreicht man 
den Waldrand und die Bebauungen von Trzęsina. An der 
Biegung der Asphaltstraße trifft man wieder auf den blauen 
Radweg und biegt links ab (der Fußwanderweg führt weiter 
nach Osowiec). Auf der ul. Srebrna geht man inmitten der 
Bebauungen geradeaus (an der Weggabelung den linken 
Weg nehmen) und erneut in den Wald hinein und erreicht 
die Kreuzung neben dem Parkplatz am Srebrne See. Von 
hier aus sind es nicht ganze 2 km per Straße nach Turawa.

Zu Besuch beim schlesischen Dinosaurier 
(per Rad)
Ȅ..Turawa.–.Kotórz.Wielki.–.Niwki.–.Dębska.

Kuźnia.–.Nowa.Schodnia.–.Krzyżowa.Dolina.–.
Krasiejów.–.Ozimek.–.Antoniów.–.Dylaki.–.
Rzędzów.–.Turawa,.

.41.km.Länge

Eine lange Route von Turawa aus zur größten Touristenat-
traktion der Umgebung, d.h. dem Jura Park in Krasiejów 

Teraz szlak czerwony prowadzi w skos ścieżką przez las przez 
ok. 1,5 km aż do leśnego duktu, którym jedziemy w lewo. Po 
chwili szlak czerwony skręca w prawo, a my jedziemy prosto 
aż do Dębskiej Kuźni zaczynającym się tu czarnym szlakiem 
rowerowym. Tu przecinamy szosę nr 46 z Opola do Ozimka, 
linię kolejową, a następnie ponownie wjeżdżamy do lasów 
na wschód od miejscowości. Czarny szlak rowerowy wkrót-
ce się kończy na leśnej drodze, którą dalej prowadzi nas na 
wschód długim, prostym odcinkiem żółty szlak rowerowy. 
Mijamy leśny rezerwat przyrody Srebrne Źródło. Potem już 
asfaltowymi drogami dojeżdżamy do Krzyżowej Doliny, skąd 
szosą trafimy do Krasiejowa. Tu od stacji kolejowej możemy 
prosto bocznymi uliczkami Cegielnianą i Słoneczną dotrzeć 
do parkingu przed wejściem do Jura Parku. Po zwiedzeniu 
tego obiektu wracamy do stacji kolejowej, ale tym razem 
przekraczamy tory, by udać się ul. Spóracką do niewielkiego 
Muzeum Paleontologicznego w centrum Krasiejowa. Można 
tu także obejrzeć duży, efektowny neobarokowy kościół pa-

rafialny z pocz. XX w. Koło kościoła skręcamy w lewo – prowa-
dzą tu znaki niebieskiego i czerwonego szlaku rowerowego.

Z Krasiejowa wzdłuż Małej Panwi jedziemy do Ozimka. 
Przekraczamy Małą Panew i  ul. Wyzwolenia dojeżdżamy 
do skweru w centrum miasta. Pieszy deptak po lewej na 
ul. Hutniczej prowadzi do cennego zabytku techniki: łań-
cuchowego, żelaznego mostu wiszącego nad Małą Pan-
wią. To najstarszy taki most na kontynencie europejskim, 
otwarty w 1827 r. Za rzeką widać zabudowania założonej 

sowie ins Hüttewesenstädtchen Ozimek. Die Route führt 
zur Hälfte über Asphaltstraßen und zur Hälfte über Wald-
wege und –pfade. 

Anfangs folgt man aus Turawa dem rotmarkierten 
Radweg in Richtung Opole – bis zum Staudamm über die 
ul. Ogrodowa und entlang des Damms nach Kotórz Wielki. 
Danach führt der Radweg auf der Straße und nach rechts 
nach Niwki. In diesem kleinen Dorf biegt man an der Kreu-
zung mit dem charakteristischen Bildstock in der Straßen-
mitte nach rechts ab und am Waldrand dann nach links. 

Nun führt der rote Radweg schräg durch den Wald (etwa 
1,5 km) bis zum Waldpfad, auf dem man nach links fährt. Kurz 
darauf biegt der rote Weg rechts ab, die Fahrt geht jedoch auf 
dem hier beginnenden schwarzen Radweg geradeaus nach 
Dębska Kuźnia weiter. Hier kreuzt man die Straße Nr. 46 Opo-
le – Ozimek und die Bahnlinie und fährt nachfolgend östlich 
der Ortschaft erneut in den Wald hinein. Der schwarze Rad-
weg endet kurze Zeit später an einer Waldstraße. Hier führt 

der gelbe Radweg in einem langen, geraden 
Abschnitt nach Osten weiter. Man passiert 
das Waldnaturreservat Srebrne Źródło. An-
schließend erreicht man Krzyżowa Dolina 
über asphaltierte Straßen, von wo aus man 
auf der Hauptstraße nach Krasiejów gelangt. 
Vom Bahnhof aus kommt man über die Sei-
tenstraßen ul. Cegielniana und ul. Słoneczna 
zum Parkplatz am Eingang des Jura Parks. 

Nach dem Besichtigen dieses Objek-
tes kehrt man zum Bahnhof zurück. Die-
ses Mal überquert man jedoch die Gleise, 
um über die ul. Spóracka das nicht große 
Paläontologiemuseum im Zentrum von 
Krasiejów zu erreichen. Hier kann man 
auch die große, effektvolle, neobarocke 
Pfarrkirche von Anfang des 20. Jh besich-
tigen. Neben der Kirche biegt man links 
ab – der blaue und rote 

Radweg verlaufen hier.
Von Krasiejów aus fährt man ent-

lang des Flusses Mała Panew nach 
Ozimek. Den Fluss überquerend ge-
langt man auf der ul. Wyzwolenia zum 
Square im Stadtzentrum. Der Gehweg 
an der ul. Hutnicza links führt zum 
wertvollen Technikdenkmal – der ei-
sernen Kettenhängebrücke über die 

1.  Stawy Marszałki 
Die Marszałki-Teiche 

 K. Bzowski
2.  Ozimek – łańcuchowy 

most wiszący, najstarszy 
tego typu w Europie 
Ozimek – Kettenhänge-
brücke, die älteste dieser 
Art in Europa 

  K. Bzowski
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jeszcze w  XVIII w. huty żelaza „Mała Panew”. W  centrum 
Ozimka można również obejrzeć neoklasycystyczny ko-
ściół ewangelicki z I poł. XIX w. Z miasta wyjeżdżamy dalej 
za znakami niebieskiego i czerwonego szlaku i przez An-
toniów jedziemy do Jedlic. Stąd zmierzamy przez lasy do 
Dylaków. Tu szlak niebieski skręca w prawo, a my udajemy 
się czerwonym w lewo, by jadąc wzdłuż północnego brze-
gu Jeziora Turawskiego, dotrzeć w końcu do Turawy.

Leśne ścieżki – na północ od Turawy przez 
Lasy Turawskie (rowerowa)
Ȅ..Turawa.–.Marszałki.–.Bierdzany.–.Ligota.

Turawska.–.Zakrzów.Turawski.–.Paliwoda.–.
Biestrzynnik.–.Dylaki.–.Antoninek.–.Turawa,

.36.km.długości

Bardzo przyjemna trasa na nieśpieszną, kilkugodzinną 
wycieczkę na rowerze – wiedzie głównie przez lasy i bory 
sosnowe, prawie wyłącznie drogami zamkniętymi dla ru-
chu lub o znikomym natężeniu. Podczas wycieczki można 
zatrzymać się w kilku uroczych miejscach nad wodą oraz 
zwiedzić piękne kościoły drewniane.

Z Turawy jedziemy zielonym szlakiem rowerowym na 
północ, a  następnie szosą w  kierunku Kadłuba, z  której 
odbijamy w lewo na ul. Lipową. Wkrótce wjeżdżamy w las 

Mała Panew. Es ist die älteste Brücke dieser Art auf dem 
europäischen Kontinent und wurde 1827 eröffnet. Hinter 
dem Fluss sieht man die Bebauungen der noch im 18. Jh 
gegründeten Eisenhütte „Mała Panew”. Im Zentrum von 
Ozimek kann man ebenfalls die neoklassizistische, evan-
gelische Kirche aus der ersten Hälfte des 19. Jh besichti-
gen. Aus der Stadt fährt man den Markierungen des blau-
en und roten Weges folgend und gelangt über Antoniów 
nach Jedlice. Die Wälder durchfahrend kommt man nach 
Dylaki und biegt hier mit dem roten Weg nach links ab. 
Der blaue Weg biegt nach rechts ab. Entlang des Nordu-
fers des Turawskie Sees fahrend kommt man am Ende in 
Turawa an.

Waldwege – durch die Turawskie Wälder 
nördlich von Turawa (per Rad)
Ȅ..Turawa.–.Marszałki.–.Bierdzany.–.Ligota.

Turawska.–.Zakrzów.Turawski.–.Paliwoda.–.
Biestrzynnik.–.Dylaki.–.Antoninek.–.Turawa,.

.36.km.Länge

Eine sehr angenehme Route für eine gemächliche, mehr-
stündige Radtour – sie führt vor allem durch Wälder und 
Kiefernwälder fast ausschließlich auf Straßen, die für den 
Verkehr gesperrt sind oder ein sehr geringes Verkehrs-
aufkommen besitzen. Während des Ausflugs kann man 
an mehreren schönen Orten am Wasser halten sowie 
schöne Holzkirchen besichtigen. 

Von Turawa aus fährt man auf dem grünen Radweg 
nach Norden und anschließend auf der Straße in Richtung 
Kadłub. Links in die ul. Lipowa abbiegend fährt man nach 
kurzer Zeit in den Wald und passiert das voraus liegende 
Forsthaus Marszałki. Der grüne Radweg führt über eine für 
den Autoverkehr gesperrte Asphaltstraße (stark zerstörte 
Fahrbahn) im Wald. Nach einigen Kilometern auf dem 
durch alte Bäume verschatteten Deich schneidet man die 
inmitten des Waldes versteckten Zuchtteiche Marszałki – 
Lebensraum vieler Wasservogelarten. Anschließend fährt 
man weiterhin durch den Wald nach Norden und kommt 
an Kreuzungen mit Straßenkreuzen und einem miniatur-
großen Bildstock von 1866, der an einem Baum hängt, 
vorbei. Schließlich verlässt der Weg den Wald und man 
erreicht die Straße von Ozimek ins nahe Bierdzany über 
Kadłub. Bevor man dem schwarzen Radweg folgend in die 
Seitenstraße rechts abbiegt, ist es lohnenswert 100 m wei-
ter zur schönen Holzkirche zu fahren (siehe S. 16).

i  mijamy na wprost leśniczówkę Marszałki. Zielony szlak 
rowerowy prowadzi zamkniętą dla ruchu, asfaltową (choć 
z bardzo zniszczoną nawierzchnią), leśną drogą. Po kilku 
kilometrach ocienioną starymi drzewami groblą przeci-
namy skryte wśród lasów stawy hodowlane Marszałki 
– siedlisko wielu gatunków ptaków wodnych. Następnie 
zmierzamy wciąż przez lasy na północ, mijając skrzyżowa-
nia z przydrożnymi krzyżami oraz miniaturową, zawieszoną 
na drzewie kapliczkę z 1866 r. Wreszcie szlak opuszcza las 
i wyjeżdżamy wprost na szosę z Ozimka przez Kadłub do 
pobliskich Bierdzan. Nim skręcimy w boczną drogę w pra-
wo za znakami czarnego szlaku rowerowego, warto podje-
chać 100 m dalej, pod piękny kościół drewniany (zob. s. 16). 

Z Bierdzan czarny szlak rowerowy prowadzi najpierw 
pośród pól na wschód obok dużej rozdzielni energetycz-
nej, a potem skręca w prawo, by lasami dotrzeć do leśni-
czówki Ligota Turawska oraz dużej hurtowni materiałów 
budowlanych na skraju wsi Ligota. Teraz jedziemy poprzez 
pola, potem kawałek skrajem lasu. W oddali wśród pól po-
jawiają się sylwetki kościołów w  Zakrzowie Turawskim, 
a szlak zaraz potem odbija od ściany lasu w prawo (brak 
oznakowania skrętu!) wyraźną drogą pomiędzy polami 
uprawnymi. Wkrótce dojeżdżamy na skraj tej wsi, tuż obok 
maleńkiego kościoła drewnianego (zob. s. 22).

Od kościoła szlak wiedzie do skrzyżowania z szosą obok 
przystanku autobusowego – jedziemy w prawo, w kierun-
ku Kadłuba Turawskiego, ale już po 200 m odbijamy w lewo 
w asfaltową dróżkę (ul. Poliwodzka). Prowadzi ona prosto 
do lasu, gdzie kończy się asfalt. Stąd krótki odcinek przez las 
zaprowadzi nas do Poliwody. To urocze miejsce w okolonej 

Aus Bierdzany führt der schwarze Radweg erst über 
Felder am großen Umspannwerk vorbei nach Osten und 
biegt dann rechts ab, um durch den Wald zum Forsthaus 
Ligota Turawska sowie zum großen Baumaterialgroßhan-
del am Rande des Dorfes Ligota zu gelangen. Nun fährt 
man durch Felder, danach am Waldrand entlang. In der 
Ferne zeigen sich inmitten der Felder die Silhouetten der 
Kirchen von Zakrzów Turawski und der Radweg biegt kurz 
darauf von der Waldkante nach rechts (fehlende Abbie-
gemarkierung!) auf einen deutlichen Weg zwischen den 
Ackerfeldern ab. In Kürze erreicht man den Dorfrand, di-
rekt an der winzigen Holzkirche (siehe S. 22). 

Von der Kirche aus führt der Weg zur Kreuzung mit 
der Hauptstraße neben der Bushaltestelle. Man fährt hier 
nach rechts, in Richtung Kadłub Turawski, um schon nach 
200m links auf einen Asphaltweg (ul. Poliwodzka) abzu-
biegen. Er führt direkt zum Wald, wo der Asphalt aufhört. 
Ein kurzer Abschnitt durch den Wald führt von hier nach 
Poliwoda. Es ist ein reizvoller Ort umringt von Wald im 
Tal der Libawa. Hier wächst eine riesige Stieleiche (Na-
turdenkmal), neben der für Touristen Bänke und Tische 
vorbereitet wurden. Etwas weiter, am Ufer der Fischtei-
che, steht ein denkmalträchtiger, doch stark umgebauter 
Herrenhof sowie ein zwischen den Bäumen versteckter, 
schöner Bildstock. Hier beginnt erneut 
der Asphalt und man trifft auf den 
blauen Radweg. Er führt entlang wei-
terer Fischteiche ins Dorf Biestrzynnik 
und dann auf einer befestigten Straße 
nach Dylaki, wo man die Straße Ozimek 

1.  Kapliczka w Poliwodzie 
Bildstock in Poliwoda 

  K. Bzowski
2.  Stawy w Poliwodzie 

Teiche in Poliwoda 
  K. Bzowski
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lasami dolinie Libawy. Rośnie tu olbrzymi dąb szypułkowy 
(pomnik przyrody), obok którego przygotowano ławeczki 
i  stoły dla turystów. Nieco dalej, nad brzegiem ciągu sta-
wów rybnych, stoi zabytkowy, choć mocno przebudowany 
dwór oraz skryta wśród drzew ładna kapliczka. Tu zaczyna 
się znów asfalt, trafiamy także na niebieski szlak rowerowy. 
Prowadzi on nas obok kolejnych stawów do wsi Biestrzyn-
nik, a  potem bitą drogą do Dylaków, gdzie przecinamy 
szosę z  Ozimka do Bierdzan. Zaraz potem szlak niebieski 
odbija w lewo, ale tą samą drogą dochodzi do ul. Szymo-
na czerwony szlak rowerowy. Udajemy się prosto za jego 
znakami, by przez lasy wzdłuż północnego brzegu Jeziora 
Turawskiego dojechać z powrotem do Turawy.

Do stolicy województwa  
– wycieczka do Opola  
(rowerowa/piesza)
Ȅ..Turawa.–.Kotórz.Wielki.–.Niwki.–.

Chrząstowice –.Suchy.Bór.–.Lędziny.–.Opole,.
ul . Częstochowska,.

.18,5.km.długości
Ȅ..Wariant.trasy.przez.Zbicko:.Niwki.–.Droga.

Zbicka.–.Zbicko.–.Lędziny;.14,5.km.długości

Przyjemna, bo wiodąca głównie dróżkami i ścieżkami leśny-
mi trasa, łącząca Turawę z Opolem. Szlak rowerowy jest nie-
źle oznakowany i nadaje się także dla pieszych. Można rów-
nież dotrzeć do Opola nieco inną trasą – z Niwek, udając się 
czerwonym szlakiem pieszym w poprzek Lasów Turawskich 
tzw. Drogą Zbicką, która następnie obok dworu w Zbicku 
doprowadza piękną aleją lipową do głównej szosy w oko-
licy Lędzin, a  stąd można pojechać do Opola autobusem 
lub udać się dalej równoległą do szosy ścieżką rowerową 
wzdłuż ul. Częstochowskiej do niedalekiego już miasta.

Z biegiem Panwi  
(samochodowa + spływ kajakowy)
Ȅ..Turawa.–.Szczedrzyk.–.Ozimek.–.Krasiejów –.

Kolonowskie.–.Zawadzkie.–.Dobrodzień –.
Zębowice.–.Radawie.–.Zakrzów.Turawski –.
Kadłub.Turawski.–.Rzędzów.–.Turawa,.

.88.km.długości

Trasa wycieczki samochodowej, pozwalająca zobaczyć naj-
ciekawsze miejsca w dolinie Małej Panwi oraz gminach „Kra-
iny Dinozaurów”. Po drodze warto zatrzymać się w Ozimku, 

– Bierdzany kreuzt. Gleich dahinter biegt der blaue Rad-
weg nach links ab. Auf dem gleichen Weg erreicht der rote 
Radweg die ul. Szymona. Man folgt den Beschilderungen, 
um durch den Wald am Nordufer des Turawskie Sees nach 
Turawa zurückzukehren. 

In die Woiwodschaftshauptstadt  
– Ausflug nach Opole (per Rad / zu Fuß)
Ȅ..Turawa.–.Kotórz.Wielki.–.Niwki.–.

Chrząstowice.–.Suchy.Bór.–.Lędziny.–.Opole,.
ul . Częstochowska,

..18,5.km.Länge
Ȅ..Routenvariante.über.Zbicko:.Niwki.–.Droga.

Zbicka.–.Zbicko.–.Lędziny,.14,5.km.Länge

Eine angenehme Route, da sie vorrangig über Waldwege 
und –pfade verläuft und Turawa mit Opole verbindet. Der 
Radweg ist nicht schlecht ausgeschildert und eignet sich 
auch für Fußgänger. Nach Opole kann man auch anders 
gelangen – aus Niwki, den roten Fußwanderweg quer 
durch die Turawskie Wälder nutzend, den sog. Zbicka 
Weg. Dieser verläuft am Herrenhof in Zbicko vorbei und 
führt als schöne Lindenallee zur Hauptstraße in der Ge-
gend um Lędziny. Von dort aus kann man per Bus nach 
Opole fahren, oder sich auf dem parallel zur Straße ver-
laufenden Radweg an der ul. Częstochowska zur bereits 
nahen Stadt begeben.

Mit dem Flusslauf der Panew  
(per Auto + Kajakfahrt)
Ȅ..Turawa.–.Szczedrzyk.–.Ozimek.–.Krasiejów.–.

Kolonowskie.–.Zawadzkie.–.Dobrodzień.–.
Zębowice.–.Radawie.–.Zakrzów.Turawski.–.
Kadłub.Turawski.–.Rzędzów.–.Turawa,.

.88.km.Länge

Diese Route für einen Autoausflug erlaubt es die interes-
santesten Orte im Tal der Mała Panew sowie den Gemein-
den des „Landes der Dinosaurier” zu sehen. Unterwegs ist 
es lohnenswert in Ozimek anzuhalten, wo sich die älteste 
Eisenhängebrücke des Kontinents befindet. Eine weitere 
Attraktion ist Krasiejów samt Jura Park, dem Paläonto-
logiemuseum und der ansehnlichen Neobarockkirche 
von Anfang des 20. Jh. In Kolonowskie kann man eine 
interessante Kirche sowie eine alte Holzhütte sehen und 
sich anschließend nach Zawadzkie begeben und dabei 

gdzie znajduje się najstarszy na kontynencie żelazny most 
wiszący. Kolejna atrakcja to Krasiejów z Jura Parkiem, Mu-
zeum Paleontologicznym oraz okazałym, neobarokowym 
kościołem z pocz. XX w. W Kolonowskiem można zobaczyć 
interesujący kościół oraz starą chatę drewnianą, a następnie 
udać się do Zawadzkiego, oglądając ciągnący się wzdłuż 
szosy dawny kanał hutniczy, łączący oba miasta. W  Za-
wadzkiem obok dawnych zabudowań przemysłowych stoi 
ciekawy neogotycki kościół Świętej Rodziny oraz kamienny 
kościół ewangelicki. 

Przepływająca obok Zawadzkiego i  Kolonowskiego 
Mała Panew to piękny i dziki szlak kajakowy. Stosunkowo 
łatwy, a wyjątkowo urokliwy jest wiodący lasami odcinek 
rzeki między Zawadzkiem a Kolonowskiem. Można tu zor-
ganizować 4–5-godzinny spływ na dystansie ok. 12 km.

Jeśli nie zdecydujemy się na spływ kajakowy, mamy 
dość czasu, by kontynuować wycieczkę, udając się samo-
chodem do Dobrodzienia. W tym niewielkim miasteczku 
jest nieduży rynek z  zabytkowym ratuszem i  kościołem, 
XIX-wieczny pałac, a przede wszystkim cenny, drewniany 
kościół cmentarny z 1. poł. XVII w. Z kolei w Zębowicach 
ponad malowniczym stawem wyrasta potężna bryła 
 XIX-wiecznego kościoła oraz zaniedbany zespół pałaco-
wo-parkowy. Kolejny pałacyk, tym razem w dobrym sta-
nie, znajduje się w Radawiu, gdzie zwiedzić można jeszcze 
jeden kościółek drewniany (być może nawet z ok. 1500 r.). 
Nim dojedziemy do Turawy, warto zatrzymać się przy 
drewnianej świątyni w Zakrzowie Turawskim (zob. s. 22).

den ehemaligen Hüttekanal besichtigen, der entlang der 
Straße verläuft und beide Städte verbindet. In Zawadzkie 
steht neben den früheren Industriebebauungen die in-
teressante, neogotische Kirche der Hl. Familie sowie die 
evangelische Kirche aus Stein. 

Die an Zawadzkie und Kolonowskie vorbeifließende 
Mała Panew ist ein schöner und wilder Kajakweg. Recht 
einfach und äußerst reizvoll ist der durch den Wald 
führende Flussabschnitt zwischen Zawadzkie und Kolo-
nowskie. Man kann hier eine 4- bis 5-stündige Kajakfahrt 
auf ca. 12 km Länge organisieren. Sollte man sich nicht 
für eine Kajakfahrt entscheiden, so hat man genügend 
Zeit, um den Ausflug fortzuführen und mit dem Auto 
nach Dobrodzień zu fahren. In diesem nicht großen 
Städtchen gibt es einen nicht großen Markt mit denk-
malträchtigem Rathaus und einer Kirche, einen Palast 
aus dem 19. Jh sowie die wertvolle, hölzerne Friedhof-
skirche aus der ersten Hälfte des 17. Jh. In Zębowice 
widerrum erhebt sich über dem malerischen Teich 
der mächtige Körper einer Kirche aus dem 19. Jh sowie 
der vernachlässigte Palast- und Parkkomplex. Ein wei-
terer Palast, dieses Mal in gutem Zustand, befindet sich 
in Radawie, wo man noch eine weitere Holzkirche (viel-
leicht sogar von um 1500) besichtigen 
kann. Bevor man Turawa erreicht, ist 
es lohnenswert am hölzernen Gottes-
haus in Zakrzów Turawski anzuhalten 
(siehe S. 22).

1.  Przydrożna kapliczka  
w Radawiu 
Bildstock am Straßenrand 
in Radawie 

  K. Bzowski



Informacje praktyczne
Noclegi
Gospodarstwa agroturystyczne
Agroturystyka Tęcza, Anna i Piotr Ebisch, ul. Zielona 10, Rzędów, tel.: +48 77 
4212708, http://www.agroturystyka-tecza.com.
Gospodarstwo agroturystyczne Jannogród, ul. Bocianowa 9a, Zawada, tel.: +48 77 
4740019, e-mail: matula@zielonegoscince.pl, http://www.agroturystyka-zawada.pl.

Hotele i zajazdy
Dworek Jana, ul. Opolska 15, Bierdzany, tel.: +48 77 5560468, 
e-mail: info@dworekjana.pl, http://www.dworekjana.pl.
Zacisze, ul. Biwakowa 2 (brzeg północny), Turawa, tel.: +48 77 4029030, 
e-mail: biuro@zaciszeturawa.pl, http://www.zaciszeturawa.pl.
Zielony, w Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowym Borowik (zob. niżej).

Ośrodki wypoczynkowe (tylko obiekty całoroczne)
Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe Borowik, ul. Biwakowa 24 (brzeg północny), 
Turawa, tel.: +48 77 4212361, http://www.turawa.com.pl (też pensjonat Manhattan 
i hotel Zielony).
Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej Korab, ul. Spacerowa 4 (brzeg 
południowy), Turawa, tel.: +48 77 4212071, e-mail: rezerwacja@korab-turawa.
pl,http://www.korab-turawa.pl.
Kormoran, ul. Biwakowa 22 (brzeg północny), Turawa, tel.: +48 77 4212296, 
e-mail: biuro@ow-kormoran-turawa.pl, http://www.ow-kormoran-turawa.pl.
Mała Panew, ul. Wędkarska 8 (brzeg południowy), Turawa, tel.: +48 77 4212090, 
e-mail: info@malapanew.ow.pl, http://www.malapanew.ow.pl.
Marina LOK, ul. Opolska 56 (brzeg północny), Turawa, tel.: +48 513607029, 
e-mail: biedronabzbz@wp.pl, http://marinalok.pl.
Peters, ul. Spacerowa 2 (brzeg południowy), Turawa, tel.: +48 77 4212089, 
http://peters.obitur.pl.
Ośrodek Wędkarsko-Turystyczny Rybaczówka, ul. Opolska 56 (brzeg północny), 
Turawa, tel.: +48 77 4031006, e-mail: f.mandat@pzw.opole.pl, 
http://www.pzw.org.pl (zakładka „Rybaczówka Turawa”).
Pola kempingowo-namiotowe Turawik nad Jez. Turawskim Dużym (północny 
brzeg) i Jez. Średnim (południowy brzeg), tel.: +48 602536127, 
e-mail: turawik@poczta.fm, http://www.turawik.pl.
Wodnik, ul. Cicha 1 (brzeg południowy), Turawa, tel.: +48 77 4212238, 
e-mail: wodnik@wodnik.ow.pl, http://www.wodnik.ow.pl.

Kultura, wydarzenia
Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Turawa nad Jeziorem Srebrnym, maj.
Turawskie Biegi Przełajowe, Turawa, maj.
Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Gminy Turawa, Osowiec, czerwiec.
Regaty o Puchar Wójta Gminy Turawa, Jezioro Turawskie (przystań Jacht Klubu 
Opolskiego na południowym brzegu), koniec czerwca.
Lato w Zawadzie – festyn, Zawada, czerwiec/lipiec.
Lato w Osowcu – festyn, Osowiec, połowa lipca.
Turniej o Puchar Wójta Gminy Turawa w piłce nożnej seniorów, sierpień.
Dożynki gminne, wrzesień.

Aktywny wypoczynek
Wypożyczalnie sprzętu wodnego
Marina LOK, zob. noclegi – łodzie wędkarskie i żaglowe.
OW Jowisz, ul. Spacerowa 6 (południowy brzeg), Turawa, tel.: +48 77 4212360, 
e-mail: biuro@owjowisz.pl, http://www.owjowisz.pl – sezonowo, rowery wodne, 
kajaki, łodzie wiosłowe.
OW Peters, zob. noclegi – sezonowo.
OW Syrenka, ul. Jagodowa (północny brzeg), Turawa, tel.: +48 608377772, 
e-mail: syrenka@home.pl, http://www.syrenka.home.pl – sezonowa, łodzie 
wędkarskie.
Zajazd Jowisz, ul. Harcerska 2 (północny brzeg), Turawa, tel.: +48 77 4212177, 
e-mail: biuro@owjowisz.pl, http://www.owjowisz.pl – sezonowo, rowery wodne, 
kajaki, łodzie.

Inne
Paintball Park, przy ośrodku Korab, zob. noclegi – niewielkie pole do gry w paint-
ball, wypożyczalnia sprzętu.
Stajnia Zawada, ul. Oleska 24, Zawada, tel.: +48 604365540, 
e-mail: stajniazawada@stajniazawada.pl, http://www.stajniazawada.pl – nauka 
jazdy konnej, przejażdżki bryczką, kuligi, minizoo.

Praktische Informationen
Übernachtungen
Agrotouristische Bauernhöfe
Agroturystyka Tęcza, Anna und Piotr Ebisch, ul. Zielona 10, Rzędów, 
Tel.: +48 77 4212708, http://www.agroturystyka-tecza.com.
Agrotouristischer Bauernhof Jannogród, ul. Bocianowa 9a, Zawada, 
Tel.: +48 77 4740019, E-Mail: matula@zielonegoscince.pl, 
http://www.agroturystyka-zawada.pl.

Hotels und Gasthäuser
Dworek Jana, ul. Opolska 15, Bierdzany, Tel.: +48 77 5560468, 
E-Mail: info@dworekjana.pl, http://www.dworekjana.pl.
Zacisze, ul. Biwakowa 2 (Nordufer), Turawa, Tel.: +48 77 4029030, 
E-Mail: biuro@zaciszeturawa.pl, http://www.zaciszeturawa.pl.
Zielony, im Rekreations- und Erholungszentrum Borowik (siehe unten).

Erholungsheime (nur ganzjährig geöffnete Objekte)
Rekreations- und Erholungszentrum Borowik, ul. Biwakowa 24 (Nordufer), Turawa, 
Tel.: +48 77 4212361, http://www.turawa.com.pl (auch Pension Manhattan und 
Hotel Zielony).
Fortbildungszentrum für Justizvollzugspersonal Korab, ul. Spacerowa 4 (Südufer), 
Turawa, Tel.: +48 77 4212071, E-Mail: rezerwacja@korab-turawa.pl, 
http://www.korab-turawa.pl.
Kormoran, ul. Biwakowa 22 (Nordufer), Turawa, Tel.: +48 77 4212296, 
E-Mail: biuro@ow-kormoran-turawa.pl, http://www.ow-kormoran-turawa.pl.
Mała Panew, ul. Wędkarska 8 (Südufer), Turawa, Tel.: +48 77 4212090, 
E-Mail: info@malapanew.ow.pl, http://www.malapanew.ow.pl.
Marina LOK, ul. Opolska 56 (Nordufer), Turawa, Tel.: +48 513607029, 
E-Mail: biedronabzbz@wp.pl, http://marinalok.pl.
Peters, ul. Spacerowa 2 (Südufer), Turawa, Tel.: +48 77 4212089, 
http://peters.obitur.pl.
Angler- und Touristenheim Rybaczówka, ul. Opolska 56 (Nordufer), Turawa, 
Tel.: +48 77 4031006, E-Mail: f.mandat@pzw.opole.pl, 
http://www.pzw.org.pl (Reiter „Rybaczówka Turawa”).
Camping- und Zeltplätze am Turawskie (Duże) See (Nordufer) und am Srebrne See 
(Südufer), Tel.: +48 602536127, E-Mail: turawik@poczta.fm,http://www.turawik.pl.
Wodnik, ul. Cicha 1 (Südufer), Turawa, Tel.: +48 77 4212238, 
E-Mail: wodnik@wodnik.ow.pl, http://www.wodnik.ow.pl.

Kultur, Veranstaltungen
Angelwettbewerb um den Pokal des Gemeindevorstehers von Turawa auf dem 
Srebrne See, Mai.
Turawski Crosslauf, Turawa, Mai.
Jugendfußballturnier Gemeinde Turawa, Osowiec, Juni.
Regatten um den Pokal des Gemeindevorstehers von Turawa, Turawskie See 
(Anlegestelle des Jacht Klub Opolski am Südufer), Ende Juni.
Sommer in Zawada – Volksfest, Zawada, Juni / Juli.
Sommer in Osowiec – Volksfest, Osowiec, Mitte Juli.
Seniorenfußballturnier um den Pokal des Gemeindevorstehers von Turawa, August.
Gemeindeerntedankfest, September.

Aktive Erholung
Verleihstellen von Wassersportgeräten
Marina LOK, siehe Übernachtungen – Fischer- und Segelboote.
OW Jowisz, ul. Spacerowa 6 (Südufer), Turawa, Tel.: +48 77 4212360, 
E-Mail: biuro@owjowisz.pl, http://www.owjowisz.pl – saisonal, Tretboote, Kajaks, 
Ruderboote.
OW Peters, siehe Übernachtungen – saisonal.
OW Syrenka, ul. Jagodowa (Nordufer), Turawa, Tel.: +48 608377772, 
E-Mail: syrenka@home.pl, http://www.syrenka.home.pl – saisonal, Fischerboote.
Zajazd Jowisz, ul. Harcerska 2 (Nordufer), Turawa, Tel.: +48 77 4212177, 
E-Mail: biuro@owjowisz.pl, http://www.owjowisz.pl – saisonal, Tretboote, Kajaks, Boote.

Sonstige
Paintball Park, am Erholungsheim Korab, siehe Übernachtungen – ein nicht 
großes Paintballfeld, Geräteverleih. 
Stajnia Zawada (Pferdestall Zawada), ul. Oleska 24, Zawada, Tel.: +48 604365540, 
E-Mail: stajniazawada@stajniazawada.pl, http://www.stajniazawada.pl – Reitunter-
richt, Pritschenfahrten, Pferdeschlitten, Mini-Zoo.


