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Zdecydowaliśmy się podjąć ten temat , żeby bardzo dobrze poznać dzieje swojego miasta, w którym 

żyjemy, uczymy się, rozwijamy, wzrastamy. Chcieliśmy również zintegrować się ze swoja małą 

ojczyzną, poprzez zaznajomienie się z pochodzeniem poszczególnych zabytków, chociażby dlatego, że 

każdy z nich kryje w sobie inną przeszłość, inną ciekawą historię. Każdy legendarny obiekt odkrywał 

przed nami  nowe opowieści, które wnosiły bogatą wiedzę w nasze życie i uświadamiał nam, że 

egzystujemy w mieście, który ma olbrzymi dobytek kulturowy. 

 

Celem naszych działań było rozwijanie wiedzy o kulturze i historii naszego miasta – stolicy 

województwa, ale przede wszystkim uwrażliwienie na piękno zabytków Opola i kultywowanie 

pamięci o ważnych obiektach miasta. Ponadto zapragnęliśmy pokazać, że Opole to miejsce z bogatą 

przeszłością historyczną, sięgającą zaprzeszłych dziejów. 

 

Realizację projektu zaczęliśmy we wrześniu wycieczką po Oplu ,żeby dokonać wyboru zabytków, nad 

którymi chcieliśmy skupić się szczególnie. Wówczas wykonaliśmy wiele zdjęć, które następnie 

wykorzystaliśmy do narysowania szkiców budowli. Przepiękne rysunki w maju zostaną wywieszone w 

korytarzach szkolnych, po to by przypominać wszystkim uczniom, jak pięknym architektonicznie 

miastem jest Opole. Galerię dzieł można będzie podziwiać do czerwca. Potem  odbyliśmy wycieczkę 

do Muzeum Śląska Opolskiego, by tam poznać długą i pełną ciekawostek historię Ostrówka – osady, 

która dała początek naszej stolicy województwa.  Równocześnie zapoznawaliśmy się z dziejami 

wybranych przez nas zabytków, a zebraną wiedzą wymienialiśmy się na forum klasy, np.: 

Kościół katedralny Świętego Krzyża – rzymskokatolicki kościół parafialny, a także katedralny,  przy 
ulicy Katedralnej 2 w Opolu. Kościół należy do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu w 
dekanacie Opole, świątynia została wpisana do rejestru zabytków województwa opolskiego. Obecny 
kościół powstał w XV wieku w miejscu wcześniejszych z XI i XIII w. i był wiele razy przebudowywany. 
Dzięki wieżom( niedawno wyremontowanym)  o wysokości 73 metrów jest najwyższą budowlą w 
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mieście. W katedrze znajduje się obraz Matki Boskiej Opolskiej, sprowadzony tu na stałe w 1702 r. z 
Piekar Śląskich.1 

Kościół św. Sebastiana - rzymskokatolicki kościół filialny, znajdujący się przy placu św. Sebastiana 
2 w Opolu. Świątynia należy do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu, w dekanacie Opole, 
diecezji opolskiej. Dnia 15 czerwca 1971 roku, pod numerem 1949/71 kościół został wpisany do 
rejestru zabytków województwa opolskiego.2 

Kościół św. Aleksego  - kościół został zbudowany po 1421 roku razem z pobliskim szpitalem (obecnie 
klasztor i dom opieki Caritas) z fundacji biskupa Jana Kropidły. W 1691 roku gotycką świątynię 
przebudowano, obecnie wystrój barokowy. W 1739 roku szpital doszczętnie spłonął, a w latach 1865-
1866 wzniesiono go ponownie, nadając obecny kształt. W środku  kościoła znajdują się m.in. 
zabytkowe organy z klasztoru w Czarnowąsach .3 

Wieża piastowska - jest jednym z najstarszych zabytków architektury obronnej w Polsce – 
zbudowano ją około 1300 r. za rządów księcia Bolka I opolskiego jako stołp zamku książęcego 
opolskiego księcia Kazimierza I opolskiego (choć niedawne badania archeologiczne wskazują, że 
mogła powstać dopiero w połowie XIV wieku). Była na owe czasy budowlą ogromną i nowoczesną, bo 
zbudowaną z cegły. Budowla jest postawiona na fundamencie z kamienia polnego, mającym 
głębokość 6 m. Szerokość murów w dolnej partii wieży dochodzi do 3 m. Do wieży pierwotnie 
wchodzono przez otwór na wysokości 9 m (obecnie zamurowany) po drewnianym ganku połączonym 
z murami zamku. Wewnątrz wieży mieściły się loch, kuchnia, izba, sala i wartownia. 

W XX w. władze rejencji opolskiej uznały zamek za mało użyteczny oraz kosztowny w utrzymaniu i 
postanowiły go zburzyć. Dzięki ostrym sprzeciwom polskiego mieszczaństwa w Opolu oraz działaczy 
Związku Polaków w Niemczech udało się jedynie ocalić wieżę zamkową tego zabytku. W 1928 r. 
zamek został zburzony, a zachowaną wieżę wkomponowano w projekt planowanego gmachu rejencji 
opolskiej, obecnie siedziby Urzędu Wojewódzkiego. 

Hełm wieży często ulegał przebudowie, lecz same mury były bardzo trwałe. Wieża przetrwała wielki 
pożar Opola w 1615 roku, lecz w trakcie pożaru w 1739 r. zniszczeniu uległ pierwotny, stożkowaty 
hełm, który zastąpiono blankami. Później umieszczono na wieży stożkowaty hełm z granitowym 
szpicem, a w 1906 r. zamieniono go na dach namiotowy, pokryty dachówką. W 1934 r. dach 
zastąpiono cynkowym stożkiem z orłem projektu prof. Giesa. W 1957 r. nadbudowany został 11-
metrowy graniasty hełm: wraz z nim wieża ma 42 m wysokości. W 1962 r. na wieży umieszczono 
ostrosłupową iglicę, ozdobioną orłem piastowskim, wykonanym przez Mariana Nowaka[2][3]. 

Na skutek nierównego osiadania fundamentów Wieża Piastowska jest lekko przechylona. Obecne 
odchylenie od pionu wynosi ok. 1,5 stopnia. Zabytkowi towarzyszyły przez lata wykopaliska osad 
słowiańskich z X i XI wieku, odkryte przy budowie amfiteatru opolskiego.4 
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W styczniu przystąpiliśmy do redagowania legend na temat nazwy miasta i wielu zabytków. Legendy 

zostały zebrane w biuletyn, który w czerwcu podczas Festynu z okazji 15- lecia  szkoły zostanie 

rozpropagowany wśród społeczności szkolnej i lokalnej. W czerwcu  skupimy się na przygotowaniu 

ciekawych reklam o Opolu, by uzmysłowić kolegom i koleżankom, że Opole to  miejsce bogate pod 

względem kulturalnym, gospodarczym i edukacyjnym. W czerwcu nastąpi zamknięcie projektu, czyli 

zebranie szkiców zabytków wykonanych przez uczniów w album. 

 

W pracy nad projektem pomagały nam koordynatorki : p. Katarzyna Cielecka – odpowiedzialna za 

przygotowanie folderu, wyszukanie informacji o zabytkach, wizytę w muzeum i reklamę oraz p. 

Katarzyna Haplicznik – odpowiedzialna za oprawę plastyczną, galerię oraz przygotowanie albumu. 

Uzyskaliśmy od nauczycielek wiele pomocy i wsparcia w pracy nad przedsięwzięciem. 

Podczas realizacji projektu zdobyliśmy wiele nowych i ciekawych informacji na temat zabytków  

miasta. Poznaliśmy historię Ostrówka, ale przede wszystkim poszerzyliśmy wiedzę na temat historii i 

dziejów każdego zbytku od momentu powstania do dnia dzisiejszego. 

Praca nad projektem sprawiała nam mnóstwo radości i przyjemności. Wiele satysfakcji przynosiły 

momenty , kiedy mogliśmy pochwalić się efektami naszych działań : własnoręcznie wykonane szkice, 

galeria rysunków – podziwiana przez uczniów, rodziców i gości, zredagowane legend do biuletynu. 

Nasz projekt znany był w całej szkole dzięki informacjom ogłaszanym przez radiowęzeł. Świetność 

przedsięwzięciu  przyniosły zdjęcia na szkolnym i facebooku i edutubie. 

Działania związane z projektem przebiegały sprawnie i w bardzo przyjemnej atmosferze. Najbardziej 

podobała nam się praca w grupach i realizacja poszczególnych etapów: wycieczka, przygotowanie 

szkiców zabytków do galerii, redagowanie legend. Udowodniliśmy nie tylko samym sobie, ze praca 

przy projekcie integruje zespół klasowy i daje wiele satysfakcji , ale przynosi zadowolenie z własnych 

działań. Ponadto wykonywanie poszczególnych zadań projektu motywuje do wyszukiwania 

intrygujących informacji o przeszłości. 

Na drodze w realizacji przedsięwzięcia nie napotkaliśmy na trudności, jak również nie 

wprowadzilibyśmy zmian, gdyby projekt realizowany był jeszcze raz. Taka forma nam odpowiadała, 

dostarczała radości i zabawy. 
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