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Gmina Korfantów obejmuje obszar 180 km kw. Północno-
-wschodnią część gminy zamieszkuje w większości lud- 
ność rodzima, środkową i południową zaś – ludność na-
pływowa, pochodząca z Kresów Wschodnich II Rzeczypo-
spolitej. Według danych z końca IV kwartału 2019 r., w 24 
miejscowościach żyje tutaj 8934 osoby. Niezwykła histo-
ria Ziemi Korfantowskiej sprawiła, że odnajdziemy tu sze-
reg miejsc niezwykłych, a przez to wartych odwiedzenia. 
Są wśród nich zabytki sakralne, zespoły pałacowo-par-
kowe, grodziska, układy ulicowe. Dodatkowo wszystko 
to otacza wspaniała przyroda i atmosfera przyjaznej go-
ścinności. Przewodnik dostarcza wędrowcy niezbędnych 
informacji potrzebnych do zaplanowania trasy: samocho-
dowej, rowerowej lub pieszej. 

Miły gościu! Nie trać czasu! 

Czas na przygodę!
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W    rękach trzymacie Państwo Przewodnik, który zachę-
ca do aktywnych podróży po Gminie Korfantów. 

Podróży po Spokojnej Krainie, szlakiem pięknej przyrody, 
mniej lub więcej znanych zabytków, lokalnych smaków 
i zwyczajów. Przewodnik po Gminie Korfantów zapoznaje 

czytelnika z walorami kul- 
turowymi, przyrodniczy-
mi oraz turystycznymi 
Gminy. Odbiorca może 
bliżej poznać najciekaw-
sze i najbardziej urokliwe 
miejsca, zabytki, przyj-
rzeć się historii gminnych 
miejscowości.  

 Odbiorcami Przewodnika mogą być turyści, któ-
rzy postanowili odwiedzić naszą Gminę, jak również sami 
mieszkańcy, szczególnie młode pokolenie. Edukacja mło-
dzieży powinna rozpoczynać się od poznania tego, co „na 
wyciągnięcie ręki” oraz budowania więzi ze swoją „małą oj-
czyzną”. Ziemia Korfantowska jest wyjątkowa, a jej miesz-
kańcy serdeczni i gościnni. Treści umieszczone w Przewod-
niku to tylko garstka argumentów przemawiających za 
tym, by tu przyjechać. Serdecznie zapraszam!

Burmistrz Korfantowa
Janusz Wójcik
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Pójdę na łąki zielone,
posłucham  

śpiewu świerszczy,
rżenia koni

i słów 
schowanych w trawach.

Pójdę śladem lata.

Pegaz 
rozłoży skrzydła,

zaniesie mnie 
wysoko.
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Edmund Borzemski 

Śladem lata



Z iemie Gminy Korfantów leżą w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej, na 
terenach Równiny Niemodlińskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego. 
Na południu, to teren lekko sfałdowany, z przeważającymi upra-

wami rolnymi. Na północy – obszar Borów Niemodlińskich z unikatowy-
mi stanowiskami przyrodniczymi.  Przez tereny gminy przebiegają dwie 
ścieżki rowerowe powiatu nyskiego. Trasa R16 jest wytyczona m.in. 
przez: Myszowice, Kuropas, Rynarcice, Przydroże Wielkie, Przydroże 
Małe i Pleśnicę. Trasa R17 obejmuje m.in.: Włodary, Przechód, Borek 
i Rzymkowice, gdzie łączy się ze „Szlakiem bociana białego”. W okolicy 
Kuźnicy Ligockiej przebiega ścieżka edukacyjna „Skrajem dawnej puszczy”.

Środowisko  
przyrodnicze 

Bory Niemodlińskie w Przechodzie
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Rezerwat Przyrodniczo-Krajobrazowy Topiel-Kwiczalnia zlokalizo-
wany na terenie Leśnictwa Kuźnica Ligocka, które obejmuje tereny 
miejscowości: Przechód, Kuźnica Ligocka, Włostowa i Korfantów. 
Rezerwat zwiedzamy wzdłuż ścieżki dydaktycznej „Skrajem daw-
nej Puszczy”, położonej opodal leśniczówki Kuźnica. Teren ten obej-
muje torfowisko, 120-letnie drzewostany sosnowe, Czarny Staw 
i użytek ekologiczny „Bagno przy Wejmutkach”. Torfowisko Topiel po-
wstało w wyniku zarośnięcia dużych stawów, które występowały na 
tym terenie w XVIII i XIX w. miejsce to nazywane jest również Kwiczal-
nią i wiąże się z legendą opowiadającą dzieje karczmy, która zapadła 
się pod ziemię, ponieważ goście nie uszanowali niedzielnych dzwonów 
nawołujących na jutrznię.

Rezerwat Blok o powierzchni 6,56 ha położony na terenie Leśnictwa 
Rzymkowice. Jest rezerwatem utworzonym w celu zachowania drze-
wostanu o cechach naturalnego pochodzenia, stanowiącego pozo-
stałość po dawnej puszczy – Borów Niemodlińskich.  Głównym ga-
tunkiem tworzącym górne piętro drzewostanu jest sosna rodzimego 
pochodzenia rasy „gibba” charakteryzująca się dobrze oczyszczonymi 
strzałami i płaskimi koronami.

Czarny Staw w Kuźnicy Ligockiej 

Bory Niemodlińskie

Borówczysko w Kuźnicy Ligockiej 
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Las Puszyński jest jednym z niewielkich fragmentów leśnych, jakie 
się zachowały w rolniczym krajobrazie gminy Korfantów. Stanowi on 
ważną ostoję wielu gatunków ptaków, chronionych. Las jest w cało-
ści administrowany przez leśnictwo Rzymkowice, położony pomiędzy 
wioskami: Puszyna, Pleśnica i Przydroże Małe. Zajmuje pow. 300 ha. 
Większą część tego lasu stanowi dobrze zachowany grąd (wielogatun-
kowy i wielowarstwowy las liściasty z przewagą grabów i dębów) oraz 
bór sosnowy świeży i wilgotny. Znacznie mniejszą powierzchnię zajmu-
ją olsy, łęgi i lasy mieszane. 

„Suchy Ług” – użytek ekologiczny położony w Leśnictwie Rzymko-
wice w obrębie Borów Niemodlińskich. Jest to ciąg śródleśnych łąk  
o powierzchni 29,58 ha o walorach przyrodniczych i krajobrazowych. 
Obecnie teren nie jest użytkowany rolniczo i jest doskonałym miejscem 
bytowania oraz rozmnażania się ptaków i ssaków leśnych. Spotkać 
można tu zarówno ptaki podmokłych łąk, pól, a nawet ptactwo wodne 
–  na przepływającym przez łąki Rowie Rzymkowickim, w tym: bociana 
czarnego i żurawia. 
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Gmina Korfantów posiada bogatą przeszłość i dorobek kulturowy. 
Odnajdziemy tu ślady pradawnego osadnictwa, wśród których 
na szczególną uwagę zasługują grodziska Przechód i Puszyna 

oraz zamek Gryżów. Kościoły i miejsca kultu, pozostałości zespołów 
pałacowo-parkowych, wreszcie zachowane układy przestrzenne po-
szczególnych miejscowości – to naturalne miejsce spotkań, peregry-
nacji i odpoczynku o każdej porze roku. W Ścinawie Małej od czasów 
średniowiecza oddawano cześć Matce Boskiej Ścinawskiej. Aktyw-
ność pątnicza widoczna tu była jeszcze w latach 60. XX w. Ten aspekt 
życia religijnego po 1945 r. został wzmocniony poprzez pojawienie 
się tu jednej z Madonn Kresowych – wizerunku Matki Bożej Ostro-
bramskiej z Pustomyt. Za rzeką, w Ścinawie Nyskiej, zaprasza piękny  
Kościół pw. Piotra i Pawła z obrazami przypisywanymi Michałowi  
Willmannowi. Jego walory potwierdza przyznanie temu obiektowi 
statusu produktu turystycznego Nyskiego Księstwa Gór i Jezior pn.  
„Sakralny przystanek baroku”.

W pewnym oddaleniu, wśród pól wynurza się Szwedzka Górka – Sank-
tuarium Matki Bożej Bolesnej. Do kanonu najważniejszych wydarzeń 
należą tam uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 
sierpnia) oraz Matki Bożej Bolesnej (15 września). Od 1986 r. w dniu 
Święta Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła odbywa się tu Zjazd 
Rolników. 

Krajobraz  
kulturOWy
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Na północy gminy ujmuje żywa tradycja śląska. W XIX w. rozwinęła się 
tutaj sztuka wyrobu koronek siatkowych. Jeszcze w latach 70. XX w. 
aż 85 chałupników zatrudniała spółdzielnia przemysłu ludowego i ar-
tystycznego zajmująca się produkcją firanek. Obecnie można tu ciągle 
napotkać pasjonatów wyrobów rękodzielniczych. Współczesną emana-
cją swojskości jest słynny na cały region Międzynarodowy Turniej Piłki 
Prądowej Wasserball organizowany corocznie w Przechodzie w lipcu. 

Niewątpliwą siłą ziem Gminy Korfantów są jej mieszkańcy. Działają 
tu grupy inicjatywne, rozwija się ruch ludowy, samorządność wiejska, 
organizacje społeczne, kluby sportowe. We Włodarach wędrowca za-
skoczyć mogą wyśmienite lokalne produkty – ciasteczka „Złoty len”, 
„Orzechowe”, „Kręcone”, „Piramidki”, „Owsiane”. Tu podczas festynów 
i spotkań posilić się można „Pierogami włodarskimi”. To smaki Kresów 
Wschodnich przywiezione na gościnną ziemię śląską. 

Z kościelnego wzgórza w Korfantowie widać bryłę pałacu Burghaus-
sów, zabudowania rynku, okoliczne lasy, dalej zaś wsie malowniczo 
rozciągające się wzdłuż Ścinawy Niemodlińskiej. Którą z dróg wybrać 
na dalszą wędrówkę?
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W ieś założona w 1757 r. przez hrabiego Dietrichsteina – wła-
ściciela dóbr Chrzelice. Jej powstanie osady związane było 
z kolonizacją fryderycjańską – akcją osadniczą obejmują-

cą wschodnie tereny Prus, w tym ziemie Górnego Śląska. Pierwotna 
nawa wsi brzmiała Leopoldsdorf. Z czasem ukształtowały się pol-
skie przyswojenia: Leopoldowiec, ew. Leopoldowice. Po zakończeniu  
II wojny światowej przyjęta została nazwa Borek, zapewne ze względu 
na bliskie sąsiedztwo Borów Niemodlińskich. Borek leżący pomiędzy 
większymi wsiami, od początku ciążył w kierunku Przechodu, stając się 
jego przysiółkiem. Samodzielność administracyjną uzyskał w 1970 r. 
Zabudowa wsi w ciągu zachodnim (Stary Borek) to rzędówka pamię-
tająca czasy pierwotnej kolonizacji. Zauważymy tu pojedyncze budynki  
z dekoracyjnymi szczytami. Wraz z Przechodem i Rzymkowicami, Bo-
rek jest dobrym punktem wypadowym do Borów Niemodlińskich. Wieś 
liczy 217 mieszkańców.

Borek
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W ieś nad Ścinawą Niemodlińską na Płaskowyżu Głubczyckim, 
wzmiankowana w 1284 i w 1368 r. (Grisow). W nazewnictwie nie-
mieckim utrwalona nazwę Greisau. Od zakończenia  II wojny świa-

towej osada funkcjonuje jako Gryżów. Pierwotnie posiadała kształt owalnicy  
z placem położonym w centrum osady (tzw. nawsiem) oraz wrzeciono-
watymi ulicami. Z czasem miejscowość rozrosła się na osi wschód-zachód  
i zyskała kształt podłużny. Gryżów w przeszłości był prężnym ośrodkiem 
gospodarczym na skrzyżowaniu lokalnych traktów handlowych. Świadczą o 
tym zachowane okazałe domy, dwukondygnacyjne,  szczytowo usytuowane 
do drogi. Gryżowski młyn wodny obsługiwał chłopów również powiatu pru-
dnickiego i niemodlińskiego. Zespół młyński w Gryżowie obejmujący młyn  
z wyposażeniem oraz dom mieszkalny pochodzi z XIX w. Prowadzi do niego 
wybrukowana droga. Obok zachowanych budynków mieszkalnych i gospo-
darczych na uwagę zasługuje usytuowany w centrum wsi, Kościół pw. św. 
Mateusza wzmiankowany w XIII w. Przebudowany w XVII i XVIII w. zatracił 
swoje pierwotne cechy stylowe. Z wyposażenia warto wymienić: płasko-
rzeźbę św. Jana Chrzciciela (XIII w.), rzeźbę św. Anny Samotrzeciej (XV w.), 
żeliwną płytę wotywna Ukrzyżowania (2 p. XVI w.), ołtarz główny (XVII w.), 
obraz św. Mateusza (XVIII/XIX w.), konfesjonał (XVIII w.). Świątynia otoczona 
jest murem kamiennym z wyeksponowanymi starymi płytami nagrobnymi 
Na placu kościelnym umieszczono barokową rzeźbę św. Jana Nepomucena 
(1725 r.). Wykonana z piaskowca, jest jedną z najstarszych „Nepomuków”  
w regionie. W okresie średniowiecza nad wsią górował zamek będący siedzibą 
kasztelana. Ślady zamku Gryżów odnajdziemy w zalesionym terenie na połu-
dniowy-wschód od osady. Miejscowość położona jest przy trasie sudeckiej, 
(droga krajowa nr 41) skąd łatwo jest dostać się w rejon Opawskiego Parku 
Krajobrazowego.  Gryżów wraz z pobliskimi łąkami, polami, lasami i drogami 
znakomicie nadaje się do pieszych spacerów i wycieczek rowerowych. Szcze-
gólna atrakcją krajobrazową jest leżąca opodal wsi aleja lip drobnolistnych  
licząca ok. 200 lat. Na terenie wsi działa klub LZS z boiskiem sportowym oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich. Gryżów zamieszkują 303 osoby.

Zamek Gryżów był niewielkim obiektem obronnym. Mury obwodowe fortecy 
zamykały dziedziniec o wymiarach poprzecznych nie przekraczających 25 m., 
wewnątrz którego wznosiła się wieża o wysokości 10-15 m. Kompleks obej-
mował również dwa przedzamcza. Po zniszczeniu podczas wojen husyckich 
w 1430 r. zamek nie został już odbudowany. W początkach XIX w. nad ruina-
mi budowli dominowała resztka murowanej wieży. Ta jednak wkrótce runęła  
a mury zostały w większości rozebrane przez okoliczną ludność. Do dnia dzi-
siejszego z gryżowskiego zamku pozostał jedynie kopiec.

Gryżów
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W ieś położona nad Ścinawą Niemodlińską, po raz pierwszy 
wzmiankowana w 1285 r. Od czasów średniowiecza wystę-
pująca jako: Jäglitz, Iaglitz, Jüglitz, Jaghelnitza, Jagelnicz, od 

XVIII w. – Faglitz. W tym czasie wieś wraz z Wężą, Gryżowem, Włodara-
mi i Rynarcicami należała do biskupów wrocławskich. W 1936 r. nazwę 
wsi zmieniona na Kleindorf. Po 1945 r. osada funkcjonuje jako Jegielni-
ca, od jagły czyli ziarna prosa. Morfologicznie to ulicówka, z rozproszoną 
zabudową gospodarską. Zabytkowy charakter posiada zadbany, usytu-
owany przy kościele ceglany budynek, dawniej mieszczący szkołę oraz 
Kościół pw. św. Rozalii (1897 r.). Zbudowano go w stylu neogotyckim,  
z nietynkowanej cegły, na planie prostokąta. Na czworobocznej, zwień-
czonej wysokim hełmem wieży widoczne są ślady po kulach z czasów  
II wojny światowej. Jegielnicę zamieszkuje 160 osób.

Jegielnica
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M iasto na Równinie Niemodlińskiej, wzmiankowane w XIV w. 
jako Hurtlanth. W późniejszym okresie pojawiały się okre-
ślenia: Fredland, Fredelant, Fredlandt czy Fridland, co można 

tłumaczyć jako „spokojny kraj”. Z czasem nazwa ta uległa potocznemu 
spolszczeniu i równolegle z wariantem niemieckim używano gwarowe-
go: Ferląd, Fryląd, Fyrląd. Po zakończeniu II wojny światowej oficjalną 
nazwę Friedlandt Oberschlesien zmieniono na Korfantów (na cześć 
polskiego polityka okresu międzywojennego Wojciecha Korfantego). 
Układ miasta stanowi połączenie osiowego z szachownicowym. Od 
początku swojego istnienia miejscowość była lokalnym centrum ad-
ministracyjno-gospodarczym. Do połowy XIX w. obok siebie istniało 
miasto Friedland oraz wieś o tej samej nazwie. Do dzisiejszych czasów 
zachowało się tu kilka znaczących zabytków: zabudowa Rynku (XIX/
XX w.), zachowane ciągi ulicowe (Wyzwolenia, Prudnicka), Kościół pw. 
Trójcy Świętej, zespół pałacowy z rozwiązaniami parkowymi, krzyż 
pokutny, budynek remizy strażackiej.

Obecnie miasto stanowi siedzibę gminy. Zlokalizowane są tu m.in.: 
obiekty szkolne (Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 
2 im. Czesława Niemena), opiekuńcze (żłobek, Dom Opieki Społecznej), 
sportowe-rekreacyjne (kompleks boisk wielofunkcyjnych, hala sporto-
wa, bieżnie lekkoatletyczne, siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla dzie-
ci, boisko trawiaste z zapleczem noclegowym), kulturalne (MGOKSiR  
w Korfantowie). Obecnie miasto liczy 1777 mieszkańców.

Korfantów
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W latach 1942-1943 w Korfantowie funkcjonował niemiecki obóz 
dla Polaków (Polenlager 85 Friedland). Kierowano tam głównie oso-
by wysiedlone z powiatów: wadowickiego i żywieckiego. Dla miejsco-
wych rolników stanowili oni rezerwuar siły roboczej. Z powodu fatal-
nych warunków bytowych, braku bielizny, środków czystości, środków 
do prania oraz ciepłej wody w obozie rozprzestrzeniła się wszawica. 
Zdecydowano na opryskiwanie więźniów środkiem „Detmolin”, co do-
prowadziło do śmierci kilkudziesięciu osób. Zbiorowa mogiła byłych 
więźniów Polenlager Friedland znajduje się na cmentarzu parafialnym 
w Korfantowie.

Zespół Pałacowy w Korfantowie wzniesiony w początkach XVII w.  na 
miejscu starszej budowli. Przebudowywano go dwukrotnie: w XVIII 
i w 2 p. XIX w. Usytuowany na północno-zachodnim skraju miasta, na 
niewielkim wzniesieniu, na rzucie podkowy. Od wschodu układ zamyka 
dziedziniec zamkowy, z budynkiem bramnym i oficynami. Współcześnie 
dostosowano je dla potrzeb mieszkaniowych. Po wojnie opustoszały 
pałac stał się łatwym łupem  dla wszelkiego rodzaju szabrowników.  
W latach 60. XX w. była to już ruina. Przy braku wyposażenia wnętrz, 
na uwagę zasługują pewne elementy architektoniczne, przede wszyst-
kim późnorenesansowe portale. Pierwszy z nich stanowi obramienie 
wejścia głównego. Pozostałe dwa znajdują się wewnątrz budynku: od 
strony sieni i przy wejściu do piwnic. 

Rynek w Korfantowie

Portal frontowy Zespołu Pałacowego w Korfantowie
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Portal frontowy, wysunięty z bryły budowli, wraz z umieszczonym 
powyżej balkonem, tworzy kompozycję dwukondygnacyjną. Portal 
zasklepiony jest półkoliście. U zwieńczenia łuku, na zworniku umiesz-
czono głowę lwa. Całość spinają dwa pilastry podtrzymujące architraw, 
fryz ozdobiony ornamentem roślinnym z wplecionymi głowami ludzki-
mi (groteska), płytę gzymsową i balkon. Pilastry zakończone są konso-
lami z głowami lwów. W podłuczach arkady umieszczono klamry z or-
namentem roślinno-kwiatowym (rozeta). Zabudowaniom pałacowym 
towarzyszy rozwiązanie parkowe (obecnie Park Krajobrazowo-Natura-
listyczny). W sąsiedztwie obecnego boiska sportowego w Korfantowie 
znajduje się grobowiec właścicieli pałacu z rodziny Pückler-Burghauss. 

Krzyże Pokutne. Na terenie Gminy Korfantów zlokalizowano ich trzy: 
w Korfantowie (skrzyżowanie ul. T. Kościuszki i Prudnickiej), w Ry-
narcicach (cmentarz przykościelny) i w Ścinawie Nyskiej (wmurowa-
ny w bramę przykościelną). Zgodnie ze średniowiecznym prawem,  
w szczególnych okolicznościach, zabójca mógł zawrzeć z rodziną ofia-
ry „traktat pokutny”. Umowa obejmowała warunki ustanowione przez 
rodzinę, sąd świecki i kościelny. Zwyczajowo porozumienie obejmowa-
ło: pokrycie kosztów pogrzebu i postępowania sądowego, łożenie na 
utrzymanie dzieci ofiary, wypłacenie rodzinie zabitego odszkodowania 
– „kwoty pokutnej”, przekazanie na rzecz kościoła określonej ilości wo-
sku, zamówcie i opłacenie mszy żałobnych, odbycie pieszej pielgrzymki 
do miejsca kultu religijnego oraz własnoręczne wykonanie i ustawienie 
w miejscu zbrodni wykonanego z kamienia „krzyża pokutnego”.

Krzyż pokutny  
w Korfantowie

Pałac w Korfantowie od strony parku
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Neogotycki budynek dawnej remizy strażackiej (skrzyżowanie ulic: 
Prudnickiej i T. Kościuszki). Wzniesiony w 1910 r. według projektu 
architekta Roberta Kuschla. Budowla powstała na planie prostokąta,  
z wyraźnie zarysowaną jednowieżową fasadą północną. Nawiązanie 
do wzorców forteczno-obronnych podkreślają blanki wieńczące ściany 
zewnętrzne oraz sterczyny w narożach kwadratowej wieży. Na uwagę 
zasługuje zewnętrzna, cementowa sztukateria umieszczona na re-
prezentacyjnej ścianie wschodniej. W centralnym punkcie kompozy-
cji znajduje się historyczny herb Korfantowa. Widnieje na nim zamek  
z otwartą bramą i czterema wieżami. Widoczna jest tam także sylwetka 
Baranka Bożego. Wykonawcą sztukaterii był mistrz murarski Honisch.  
W latach 2013-14 strażnica została gruntownie przebudowana i odre-
staurowana. Obecnie znajduje się w niej Gminne Centrum Społeczno-
-Kulturalno-Edukacyjne REMIZA.
Kościół pw. Trójcy Świętej w Korfantowie wzmiankowany w 1335 r.  
W 1751 r. przebudowano wieżę kościelną w stylu barokowy. W latach 
1908-1911 do wieży dobudowano budynek nawowy w stylu neobaro-
kowym według projektu radcy budowlanego z Nysy Schalka. Budow-
niczym świątyni był ks. Walenty Wojciech, późniejszy biskup sufragan 
wrocławski. W 1935 r. przebudowano prezbiterium kościoła według 
projektu Hansa Schlichta z Wrocławia. Zamówiono wtedy również 
wykonanie obrazów Drogi Krzyżowej, autorstwa Nicolausa Haslera 
z Monachium. Ramy do nich wykonał Hugo Hesse z Wrocławia. Od 
tamtego okresu wygląd kościoła nie zmienił się. Niewątpliwie należy 
do piękniejszych budowli sakralnych na Opolszczyźnie. Dominującą 
bryłą jest nawa główna (długość 37,7 m, szerokość 12,5 m). Rów-
nolegle do niej biegną dwie nawy boczne. Wszystkie je przecina nawa  
poprzeczna (transept). Kopuła kościoła w najwyższym punkcie sięga 
17 metrów. Kościół może pomieścić 2100 osób, z czego 1350 może 
siedzieć. Najcenniejszymi zabytkami kościoła są starsze elementy sta-
nowiące wyposażenie wcześniejszych rozwiązań: 
• Portal wejścia głównego, pochodzący z końca XIII w. o profilu 

uskokowym, ozdobiony dekoracją z kolumienek, kapiteli i archi-
woltą w kształcie łuku ostrego. 

Kościół pw. Trójcy ŚwiętejZabytkowa remiza  
w Korfantowie

18 PRZEWODNIK PO GMINIE KORFANTÓW



• Płyta nagrobna z 1591 r. 
• Nagrobek Henryka Wacława Nowaka, pana Korfantowa, który 

zmarł podczas epidemii dżumy w 1681 r.
• Marmurowa chrzcielnica (XVIII i XIX w.). 
• Rzeźba „Chrystusa ukrzyżowanego” w podwójnej koronie (XIX w.). 
• Świeczniki procesyjne cechów rzemieślniczych: piekarzy, kuśnie-

rzy, masarzy, szewców, stolarzy i krawców (XVIII/ XIX w.). 
• Rzeźba św. Jana Nepomucena (XVIII w.).

Ulianówka to wieś założona w 1799 r. w bezpośred-
nim sąsiedztwie Korfantowa przez hrabiego Nico-
lausa Josepha Ferdinanda von Burghaussa. Nazwa 
Julienthal nawiązywała do imienia córki założycie-

la – Julii. Obecnie dawna 
osada Ulianówka stanowi 
część Korfantowa.

Szpital św. Elżbiety w Kor-
fantowie. Wybudowany  
w 1892 r. przez Związek 
Śląskich Rycerzy Maltań-
skich i powierzony opiece 
sióstr elżbietanek. Szpital 
funkcjonował nieprzerwa-
nie do 1976 r. Obecnie  
w budynkach dawnego ze-
społu szpitalnego mieści 
się Dom Pomocy Społecz-
nej „Maria”. 

C I E K AW O S T K I
W korfantowskim kościele znajduje się 
grobowiec zmarłego w 1681 r.  
Henryka Wacława Nowaka – właściciela  
miasta, który za życia posiadała tytuł  
barona oraz szambelana króla Polski  
i Szwecji Jana II Kazimierza Wazy.

Szpital św. Elżbiety obecnie Dom Pomocy 
Społecznej Maria w Korfantowie
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W ieś wzmiankowana w początkach XIII w. jako Curopasch. Obok 
niemieckich nazw: Korpiz, Korpitz, powstały polskie przyswo-
jenia: Kuropascz, Kuropaszcz, Kuropasy. Nazwa zapewne na-

wiązywała do służebnej roli wsi, w której hodowano („wypasano”) kury. 
W 1936 r. osadzie nadano nazwę Korndorf. Od 1945 r. miejscowość funk-
cjonuje jako Kuropas. Wieś w formie ulicówki, o małym zagęszczeniu 
zabudową, przedzielona na pół drogą prowadzącą z Korfantowa. Przy 
skrzyżowaniu w kształcie litery T znajduje się dawny budynek gospody  
w niezmienionej formie wraz z przyległą do niej częścią mieszkalną  
(1 p. XX w.). Znaczna część zabytkowej zabudowy wsi jest obecnie prze-
budowana lub całkowicie zmodernizowana. 

W centrum zlokalizowano świetlicę wiejską z lokalnym centrum rekre-
acji. W południowej części wsi powstała stajnia „Magnum” – raj dla mi-
łośników jazdy konnej. Nad stawem, na skraju wsi, przy wyjeździe kie-
runku Rynarcic, urządzono teren rekreacyjny z miejscem postojowym 
i ławkami. Obok świetlicy wiejskiej w centrum osady zlokalizowano 
wiatę grillową, siłownię zewnętrzną oraz urządzenia rekreacyjne dla 
dzieci. W Kuropasie działa Koło Gospodyń Wiejskich. Według danych  
z początku 2019 r. miejscowość liczy 165 mieszkańców. 

Kuropas 
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CIEKAWOSTKI
W czasie wojen husyckich w 1428 r. Kuropas został totalnie 
zniszczony i przez blisko stulecie nie potrafił się podźwignąć. 
Kiedy w 1524 r. osadę kupił Jan Dlugomil – właściciel  
Korfantowa, w dokumentach nazwano ją „opustoszałą wsią”.

Stajnia Magnum. Kuropas 17 
tel. 785627551.
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Kuźnica 
Ligocka

M iejscowość  w przeszłości stanowiła dwie odrębne wsie: Kuź-
nię i Ligotę (niem. Hammer i Ellguth). Osady posiadają śre-
dniowieczny rodowód, chociaż dotyczące ich informacje po-

chodzą z XVI w. Wiemy, że już wtedy wsie miały ugruntowaną renomę 
lokalnych centrów kuźniczych, a ich patronem był korfantowski pastor 
ewangelicki Jerzy Faber. Określenie Kuźnica jest nazwą kulturową i od-
nosi się do istoty działalności człowieka na określonym terenie. Ligota 
to tradycyjnie osada założona na terenie dotąd niezamieszkałym (na 
surowym korzeniu)  z zastosowaniem dla jej nowych mieszkańców ulgi 
na zagospodarowanie (wolnizny).  Połączenie osad w jedną wieś spra-
wiło, że obecnie jest to miejscowość o  nieregularnym układzie i zabu-
dowie luźno rozmieszczonej głównie wzdłuż tworzących literę V dróg
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oraz wokół ich przecięcia. Drogę biegnącą w kierunku północnym 
przecina Ścinawa Niemodlińska, płynąca w pewnej odległości wzdłuż 
drugiej drogi na osi wschód-zachód, która skręca pod kątem prostym  
w kierunku Borka. Najciekawszymi budynkami we wsi są: nieużytko-
wana kuźnia i dawna szkoła. W centrum wsi usytuowany jest Kościół 
pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy zbudowany w 1968 r. na miej-
scu dawnej kaplicy z 1886 r. Spora liczba domów posiada dekoracyjne 
szczyty ścian z niewielkimi kapliczkami, krzyżami, datami pamiątkowy-
mi, stiukowym obramieniem okien. We wsi znajduje się wiata grillowa 
za budynkiem świetlicy wiejskiej. Przy Czarnym Stawie zorganizowa-
no miejsce postojowe z ławkami. Działa tutaj jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Kuźnica Ligocka liczy 362 mieszkańców. W pobliżu le-
śniczówki Kuźnica przebiega rowerowa ścieżka dydaktyczna „Skrajem 
dawnej puszczy”. Blisko stąd do Rezerwatu Przyrodniczo-Krajobrazo-
wego Topiel-Kwiczalnia.

C I E K AW O S T K I
Przy średniowiecznym trakcie handlowym z Opola do Nysy,  
na terenie leśnictwa Kuźnica odnajdziemy głaz narzutowy.  
Jest to pozostałość zlodowacenia plejstoceńskiego. W 1929 r.  
odkryto tu ślady osadnictwa i obróbki krzemienia przez  
człowieka pierwotnego, sprzed 10-15 tys. lat.
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W ieś wzmiankowana w 1300 r. jako Myssowitz. Jej nazwa nie-
miecka brzmiała Mauschwitz, a od 1936 r. – Mauschdorf. 
Znane są polskie nazwy wsi z XVIII  i XIX w.: Myzschowi 

ze i Myszowice. Po zakończeniu II wojny światowej osada otrzymała 
nazwę Myszowice, zapewne od nazwy osobowej Mysz ew. Myszko. 
Układ wsi stanowi połączenie ulicówki (południowa część) oraz czę-
ściowo zachowanego zespołu dworsko-parkowego wraz z zabudową 
mieszkaniową pracowników folwarcznych. Pomiędzy nimi, na rozsta-
ju dróg, znajduje się dawna karczma oraz niewielka remiza strażacka. 
Elementy zespołu w większości są zachowane, jednak znajdują się 
złym stanie lub są zaniedbane.

Myszowice
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W XVIII w. w Myszowicach funkcjonował młyn wodny oraz pięć sta-
wów. Do dzisiejszych czasów przetrwał jeden – Kamienny Staw. Z My-
szowic pochodził hrabia Leo Lanckoroński – prawnik i pisarz, tłumacz 
m.in. sonetów Petrarki. W środkowej części wsi posadowiono Kościół 
pw. Matki Bożej Dobrej Rady z XIX w. Zbudowany na planie prosto-
kąta z czworoboczną wieżą. Wewnątrz neogotycki ołtarz oraz Droga 
Krzyżowa. W Myszowicach działa grupa odnowy wsi. Znajduje się tu: 
świetlica wiejska i boisko. Wieś liczy 137 mieszkańców.
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W ieś wymieniana w źródłach jako Nessebandowitz (1300 
r.). W następnych latach obok niemieckich nazw: Niesdorf 
i Nüsdorf używane były polskie przyswojenia: Nieszidowicz 

i Nieschidowicz. Nazwa miała zdecydowania charakter osobowy i na-
leży ją wywieźć od imienia Niesiebąd. W 1947 r. miejscowości nadano 
nazwę Niesiebędowice. Osada zachowała formę ulicówki z budynkami 
ustawionymi szczytowo względem drogi oraz częściowo zachowany-
mi ogrodzenia obejść.  Do najcenniejszych budowli we wsi należą: dom  
z zachowanymi zabudowaniami gospodarczymi i bramą z przejazdami 
zamkniętymi łukiem oraz Kaplica pw. Matki Bożej (XIX/XX w.) zbudo-
wana na planie prostokąta z jednowieżową fasadą wejścia głównego. 
Z dawnego folwarku dotrwały do naszych czasów obory i dawna za-
budowa mieszkaniowa dla pracowników folwarcznych. Na skraju miej-
scowości znajduje się wiata z ławkami. Działa tu grupa odnowy wsi.  
W osadzie mieszka 121 osób.

Niesiebędowice
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W ieś o rodowodzie średniowiecznym. Wzmiankowana w 1383 
i 1412 r. W stosunku do osady funkcjonowały równolegle 
określenia niemieckie (Pichotzüz, Piechotzüz) i polska – Pie-

chocice. W latach 30. XX w. nazwę miejscowości zmieniono na Bauer-
ngrund. W 1945 r. zdecydowano na przywrócenie dawnej – Piechoci-
ce. Nazwa ma charakter osobowy i nawiązuje zapewne do nazwiska 
Piechota. Osada to dawna ulicówka, przecięta w połowie prostopadłą 
drogą. Na ścianach szczytowych budynków zachowały się daty, inicja-
ły, ozdobne gzymsy i obramienia.  

Piechocice
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Wśród zachowanych budynków na leży wymienić: nieczynny młyn  na-
pędzany dawniej strumieniem Pleśna Woda, budynek dawnej gospody, 
Kaplica pw. Trójcy Świętej (XIX/XX w.) oraz pamiątkowe krzyże obok bu-
dynku dawnej szkoły podstawowej. Piechocice liczą 139 mieszkańców. 

C I E K AW O S T K I
Gdy okazało się, że Piechocice zostały wyłączone wraz z powiatem  
niemodlińskim z terenu objętego plebiscytem górnośląskim  
(1921 r.), „Kuryer Śląski” protestował przeciw tej decyzji:  
„Piechocice nazwać śmiało można wałem ochronnym przeciw  
niebezpieczeństwu niemieckiemu. Tu od całych dziesiątek lat  
rozbijały się fale morza germanizacyjnego, tu polskość ziemi  
górnośląskiej stoczyła największe zapasy”.
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W ieś wzmiankowana w 1235 r. jako Pleschnicz. W 1936 r. na-
zwę zmieniono na Fuchsberg. Po zakończeniu II wojny świa-
towej osadzie nadano nazwę Pleśnica. Nawiązywała ona do 

miana pierwotnego i wywodzi się od słowa plesz, oznaczającego gołe 
pole. Wieś ma charakter ulicówki  z budynkami usytuowanymi szczyto-
wo budynkami jednokondygnacyjnymi z poddaszem, z częścią gospo-
darczą na tyłach domu. Aleja lipowa wzdłuż głównej drogi pochodzi  
z 1914 r. Na odcinku kilkudziesięciu metrów, po lewej stronie drogi wi-
dać resztki muru z kamienia polnego stanowiącego pozostałość mająt-
ku ziemskiego. Do najważniejszych we wsi obiektów należą: budynek 
dawnego dworu (XIX/XX w.) oraz Kaplica pw. św. Jana Nepomucena 
(XVIII/XIX w.) z resztkami muru.

Pleśnica
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Z Pleśnicy można wyruszyć na Szwedzką Górkę i dalej do Przydroża 
Małego, lub biegnącą na południowy zachód polną drogą udać się do 
Ścinawy Małej. W części pleśnickiej Lasu Puszyńskiego występuje stary 
grąd z domieszką grabu, dębu, klonu i lipy drobnolistnej. Odnotowano 
tu obecność rzadkich ptaków, takich jak muchołówka białoszyja, tur-
kawka, wilga a także dzięciołów: czarnego, zielonosiwego oraz śred-
niego. W przeszłości we wschodniej części wsi istniał zamek. Miejsco-
wość liczy 63 mieszkańców.
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W ieś swoimi początkami sięga XIII w. Wzmiankowana w 1311 
r. jako Przechod, co oznacza przejście. W 1936 r. zmieniono 
wielowiekową nazwę na Waldfurt. Po zakończeniu II wojny 

światowej miejscowości nadano miano Przechodu. Osada to ulicówka 
rozplanowana wzdłuż doliny Ścinawy Niemodlińskiej. Obszar wsi jest 
w większości równinny, z niewielkimi wzniesieniami (Górka Sowińska, 
Górka Balzerowa i Góra Czarownic). Kolorytu osadzie dodaje wypły-
wający z tradycji podział na dzielnice (Kozówka, Rynek, Zamłynie, Gór-
ka Sowińska, Wilcze, Wygon, Podgórze, Za szkołą, Hulica, Smolarnia, 
Trzy Chałupy, Ulica Chrzelicka, Wilczury). 

Miejscowość wyróżnia się 
sporą liczbą obiektów za- 
bytkowych: Kościół pw. 
św. Jana Chrzciciela (XVIII 
w.), Kaplica pw. św. Ła-
zarza (XVIII w.),  plebania  
(XVIII w.), kapliczka przy-
drożna (XVIII w.), budynek 
zespołu szkolno-przed-
szkolnego (1910 r.), bu-
dynki mieszkalne, młyn, 

tartak, karczma. Będąc w Przechodzie koniecznie trzeba odwiedzić Izbę 
Regionalną. We wsi działa jednostka OSP, biblioteka, lokalne centrum kul-
tury (oddział MGOKSiR w Korfantowie), Koło Gospodyń Wiejskich, LZS oraz 
grupa odnowy wsi. Miejscowość w 2011 r. została uznana za najpiękniej-
szą wieś województwa opolskiego.

Przechód
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Na terenie przylegającym do świetlicy wiejskiej znajduje się Otwarta 
Strefa Aktywności z urządzeniami rekreacyjnymi dla dzieci, siłownia 
zewnętrzna, ławki. Przy boisku sportowym usytuowano wiatę. Prze-
chód jest organizatorem Międzynarodowego Strażackiego Turnieju Piłki 
Prądowej WASSERBALL. Mieszka tu 732 osoby. 
W lasach na północny-wschód od miejscowości rozciąga się rezerwat 
przyrody Bolok’a w obrębie Leśnictwa Przechód położony jest użytek 
ekologiczny Turzycowisko i stanowisko dokumentacyjne „Wydmy Śród-
leśne”. Wartym odwiedzenia jest położony w lesie obok drogi prowa-
dzącej do Chrzelic Szwedzki Szaniec – wzniesienie, które według legen-
dy jest pozostałością chlebowego pieca szwedzkiego kwatermistrza  
z czasów wojny trzydziestoletniej. Inna wersja podania głosi, że bronili 
się Szwedzi podczas potyczki z wojskami austriackimi. W rzeczywisto-
ści wzniesienie to ślady średniowiecznego grodziska, co nie wyklucza 
obecności w tym miejscu Szwedów w XVII w.
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Przechodzie. Barokowy, wybudowa-
ny w miejscu średniowiecznej świątyni w 1779 r. Na planie prostokąta  
z jednowieżową fasadą zakończoną baniastym hełmem. Z bogatym wy-
posażeniem z epoki: późnobarokowym ołtarzem głównym, chrzcielnicą 
marmurową z towarzyszącym przedstawieniem Chrztu w Jordanie, ba-
rokowymi ławkami, obrazami Drogi Krzyżowej oraz dzwonem z 1764 r.  
odlanym przez Wolfganga Strauba z Ołomuńca. Świątynia jest otoczo-
na murem z bramą barokową z 1793 r.
Kapica pw. św. Łazarza w Przechodzie. Wybudowana pod koniec XVIII 
w. prostokątna z półkolistą absydą i masywnymi szkarpami przed ele-
wacją frontową. Wewnątrz – późnobarokowy ołtarz.

C I E K AW O S T K I
Według legendy, na kamieniu leżącym opodal Przechodu przysiedli 
dwaj mężczyźni. Rozłożyli karty, wyciągnęli wino i zaczęli grać, klnąc 
przy tym niemiłosiernie. Nagle, niebo pokryły ciemne chmury 
i pośród piekielnej burzy piorun walnął w biesiadników, chcąc ich 
uciszyć. Na skale pozostały jedynie ślady ich dłoni. Taka oto historia 
„diabelskiego kamienia”.
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W ieś u podnóża Płaskowyżu Głubczyckiego. Wzmiankowana 
w początkach XIV w. (1300, 1305) jako Predros, czyli osa-
da przy drodze. Z czasem doszło do podziału miejscowości 

i powstania Przydroża Małego i Wielkiego. W przeszłości siedziba du-
żego majątku ziemskiego z pałacem barokowym z 1730 r., przebudo-
wanym w 2 p. XIX w. z założeniami parkowymi. W pałacu, w 1741 r. 
podpisano słynną konwencję przydroską, która umożliwiała Fryde-
rykowi II przyłączenie Śląska do Prus. Zespół pałacowy obecnie sta-
nowi własność prywatną. Wieś to ulicówka z zachowanym zajazdem 
i budynkiem dawnej szkoły oraz Kościołem pw. św. Floriana z 1901 r. 
bez cech stylowych. Wewnątrz świątyni ołtarz neogotycki, obrazy Dro-
gi Krzyżowej oraz drewniany konfesjonał z początków XX w. Naprze-
ciw kościoła mur ceglano-kamienny stanowiący otoczenie dawnego 
zespołu pałacowego. Na terenie przylegającym do boiska sportowego 
znajduje się grill z ławkami, urządzenia rekreacyjne oraz zabawowe 
dla dzieci. We wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich. Przydroże Małe 
liczy 327 mieszkańców. 

Przydroże 
Małe
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Opodal wsi znajduje się ważny ośrodek pątniczy – Szwedzka Gór-
ka z Kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej. Początki kultu tego 
miejsca sięgają czasów wojny trzydziestoletniej. Jak głosi legen-
da żołnierze szwedzcy próbowali zniszczyć obraz Maryi, który  
w cudowny sposób powrócił na swoje miejsce. Z czasem wierni  
w miejscu dawnej kapliczki postawili kościół Założenie pochodzi  
z XVIII w. Świątynia otrzymała ostateczną formę w XIX w. Na uwagę 
zasługuje barokowy ołtarz z rzeźbą Piety. Kopia cudownego obra-
zu Matki Bożej umieszczona została w ołtarzu bocznym kościoła.  
W otoczeniu kościoła odnajdziemy: figurę św. Jana Nepomucena oraz 
kapliczki z obrazami Drogi Krzyżowej, ambonę zewnętrzną i sześć kaplic.

Na wschód od Przydroża Małego leży przysiółek Ligota Ścinaw-
ska. Osada była wzmiankowana w 1376 r. jako Elghota czyli Ligota.  
W przeszłości znajdowały się tu dwa dwory z parkami, a mają-
tek specjalizowała się w hodowli bydła rasy czarnej. W początkach  
XX w. Ligota należała do rodziny Fränklów – bu-
downiczych zakładów tekstylnych w Prudniku, 
znanych po II wojnie światowej jako Frotex.  
Z dawnej świetności w przysiółku zachowała 
się budynek dawnego dworu oraz resztki za-
budowań folwarcznych.

C I E K AW O S T K I
9 października 1741 r. w pałacu w Przydrożu Małym zawarto tajną 
konwencję, która umożliwiła Prusom przejęcie Śląska. Sygnatariu-
szami konwekcji byli Fryderyk II Wielki – król Prus oraz marszałek 
wojsk austriackich Wilhelm Reinhard von Neipperg. Podpisanie  
konwencji odbyło się w obecności brytyjskiego ambasadora  
w Prusach Johna Carmichaela 3. hrabiego Hyndforda. Neipperg  
przybył do Przydroża z Gryżowa, gdzie stacjonował. Król Fryderyk  
na miejsce obozowania wybrał Korfantów, w którym znalazł się  
3 października. Jego wojska rozbiły się przy drodze do Puszyny.  
On sam zaś, przez blisko tydzień gościł w korfantowskim pałacu,  
po czym ruszył na spotkanie z Neippergiem.
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W ieś na Równinie Niemodlińskiej, w formie łańcuchówki z go-
spodarstwami luźno rozlokowanymi w pewnym oddaleniu 
od drogi. Na północ od osady, w przysiółku Kolonia Przydro-

że, zachował się budynek dworu (XIX w.). Zabudowa Przydroża pre-
zentuje się dość jednolicie, brak w niej szczególnie wyróżniających się 
budynków. Będąc w Przydrożu Wielkim warto zajrzeć do atrakcyjnie 
położonego nad Ścinawą Niemodlińską przysiółka Drewnica (dawniej 
wieś Holzmühle czyli drewniany młyn – przyswojenie polskie Honcmi-
la). W centralnej części wsi znajduje się Kościół pw. Matki Bożej Czę-
stochowskiej z 1 p. XIX w. Otoczony murem z polnego kamienia. W ele-
wacji kościoła dwie tablice nagrobne z końca XIX w., prawdopodobnie 
pozostałość po przedwojennym cmentarzu przykościelnym.

Obok świątyni odnajdziemy krzyż dziękczynny poświęcony ocalałym 
podczas wojny mieszkańcom  wsi przybyłym z Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej. Na terenie przylegającym do plebanii znajduje się 
miejsce postojowe z altanką. Wieś liczy 155 mieszkańców.

CIEKAWOSTKI
Według niektórych opracowań teren pomiędzy Przydrożem 
Małym i Wielkim w przeszłości był zabudowany. Wspomina  
się o dawnym przyswojeniu Stare Domy (Alte Häuser)  
dla tego rejonu. Tłumaczy to fakt, iż dla obydwu wsi  
w okresie średniowiecza używano jednej nazwy.

Przydroże 
Wielkie
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C I E K AW O S T K I
W 2018 r. korona żniwna z Puszyny została 
uznana za najpiękniejszą podczas dożynek 
wojewódzkich w Paczkowie. Tym samym  
Puszynianie uzyskali prawo do reprezentowania 
województwa opolskiego na dożynkach  
prezydenckich w Spale w 2019 r.

Puszyna
W ieś położona w południowo-za-

chodniej części gminy Korfantów 
w bezpośrednim sąsiedztwie La-

sów Puszyńskich. Wzmiankowana w 1300 r. 
jako Pussina. Nazwę tę można wywieść od 
wyrazów puch, mech, młode włosie, a tak-
że stęchlizna i zaduch. W nazewnictwie nie-
mieckim utrwaliło się określenie Puschine. Od 
1936 r. wieś nosiła nazwę Erlenburg, po 1945 r. 
 – Puszyna. Obecnie zabudowa wsi jest silnie 
rozproszona. Zagęszczenie budynków miesz-
kalnych występuje w części zachodniej wsi. 
W części wschodniej odnajdziemy zespół 
zabudowań folwarcznych z pozostałościami 
założeń parkowych przedwojennego pałacu. 
Z ważniejszych obiektów osady warto wymienić: budynek dawnej szkoły 
(1 p. XX w.), karczmę, Kościół pw. Świętego Krzyża (1 p. XX w.), zabudo-
wania folwarczne (XIX w.), pomnik wojenny na miejscowym cmentarzu.  
W Puszynie działa Koło Gospodyń Wiejskich oraz grupa odnowy wsi.  
W miejscowości znajduje się świetlica wiejska wraz z terenem rekreacyj-
nym. Wieś liczy 358 mieszkańców. 
W kompleksie leśnym pomiędzy Puszyną i Piechocicami można odnaleźć 
ślady grodziska Puszyna będącego pozostałością strażnicy średniowiecz-
nej zlokalizowanej w obszarze tzw. Przesieki Śląskiej z X-XII w. Na północ-
ny-wschód od wsi, w niewielkim zagajniku znajduje się zarośnięty Czarny 
Staw. Miejscowa legenda łączy go z hucznym weselem córki młynarza, 
podczas którego goście pozakładali na nogi weselne kołacze by ulżyć no-
gom. Młynarz nie mógł tego przeboleć i wrzasnął: Niech was piekło po-
chłonie! I tak się stało. Po zabudowaniach młyna pozostała jedynie tafla 
czarnej wody. Niewątpliwym walorem miejscowości są Lasy Puszyńskie 
– duży kompleks leśny rozciągający się na południowy-zachód od osady. 
Spotkamy tu drzewostan liściasty z przewagą grabów i dębów oraz bór 
sosnowy świeży i wilgotny. Przez las prowadzi atrakcyjna krajobrazowo 
droga łącząca Puszyną z Przydrożem Małym. Na północ od traktu, przed 
Przydrożem, odnaleźć można malowniczy staw leśny. 
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W ieś w pobliżu Korfantowa nad Ścinawą Niemodlińską. 
Wzmiankowana w XIV w. jako Ranisch. Jednocześnie wy-
stępowało polskie przyswojenie Runczka. Od 1945 r. osada 

funkcjonuje jako Rączka. Zabudowania rozlokowane są wzdłuż niere-
gularnie biegnących dróg, tworzących literę Y. Zachowały się ozdoby 
elewacyjne na nielicznych budynkach mieszkalnych. W centrum wsi 
znajduje się zabytkowa,  dwukondygnacyjna kaplica, z czterema trój-
kątnymi szczytami wokół wysokiego daszku. Przy wjeździe do miej-
scowości postawiono krzyż 
dziękczynny za ocalenie 
napływowych mieszkań-
ców Rączki z zawieruchy 
wojennej (1947 r.). W cen-
trum osady znajduje się 
urokliwa kapliczka (XIX w.).

Rączka

Wiata w Rączce
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C I E K AW O S T K I
Krzyże dziękczynne za ocalenie z pożogi wojennej, stawiane  
po zakończeniu II wojny światowej przez polską ludność napływową 
pojawiły się w wielu wsiach opolskich, również w Rączce. „W Krzyżu 
zbawienie. W dowód wdzięczności za opiekę podczas niewoli. Krzyż 
ten ustawiony przez repatriantów. Rączka, 14 IX 1947”.

W dolinie Ścinawy Niemodlińskiej nieopodal wsi rosną zagrożone na 
Śląsku Opolskim gatunki, takie jak mieczyk dachówkowaty, kosaciec 
syberyjski oraz goździk pyszny. Środowisko sprzyja również zakładaniu 
siedlisk przez bobry i życiu zaskrońców i padalców. Chlubą Rączki jest 
jedna z większych świetlic wiejskich na terenie korfantowskiej gminy. 
Na terenie przylegającym do świetlicy urządzono siłownię zewnętrzną 
oraz wiatę grillową. Działa tu Koło Łowieckie „Bażant” oraz grupa od-
nowy wsi. Rączkę zamieszkuje 118 osób.
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W ieś na Równinie Niemodlińskiej wzmiankowana w 1284 r. 
jako Rinarcici, a w 1300 r. jako Reynhardi Villa (wieś Reinharda).  
W nazewnictwie niemieckim funkcjonowała jako Rennersdorf. 

W 1947 r. osada otrzymała miano Rynarcice. Wieś w typie wielodrożnej 
łańcuchówki, malowniczo położona nad przecinającymi ją strumieniami. 
Na wschód od Rynarcic wśród pól znajduje się wzniesienie Czarownica 
(202 m n.p.m.). Główny zabytek to barokowy Kościół pw. św. Mikołaja 
wzmiankowany w XIII w. Obecny budynek nawowy powstał w XVIII w., 
wieża – w XIX w. Bez wyraźnych cech stylowych. Wewnątrz elementy 
barokowego wyposażenia. Wybudowany na planie prostokąta z kamienia 
polnego, salowy z trójbocznym prezbiterium. Dach kryty dachówką, jed- 
nokalenicowy nad korpusem nawowym i dwuspadowy nad kruchtą. Przy 
kościele odnajdziemy krzyż pokutny (XIII/XIV w.).

Rynarcice
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Gospodarstwa przy drodze na północnym skraju wsi posiadają nie-
spotykany w żadnej innej miejscowości w gminie układ budynków  
w zagrodzie. Linię zabudowy kształtują tu stodoły, usytuowane kaleni-
cowo w przedniej części działki, prostopadle do budynku mieszkalnego. 
W dalszej części wsi, za niewielkim mostkiem z posadowioną przy niej 
kapliczką, znajduje się młyn wodny. W części gospodarstw zachowały 
się okazałe murowane stodoły z motywami krzyża na elewacjach, kryte 
dachami dwuspadowymi. Na terenie boiska sportowego stoi wiata – 
miejsce wypoczynku. W Rynarcicach mieszka 194 osoby.

C I E K AW O S T K I
„Zalena” w Rynarcicach to obszar na południowy-wschód  
od wsi. Niegdyś znajdowało się tu pole należące do rolnika  
o nazwisku Leń. Mawiano, że wszystko to co znajdowało  
się dalej, leżało „za Leniem”. Z czasem ukuto z tego  
przyswojenie „Zalena” – czyli obszar łąk, płynącej tam  
rzeczki oraz mostku.
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W ieś o średniowiecznym rodowodzie (XIII w.). Wzmiankowa-
na w 1534 r. jako Rzenzkhowitz. W niemieckim nazewnic-
twie utrwalona jako Ringwitz. W 1945 r. wsi nadano nazwę 

Rzymkowice. Południowa część osady to typowa ulicówka  z zabudo-
waniami regularnie rozmieszczonymi po obu stronach prostej drogi. 
Część północna (od skrzyżowania) charakteryzuje się zabudową rzad-
szą oraz nieregularną siecią dróg. Wiele domów zachowało pierwotne 
dekoracje ścian szczytowych. 

Rzymkowice
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C I E K AW O S T K I
W drugiej połowie 1944 r. nad Rzymkowicami niemieckie  
myśliwce zaatakowały amerykańskie bombowce, które zaczęły 
zmieniać szyk i w efekcie zderzyły się. Pierwszy, z obciętym  
ogonem runął na ziemię, z drugiego wyskoczyło trzech  
spadochroniarzy.  Jednemu z lotników nie otworzył się  
spadochron. Zginął w wyniku upadku w okolicach  
rzymkowickiej kapliczki.  

Oprócz zabudowy mieszkaniowej ważnymi obiektami we wsi są: Kościół 
pw. Apostołów św. Piotra i Pawła (1904 r.), Kaplica pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy (1947 r.), pomnik wojenny, plebania, orientowany 
na neogotyk budynek dawnej szkoły, kaplica z przyległym cmentarzem 
i zabytkowymi nagrobkami, liczne kapliczki rozmieszczone we wsi oraz 
malowniczo otoczona starodrzewem, kapliczka wśród pól na północ od wsi.
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Na południowy-wschód od wsi, na skraju lasu zlokalizowano gospodar-
stwo agroturystyczne Dziki Raj.  Jest to staw rekreacyjny o powierzchni  
2 ha i głębokości 2-6 m. We wsi działa jednostka OSP, Koło Gospodyń 
Wiejskich, Polski Związek Hodowców Gołębi Koło Rzymkowice, Stowa-
rzyszenie Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Rzymkowice, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzymkowice. Swoje działania prowadzi 
również grupa odnowy wsi. W Rzymkowicach mieszka 550 osób.

Na północny-wschód od Rzymkowic w kompleksie Borów Niemodlińskich 
znajduje się atrakcja przyrodnicza – użytek ekologiczny „Suchy Ług”. Na 
południe, w okolicach Pogórza Kolonii, ze względu na wyjątkowe walory 
przyrodnicze,  projektowany jest rezerwat przyrody „Nagłów”.

Gospodarstwo Agroturystyczne ,,Dziki Raj”, tel. 604 859 673
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W ieś wzmiankowana w 1300 r. Ze względu nas strukturę na-
rodowościową nazywana Polnisch Jamke (Polska Jamka).  
W 1936 r. nazwę wsi zmieniona na Heinrichshof OS. Po za-

kończeniu II wojny światowej osadzie nadano miano Stara Jamka. Za-
budowania wsi zlokalizowane są wzdłuż głównej drogi. Dekoracja ścian 
szczytów domów ogranicza się do prostych gzymsów oraz plakiet z da-
tami. W centralnej części wsi, obok świetlicy wiejskiej odnajdziemy sta-
ry dzwon umarłych na nowoczesnym metalowym stelażu. Pozostała 
zabudowa o niewielkiej wartości artystycznej i najczęściej spotykanym 
układzie szczytowym.
Położenie wsi sprzyja tury-
styce rowerowej. Można stąd 
dojechać m.in. do Rzymkowic, 
przez przysiółek Dobrzyków. 
Dalej zaś w rejony Borów 
Niemodlińskich. We wsi funk-
cjonuje nowoczesna świetli-
ca wiejska. Mieszkają tu 233 
osoby.

Stara Jamka

C I E K AW O S T K I
W okresie przedwojennym Sobkownią w Starej Jamce nazywano 
gospodę wraz ze sklepem – od nazwiska właściciela Sobka.  
Przyswojenia powstawały również w okresie późniejszym.  
W latach 60. XX w. Jameccy ukuli określenie Jarówka, dla dużego 
rowu, w którym pojono zwierzęta i latem kąpały się dzieci.
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M iejscowość na Płasko-
wyżu Głubczyckim, 
wzmiankowana jako 

miasto w 1260 r. Zachowała 
wielodrożny charakter z rynkiem 
wydłużonym na osi wschód-za-
chód. Ratusz ścinawski będący 
symbolem miejskości istniał do 
połowy XX w. Część budynków 
zachowała zabytkową stolarkę 
okienną i drzwiową, nieraz o bar-
dzo ozdobnym kształcie. Stroma 
uliczka wychodząca z ulicy Tylnej, 
łącząca rynek z kościołem, po-
siada historyczną nawierzchnię  
z kamieni polnych. W okresie śre-
dniowiecza rezydował tu kaszte-
lan książęcy. Ścinawa Mała była 
istotnym ośrodkiem gospodar-
czym i administracyjnym. Prawa 
miejskie utraciła w 2 p. XVIII w. 

Do lat 70. XX w. była siedzibą gminy zbiorczej. W tym okre-
sie pojawiła się koncepcja połączenia potencjału Ścinawy 
Małej oraz, leżącej na wschód od Ścinawy Niemodlińskiej, 
Ścinawy Nyskiej i stworzenia dwuwsi o zwielokrotnionych 
możliwościach rozwoju.

Oprócz zabytkowego układu urbanistycznego, na uwagę  
odwiedzających miejscowość zasługują: odrestaurowany Rynek ścinawski, Koś- 
ciół pw. św. Piotra i Pawła z XIV w. (przebudowany w XVIII i XIX w., dwór (XVI/XVII w.) 
i plebania (XVIII w.). W miejscowości działają: zespół szkolno-przedszkolny, 
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Ks. Wilhelma Kudelki oraz 
grupa odnowy wsi. Wieś liczy 705 mieszkańców. 

Ścinawa Mała
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Na pograniczu Ścinawy 
Małej i Nyskiej powstał 
kompleks sportowo-re-
kreacyjny obejmujący 
boisko sportowe, płytę 
taneczną wraz ze sceną 
i zadaszeniem, kompleks 
basenów kąpielowych 
zewnętrznych, parking 
wraz ze skweremi zadrze-
wioną aleją. Ze Ścinawy 
Nyskiej można tam dotrzeć 
ul. Parkową, ze Ścinawy 
Małej – ul. Klasztorną.

W kompleksie leśnym 
pomiędzy Ścinawą Małą 
i Rudziczką znajduje się 

drzewostan, który został zaproponowany do ochrony rezerwatowej. 
Występują tutaj kwitnących bluszczy oraz rośliny takie jak: kopytnik, kru-
szyna i kalina. Odnotowano obecność dzięcioła zielonosiwego, dzięcioła 
czarnego, sowy uszatej, krętogłowa, krogulca i jastrzębia. Znajduje się 
tam lokalne miejsce kultu maryjnego, tzw. Mała Grota. Dotrzemy tam ze 
Ścinawy Małej ul. Klasztorną. Dalej poprowadzi nas droga, obok strzelnicy  
i zjazdu na boisko sportowe. Otoczenie groty jest dobrym miejscem na od-
poczynek i zadumę. Głębiej, w topieli lasu, w okolicy Leśniczówki Rudziczka 
odnajdziemy Cudowne Źródełko o właściwościach leczniczych. W XIX w. 
zbudowano tam stacje drogi krzyżowej a w 1928 r. wzniesiono kaplicę 
Matki Boskiej Różańcowej (przez niektórych nazywaną Dużą Grotą).

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ścinawie Małej  
z XIV w. Przebudowany jako barokowy w XVIII w.  Po koniec XIX w. powięk-
szony o nowy transept i prezbiterium. Wówczas do świątyni sprowadzo-
no z nyskiej katedry barkową ambonę (1776-1779). Na uwagę zasługuje  
m. in. rzeźba św. Hieronima (XVIII w.). Budowla zawiera w sobie elementy wy-
stroju barokowego z gotyckimi fragmentami murów. Od północy widocz-
na barokowa kaplica, od zachodu całość zamyka kwadratowa wieża. Po 
zakończeniu II wojny światowej, nowi mieszkańcy wsi z Kresów Wschod-
nich zainstalowali w kościele wizerunek Madonny z Pustomyt, który znaj-
duje się w prezbiterium oraz feretron (obraz w ramie służący do noszenia 
podczas procesji ) z wizerunkiem Serca Jezusa i Matki Bożej Bolesnej.

Na cmentarzu w Ścinawie Małej (ul. Ks. Wilhel-
ma Kudelki) znajduje się upamiętnienie Gerhar-
da Kreschoka i Bronki - niemieckiego parobka 
i polskiej robotnicy przymusowej, którzy w 1941 r. 
zostali publicznie napiętnowani po odkryciu ich 
związku, w tzw. „marszu hańby” w Ścinawie 
Nyskiej. Gerhard został wcielony do karnej kom-
panii i wysłany na front wschodni. Wrócił z prze-
strzelonym płucem, po czym zmarł w 1945 r. Po 
dziewczynie ślad zaginął. „Marsz hańby” został 
utrwalony w czterominutowym filmie, odnale-
zionym w latach 60. XX w. na Słowacji. Na kanwie 
tej historii, w 2002 r. powstał dokument „Zakaza-
na miłość. Historia Broni i Gerharda” w reżyserii 
Marka Tomasza Pawłowskiego. Oryginał filmu 
znajduje się w Muzeum Holocaustu w Waszyng-
tonie i jest częścią stałą wystawy.

Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej
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W ieś wyrosła z owalnicy o atrakcyjnej krajobrazowo lokali-
zacji, na zachód od Ścinawy Małej. Wzmiankowana w XIII 
w. jako własność biskupów wrocławskich. W miejscowości 

zachowały się nieliczne zabytkowe budynki mieszkalne, pochodzące 
z 1 p. XIX w. kapliczki oraz kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena.
Wyjątkowy w skali regionu jest Kościół pw. św. Piotra i Pawła, z re-
nesansową wieżą pokrytą dekoracją sgraffittową o motywach roślin-
nych oraz barokowym budynkiem nawowym. Letnią atrakcją Ścinawy 
Nyskiej jest kąpielisko, do którego w upalne dni zjeżdżają się okolicz-
ni mieszkańcy. W miejscowości działa Dom Kultury (odział MGOKSiR 
w Korfantowie). Zlokalizowano tu baseny zewnętrzne z kompleksem 
rekreacyjnym. Wieś liczy 446 mieszkańców.

Ścinawa 
Nyska
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Kościół pw. Piotra i Pawła w Ścinawie Nyskiej wzmiankowany w XIII w. 
Przebudowany w stylu barokowym w 1 p. XVIII w. według projektu Jana 
Innocentego Töppera, z wykorzystaniem fragmentów renesansowych 
murów oraz wieży zdobionej ślepymi arkadkami, zwieńczonej attyką 
i ośmiobocznym hełmem.  Wzgórze kościelne otoczone jest kamien-
nym, oskarpowanym murkiem z renesansową bramą. Kamienne scho-
dy, zwieńczone drugą barokową bramą zaprowadzą nas do świątyni. 
W szczytach górnej bramy umieszczono krzyż pokutny. W sąsiedztwie 
kościoła rosną kilkusetletnie lipy. Na murze okalającym świątynię, po 
wewnętrznej stronie, puste wnęki obrazów na blasze Drogi Krzyżowej. 
Wnętrze o bogatym wystroju malarsko-sztukatorskim w jednolitym 
stylu barokowym obejmujące: ołtarz główny z bramkami i figurami 
św. Judy Tadeusz i Jana Ewangelisty, cztery ołtarze boczne, ambonę 
z rzeźbami ewangelistów, zespół figuralny nadbudowy chrzcielnicy, 
prospekt organowy. Wyposażenie obejmuje również zespół czternastu 
obrazów przypisywanych Michałowi Willmannowi.

Przy drodze ze Ścinawy Nyskiej do Jegielnicy, nad Ścinawą Niemodlińską 
znajdują się ruiny założenia kalwaryjnego z barokową Kaplicą pw. św. 
Piotra i Pawła, z Drogą Krzyżową i studnią uzdrowienia (XVIII/XIX w.). 

C I E K AW O S T K I
W przeszłości część wsi obecnej gminy Korfantów, w tym  
Ścinawa Nyska, przynależała do biskupiego księstwa feudalnego 
na z ośrodkiem w Nysie. Z tego względu mieszkańcy Ścinawy 
byli objęci jurysdykcją nyskiego sądu dworskiego.

Sgraffittowa dekoracja  
wieży kościoła  

w Ścinawie Nyskiej

Renesansowa brama 
kościoła w Ścinawie 
Nyskiej
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W ieś wzmiankowana w 1300 r. jako Prakindorph (ew. Broc-
kendorf).  W nomenklaturze niemieckiej utrwaliła się nazwa 
Prockendorf. Znane było również przyswojenia: Wąż, Wą-

scha. Po zakończeniu II wojny światowej wieś otrzymała nazwę Węża. 
Osada zlokalizowana na Płaskowyżu Głubczyckim, na planie owalnicy. 
Widoczne do obecnych czasów nawsie (plac w centrum osady) zabu-
dowane zostało niewielkimi gospodarskimi oraz barokowym Kościo-
łem pw. św. Nikazego Biskupa Męczennika i Chrystusa Króla z 1767 r. 
W 1828 r. do świątyni dobudowano wieżę. Budowla nie posiada wy-
raźnych cech stylowych. Na uwagę zasługuje ambona z płaskorzeźba-
mi ewangelistów oraz barokowo-ludowe krucyfiksy.

Węża
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Atrakcją turystyczną jest również Kaplica św. Anny (1721 r.) z rzeźbami: 
Matki Boskiej i św. Jana Nepomucena. Na skraju wsi w okolicy boiska 
sportowego zlokalizowano siedzibę oddziału przedszkolnego. Działa 
tu jednostka OSP, LKS Włodary-Węża oraz grupa odnowy wsi. Osada 
posiada świetlicę wiejską, liczy obecnie 415 mieszkańców. Na północny 
wschód od miejscowości odnajdziemy gospodarstwo agroturystyczne 
Stawy Zacisze. Obiekt daje możliwość odpoczynku i wędkowania. Moż-
na tu złowić  karpia, amura, szczupaka, sandacza, lina, okonia i karasia.
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Stawy Zacisze, Węża tel. 693 430 443

51PRZEWODNIK PO GMINIE KORFANTÓW



N a początku lat 40. XIX w. na zaproszenie hrabiego Hermanna 
Nicolausa von Burghaussa, w okolice Korfantowa przybyli osad-
nicy protestanccy pochodzący głównie z powiatu prudnickiego  

i z Austrii. W 1844 r. założyli oni wieś Hillersdorf (obecnie Wielkie Łąki) 
przy drodze prowadzącej do Myszowic, w okolicy istniejącego wcze-
śniej folwarku Ferdynandka (obecnie przysiółek Wyrębiny).  Wielkie 
Łąki to wieś o charakterze ulicówki. Gospodarstwa są rozmieszczone 
wzdłuż głównej drogi w dość dużej odległości od siebie. Duży procent 
stanowią budynki opuszczone lub zrujnowane. Wszystkie budynki 
usytuowane są szczytowo drogi, jedno – lub dwukondygnacyjnej, bez 
wyróżniających cech indywidualnych. Obecnie Wielkie Łąki liczą 115 
mieszkańców.

C I E K AW O S T K I
Co łączy Wielkie Łąki z Czechami? Otóż, założycielem Wielkich Łąk 
był niejaki Kappel – chłop wywodzący się Hillersdorfu w północnych 
Czechach (ob. Holčovice), który za namową ewangelickiego pastora  
z Korfantowa – Koldego, podjął się organizacji akcji osadniczej.

Wielkie Łąki
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W ieś wzmiankowana w 1284 r. jako Villa Wlokmari czyli wieś 
Wlokmara. W nazewnictwie niemieckim utrwalono nazwę 
Volkmansdorf. Od 1945 r. wieś nosi nawę Włodary. Jest 

to osada w typie łańcuchówki, z gospodarstwami rozmieszczonymi  
w dość dużej odległości od siebie, wzdłuż wijącej się zakolami drogi.  
W okresie przedwojennym na terenie osady funkcjonowały dwie gminy 
jednostkowe: Włodary Górne i Włodary Dolne. Do najważniejszych we 
wsi budowli należą: Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
z przyległym cmentarzem, zespół dworsko-folwarczny z pozostało-
ściami parku, plebania, gospoda, z dobudowaną od południa częścią 
mieszczącą świe-
tlicę wiejską oraz 
szkoła podstawo-
wa. We wsi znajdują 
się liczne kapliczki, 
głównie jednokon-
dygnacyjne, na rzu-
cie niewielkiego 
prostokąta, z wej-
ściem zamkniętym 
łukiem.

Włodary

Świetlica wiejska we Włodarach
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Wiele spośród budynków posiada dekoracyjnie opracowane szczyty, będą-
ce swoistą wizytówką gospodarstwa i świadczące o jego zamożności. Na 
terenie przy świetlicy wiejskiej znajduje się wiata zadaszona, ławki, stoły, 
warcaby zewnętrzne, urządzenia rekreacyjne, siłownia zewnętrzna. We 
wsi działa jednostka OSP, LKS Włodary-Węża, Zespół Parafialny Caritas, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Villa Vlokmari oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich Włodarzanki.  Miejscowość liczy 719 mieszkańców.

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Włodarach, 
wzmiankowany w 1302 r., przebudowany w stylu barokowym w latach 
1749-1754. Na planie prostokąta, z jednokalenicowym dachem oraz jed-
nowieżową fasadą zwieńczoną baniastym z latarnią. W murze okalającym 
kościół barkowa bramka z 1718 r., zamknięta łukiem koszowym.

C I E K AW O S T K I
Po zakończeniu  II wojny światowej, przez pół roku  
Włodary były siedzibą gminy zbiorczej. Obejmowała  
ona 7 miejscowości: same Włodary oraz Mańkowice, 
Drogoszów, Piątkowice, Rynarcice, Bardno i Jasienicę 
Dolną. Pierwszym wójtem gminy włodarskiej  
był Władysław Rusin. W listopadzie 1945 r. gmina  
została zniesiona. Włodary i Rynarcice włączono  
wówczas do gminy Ścinawa Mała.
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C I E K AW O S T K I
W 1855 r. w okolicach Korfantowa wybuchła epidemia cholery, która po-
chłonęła 54 ofiary z Włostowej i wsi Friedland (obecna ul. Opolska w Kor-
fantowie). Ofiary epidemii zostały pochowane na dwóch cmentarzach cho-
lerycznych. Pierwszy z nich wyznaczono przy Kościele św. Michał Archanioła 
górującym nad wsią (teren obecnego Posterunku Policji w Korfantowie).  
Drugi, dziś zapomniany, znajduje się pomiędzy Włostową i Kuźnicą Ligocką.

M iejscowość o starym rodowodzie. Potwierdzają to zewi-
dencjonowane stanowiska archeologiczne lokujące punkty 
osadnicze na okres: rzymski, wczesnośredniowieczny i śre-

dniowieczny. W źródłach osada wzmiankowana w XV w. jako Vlost,  
od imienia Włosta. Dawniej złożona była z osobnych części Włostowej 
(niem. Floste) i Wojstrasza (niem. Woistrasch), rozdzielonych Ścinawą 
Niemodlińską. W południowej części wsi znajdował się młyn wodny 
(obecnie częściowo zrujnowany) z zespołem budynków gospodar-
czych. W kierunku wschodnim odnajdziemy pozostałości zespołu fol-
warcznego. Nieliczne domy mieszkalne zlokalizowane wzdłuż drogi 
posiadają cechy zabytkowe.
Od średniowiecza panowały tu doskonałe warunki do rozwoju rybo-
łówstwa. Współcześnie stawy rybne odnajdziemy tu przy drodze do 
przysiółka Wojstraż oraz na południowo-zachodnim skraju wsi. Na te-
renie przylegającym do boiska sportowego znajduje się: wiata grillowa, 
ławki, urządzenia rekreacyjne dla dzieci. W osadzie istnieje jednostka 
OSP, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Koło Korfantów 
oraz grupa odnowy wsi. Włostowa liczy 423 mieszkańców.

Włostowa
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KALENDARZ WYDARZEŃ CYKLICZNYCH,  
IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

NAZWA TERMIN MIEJSCE
Koncert z okazji finału  

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
- wydarzenie charytatywne

Styczeń  
(druga niedziela)

Miejski Dom Kultury  
w Korfantowie

„Biała Zima”- cykl zajęć dla dzieci  
w czasie ferii zimowych Ferie zimowe M-GOKSiR  

w Korfantowie

„Kartka Walentynkowa”  
– konkurs plastyczny dla dzieci luty

Gminne Centrum 
Społeczno -Kulturalno-

Edukacyjne REMIZA 
(Biblioteka  

w Korfantowie) 
Spotkania z operetką - wydarzenie 

biletowane luty Miejski Dom Kultury  
w Korfantowie

Fesiwal Piosenek Czeława Niemena  
w Korfantowie 

Koniec stycznia 
lub początek lutego 

(po zakończeniu 
 ferii zimowych) 

Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Czesława 

Niemena  
 w Korfantowie

Turniej Piłki Siatkowej  
o Puchar Dyrektora M-GOKSiR

pierwszy kwartał 
roku

Hala Sportowa  
w Korfantowie

Międzynarodowy Turniej  
Tenisa Stołowego

pierwszy kwartał 
roku 

Hala Sportowa 
 w Korfantowie

Gminny Konkurs Kroszonkarski  
i Palm Wielkanocnych  

- konkurs artystyczny dla dzieci

czas przed 
 Świętami 

Wielkanocnymi

Gminne Centrum 
Społeczno -Kulturalno-

Edukacyjne REMIZA 
(Biblioteka w 
Korfantowie) 

Wojewódzki Dziecięcy Festiwal Piosenki - 
Konkurs piosenki polskiej  

dla dzieci i młodzieży 
kwiecień Miejski Dom Kultury  

w Korfantowie

Majowe Spotkania z Poezją  
Powiatowy Konkurs Recytatorski  

dla dzieci i młodzieży
maj Miejski Dom Kultury  

w Korfantowie

Zawody Wędkarskie o Puchar  
Dyrektora M-GOKSiR w Korfantowie 

z okazji Dnia Dziecka
czerwiec Akwen w Tułowicach 

Małych

Korfantowski Przegląd Zespołów 
Wokalno-Chóralnych czerwiec Miejski Dom Kultury  

w Korfantowie

Zawody Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych CTiF

Dzień  
poprzedzający 

zakończenie roku 
szkolnego

Teren szkoły 
Podstawowej nr 2 

im. Czesława Niemena  
w Korfantowie, 

Noc Świętojańska-festyn sobótkowy czerwiec Boisko Sportowe  
w Ścinawie Małej

Koncert zespołów w ramach Polonijnego 
Festiwalu Piosenki w Opolu początek lipca

Kościół pw. Trójcy 
Świętej w Korfantowie 

oraz Stadion Miejski  
w Korfantowie

„Lato w Mieście” -  cykl zajęć 
dla dzieci podczas wakacji lipiec Miejski Dom Kultury  

w Korfantowie
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NAZWA TERMIN MIEJSCE
Międzynarodowe Zawody  

Piłki Prądowej „Wasserball”
ostatni weekend 

lipca Akwen w Przechodzie

Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar 
Burmistrza Korfantowa z ok. Dni Miasta 

kategoria junior i senior
sierpień

Informacje: Koło  
Wędkarskie  

w Korfantowie (co roku 
jest w innym miejscu, 
raz w Malerzowicach, 

raz w Tułowicach)

Odpust na Szwedzkiej Górce  
w Przydrożu Małym 15 sierpnia 

Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej na 
Szwedzkiej Górce

Święto Pieroga 

w ramach dożynek 
wiejskich we 
Włodarach  

(ostatni weekend 
sierpnia) 

 teren przy świetlicy 
wiejskiej we Włodarach 

Gminne Święto Plonów

Ostatnia niedziela 
sierpnia lub 

pierwsza niedziela 
września

Wsie Gminy Korfantów

Międzynarodowy Plener Malarski 
„Artfriedlandianum” czerwiec-wrzesień Obiekty Gminy 

Korfantów

Korfantowska Jesień Artystyczna 
wystawa prac lokalnych twórców  

z Gminnej Grupy Twórczości Artystycznej
październik

Gminne Centrum 
Społeczno -Kulturalno-

Edukacyjne REMIZA 
(Biblioteka  

w Korfantowie) 
Ogólnopolskie Biegi Crossowe z okazji 

święta Niepodległości Polski listopad Stadion Miejski  
w Korfantowie

Wieczornica z okazji Rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości 11 listopada Szkoła Podstawowa  

nr 2 w Korfantowie
Kiermasz Świąteczny - spotkanie  

z lokalnymi rękodzielnikami
pierwsza niedziela 

adwentu
Miejski Dom Kultury  

w Korfantowie
Spotkanie z Mikołajem - wydarzenie  

dla najmłodszych 6 grudnia Miejski Dom Kultury  
w Korfantowie

Konkurs Recytatorski 
„Boże Narodzenie w Poezji” grudzień Miejski Dom Kultury  

w Korfantowie

Informacja:
•	 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Korfantowie, ul. Rynek 10, 48-317 Korfantów, 
tel. 77 4343865, email: moksir@poczta.onet.pl,  
strona internetowa: www.moksirkorfantow.naszgok.pl

•	 Urząd Miejski w Korfantowie, ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów,  
Tel. 77 4343820, email: korfantow@korfantow.pl,  
strona internetowa: www.korfantow.pl
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Produkty lokalne:

Rzymskokatolicka Parafia 
 pw. Najświętszej Maryi Panny  

w Ścinawie Małej
PRODUKT TURYSTYCZNY:  

OBIEKT TURYSTYCZNY: SAKRALNY 
PRZYSTANEK BAROKU

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI 
WŁODARY – „VILLA VLOKMARI” 

PRODUKT SPOŻYWCZY  
PIEROGI WŁODARSKIE 

www.wlodary.pl

Miody  i produkty pszczele 
 z pasiek Gminy Korfantów 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI  
WŁODARY –  „VILLA VLOKMARI”  

PRODUKT SPOŻYWCZY:  
CIASTECZKA „ZŁOTY LEN’,  

„ORZECHOWE”, „KRĘCONE”, 
„PIRAMIDKI”, „OWSIANE”
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GMINNA GRUPA  
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Gminna Grupa Twórczości Artystycznej jest grupą domoro-
słych twórców, która utworzona została przy Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie. Obec-
nie ten nieformalny zespół liczy 25 osób, są to m.in. malarze, 
rzeźbiarze, koronkarki, kroszonkarki, hafciarki, florystki oraz 
szwaczki. Celem tych ludzi w ich wspólnej twórczej pracy jest 
popularyzacja rękodzielnictwa, a szczególnie wśród dzieci 
i młodzieży oraz promocja dziedzictwa kulturowego gminy Kor-
fantów. Grupę tę, która aktywnie działa od 2001 r. tworzą zwykli 
ludzie, nasi sąsiedzi, natomiast wyroby powstałe w wyniku pracy 
ich rąk, są przykładem wielkich talentów, a ich praca twórcza wiele 
wnosi w lokalne środowisko. 

Powstanie zespołu jest przykładem spontanicznej aktywności 
wielu osób, ale wynikało również z potrzeby powrotu do tradycji. 
Działalność korfantowskiej grupy jest dowodem na to, że twórczość 
typu ludowego jest wciąż obecna w naszym codziennym życiu. 
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Współpraca międzynarodowa  
i przynależność gminy  
do związków gminnych i stowarzyszeń. 

Gmina Korfantów  od 1996 roku współpracuje z   9. miastami, które  
w swojej historii nosiły nazwę Friedland oraz  odrębnie od współpracy 
friendladzkiej,  z miasteczkiem Boulleret we Francji.  

Ze współpracy korzysta głównie młodzież, w tym sportowcy i ucznio-
wie osiągający wysokie wyniki w nauce uczestnicząc naprzemiennie  
w organizowanych  zmaganiach piłkarskich FriedlandCup lub spotka-
niach młodzieży friedlandzkiej.

Corocznie organizowane jest  również spotkanie oficjalne przedstawi-
cieli  miast partnerskich.

W ramach współpracy friedlandzkiej delegacje strażaków są gośćmi 
Międzynarodowego Turnieju Piłki Prądowej Wasserball  odbywającego 
się corocznie w ostatni weekend lipca.

Friedland Mecklemburg - miasto w Niemczech,  
w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, 
w powiecie Mecklenburg-Strelitz.

Friedland Dolne Łużyce - miasto w Niemczech, w kraju 
związkowym Brandenburgia, w powiecie Oder-Spree.

Friedland Dolna Saksonia – gmina samodzielna  
w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia,  
w powiecie Getynga. Friedland leży nad rzeką Leine,  
ok. 12 km na południe od Getyngi.

Frydlant nad Ostravicą – miasto w Czechach, w powiecie 
frydeckim, w kraju morawsko-śląskim, położone  
na historycznej granicy Moraw i Śląska Cieszyńskiego.

Frydlant – miasto na północy Czech w kraju libereckim,  
11 km od granicy z Polską.

Prawdinsk (do 1946 niem. Friedland in Ostpreußen)  
miasto w obwodzie kaliningradzkim w Rosji.

Mieroszów - miasto w woj. dolnośląskim,  
w powiecie wałbrzyskim, leżące w Kotlinie  
Mieroszowskiej, u podnóża Gór Suchych w Sudetach 
Środkowych. Siedziba gminy miejsko wiejskiej.

Debrzno – miasto w woj. pomorskim, w powiecie człu-
chowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej. 
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Gmina Korfantów  jest  członkiem:
• Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu;
• Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad z siedzibą 

w Prudniku;
• Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór  z siedzibą w Nysie;
• Stowarzyszenia Subregion Południowy z siedzibą w Nysie.

Mirosławiec – miasto w północno-zachodniej Polsce,  
w woj. zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, 
siedziba gminy miejsko-wiejskiej. Położone na  
Pojezierzu Południowopomorskim, na północ od Jeziora 
Korytnickiego i na wschód od rzeki Korytnicy.

Miejscowość i gmina we Francji,  
w Regionie Centralnym, w departamencie Cher.
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Trasy TURYSTYCZNE: 

Przewodnik po Ziemi Korfantowskiej pozwala dowolnie kompo-
nować trasy turystyczne: piesze, rowerowe lub samochodowe. 
Rowerowa trasa turystyczna „Śladami Nepomuków” to jedna 
z propozycji, dla której tematem przewodnim są Nepomuki – figury 
popularnego na Śląsku św. Jana Nepomucena. 

Rowerowa trasa turystyczna „Śladami Nepomuków”
Św. Jan Nepomucen przyjął ok. 1380 r. święcenia kapłańskie i został kanoni-
kiem przy Katedrze św. Wita, Wacława i Wojciecha na Hradczanach. Wkrót-
ce objął funkcję kanonika Kolegiaty św. Idziego w Pradze oraz godność wi-
kariusza generalnego arcybiskupa praskiego Jana z Jenšteina. W 1393 r., na 
skutek konfliktu z królem czeskim Wacławem IV, Jan został aresztowany, 
a następnie zrzucony z Mostu Karola w nurt Wełtawy. Najczęściej podawa-
ną przyczyną zatargu z królem, w efekcie zaś męczeńskiej śmierci święte-
go, miała być odmowa zdradzenia tajemnicy spowiedzi małżonki królew-
skiej Zofii Bawarskiej (król podejrzewał żonę o zdradę). Jan Nepomucen  
w Kościele katolickim czczony jest jako patron sakramentu spowiedzi, dobrej 
sławy, strzegący mostów oraz ratownik podczas powodzi. Figury św. Jana Ne-

pomucena – Nepomuki – odnajdziemy niemal w całej Eu-
ropie. Najwięcej ich jednak spotkać można w Cze-

chach, na terenach dawnych Austro-Węgier 
oraz na Dolnym i Górnym Śląsku –  

w tym na Ziemi Korfantowskiej.
Pierwszym etapem wycieczki 

jest Kościół Świętej Trójcy  
w Korfantowie. Wśród ele-

mentów dekoracyjnych 
świątyni są figury świę-

tych rozmieszczone 
na ścianach. Przed-

stawiają one: św. 
Józefa, św. Rocha, 
św. Jadwigę Ślą-
ską, św. Antonie-
go, św. Elżbietę  
z Turyngii, św. 
Alojzego oraz 
św. Jana Nepo-
mucena. Nepo-
muk z kościoła  
w Korfantowie 
pochodzi z XVIII 
w. Rzeźba zo-
stała wykona-
na w drewnie. 

Odnajdziemy ją  
w północnej czę-

ści transeptu. 
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Po wyjściu z kościoła 
ruszamy z placu kościel-
nego do Puszyny. Kieru-
jemy się na ul. Tadeusza 
Kościuszki.  Tutaj, jadąc 
w kierunku Rączki, po 
prawej stronie, na jednej 
z prywatnych posesji na-
potkamy niewielką figurę 
Jana Nepomucena. Jadąc 
dalej, na skraju miejsco-
wości, skręcamy w lewo 
i polną drogą kierujemy 
się do Puszyny (5,3 km – 
ok. 20 min). Po dotarciu 
do wsi kapliczkę z figurą 
św. Jana Nepomucena 
odnajdziemy na skrzy-
żowaniu dróg przy przy-
stanku autobusowym. 
Po krótkim odpoczynku 
ruszamy na południowy 
wschód. Droga wśród 
pól i lasów zaprowadzi 
nas do Przydroża Małe-
go i dalej na Szwedzką 
Górkę (5,3 km – ok. 20 

min.). Tam w otoczeniu Kościoła pielgrzymkowego pw. Matki Boskiej Bolesnej 
na cokole stoi figura świętego. Kamienny Nepomuk ze Szwedzkiej Górki po-
chodzi z 1859 r. Z sanktuarium wyruszamy do Pleśnicy (2,5 km – ok. 6 min). Na 
skraju tej malowniczo położonej wsi znajduje się kaplica z przełomu XVIII i XIX 
w. z drewnianą figurą świętego. 
Z Pleśnicy wyruszamy na południowy zachód w kierunku Ścinawy Małej (4,5 
km – ok. 15 min). Pierwsze 100 m pokonujemy brukowana drogą. Dalej podą-
żamy drogą bitą przez pola. Po dotarciu do Ścinawy kierujemy się do Kościoła 
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Wśród wielu wspaniałych przy-
kładów sztuki barokowej spotkamy tam również podobiznę świętego męczen-
nika. Po zwiedzeniu kościoła jedziemy do Ścinawy Nyskiej (ok. 850 m – 3 min.). 
Ulicą Tylną kierujemy się do Rynku w Ścinawie Małej, następnie ul. Nyską do 
przystanku autobusowego w Ścinawie Nyskiej. Tam na cokole stoi Nepomuk. 
Będąc w Ścinawie Nyskiej, warto odwiedzić Kościół pw. Piotra i Pawła, którego 
wyposażenie obejmuje zespół czternastu obrazów przypisywanych Michałowi 
Willmannowi.
Kolejny etap trasy to odwiedziny w Gryżowie (3,5 km – ok. 15 min.). Celem jest Ko-
ściół pw. św. Mateusza. W jego bezpośrednim otoczeniu ustawiono wykonaną  
z piaskowca rzeźbę św. Jana Nepomucena. Zabytek datowany jest na 1725 r. 
Poza tym w gryżowskim kościele warto zobaczyć rzeźbę św. Anny Samotrze-
ciej (XV w.) oraz żeliwną płytę wotywną Ukrzyżowania (2 p. XVI w.). Z Gryżowa 
skierujemy się do Rynarcic. Będzie to najdłuższy odcinek etapowy wycieczki 
(13 km – ok. 40 min.). Po drodze miniemy Kaplicę św. Anny (1721 r.) z rzeźba-
mi Matki Boskiej i św. Jana Nepomucena w Węży oraz barokowy Kościół pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Włodarach. Głównym zabytkiem 
Rynarcic jest barokowy Kościół pw. św. Mikołaja wzmiankowany w XIII w.  
W nim znajduje się piękna, drewniana rzeźba Nepomucena pochodząca z XVIII w.  
Z Rynarcic powracamy do Korfantowa (5,2 km – ok. 17 min.). Wycieczkę koń-
czymy u podnóża kościelnego wzgórza.
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