
1. Ostrówek 
Zanim powstało miasto Opole, na północnym 
cyplu Pasieki, zwanym Ostrówkiem, w X wieku 
powstał gród. Był ośrodkiem władzy i miejscem 
stacjonowania drużyny wojów wraz z rodzi-
nami i służbą. W XIII wieku, gdy na prawym 
brzegu Odry założono miasto, wyspa stała się 
enklawą książęcą, a książę Kazimierz I rozpo-
czął tu budowę zamku. Zamek służył książętom 
opolskim z dynastii Piastów, a po wygaśnię-
ciu w 1532 roku tej linii popadł w ruinę. W XIX 
wieku ulokowano w nim część biur rejencji 
(rejencja była niemiecką jednostką admini-
stracyjną odpowiadającą mniej więcej dzisiej-
szemu województwu) i na początku XX wieku 
rozbudowano o nowe skrzydło. Nie uchroniło 
to jednak budowli przed zagładą – w latach 
1928–1931 zamek rozebrano, aby wybudować 
w jego miejscu według projektu Konrada Leh-
manna nowoczesny modernistyczny budynek 
dla władz rejencji, dziś w tym gmachu, przy 
ul. Piastowskiej 14, mieści się Urząd Wojewódz-
ki. Jedyną pozostałością po średniowiecznym 
zamku jest wieża Piastowska. W jej pobliżu na 
przełomie lat 50. i 60. XX wieku według projek-
tu opolskiego architekta Floriana Jesionow-
skiego wybudowano amfiteatr, w którym od 
1963 roku odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej 
Piosenki.

2. ul. Norberta Barlickiego 2a
Malowniczy staw Zamkowy to pozostałość 
po dawnej fosie okalającej pobliski zamek. 
Od XIX wieku było to jedno z ulubionych re-
kreacyjnych miejsc opolan, którzy latem pły-
wali tu łódkami, a zimą jeździli na łyżwach. 
Na początku XX wieku staraniem członków 
Towarzystwa Łyżwiarskiego (Eislaufverein) 
wybudowano nad brzegiem stawku drew-
niany Domek Lodowy (Eishaus), w którym dziś 
znajduje się restauracja. Od wielu lat swoją 
siedzibę ma tu także Polskie Towarzystwo Tu-
rystyczno-Krajoznawcze. Na stawku w okre-
sie międzywojennym odbyły się kilkukrotnie 
mistrzostwa Niemiec w jeździe figurowej na 
lodzie.

3. Most Zamkowy
Przerzucony nad Młynówką most Zamkowy 
(Schlossbrücke), łączący średniowieczne cen-
trum Opola i Pasiekę, zapewniał w przeszło-
ści połączenie między miastem i zamkiem. 
Przeprawa istniała tu znacznie wcześniej, ale 
obecna konstrukcja pochodzi z roku 1868.

4. ul. Piastowska 16
Przy ówczesnej Hafenstr. (obecnie ul. Pia-
stowska), w miejscu gdzie dziś znajduje się 
żłobek, wznosiła się monumentalna synagoga 
z wysoką kopułą, wybudowana w stylu mau-
retańskim według projektu wrocławskiego 
architekta Felixa Henry’ego. Jej poświęce-
nia dokonał w 1897 roku Leo Baeck, wybitny 
przedstawiciel postępowego judaizmu, który 
w latach 1897–1907 był rabinem w Opolu. Bu-
dynek został podpalony w czasie nocy krysz-
tałowej, 9 listopada 1938 roku, a po ugaszeniu 
pożaru – rozebrany. O świątyni przypomina, 
odsłonięty w 1998 roku, głaz z pamiątkową 
tablicą opatrzoną napisami w polskim, nie-
mieckim i hebrajskim języku.

5. Most Groszowy
Popularny Zielony Mostek (kładka dla pie-
szych nad Młynówką) zastąpił w 1902 roku 
wcześniejszą drewnianą kładkę. Nazwa 
most Groszowy jest tłumaczeniem funkcjo-
nującego przed II wojną światową określenia 
Pfennigbrücke – most Fenigowy i wzięła się od 
symbolicznej opłaty pobieranej tu ponoć nie-
gdyś od przechodniów. W okresie międzywo-
jennym most określano czasem jako Słoniowy 
(Elephantenbrücke), nawiązując do nazwy 
poprzednio istniejącego w tym miejscu mostu. 

6. ul. Strzelców Bytomskich 1
W 1954 roku w okazałej XIX-wiecznej, eklek-
tycznej will i  u  zbiegu ulic Piastowskiej 
i Strzelców Bytomskich, wyremontowanej po 
wojennych zniszczeniach, otwarto – działający 
tu do dziś – Młodzieżowy Dom Kultury. Elemen-
tem wskazującym na nowe przeznaczenie bu-
dynku są figury pary pionierów ustawione po 
obu stronach nad głównym wejściem (utrzy-
mane w duchu socrealizmu).

7. ul. Piastowska 18–20
Wojewódzka Biblioteka Publiczna zajmuje kom-
pleks budynków przy ul. Piastowskiej, położo-
nych w otoczeniu malowniczej zieleni. Wśród 
nich największą uwagę zwraca siedziba dyrek-
cji i galerii WBP – XIX-wieczna willa, niegdyś 
bogato zdobiona, po II wojnie światowej prze-
budowana z zatraceniem dekoracji. Budynek 
przy ul. Piastowskiej 20 (wcześniej noszącej 
nazwę Hafenstr.) ma bogatą historię, mieściła 
się tu niegdyś Loża Psyche – siedziba masone-
rii, stowarzyszenia mającego na celu duchowe 
doskonalenie człowieka oraz braterstwo ludzi 
różnych religii, narodowości i poglądów, roz-
wiązana jak wszystkie loże wolnomularskie po 
dojściu Adolfa Hitlera do władzy. W okresie 
powojennym, przez wiele lat, miała tu swoją 
siedzibę opolska rozgłośnia Polskiego Radia 
i oddział terenowy Telewizji Polskiej.

8. ul. Piastowska 22
Po I wojnie światowej Górny Śląsk (w tym 
Opole) stanowił teren sporny pomiędzy Polską 
a Niemcami. O przynależności tego regionu roz-
strzygnąć miał plebiscyt, a do czasu jego prze-
prowadzenia i ostatecznego ustalenia granicy 
całe terytorium kontrolowane było przez mię-
dzynarodową komisję. W tym właśnie okresie, 
w latach 1920–1922, w historyzującej kamienicy 
przy ul. Piastowskiej 22 (wówczas Hafenstr.) 
działał Konsulat Generalny Republiki Czecho-
słowacji, o czym przypomina pamiątkowa ta-
blica na budynku.

9. Most w ciągu ul. Wojciecha  
Korfantego
Most drogowy w ciągu dzisiejszej ul. Wojcie-
cha Korfantego jest najmłodszą przeprawą nad 
Młynówką, powstał pod koniec lat 30. XX wieku. 
Połączył prawobrzeżną część Opola i Pasiekę, 
zapewniając lepszy dostęp do południowej 
części wyspy.

10. ul. Jana Kochanowskiego 9
Na południowym cyplu Pasieki znajduje się 
zespół budynków gospodarczych związanych 
z obsługą gospodarki wodnej na Odrze w re-
gionie opolskim, wzniesionych pod koniec XIX 
wieku przy dzisiejszej ulicy Jana Kochanow-
skiego 9 (wówczas Am Wäldchen). Powstały 
równocześnie z budową jazu na Odrze, pierwot-
nie mieściły m.in. kuźnię, narzędziownię i war- 
sztaty. W tym miejscu działała także remon-
towa stocznia rzeczna.

11. Most im. Ireny Sendlerowej
Na wyspie Bolko już w 1913 roku otwarto park 
miejski, jednak przez pierwsze kilkanaście lat 
można było dostać się tam tylko łodzią. Most 
pieszy zbudowano pod koniec lat 20. XX wieku, 
został on zniszczony w 1945 roku. Po wojnie, 
w 1947 roku, saperzy zbudowali w tym miej-
scu prowizoryczny most pontonowy. Dopiero 
w 1960 roku połączono Pasiekę z wyspą Bolko 
mostem pieszo-rowerowym, zbudowanym 
z użyciem konstrukcji mostu zdemontowa-
nego w Nowym Sączu. W 2018 roku most ten 
otrzymał imię Ireny Sendlerowej, a w 2020 roku 
został wyremontowany i poszerzony. Z mostu 
roztacza się znakomity widok na jaz i śluzę na 
Odrze.

12. Park Nadodrzański
W XIX wieku Opole stało się ważnym ośrod-
kiem przemysłu cementowego. W 1867 roku 
z cementu pochodzącego z opolskich zakła-
dów Friedricha Grundmanna wykonano kopię 
antycznego posągu bogini Junony i zaprezen-
towano ją na wystawie światowej w Paryżu jako 
reklamę firmy. Po powrocie z Francji rzeźba sta-
nęła najpierw naprzeciw Poczty Głównej, potem 
w przyzamkowym parku, a po rozbiórce zamku – 
w parku nad Odrą. Po 1945 roku została znisz-
czona. Z okazji 800-lecia miasta w 2017 roku 
popiersie zostało odtworzone przez studentów 
Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego pod 
kierunkiem Mariana Molendy i powróciło do 
parku Nadodrzańskiego. 

13. ul. Powstańców Śląskich 33
Na końcu ul. Powstańców Śląskich, nieopodal 
parku Nadodrzańskiego, znajduje się dawna 
willa opolskiego prawnika dr. Helmuta Jüng-
linga, zaprojektowana przez znanego wro-
cławskiego architekta Heinricha Lauterbacha. 

19. ul. Konsularna 1
Do 1945 roku Opole znajdowało się w granicach 
Niemiec. W związku z obecnością mniejszości 
polskiej na niemieckiej części Górnego Śląska 
działał w okresie międzywojennym konsulat 
polski. Od 1931 roku do wybuchu II wojny świa-
towej mieścił się on w Opolu przy Eichstr. 1 (dzi-
siejsza ul. Konsularna). Na potrzeby placówki 
konsularnej (przeniesionej z Bytomia do Opola) 
państwo polskie zakupiło budynek zwany wcze-
śniej Preussenhaus (dom Pruski), wzniesiony 
jako internat dla sierot wychowywanych w du-
chu pruskim. Na fasadzie budynku umieszczono 
dwie tablice pamiątkowe (o funkcjonowaniu tu 
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Pol-
skiej i o Janie Karskim, który odbywał tu staż 
dyplomatyczny w 1935 roku). 

20. ul. Pasieczna 6
Budynek mieszkalny przy ul. Pasiecznej 6 
(wówczas Victoriastr.) powstał w okresie mię-
dzywojennym jako dom własny opolskiego 
miejskiego radcy budowlanego Johanna Trau-
gotta Schmidta. Ciekawostką jest fakt, że przy-
domowy ogród został zaprojektowany w 1928 
roku przez Gustava Allingera, berlińskiego 
architekta zieleni, zatrudnionego wówczas do 
zaplanowania nowego cmentarza komunal-
nego na Półwsi.

21. ul. Strzelców Bytomskich 11
Opolskie jest regionem, w którym silnie obecna 
jest mniejszość niemiecka, dlatego po przemia-
nach ustrojowych w 1989 roku ustanowiono 
w Opolu, w wyniku uzgodnień pomiędzy Polską 
i Niemcami, niemiecką placówkę konsularną, 
którą otwarto w 1992 roku. Mieści się w moderni-
stycznej willi, w której w okresie Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej znajdował się opolski oddział 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

22. ul. Strzelców Bytomskich 9
W domu przy obecnej ul. Strzelców Bytomskich 9 
(wówczas Fesselstr.) urodził się 9 listopada 1885 
roku Theodor Kaluza – wybitny niemiecki mate-
matyk i fizyk, twórca teorii, w której pole grawi-
tacyjne i pole elektromagnetyczne są opisane 
metryką pięciowymiarowej przestrzeni, czyli 
uogólnionej czasoprzestrzeni. Teorię stwo-
rzoną w 1921 roku przez Kaluzę uzupełnił pięć 
lat później Oskar Klein, dlatego nazywana jest 
teorią Kaluzy-Kleina. W Opolu Kaluza spędził 
trzy pierwsze lata swojego życia, fakt ten upa-
miętnia tablica na budynku.

23. ul. Powstańców Śląskich 8
Budynek działającego w latach 1865–1909 
browaru, którego ostatnim właścicielem był 
Johann Karrasch, jest obecnie jedynym zacho-
wanym obiektem architektonicznym spośród 
dawnych opolskich browarów. 

24. ul. Powstańców Śląskich 9
„Trybuna Opolska” jest regionalnym dziennikiem 
ukazującym się w Opolu od 1952 roku pod róż-
nymi tytułami (od 1993 roku „Nowa Trybuna 
Opolska”, niegdyś także „Trybuna Odrzańska”). 
Od wielu lat siedziba redakcji dziennika mieści 
się w willi przy ul. Powstańców Śląskich 9. 

25. ul. Powstańców Śląskich 22
Obecna Villa Academica – ośrodek konferen-
cyjny Uniwersytetu Opolskiego – to malowni-
cza, secesyjna willa, wzniesiona na przełomie 
XIX i XX wieku przy ówczesnej Ludwigstr. jako 
budynek mieszkalny. Przed II wojną światową 
willa należała m.in. do rodziny Schreiberów – 
właścicieli składu alkoholi w Opolu.

26. ul. Powstańców Śląskich 19
Siedzibą Miejskiego Centrum Wspomagania 
Edukacji są dwa budynki przy ul. Powstańców 
Śląskich 19. Jeden z nich to piękna, historyzu-
jąca willa wzniesiona przez rodzinę Oester-
riechów – opolskich przedsiębiorców. Już na 
początku XX wieku budowla utraciła charakter 
mieszkalny i została przekształcona na siedzibę 
Miejskiej Szkoły Zawodowej i Gospodarstwa 
Domowego (Städtische Haushaltungs- und 
Berufsschule). W latach 20. XX wieku szkołę 
poszerzono o nowe, modernistyczne skrzydło. 
Na obramieniu wejścia do tego budynku wy-
konano wówczas dekorację przedstawiającą 
zgeometryzowane sylwetki dziewcząt zajmu-
jących się różnymi czynnościami domowymi. 
Po II wojnie światowej w budynkach mieściły 
się różne placówki szkolne, m.in. Państwowa 
Szkoła Zawodowa Żeńska, a przez krótki czas 
w latach 50. XX wieku miał siedzibę ośrodek 
szkolenia Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-

niczej. Ostatnią szkołą funkcjonującą w tych 
murach było Państwowe Gimnazjum nr 6, które 
zakończyło działalność w 2019 roku.

27. ul. Mieczysława  
Niedziałkowskiego 18
Przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 18 
mieści się Wyższa Szkoła Zarządzania i Ad-
ministracji * – pierwsza niepubliczna wyższa 
uczelnia w Opolu, działająca od 1996 roku. Na 
jej potrzeby znacząco rozbudowano budynek 
starej willi, w której w czasach niemieckich 
działał sierociniec prowadzony przez Ojczyź-
nianą Organizację Kobiecą (Vaterländischer 
Frauenverein), a po 1945 roku siedzibę miał 
oddział Polskiego Czerwonego Krzyża i przez 
wiele lat stacja pogotowia ratunkowego.

28. ul. Mieczysława  
Niedziałkowskiego 8–12
W roku 1975 przy ul. Mieczysława Niedziałkow-
skiego, na tyłach willi będącej siedzibą redak-
cji regionalnego dziennika, wybudowano dla 
Opolskich Zakładów Graficznych nowy gmach, 
w którym drukowana była gazeta. Obecnie 
jest to drukarnia Opolgraf*, specjalizująca się 
w druku książek i czasopism.

29. ul. Strzelców Bytomskich 8
Na rogu ulic Mieczysława Niedziałkowskiego 
i Strzelców Bytomskich od 1994 roku mieści się 
rozgłośnia Radia Opole. Sam gmach powstał 
w latach 20. XX wieku jako siedziba Izby Prze-
mysłowo-Handlowej Prowincji Górnośląskiej 
(Industrie- und Handelskammer für die Provinz 
Oberschlesien). Na tę funkcję budynku wskazują 
płaskorzeźbione dekoracje obu wejść, z moty-
wami nawiązującymi do handlu i przemysłu. Po 
wojnie, od 1952 roku, mieścił się tu Wojewódzki 
Dom Kultury, zlikwidowany w 1991 roku.

30. ul. Strzelców Bytomskich 10
W okazałej willi wybudowanej przy ówcze-
snej Fesselstr. (dziś ul. Strzelców Bytomskich) 
mieści się od 1996 roku Zespół Państwowych 
Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana 
Cybisa (założony w 1959 roku jako Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu). W niecały 
rok od przeniesienia do nowej siedziby szkoła 
przeżyła katastrofalną powódź tysiąclecia, po 
której musiał nastąpić kolejny kapitalny remont. 
Przy wejściu do budynku w 2017 roku umiesz-
czono płaskorzeźbę upamiętniającą Bolesława 
Polnara – artystę, absolwenta i charyzmatycz-
nego nauczyciela tej szkoły.

31. ul. Norberta Barlickiego 13 i 15
W 1824 roku rodzina Friedländerów założyła 
Browar Zamkowy (Schlossbrauerei). W 1870 
roku Marcus Friedländer nabył folwark na 
Pasiece (w rejonie pomiędzy Lindenstr. i Lud-
wigstr., obecnie ulice Norberta Barlickiego 
i Powstańców Śląskich) i ulokował tam nową 
siedzibę browaru. Było to jedno z najnowocześ- 
niejszych i najlepiej wyposażonych przedsię-
biorstw tego typu na Śląsku. Po II wojnie świa-
towej nie wznowiono produkcji, a opustoszałe 
budynki stopniowo wyburzano. Na terenie daw-
nego browaru znajdują się dziś m.in. sztuczne 
lodowisko Toropol, otwarte w 1961 roku (po-
czątkowo niezadaszone), zaprojektowane 
przez Stanisława Torca, oraz gmach szkoły 
muzycznej z dużą salą koncertową, zaprojek-
towany przez Bogdana Jezierskiego, oddany 
do użytku w 1963 roku. Jedyną pozostałością 
po zespole browaru jest budynek, w którym 
mieści się Ognisko Plastyczne (ul. Norberta 
Barlickiego 15).

32. Mosty odrzańskie
Północny cypel Pasieki to miejsce, w którym naj-
łatwiej zbudować przeprawę przez Odrę – za-
miast jednego długiego mostu wznieść można 
było dwa krótsze. W ten sposób powstały 

„mały” i „duży” most odrzański – pierwszy nad 
Młynówką, a drugi nad głównym korytem rzeki. 
To pierwsza opolska przeprawa przez Odrę, wi-
doczna już na najstarszych widokach miasta. 
Obiekty te były wielokrotnie przebudowywane, 
a dzisiejszy „duży” most to most Piastowski, 
który w 1963 roku zastąpił zniszczony podczas 
II wojny światowej wcześniejszy most Stulecia 
(Jahrhundertbrücke).
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Po II wojnie światowej osiedliła się tu rodzina 
Deblessemów, która przez wiele lat prowadziła 
znane w Opolu ogrodnictwo.

14. ul. Jana Kropidły 5
W 1891 roku Elgar Giesel, właściciel jednej 
z opolskich cementowni, założył fundację 
wspomagającą ubogich złożoną ze szpitala 
i sierocińca, której siedzibę umieszczono przy 
Gieselstr. 5 (dzisiejsza ul. Jana Kropidły). Bu-
dynek należał do kościoła ewangelickiego, co-
dzienne funkcjonowanie placówek spoczywało 
na barkach diakonis – ewangelickich służebnic, 
a placówką kierował lekarz miejski. Po 1945 
roku w budynku mieściło się Państwowe Przed-
siębiorstwo „Dom Książki”. Po przemianach 
ustrojowych obiekt został odzyskany przez Pa-

rafię Ewangelicko-Augsburską w Opolu, która 
prowadzi tam działalność charytatywną, a część 
wolnych pomieszczeń wynajmuje m.in. szkole 
Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia. 

15. Most kolejowy na Odrze
Linia kolejowa łącząca Opole z Wrocławiem 
(na zachód) i Mysłowicami (na wschód) po-
wstawała stopniowo w latach 1842–1846, jest 
to najstarsza linia kolejowa w granicach obec-
nej Polski. Do Opola kolej dotarła w roku 1843, 
jednak tor kończył się wówczas na lewym brze-
gu Odry, a pasażerów do centrum dowożono 
powozami. Pierwszy most kolejowy w Opolu 
wzniesiono rok później. Dzisiejsza dwutorowa 
przeprawa o konstrukcji kratownicowej po-
wstała w wyniku przebudowy mostu w 1927 

roku i odbudowy po zniszczeniu w 1945 roku. 
Obecnie (2022 rok) trwają prace nad budową 
drugiej nitki mostu.

16. ul. Odrowążów 2
Na początku XX wieku przy Seifertstr. 2 (dzi-
siejsza ul. Odrowążów) wniesiono budynek 
biurowo-mieszkalny służący potrzebom Kró-
lewskiego Inspektoratu Hydrotechniki (König-
liche Wasserbauinspektion). Funkcja obiektu 
do dziś pozostała niezmieniona, zmieniła się 
jedynie nazwa podmiotu odpowiedzialnego za 
gospodarkę wodną na opolskim odcinku Odry.

17. ul. Pasieczna 12
Budynek przy Victoriastr. 12 (obecnie ul. Pa-
sieczna) był siedzibą protestanckiego towarzy-

stwa „Społeczność Chrześcijańska” (Christliche 
Gemeinschaft). Po 1945 roku budynek służył 
jako obiekt mieszkalny (na początku lat 60. XX 
wieku mieszkał tu m.in. opolski malarz Win-
centy Maszkowski, do którego często zacho-
dził, mieszkający po przeciwnej stronie ulicy, 
Jerzy Grotowski). Po odzyskaniu przez Parafię 
Ewangelicko-Augsburską w Opolu prawa do 
budynku poświęcono w 1968 roku czynną tu 
do dziś kaplicę. 

18. ul. Pasieczna 10
Na parterze domu malowniczo położone-
go przy ul. Pasiecznej 10 mieściła się w la-
tach 2007–2014 autorska galeria Bolesława 
Polnara BP Atelier. Obecnie jest to mieszkanie 
prywatne.



Pasieka to wyspa na Odrze, położona pomiędzy Mły-
nówką, opływającą wyspę od wschodu, a głównym ko-
rytem rzeki. W granicach miasta znajduje się dopiero od 
1891 roku, chociaż to tu znaleziono najwcześniejsze ślady 
stałego zasiedlenia terenu dzisiejszego Opola. Przez 
wieki była terytorium książęcym. Układ urbanistyczny 
dzielnicy wyraźnie wskazuje na jej willowy charakter, 
ukształtowany w XIX wieku, w dużej mierze zachowany 
do dziś. Ze względu na malownicze położenie i wciąż 
znaczną ilość zieleni Pasieka jest także jedną z ulubio-
nych dzielnic w Opolu o charakterze rekreacyjnym. 

Zapraszamy do spacerowania po 
Wyspie razem z mapą, która ukazuje 
miejsca istotne z punktu widzenia 
lokalnej historii, kultury i natury.
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Kuratorka Festiwalu Wyspy Pasieki: Agnieszka Dela-Kropiowska 
Wydawnictwo powstało w ramach Festiwalu Wyspy Pasieki
Opole 2022

Festiwal
wyspY 
Pasieki

1. ul. Piastowska 
(przed Urzędem Wojewódzkim)
Klon polny, poklon Acer campestre
Piękne drzewo pomnikowe. 

2. ul. Norberta Barlickiego 
(przy stawie Zamkowym)
Dąb szypułkowy Quercus robur
Pomnikowe drzewo, nocą podświetlane. Zwraca 
uwagę jego rozłożysta korona.

3. ul. Piastowska 
(teren żłobka)
Platan klonolistny Platanus ×hispanica

‘Acerifolia’
Dostojność drzewa rosnącego na terenie żłob-
ka przy ul. Norberta Barlickiego 2 jest szcze-
gólnie widoczna, gdy wchodzi się od stro-
ny ul. Piastowskiej. Nasze platany to mieszańce 
platanów wschodniego i zachodniego.

4. ul. Piastowska 
(teren żłobka)
Platan klonolistny Platanus ×hispanica 

‘Acerifolia’
Kolejne drzewo rosnące na terenie żłobka przy 
ul. Norberta Barlickiego 2. Platany są bardzo 
odporne na zanieczyszczenia powietrza.

5. ul. Piastowska 
(obok Instytutu Śląskiego)
Platan klonolistny Platanus ×hispanica 

‘Acerifolia’
Piękne drzewo pomnikowe. Warto zwrócić 
uwagę na owoce platana – to orzeszki, a robią 
wrażenie swoistych bombek.

6. ul. Piastowska 
(za siedzibą dyrekcji i galerii 
Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej)
Buk pospolity Fagus sylvatica
Symbol Studia pod Bukiem opolskiej redakcji 
Telewizji Polskiej.

7. ul. Piastowska 
(za siedzibą dyrekcji i galerii 
Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej)
Tulipanowiec amerykański Liriodendron 
tulipifera
Niestety, możemy tu jedynie go powspominać. 
Pozostał tylko przycięty suchy pień i tabliczka. 

8. ul. Piastowska 
(za siedzibą dyrekcji i galerii 
Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej)
Jesion wyniosły Fraxinus excelsior  
Wysmukłe drzewo. Jego nasiona zaopatrzone 
są w tzw. noski.

9. ul. Mieczysława 
Niedziałkowskiego/Strzelców 
Bytomskich
Platan klonolistny Platanus ×hispanica 

‘Acerifolia’
Ten pomnik przyrody rośnie u zbiegu ulic, na te-
renie opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. Trzeba sześciu 
osób, by objąć pień drzewa.

10. Strzelców Bytomskich 
(podwórko kamienicy nr 5)
Miłorząb dwuklapowy Gingko biloba
Aby go zobaczyć, trzeba wejść na podwórko. 
Ten gatunek przetrwał bez zmian struktural-
nych przez ponad 150 milionów lat. Można go 
nazwać żywą skamieliną.

11. ul. Strzelców Bytomskich 
(obok Państwowej Szkoły 
Muzycznej)
Dąb szypułkowy Quercus robur
Na pewno pamięta tutejsze lasy łęgowe, które 
porastały nadbrzeżne tereny Odry.

12. ul. Odrowążów 
(posesja nr 2)
Platan klonolistny Platanus ×hispanica 

‘Acerifolia’ 
Warto przyjść na podwórko opolskiego Zarzą-
du Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wod-
nego Wody Polskie. Drzewo ma wyjątkową 
wysokość i piękną koronę.

13. ul. Powstańców Śląskich 
(posesja nr 22)
Buk pospolity Fagus sylvatica
Odmiana czerwona. Najmłodszy z opolskich 
pomników przyrody, ustanowiony w 2013 roku. 
Rośnie na terenie ośrodka konferencyjnego 
Villa Academica. 

14. Park Nadodrzański
Dąb szypułkowy Quercus robur
Ten dąb z dawnego lasku (do 1945 roku teren 
ten nosił nazwę Wäldchen) to świadek historii 
Opola. Obecnie jest zagrożony z powodu robót 
PKP.

15. Park Nadodrzański
Platan klonolistny Platanus ×hispanica

‘Acerifolia’ 
Pomnik przyrody. Jest symbolem parku Nadod-
rzańskiego. Ma bardzo charakterystyczną korę 
i zgrubienia na pniu. 

16. Park Nadodrzański
Dąb szypułkowy Quercus robur
Rośnie na wale przeciwpowodziowym. Ten dąb – 
świadek historii Opola – zaczynał wzrost, kiedy 
owe tereny zielone nad Odrą nazywano laskiem 
(Wäldchen), obecnie jest zagrożony z powodu 
robót PKP.

17. ul. Pasieczna
Aleja katalp Catalpa bignonioides
Drzewa cygarowe, nazywane też fasolowymi, 
stanowią ozdobę ulicy, są odporne na zanie-
czyszczenia powietrza. Warto zwrócić uwagę 
na przebieg pasm kory drzew. 

18. ul. Pasieczna 
(posesja nr 6)
Ogród projektowany przez Gustava Allingera 
Sławny twórca ogrodów i krajobrazów pro-
jektował zgodnie z ideą miasta ogrodu i życia 
w ogrodzie (wejście na posesję tylko za zgodą 
właściciela).

19. ul. Powstańców Śląskich 17
Tajemniczy ogród
Ogród prywatny na zapleczu domu (wejście 
tylko za zgodą właściciela). Miejsce to robi nie-
zwykłe wrażenie, w centralnym punkcie ogrodu 
rośnie największa opolska magnolia.

20. ul. Powstańców Śląskich 33
Dom dawnego ogrodnictwa Deblessemów
Pod tym adresem ogrodnictwa już nie ma, ale 
pozostał dom i wspomnienie ludzi kształtują-
cych kulturę ogrodniczą w Opolu (wejście tylko 
za zgodą właściciela).

21. ul. Powstańców Śląskich 32
Posesja dawnego ogrodnictwa i szklarni
Przy obecnej ul. Powstańców Śląskich 32 (wów-
czas Ludwigstr.) w ogrodnictwie Towarzystwa 
Upiększania Miasta (Verschönerungsverein) 
hodowano kwiaty na potrzeby miasta, prowa-
dzono też dział roślin egzotycznych. Po II woj-
nie światowej znajdowała się tu przez wiele lat 
szklarnia rodziny Jurkiewiczów. 

22. ul. Jana Kropidły
Aleja głogów Crataegus laevigata 
Prawie jednolite nasadzenia przy ulicy szczegól-
nie pięknie prezentują się w okresie kwitnienia. 
Na tej samej ulicy, blisko wału odrzańskiego, 
znajduje się dawna instalacja do poboru wody 
celem podlewania terenów zielonych miasta.
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