
Szlaki mają za zadanie stworzenie atrakcyjnej oferty dla turystyki aktywnej 
na Stobrawskim Zielonym Szlaku. Ich powiązanie z legendami, mitami, 
opowiadaniami i postaciami historycznymi łączy ofertę z turystyką 
poznawczą oraz służy lepszej rozpoznawalności miejsca i regionu. Szlaki 
tworzą całościowy atrakcyjny produkt turystyczny, szczególnie dla 
mieszkańców aglomeracji miejskich, dodatkowo powiązany ze środkami 
komunikacji publicznej umożliwiającymi dojazd. Szlaki są przeznaczone dla 
turystyki pieszej, Nordic Walking oraz rowerowej. Oznaczone są zgodnie 
z zasadami Instrukcji Znakowania Szlaków Turystycznych PTTK odnośnie 
szlaków pieszych z dopuszczonym ruchem rowerowym oraz szlaków 
spacerowych z dodatkowym symbolem graficznym Nordic Walking na 
drogowskazach. 
Ponadto przy każdym szlaku umieszczona jest tablica o wymiarach 
60 x 90 cm przedstawiająca schematyczny przebieg szlaku oraz zawiera-
jąca podstawowe informacje o szlaku.

1. Kąpielisko „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim

2. Kościół w Smogorzowie 3. Dąb Siłacz w Miodarach

4. Diabli Kamień we Włochach 5. Dom ks. dr Jana Dzierżona

6. Kościół w Mąkoszycach
7. Kąpielisko „Przystań wodna” 

w Nowych Siołkowicach

8. Stanica kajakowa w Kolanowicach

9. Kompleks Zabytkowej Huty 
Żelaza w Zagwiździu

10. Kościół Wniebowzięcia NMP 
w Biestrzykowicach

12. Kościół Wniebowzięcia NMP 
w Radomierowicach

14. Krasnoludki w Borucicach

19. Miejscowość Włochy

21.  Stawy hodowlane w Świerczowie

22. Stawy w Pieczyskach

23. Klub Sportów Konnych VOLMAR w Smarchowicach Wielkich

20. Stacja PKP Bukowo

24.  Zamek w Karłowicach

11. Kościół pw. św. Jadwigi 
w Dąbrowie

13. Kościół św. Rocha  
w Dobrzeniu Wielkim

15. Park linowy w Bożejowie

16. Agroturystyka „Chata w lesie” 
w Kęszycach 17. Rzeka Mała Panew

18. Przystań kajakowa w Dobrzeniu Małym
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1. O smoku ze Smogorzowa - Szlak Smogorzowskiego Smoka. 

 GMINA NAMYSŁÓW: Namysłów- Smogorzów
 czerwony - 15 km

Szlak zaczyna się przy stacji PKP w Namysłowie, biegnie przez Rynek i Stare Miasto  
w Namysłowie, doprowadza do drewnianego kościoła w Michalicach, widokowymi 
drogami obchodzi Zalew Michalicki i kończy się przy kościele w Smogorzowie, 
legendarnej pierwszej siedzibie biskupów śląskich, z których pierwszy Gotfryd 
pokonał smogorzowskiego smoka i wprowadził chrześcijaństwo na tych terenach. 
„W dawnych czasach, gdy ziemia namysłowska tkwiła jeszcze w mrokach pogaństwa, 
zagnieździł się w Smogorzowie okrutny smok. Gdy zaryczał, to było go słychać aż 
w Rychnowie i Rychtalu. Od tego ryku mieszkańcy Głuszyny zupełnie ogłuchli. Nie to jednak 
było najgorsze. Smok domagał się wciąż nowych i nowych, krwawych ofiar. Nic jednak nie 
było w stanie go nasycić. Pewnego razu do osady przybył tajemniczy przybysz. Miał na imię 
Gotfryd. Gdy usłyszał lament młodych gospodarzy, którzy mieli złożyć w ofierze smokowi 
swojego pierworodnego synka, obiecał im pomoc. Odważnie poszedł w kierunku smoka. 
Pokonał potwora czyniąc nad nim znak krzyża i wypowiadając imię: „Jezus”. Uwolnieni 
od dręczyciela mieszkańcy osady przyjęli nową wiarę, którą głosił przybysz. Wkrótce 
w pobliskich Krzyżownikach stanął pierwszy krzyż, a w samym Smogorzowie drewniany 
kościół, który stał się pierwszą chrześcijańską katedrą, a Gotfryd pierwszym biskupem. Po 
nim nastąpili kolejni biskupi noszący imiona Urban, Klemens, Lucylius i Leonard. Wszyscy 
zostali pochowani w krypcie drewnianej katedry. Dopiero potem biskupi przenieśli się stąd 
do Wrocławia.”

Szlak Smoka Smogorzowskiego nawiązuje do wyprawy podjętej w celu pokonania 
potwora. Łączy miejsca, których toponimia jest tłumaczona legendą o smoku. 
Wyprawa rozpoczęła się w grodzie, w którym namyślano się, jak pokonać smoka. 
Z tego powodu nazwano gród Namysłowem. Na naradzie postanowiono, że aby 
pokonać smoka należy pójść po dwóch mocarzy: Józka i Michała. Dlatego też szlak 
podąża najpierw do Józefkowa, a potem do Michalic, gdzie obydwaj mieszkali. Szlak 
następnie przechodzi w pobliżu Kowalowic, których nazwa pochodzi od miejsca, 
w którym podkuwano konie uczestnikom wyprawy. Z tego miejsca szlak wyraźnie 
nadkłada drogę, aby dojść do wsi Objazda. To z kolei miejsce, gdzie wyprawa 
musiała nadłożyć drogi, aby objechać bagna nad Widawą. Dopiero stąd szlak 
prowadzi do samego Smogorzowa i kończy się przy kościele. Przy nim znajduje się 
krypta z grobem Gotfryda, pogromcy smoka, a zarazem legendarnego pierwszego 
biskupa śląskiego.

2. O Hanusi ze młyna i diable Rogalu - Szlak na Młyńskie Stawy.

GMINA NAMYSŁÓW/ŚWIERCZÓW: Namysłów – Młyńskie Stawy – Grabówka 
(Karolinów) 

 zielony - 14,7 km

Szlak zaczyna się przy stacji PKP w Namysłowie i prowadzi przez lasy namysłowskie 
do Stawów Młyńskich, ośrodka edukacji ekologicznej Nadleśnictwa Namysłów 
i dalej do Grabówki (Karolinowa), miejsca postojowego i biwakowego przy kaplicy 
św. Huberta. Ze Stawami Młyńskimi i ich otoczeniem wiąże się wiele legend 
m.in. o Diable Rogalu, sabatach czarownic; jest to także miejsce, które odegrało 
ważną rolę w historii najnowszej. Leśniczówka nad stawami służyła jako miejsce 
ukrywania członków Solidarności podczas stanu wojennego w latach 80. XX wieku, 
o czym informuje stosowna tablica.
„Młynarz, który mieszkał we młynie przy Młyńskich Stawach miał piękną córkę, Hanusię. 
Starało się o nią wielu kawalerów. Wśród nich był sam diabeł Rogal, który mieszkał tu od 
wieków. Jego przewaga była o tyle większa, że mógł przybierać dowolną postać, również 
najprzystojniejszego kawalera. Piękna i ponętna Hanusia spodobała mu się szczególnie. 
Na nic jednak były wszystkich starania, gdyż Hanusia ślubowała przed ołtarzem kościoła 
w Biestrzykowicach czystość Bogu i postanowiła resztę życia spędzić w klasztorze. Bardzo 
to rozeźliło diabła Rogala. Nie mogąc wymyślić innego sposobu postanowił skusić Hanusię 
borowikami szatańskimi. Wiedział bowiem, że kto je spróbuje pozostaje w mocy diabła. 
Porozsiewał je w lesie wokół młyna. Gdy pewnego ciepłego jesiennego dnia Hanusia 
została sama we młynie, wybrała się do pobliskiego lasu na grzyby. Ujrzała tu dorodne 
borowiki. Postanowiła je nazbierać, aby ugotować z nich zupę. Ledwo jednak jej spróbowała 
nadleciał diabeł Rogal, by porwać ją do piekieł. Okazało się jednak, że dla dziewczyny 
o czystym sercu moc borowików szatańskich to za mało, by zamknąć ją na wieki w mocy 
diabelskiej. Tak więc dziewczyna tkwi zawieszona między piekłem a niebem, a diabeł Rogal 
wciąż musi karmić ją szatańskimi grzybami, bo jeśli przestanie, jej dusza natychmiast uleci 
do nieba. Dlatego też w okolicy często można spotkać zwodnicze borowiki szatańskie 
i trzeba na nie uważać podczas grzybobrania.”

Dziś w młynie mieści się Izba Edukacyjna, a wokół Młyńskich Stawów prowadzi 
ścieżka przyrodnicza Nadleśnictwa Namysłów. Szlak na Młyńskie Stawy stanowi 
najdogodniejsze dojście do tego magicznego miejsca z Namysłowa, także od strony 
gminy Świerczów.

3. O Diablim Kamieniu koło Włoch - Szlak do Diablego Kamienia.

GMINA DOMASZOWICE: Domaszowice – Włochy – Diabli Kamień
 czarny - 7 km

Szlak zaczyna się przy PKP Domaszowice. Prowadzi przez pola do kościoła we 
Włochach. Następnie doprowadza do największego głazu narzutowego w regionie, 
Diablego Kamienia. Z głazem związana jest legenda o diable, który tym głazem 
chciał zniszczyć kościół we Włochach. 
„Jak powiadają, diabeł założył się z księdzem proboszczem we wsi Włochy, że uda mu się 
zniszczyć kościół, zanim skończy się msza święta. Ledwo się założyli, już czart poleciał 
wyrwać z gór olbrzymi kawał skały. Z głazem tym na plecach leciał w kierunku Włoch, 
by zrzucić go na kościół. Był już bardzo blisko wsi. Ksiądz jednak skończył mszę trochę 
szybciej. Ledwie wypowiedział słowo: „Amen”, a głaz wypadł ze szpon diabelskich i upadł 
na skraju lasu między Włochami a Wierzbicą Dolną. Leży tam do dziś, na granicy gminy 
i nadal zadziwia swoimi rozmiarami.”

Szlak do Diablego Kamienia zaczyna się przy stacji kolejowej w Domaszowicach 
i łączy ze sobą miejsca związane z legendą: kościół we wsi Włochy oraz leżący za 
nią Diabli Głaz – unikalny w tym rejonie okazały głaz narzutowy z okresu plejstocenu.

tych nieszczęść dostała pomieszania zmysłów. Chodziła po lesie i wołała swoją zmarłą 
córeczkę. W końcu i ją samą znaleziono martwą nad stawem przed leśniczówką.
Powiadają, że rankami wśród mgieł nad stawem w Grabówce, zwanym dziś Szarlotką, 
można napotkać zjawę pięknej dziewczyny znikającą wśród krzewów i trzcin. Zaś po lesie 
od strony Mąkoszyc błąka się postać tajemniczego myśliwego.”

Szlak Do Pięknej Karoliny to najkrótsze dojście od stacji kolejowej prowadzące 
do leżącej na śródleśnej polanie Grabówce nad stawem Szarlotka. I dziś jest to 
ulubione miejsce myśliwych, którzy często kończą polowania przy znajdującej się 
tu kaplicy św. Huberta.

10. O krasnoludkach z Borucic - Szlak Krasnoludków. 

GMINA LUBSZA: Borucice – Lubsza – Sielska Woda – Dobrzyń parking leśny
 czerwony - 15,3 km

Szlak zaczyna się na stacji PKP Borucice, prowadzi do Lasu Krasnoludków, 
a następnie przez Lasy Barucickie do Lubszy. Dalszy przebieg szlaku pozwala 
dotrzeć do Sielskiej Wody, obiektu noclegowego i rekreacyjnego. Szlak kończy się 
w Dobrzyniu, przy połączeniu z istniejącym szlakiem zielonym PTTK. Łącznie z tym 
szlakiem, biegnącym od Dobrzynia do Borucic tworzy zamkniętą pętlę.
„W Borucicach, w lesie od strony Rogalic, nieopodal szkółki, stoją w lesie krasnoludki. 
Gdy na nie spojrzeć, stoją nieruchomo, ale ledwie się odwrócić gotowe są robić złośliwe 
psikusy. Wiele dawnych opowieści z okolic Brzegu mówiło o krasnoludkach, że te gotowe 
były prawić różne złośliwości. Znane były przypadki, gdy chowały leżące w łóżeczku małe 
niemowlę, a same kładły się w jego miejsce. Szczególnie złośliwe robiły się po zmroku. 
Stare opowieści mówiły, że grasowały na łąkach między Błotami a Dobrzyniem, a gdy 
ktoś nie zdążył za dnia zwieść wysuszonego siana do stodoły, mógł się liczyć z tym, że 
krasnoludki mu je podpalą.
Wielu i dziś zapewne spotkało się ze złośliwościami krasnoludków. Wie o tym niejeden 
wędkarz, któremu w Sielskiej Wodzie krasnoludki wypuściły niepostrzeżenie robaki albo 
płoszyły ryby, rzucając zza jego pleców kamienie do wody. Najwięcej jednak psikusów 
robią w samym lesie, czy to w Borucicach czy Lubszy. To zmienią numerator i płytki do 
cechowania drewna leśniczemu, to schowają mu służbową raportówkę, to podetną słupki, 
by rozwalić stos drewna, to znowu zetrą kropki z wycechowanych drzew i pilarze nie 
wiedzą już co mają wycinać. Samym pilarzom często złośliwie skrócą kijki do mierzenia 
drewna. W samym lesie nie raz już pozmieniały słupki oddziałowe, bądź kierunki dróg 
pożarowych. Najwięcej problemów mają jednak z nimi na szkółce. Raz po raz pomieszają 
nasiona, to zrobią dziury w płocie chroniącym przed zwierzyną, to ledwie żołędzie będą 
posadzone w ziemi, te zaraz zwołują sójki, by je wybrały. A o tym, jak złośliwie potrafią 
spuścić powietrze z koła samochodu przekonał się już niejeden grzybiarz. Ale poza tym są 
to bardzo sympatyczne stworzenia.”

Szlak Krasnoludków łączy miejsca związane z dawną i współczesną działalnością 
krasnoludków, a przede wszystkim z Lasem Krasnoludków w Borucicach, w którym 
same krasnoludki można zobaczyć.

11. O Napoleonie w Borach Stobrawskich - Szlak do Paryża. 

GMINA POKÓJ: Buffalo Ranch – Paryż – Dąbrówka Dolna 
 czerwony – 8,1 km

Szlak zaczyna się przy Buffalo Ranch w Dąbrówce Dolnej. Tworzy zamkniętą pętlę 
prowadzącą przez Domaradzką Kuźnię do Paryża, obok wiaty rekreacyjnej. Nazwa 
Paryż, według legend, wiąże się z pobytem na tym terenie wojsk napoleońskich, 
a może nawet samego Napoleona.
„Skąd się wziął w Borach Stobrawskich Paryż? To wszakże niewielki przysiółek 
Domaradzkiej Kuźni w gminie Pokój, daleko mu więc do jego francuskiego pierwowzoru. 
Powiadają jednak, że jego nazwa pochodzi z czasów wojen napoleońskich, kiedy wędrowały 
przez te rejony wojska francuskie na Moskwę, a może i nawet sam Napoleon. Jedni 
mówią, że to on sam nadał nazwę przysiółkowi, drudzy, że to jego brat, który kwaterował 
tu wracając z Rosji. Powiedział wówczas, że wyspał się tu tak dobrze jak w Paryżu, stąd 
nazwa przylgnęła do przysiółka. Inna wersja mówi, że zostali tu osiedleni po wojnie jeńcy 
francuscy i to oni nadali nazwę.”

Szlak do Paryża, to szlak spacerowy, który łączy ze sobą Paryż oraz jedną kwaterę 
agroturystyczną w Dąbrówce Dolnej, w której faktycznie możemy dobrze się wyspać 
i odpocząć. Prawie jak w Paryżu.

12. O zabłąkanej dziewczynie z Kup - 
Szlak Zabłąkanej Dziewczyny. 

 GMINA DOBRZEŃ WIELKI: Dobrzeń Wielki - Kup – Dobrzeń Wielki
 zielony - 9,2 km

Szlak tworzy zamkniętą pętlę zaczynającą i kończącą się w Dobrzeniu Wielkim 
z dojściem znad kąpieliska Balaton. Szlak oznakowany jest jako szlak spacerowy 
z dodatkowym symbolem graficznym Nordic Walking. Nazwa szlaku nawiązuje do 
legendy o zabłąkanej dziewczynie, która zaginęła w lesie między Kup a Dobrzeniem 
Wielkim.
„Jak głosi legenda, pewnego razu dziewczyna z Kup wybrała się do Dobrzenia Wielkiego, 
idąc przez las. Do Dobrzenia jednak nie dotarła. Nikt nie wiedział, co się z nią stało. Na 
nic były poszukiwania. Po dziewczynie zaginął ślad. Jeszcze tylko w drewnianym kościele 
wciąż modlono się do świętego Rocha o jej odnalezienie. Jakie było zdziwienie, gdy po 
wielu miesiącach drwale znaleźli dziewczynę śpiącą pod drzewem. Była cała i zdrowa. 
Gdy pytano, co się z nią działo przez ten czas, mówiła, że zgubiła się w lesie, a uratował 
ją staruszek, który mieszka w samotnej chatce na śródleśnej polanie. Staruszek nauczył 
ją, jak rozpoznawać zioła i jak je stosować, aby leczyć ludzi. Na próżno szukano w lesie 
chatki staruszka. Nikt taki w lesie nie mieszkał. Wreszcie zrozumiano, że był to sam święty 
Roch i to on uratował dziewczynę. Dziewczyna dzieliła się teraz zdobytą wiedzą wśród 
ludzi. Pomagała chorym, była niezwykle uczynna. Często jednak patrzyła tęsknie w las. 
Powiadano, że jest jakby nieobecna, że nie potrafi już wśród ludzi żyć. W końcu z tej tęsknoty 
umarła. Mówią, że wędrując lasem z Kup do Dobrzenia można ją tam dziś spotkać.”

13. O powstaniu Balatonu w Dobrzeniu Wielkim -  
Szlak nad Balaton. 

GMINA DOBRZEŃ WIELKI/OPOLE: Opole Czarnowąsy – Dobrzeń Wielki
 żółty - 7,9 km

Szlak zaczyna się na końcowej pętli MPK Opole Czarnowąsy. Jest to propozycja 
podmiejskiej trasy spacerowej, która zaczyna się jeszcze w granicach miasta i pro-
wadzi przez lasy do Dobrzenia Wielkiego, do rekreacyjnego zbiornika Balaton. Jest 
położona obok malowniczych lasów i zbiorników wodnych Sródlesie I i Śródlesie II  
oraz śródleśnego cmentarza ewangelickiego. 
„Nie trzeba jechać z Opola na dalekie Węgry, by znaleźć piaszczystą plażę i ciepłą wodę 
dobrą do kąpieli. Można wybrać się do Dobrzenia Wielkiego nad zbiornik Balaton, który 
jest mniejszy niż węgierski odpowiednik, ale jest znacznie bliżej i to jest jego zaleta. Nie 
wiadomo już, kto nadał tą nazwę. Co prawda przemierzał kiedyś te ziemie ze swoimi król 
węgierski Maciej Korwin, który do swego królestwa przyłączył cały Śląsk, ale zbiornik raczej 
już tego nie pamięta. Podobnie jak i inne zbiorniki w okolicy, służące dzisiaj wędkarzom, 
jak Okoniówka, czy Śródlesie powstałe jako wyrobiska po wydobyciu żwiru naniesionego 
niegdyś przez wody Odry. Warto wybrać się na spacer nad Balaton przez okoliczne lasy. 
W razie czego możemy być pewni, że będzie czuwał nad nami święty Roch, który pomógł 
już niejednemu zabłąkanemu.”

Szlak nad Balaton pozwala odbyć ciekawy spacer od Czarnowąsów, obecnie 
leżących w granicach Opola, przez zbiorniki Śródlesie, aż do Dobrzenia Wielkiego 
nad kąpielisko Balaton i dalej do pętli szlaku spacerowego Zabłąkanej Dziewczyny.

14. O Małej Panwi - Szlak Meandry Małej Panwi.

GMINA ŁUBNIANY/OPOLE: Kolanowice – Opole Czarnowąsy – Kolanowice
 niebieski - 17,2 km

Szlak stanowi pętlę zaczynającą się na przedmieściach Opola, w dzielnicy Czarnowąsy 
i prowadzącą po obu stronach rzeki Mała Panew do Kolanowic, w których znajduje 
się zabytkowy drewniany kościół. Rzeka na tym odcinku malowniczo meandruje, 
a szlak w wielu miejscach dochodzi do rzeki i pozwala podziwiać jej piękno. Na 
wspomnianym odcinku znajduje się również kilka pomostów dla kajakarzy. 
„Rzeczka wypłynęła pełna werwy ze wzgórz Progu Woźnickiego, nieopodal miasta 
Koziegłowy. Ta wyniosła krawędź Wyżyny Śląskiej wzniosła się od wschodu ponad 
porośniętą rozległymi borami Równiną Opolską. Rzeczka była mała, ale pełna energii. Od 
pędu, który gnał ją do przodu nazwaną ją Mała Pądew, z czego czasem zrobiła się Mała 
Panew. Wszak była niezbędna, aby poruszać liczne młyny, tartaki, niezbędna dla dymarek, 
kuźnic i hut, które nad nią wyrastały. Im bardziej dojrzała, tym już płynęła spokojniej. Tym 
bardziej kręciła na boki, jak to z dojrzałymi zwykle bywa, raz w jedną, raz w drugą stronę, 
tworząc piękne zakola nazywane meandrami, na cześć swego pierwowzoru – rzeki Meander 
w odległej Turcji. Ale choć tak wciąż kręciła, ciągnęło ją stale na zachód. Rzeka napełniła 
w końcu rozległy zbiornik Turawski, ku uciesze turystów i ptaków, chętnie zatrzymujących 

się nad jego brzegami. Już całkiem dojrzała zaprosiła na swoje wody kajakarzy, by mogli 
w pełni poznać jej uroki. I tu, dalej tworząc okazałe zakola, dopłynęła do Czarnowąsów, 
by tu wkrótce połączyć się z Odrą.”

Szlak Meandry Małej Panwi pozwala odbyć ciekawy spacer od przedmieść Opola 
po obu stronach rzeki do Kolanowic, gdzie koniecznie trzeba zobaczyć uroczy 
drewniany kościół św. Barbary, jak również skorzystać ze stanicy kajakowej.

15. O polowaniu arcyksięcia Ferdynanda - Szlak do Zamku Bożejów. 

GMINA MURÓW: Zagwiździe – Zamek Bożejów – PKP Bukowo
 zielony - 18,7 km

Szlak stanowi najbliższe dojście lub dojazd do Zamku w Bożejowie od stacji na linii 
kolejowej Opole – Kluczbork. Dodatkowo łączy go z Hutą w Zagwiździu. 
„Odrestaurowany zamek myśliwski w Bożejowie z hotelem i restauracją jest jednym 
z najważniejszych obiektów turystycznych w tej części Borów Stobrawskich. Na łowy 
w lasach wokół zamku przyjeżdżał sam arcyksiążę austriacki Franciszek Ferdynand 
Habsburg, zamordowany w 1914 w Sarajewie. Przy szlaku znajdują się również obiekty 
agroturystyczne w śródleśnej osadzie w Kęszycach.
Mówią, że podczas jednej z takich wizyt, gdy arcyksiążę jechał przez las od stacji w Bukowiu, 
olbrzymi konar dębu runął tuż za nim na drogę.
- To zły znak – powiedział jadący tuż za nim łowczy, który ledwie uskoczył przed spadającym 
konarem.
- Drzewa rosną, starzeją się i czasem łamią, gdy przyjdzie na nie pora. Czemu doszukiwać 
się niepotrzebnie w tym jakiś znaczeń? – odpowiedział ze spokojem arcyksiążę.
- Drzewa są bardziej długowieczne od ludzi. Las ma swoją pamięć, a my tylko możemy 
starać się odczytać znaki jakie nam daje. Żyję w borach od dziada pradziada. Mówił mi 
ojciec, jak było przed wojną francusko-pruską.
- Co zatem oznacza według łowczego z borów złamany konar?
- Tak złamany konar dębu, to złamana siła. Zatem wojna. I to wojna, wybacz mi arcyksiążę, 
z twego powodu. Bo konar złamał się, gdy pod nim przejechałeś.
- Z mego powodu? - zaśmiał się Franciszek Ferdynand – To niemożliwe! Nie ma osoby 
bardziej miłującej pokój ode mnie! Chętnie bym porzucił te wszystkie moje tytuły 
wojskowe. Nie mogę się doczekać, żeby przejąć władzę i zreformować tę skostniałą 
monarchię. Trzeba nadać Słowianom prawa takie jak Węgrom i zmienić kraj na federację! 
Modernizacja i industrializacja! Tak przy okazji, odwiedziłbym chętnie hutę w Zagwiździu, 
po drugiej stronie lasu. Poza tym wojny, to mogą sobie jeszcze być gdzieś w Afryce albo 
Azji, ale nie tu, w Europie.
- Niemniej, arcyksiążę, uważaj na siebie. Dokąd się wkrótce wybierasz?
- Do Sarajewa. Ale czego się mam obawiać? Słowian? Przecież powinni mnie kochać! 
Nieprawdaż, panie łowczy z dziada pradziada mieszkający w borach? Wszak pewnie znasz 
wszystkie strzygi, stwory i krasnoludki chowające się po lasach, one też pewnie mówią po 
słowiańsku. Co zatem ci mówią? - zapytał arcyksiążę ironicznie
- Historia czy legenda jest jak las. Rośnie długo i powoli. Ale czasem jak ten konar 
nieoczekiwanie przyspiesza.”

Szlak do zamku Bożejów łączy ze sobą stację w Bukowiu, zamek Bożejów i hutę 
w Zagwiździu. Prowadzi niemal wyłącznie przez bory, w których polował kiedyś 
arcyksiążę Franciszek Ferdynand.

Atrakcje turystyczne obszaru 
Stobrawskiego Zielonego Szlaku

zamienili się w żurawie, które tańczą wiosną swe dostojne tańce na okolicznych polach, 
księżne i książęta w dostojne łabędzie. Śpiewacy dziś jako słowiki bądź drozdy snują swe 
opowieści. A czasem pojawia się nad stawem sam król, bielik, który z góry spogląda na 
swoje zaklęte królestwo.
Kto nie wierzy niech się wybierze na stawy między Kuźnicą Dąbrowską, Pieczyskami 
a Starościnem, a zobaczy, że jest to prawdziwe ptasie królestwo.”

Szlak Ptasiego Królestwa łączy ze sobą stawy rybne zasilane wodami Stobrawy 
i Kluczborskiej Strugi, będące zarazem dogodnymi miejscami dla obserwacji ptaków.

8. O polowaniu w Karłowicach - Szlak Polowań Ostatniego Piasta.

GMINA POPIELÓW/ŚWIERCZÓW: Karłowice – Bielice
 czarny - 8,6 km

Szlak zaczyna się przy zamku w Karłowicach, miejscem związanym z ostatnim 
polowaniem księcia brzeskiego Jerzego Wilhelma. Prowadzi obok domu księdza 
Dzierżona. Łączy się tu z istniejącym szlakiem zielonym, którym można dojść do 
pomnikowej alei lipowej. Następnie prowadzi przez lasy, obok parkingów leśnych do 
Bielic, gdzie łączy się ze szlakami gminy Świerczów.
„Zamek w Karłowicach, odkąd kupił w 1565 go książę brzeski Jerzy II, często gościł 
członków książęcej rodziny. Stąd też zwykle wyruszali na polowania w okolicznych lasach. 
W listopadzie 1675 roku przybył tu młody książę Jerzy Wilhelm.
Gdy urodził się w 1660 roku, jego ojciec Chrystian pragnął nadać mu imię Piast, takie 
jakie nosi legendarny protoplasta dynastii, który żył jeszcze na długo przed Mieszkiem I 
i jego chrztem. Chciał w ten sposób podkreślić, że jest potomkiem dynastii królewskiej 
władającej niegdyś całą Polską. Książę Chrystian miał nawet poważne dynastyczne plany. 
Wystawił swoją kandydaturę do tronu polskiego w wolnej elekcji, która odbyła się po 
abdykacji króla Jana Kazimierza, jednak bez większego powodzenia. Na imię Piast dla jego 
syna nie zgadzała się jednak ani matka, ani protestanckie duchowieństwo. Orzeczono, że 
takiego imienia nie ma w chrześcijańskim kalendarzu, a nie wypada, żeby książę nosił imię 
pogańskie. Stąd też Jerzy Wilhelm otrzymał w końcu imiona po swoim chrzestnym.
Zaledwie piętnastoletni Jerzy Wilhelm po śmierci ojca oraz bezpotomnej śmierci stryjów 
objął władzę w księstwie brzeskim, legnickim i wołowskim. Stał się nagle przy tym jedynym 
dziedzicem piastowskich księstw na Śląsku. Świetnie wykształcony robił na wszystkich 
dobre wrażenie i zapowiadał się na dobrego władcę. Uwielbiał przy tym polowania, a dzień 
świętego Huberta był szczególną okazją, aby urządzić coroczne łowy na jelenie.
Polowanie w lasach wokół Karłowic było udane, jednak listopad był wyjątkowo chłodny. 
Gdy młody książę wracał po polowaniu do Brzegu dostał tak silnej gorączki, że doradzono 
mu, aby lepiej przeczekał ją w wiejskiej chacie w Kościerzycach. Gorączka jednak nie 
ustępowała, a na domiar złego okazało się, że w chacie tej były dzieci chore na ospę. Gdy 
wreszcie chorego przetransportowano do zamku w Brzegu okazało się, że plamy ospy 
już wystąpiły na ciele księcia. Wkrótce, 21 listopada, zmarł, jako ostatni przedstawiciel 
wielkiej dynastii Piastów. Zgodnie z prawem lennym wszystkie ich ziemie przeszły na 
własność cesarza. Wszystkie wypadki potoczyły się tak szybko, że niejeden zastanawiał 
się, czy aby ktoś jednak młodemu księciu nie pomógł zejść z tego świata.”

Szlak z Karłowic do Bielic prowadzi po lasach, w których książę Jerzy Wilhelm 
odbywał swoje ostatnie polowanie, po którym zapadł na tajemniczą gorączkę, która 
doprowadziła do końca wielkiej dynastii Piastów.

9. O założeniu Grabówki - Szlak Do Pięknej Karoliny. 

GMINA LUBSZA/ŚWIERCZÓW: Mąkoszyce – Grabówka (Karolinów)
 żółty - 8,9 km

Szlak łączy ze sobą gminę Lubsza i Świerczów, stanowi zarazem najkrótsze dojście 
od linii kolejowej do miejsca biwakowego i rekreacyjnego, Grabówka (Karolinów) 
z kaplicą św. Huberta, związanego z legendami o pięknej Karolinie. 
„Powiadają, że pewnego razu książę oleśnicki polując w lasach koło Żaby napotkał na 
polanie piękną dziewczynę, córkę pszczelarza, która zbierając maliny została ukąszona 
przez żmiję. Myśliwy fachowo rozciął ranę na nodze, odessał jad i troskliwie odwiózł do 
domu. Potem ponownie przyjeżdżał pytać o zdrowie ślicznej Karoliny, bo tak miała na imię, 
oglądając ranę na nodze. Stało się to początkiem bliskiej, a może zbyt bliskiej zażyłości. 
W swej troskliwości książę wystarał się, by Karolina wyszła dobrze za mąż, za leśniczego, 
dla którego nawet kazał zbudować nową leśniczówkę na polanie, w Grabówce. To tam 
doszło do jego pierwszego spotkania z Karoliną. Często potem odwiedzał leśniczową. 
Mówiono, że naprawdę to on sam był ojcem jej dziecka.
Mówią, że to jednak grzeszna miłość sprowadziła na Karolinę szereg nieszczęść. Najpierw 
bowiem w stawie przed leśniczówką utonęła mała córeczka Karoliny, Lilia. Później zginął 
na polowaniu mąż Karoliny, rozszarpany przez rannego odyńca. Sama zaś Karolina od 
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4. O Zorzy i pierwszych piecach hutniczych -  
Szlak do Stawów w Pieczyskach.

GMINA DOMASZOWICE/ŚWIERCZÓW: Domaszowice – Pieczyska
 zielony - 9 km

Szlak zaczyna się przy stacji PKP w Domaszowicach i prowadzi przez lasy namy-
słowskie do stawów rybnych w Pieczyskach, obok leśnego miejsca postojowego 
w Oziąblu. Szlak łączy ze sobą miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych. 
„Jak powiadali Zorza pracy nie miał, w Domaszowicach nikt na parobka go nie chciał, 
gdyż ciężkie czasy nastały. Ani do pracy w lesie nie mógł się nająć, gdyż drewna nikt nie 
kupował, gdy bieda była. Ruszył sam Zorza w las, na południe. „Przyjdzie mi zginąć w tym 
lesie, pośród drzew” – pomyślał. Gdy tak szedł i szedł usłyszał nagle głos. „Nie martw się! 
Czasem skarb i bogactwo mogą być bardzo blisko, wystarczy tylko szeroko otworzyć oczy 
i zobaczyć to, czego inni nie widzą!”. Zorza zdziwił się. „Wokoło tylko sosny, a dalej mokradła. 
Czy ktoś może tu zakopał garniec złota na tym pustkowiu, a ja go znajdę?” Tajemniczy głos 
odpowiedział: „Nie licz na garniec złota. On by ci zresztą szczęścia nie przyniósł. Ale tam 
gdzie są mokradła musi być i ruda pod darnią. A z sosny otrzymasz węgiel drzewny, który 
pozwoli ci z rudy żelazo wytopić!” Tak Zorza został węglarzem, zbudował mielerze i wypalał 
węgiel drzewny. Zaczął kopać i znalazł kamień, rudę darniową, z której w dymarkach żelazo 
zaczął wytapiać. Przyniosło mu to taki dochód, że w końcu całą osadę założył, którą od 
jego imienia Zorzowem nazwano. Miejsce, gdzie stały piece, w których rudę przetapiano, 
nazwano Pieczyskami. Nie ma po nich śladu, ale rozległe wyrobiska, które zostały po 
kopaniu rudy są dziś zalane wodą i stąd wzięły się stawy w Pieczyskach.”

Szlak prowadzi drogą, która przemierzał Zorza. Z Domaszowic wyjdziemy wprost do 
lasu, którym będziemy długo wędrować, aż dojdziemy do położonego wśród borów 
Zorzowa, a za nim dojdziemy do Stawów w Pieczyskach.

5. O biesie i strzygach z Biestrzykowic - Szlak Biesów i Strzyg.

GMINA ŚWIERCZÓW: Świerczów – Grabówka (Karolinów) – Dąbrowa
 czerwony - 30,4 km

Szlak łączy ze sobą najważniejsze atrakcje turystyczne gminy Świerczów: miejsco-
wość Miejsce z dworem, cmentarzem, stawy rybne w Przygorzelu, krzyż pokutny 
w Goli, miejsce biwakowe i rekreacyjne Karolówka (Grabówka), dąb Siłacz w Mio-
darach, kościół i pałac w Biestrzykowicach oraz kościół w Dąbrowie. Z wieloma 
miejscami na szlaku wiążą się ciekawe legendy, wśród których pojawiają się biesy 
i strzygi, które miały dać nazwę Biestrzykowicom. 
„Wiele dziwów widywano na bagnach i wśród borów nad Stobrawą. Teren był to trudny do 
gospodarowania, gleby słabe i mało kto się chciał sprowadzać na te odludzia. Przez to 
nawet, gdy ze Świerczowa chciano miasto uczynić, wysiłki spełzły na niczym. To raz po raz 
ktoś ginął w mokradłach w Przygorzelu, to zbójnicy napadali, to obce wojska przechodziły 
niszcząc wszystko. Niewielu decydowało się na to, by od nowa wszystko zaczynać. Kupcy 
słysząc o złej sławie tych miejsc, wybierali inne szlaki. Gdzie miasto miało być, dziś jest 
tylko wieś Miejscem zwana. Z trudem odnaleźć można wśród pól i rowów obrys miejskich 
murów, czy miejsce po rynku.
Podobnie było i na północ od Świerczowa, gdzie zły bies zwabiał podróżujących na bagna, 
gdzie wpadali w sidła zwodniczych strzyg. Trafił się jednak raz rycerz o czystym sercu 
i sumieniu. Gdy zwiedziony przez biesy trafił na bagna, zobaczył trzy nagie, młode kobiety. 
Kusiły go, aby szedł do nich. Poznał, że to strzygi. Widząc je, wyciągnął krzyż i skropił je 
święconą wodą. Te zawyły i skuliły się. Rycerz poszedł dalej. Na wzniesieniu czekał na 
niego sam mieszkający tu od wieków czart. Próbował go zwieść i inteligentnie zmusić 
do pertraktacji. Rycerz jednak wiedział, że nie może na to się zgodzić. Wyciągnął miecz 
i stanął do walki. Próżne były wysiłki diabła, nie mógł pokonać rycerza o czystym sumieniu. 
W końcu czart zawył, zmienił się w tuman kurzu i znikł w ciemnościach. Pozostał po nim 
tylko swąd siarki. W tym momencie trzy ponętne ciała strzyg zamieniły się w sine trupy bez 
oczu i ust, a potem w popiół.
Rycerz w nagrodę za pokonanie czarta otrzymał okoliczne dobra. Zbudował kościół i dwór. 
Jego wieś, na pamiątkę bytujących tu kiedyś biesów i strzyg, nazwano Biestrzygowice, co 
z czasem zmieniło się w Biestrzykowice.”

Szlak Biesów i Strzyg łączy ze sobą Świerczów, Miejsce i Biestrzykowice, a także 
wiele miejsc odludnych i bagnistych, jak stawy nad Stobrawą w Przygorzelu i rozległe 
lasy wokół Grabówki, o których krążyło także dużo innych opowieści.

6. O mnichu z Kuźnickiego Stawu - Szlak Do Stawu Kuźnickiego.

 GMINA ŚWIERCZÓW: Świerczów – Dąbrowa – Kuźnica 
 żółty - 5,4 km

Szlak łączy ze sobą Świerczów, kościół w Dąbrowie oraz Staw Kuźnicki w Kuźnicy 
Dąbrowskiej, jedno z najciekawszych miejsc w okolicy do obserwacji ptaków. 
Staw związany jest z dawnym wydobyciem rudy darniowej i istniejącymi niegdyś 
w Kuźnicy dymarkami, w których wytapiano żelazo. 
„W lesie za Dąbrową właściciele wsi – Kotulińscy z Jelcza posiadali kuźnicę. Służyła im 
dobrze i spory dochód dostarczała. Jako surowiec służyła ruda darniowa, której było sporo, 
a okoliczne lasy dostarczały w wystarczającej ilości drewna niezbędnego do wytopu żelaza 
w dymarkach. Z czasem jednak złoża rudy zaczęły się kończyć. Drewno trzeba było zwozić 
co raz z większej odległości, co powodowało większe i większe koszty. Wyglądało na to, że 
kuźnicę będzie trzeba na dobre zamknąć. Martwiono się, co się stanie z tak pozostawionym 
wyrobiskiem. Czy może znów zamieni się w bezużyteczne bagna, na których znów zalęgną 
się biesy i strzygi? Co stanie się z Kuźnicą Dąbrowską, kto da tam radę żyć?
Pojawił się wtedy w Dąbrowie tajemniczy przybysz. Mówiono, że był mnichem, który 
wędrował z odległego klasztoru.
- Kuźnica może nadal służyć ludziom. Ale ponieważ nie ma już rudy, trzeba tylko zmienić 
jej użytkowanie! Wykopcie kanał, który doprowadzi do wyrobiska po rudzie wodę z rzeki 
i zbudujcie wokół groblę. Tak powstanie staw i wpuście do niego narybek karpia! Wrócę 
tu za trzy lata, zobaczycie, jak karp przez ten czas urośnie! Będziecie mieli co jeść, gdy 
nadejdzie czas postów!
Tak też się stało. Mnich wrócił po trzech latach. Kazał wtedy groblę przekopać, by woda 
mogła odpłynąć do kanału, który odprowadził wodę z powrotem do rzeki. Sam stał przy 
przekopie i pilnował, by ze stawu nie odpłynęły dorodne karpie. Tak rozpoczęła się koło 
Dąbrowy hodowla karpia. Z czasem powstały kolejne stawy. A zastawka, która zatrzymuje 
wodę w stawie, ale pozwala spuścić ją na czas odłowów, nazywana jest dziś mnichem.”

Szlak do Stawu Kuźnickiego pozwala dotrzeć ze Świerczowa przez Dąbrowę, w której 
znajdował się kiedyś dwór Kotulińskich do Kuźnicy Dąbrowskiej, miejsca dawnego 
zakładu hutniczego, w którym znajduje się obecnie staw hodowlany, jeden z większych 
i bardziej malowniczych w okolicy, przypominający wyglądem naturalne jezioro.

7. O Ptasim Królestwie koło Kuźnicy Dąbrowskiej -  
Szlak Ptasiego Królestwa.

GMINA ŚWIERCZÓW: Kuźnica - Pieczyska – Kuźnica
 niebieski - 12,8 km

Szlak łączy ze sobą najważniejsze stawy karpiowe gminy Świerczów, atrakcyjne 
również dla obserwacji ptaków: Staw Kuźnicki i stawy w Pieczyskach. Przy szlaku 
leży również pałac w Starościnie. 
„Powiadano, że kiedyś między Kuźnicą Dąbrowską, Pieczyskami a Starościnem wznosił się 
potężny i bogaty zamek ponad żyzną krainą. Bywał w nim sam król, na dziedzińcu odbywały 
się turnieje rycerskie, w komnatach bawiono się przy dźwiękach dworskiej muzyki, 
a śpiewacy przy blasku ognia snuli barwne opowieści. Zamkiem zajmowała się liczna 
służba, która dbała o jego pomyślność i dobrobyt.
Czy to jednak klątwa złego czarnoksiężnika, czy jakieś grzechy mieszkańców zamku 
sprawiły, że przestał on istnieć? Nikt tego nie wie. Dziś w miejscu zamku ciągną się 
rozległe stawy. Mówią jednak, że mieszkańcy nie zginęli, ale zostali zamienieni w ptaki. 
Liczna służba zamieniła się w kaczki i gęsi, które doglądają zaklętego dobytku. Dworzanie 

WŁOCHY
BOŻEJÓW

O Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zostało 
powołane do życia w 2006 roku, w jego obręb wchodzi dziewięć gmin, 
należących do województwa opolskiego i administracyjnie należących do 
trzech powiatów (opolskiego, brzeskiego i namysłowskiego). Są to gminy 
wiejskie (Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Lubsza, Łubniany, Murów, Pokój, 
Popielów i Świerczów) oraz gmina miejsko-wiejska (Namysłów). 

Stowarzyszenie Stobrawski Zielony Szlak to organizacja pozarządowa, która 
funkcjonuje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 oraz 2014-2020, który ma na celu realizację polityki Unii Europejskiej 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Celem Stowarzyszenia jest przede 
wszystkim aktywizacja społeczności lokalnej, która powinna się przyczynić 
do powstawania nowych miejsc pracy w usługach związanych z rolnictwem, 
leśnictwem, turystyką i agroturystyką.

Ponadto stowarzyszenie prowadzi szerokie działania promujące turystyczne 
walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne LGD. Promocja odbywa się 
poprzez liczne publikacje, foldery, artykuły prasowe, radiowe i telewizyjne 
oraz udział w różnego rodzaju festiwalach, targach, jarmarkach i festynach. 
Ogromnym sukcesem promocyjnym LGD stały się dwa festiwale, których 
pomysłodawczynią jest prezes Stowarzyszenia Jadwiga Kulczycka. Pierwszy 
z nich to Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek. Festiwal ten 
pozwala na promowanie województwa opolskiego poprzez zaprezentowanie 
tortów, które odzwierciedlają zamki, pałace, dworki znajdujące się na 
obszarze Opolszczyzny. Na jednym z festiwali jury oceniało torty, których 
autorzy inspirowali się mitami i legendami. Wszystkie „słodkie prace” 
wystawców budziły zachwyt, a lukrowy smok ze Smogorzowa podbił serca 
wszystkich odwiedzających. Wartością dodaną festiwalu jest umożliwienie 
odwiedzającym pogłębienie swojej wiedzy na temat najciekawszych zabytków 
Opolszczyzny oraz zachęcenie do odwiedzenia „opolskich perełek”.

Drugim festiwalem organizowanym już od ponad 10 lat jest Stobrawski 
Festiwal Piosenki Turystycznej – „Z piosenką na Stobrawskim Zielonym 
Szlaku”. Impreza stanowi formę promocji obszaru LGD poprzez wykonanie 
autorskiej piosenki na temat walorów kulturowych, przyrodniczych oraz 
historycznych obszaru. Festiwal równocześnie popularyzuje turystykę 
oraz pogłębia świadomość dzieci, młodzieży i dorosłych na temat walorów 
okolicy, w której żyją i mieszkają w myśl maksymy: 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

O szlakach turystycznych
Każdy z piętnastu szlaków pieszo-rowerowych nawiązuje swoją 
nazwą oraz przebiegiem do najciekawszych mitów, legend, 

podań i opowiadań, które są ściśle związane z danym miejscem, a także 
walorami historycznymi tych obszarów. Ponadto trasy promują walory 
przyrodnicze oraz kulturowe, gdyż dzięki takiemu ich przebiegowi podczas 
pokonywania szlaku będzie można zarówno odkryć piękno Stobrawskich 
lasów, łąk i rzek, jak również poznać zabytki architektury oraz ciekawe 
miejsca odpoczynku i rekreacji. Pomysł prezes Stowarzyszenia Jadwigi 
Kulczyckiej o wytyczeniu szlaków w nawiązaniu do mitów, legend, podań 
i opowiadań jest wyjątkowy i sprawia, że oprócz rekreacji mamy okazję 
poznać wyjątkowość obszaru Stobrawskiego Zielonego Szlaku w oparciu 
o niejednokrotnie zapomnianą historię. Opracowano 15 tematycznych 
szlaków pieszo-rowerowych o łącznej długości 188,2 km, z czego 11,8 km 
to odcinek, który należał do obszaru LGD przed włączeniem go do Opola.
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