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załącznik nr 1a:  Jan Chwałczyk, Antoni Dzieduszycki, Jerzy Ludwiński, Wstęp, [w:] Plener Ziemia 

Zgorzelecka - 1971, Opolno Zdrój, 1971. 
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załącznik 1b: plan Opolna Zdroju 
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załącznik 1c: informacje o Opolnie Zdroju 

Położenie 

Opolno Zdrój to niewielka miejscowość w gminie Bogatynia, znajdująca się w bezpośrednim 

sąsiedztwie wyrobiska Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Miejscowość leży w tzw. Worku 

Turoszowskim – geograficznie jest to Kotlina Żytawska u podnóża Gór Izerskich oraz Gór Łużyckich  

– około 4 km na południe od Bogatyni i około 10 km na południowy wschód od Turoszowa; tuż przy 

granicy z Czechami.  

Nazwa miejscowości 

W granicach Polski Opolno-Zdrój znajduje się od 1945 r. W 1947 roku wprowadzono urzędowo nazwę 

Opolno Zdrój, zastępując poprzednią niemiecką nazwę Bad Oppelsdorf. Opolno, a wcześniej 

Oppelsdorf nazwę zawdzięcza osiadłej w XIV wieku w Türchau (Turoszów) i posiadającej dobra w 

okolicy rodzinie von Opal (później „von Oppeln”). W roku 1836 odkryto lecznicze właściwości 

opoleńskich wód i od tej pory miejscowość zaczęła nabierać uzdrowiskowego charakteru – stąd w 

nazwie wsi znalazł się człon Bad, a później Zdrój. 

 

Historia Oppelsdorf, miasteczka-uzdrowiska 

Około 1800 r. Oppelsdorf było cichą otoczoną wieloma lasami małą wioską. Według  rejestru z 1767 r. 

Oppelsdorf liczyło pod koniec XVIII wieku 115 mieszkańców, którzy zamieszkiwali 29 budynków. 

Wiadomo, że mieszkał tu właściciel gospody i lokalny sędzia o nazwisku Hans George Schwarzbach, 

ogrodnik o nazwisku Gottfried Schnabel oraz wielu innych ogrodników i chałupników dworskich. 

Jedyny istniejący wtedy w miejscowości majątek ziemski był usytuowany między dzisiejszą willą 

Habsburg a willą Vergissmeinnicht. Jego włascicielem był wtedy w 1767 r. Gottfried Käbler, później 

profesor doktor Apelt ze swoimi spadkobiercami, po nim od 1868 r. aż do 1907 r. panowie Gottlieb 

Schröter, a później Josef Scholz-Schröter. 

W połowie XIX wieku, dzięki odkryciu wód posiadających wysoką zawartość związków żelaza  

i siarki rozwinęła się w Opolnie działalność uzdrowiskowa, co stało się impulsem do szybkiego rozwoju 

małej wioski. Dzięki wodom źródłowym (głównie żelazisto-siarkowo-witriolowym) a także 

występującym tu borowinom Opolno-Zdrój stało się ośrodkiem walki z reumatyzmem, artretyzmem, 

anemią, leczono tu również nerwobóle, paraliże, schorzenia kurczowe i skórne, dolegliwości kobiece. 

Na przełomie XIX i XX w. powstawały kolejne zakłady kąpielowe, hotele i pensjonaty, w których rocznie 

przebywało około 1000 kuracjuszy, pochodzących głównie z Saksonii, Śląska i Czech. U szczytu swej 

popularności (początek XX wieku) nazywane było saskimi Cieplicami. Znajdowały się tu liczne 

pensjonaty, domy zdrojowe i zakłady kąpielowe, zwane Łazienkami. We wszystkich zakładach 

kuracjusze (głównie Czesi i Saksończycy) otrzymać mogli różne zabiegi.  Równocześnie z rozwojem 

uzdrowiskowego miasteczka postępowało uprzemysłowienie – w 1802 rozpoczęto wydobycie węgla 

brunatnego. 

Powojenne losy Opolna Zdrój 

Miejscowość nie uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej, ale w przeciwieństwie do innych 

uzdrowisk sudeckich nie reaktywowała swojej działalności po wojnie. Po 1945 roku zintensyfikowano 

wydobycie węgla brunatnego metodą odkrywkową. W 1959 r. Podjęto uchwałę w sprawie budowy 

kombinatu górniczo-energetycznego, co spowodowało nieodwracalne zmiany m.in. zanik wód 

zdrojowych. Spalanie węgla pochodzącego z Zagłębia Turoszowskiego, następujące nieopodal – 
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– w Elektrowni Turów w Bogatyni, spowodowało zanieczyszczenie powietrza w okolicy. Eksploatacja 

ogromnych złóż doprowadziła również do całkowitego przeobrażenia regionu w monstrualnych 

rozmiarów krater, otoczony potężnymi hałdami i gigantycznymi maszynami górniczymi. Przez lata 

miasteczko traciło swoje walory przez ekspansję wyrobiska kopalni. Zdegradowane miasteczko 

podupadło do rangi wsi i zostało pozostawione samo sobie. Dziś Opolno liczy 892 mieszkańców,  

15 osób zameldowanych tymczasowo, 248 dzieci do 18 roku życia. Jest drugą co do wielkości 

miejscowością gminy Bogatynia. 

 

Architektura 

Na wiejsko-podmiejski krajobraz kulturowy Opolna składa się zachowanych 30 zabytkowych obiektów 

sanatoryjnych i 7 domów przysłupowych – charakterystycznych dla regionu Górnych Łużyc. Krajobraz 

kulturowy dopełnia kościół pw. św. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z przełomu XIX i XX wieku,  

budynek szkoły oraz dawny Park Zdrojowy. Tuż po wojnie budynki sanatoryjne zostały zamienione w 

hotele robotnicze dla budowniczych Turowa, później te zasoby przejęła gmina i uczyniła z nich 

mieszkania komunalne. Współcześnie wieś jest stopniowo pochłaniana przez odkrywkę Kopalni 

Turów. Opolno-Zdrój można dzisiaj określić „zastygłą w czasie skamieliną”, która w perspektywie 

transformacji węglowej i rozwoju turystyki, ma szansę stać się perłą architektury uzdrowiskowej. 

Zachowany zespół architektoniczny Opolna-Zdrój pochodzi z czasów Cesarstwa Niemieckiego, a w 

związku z powojennymi zmianami granic obecnie stanowi część wspólnego dziedzictwa Polski i 

Niemiec. 

Przydatne linki: 

http://www.niederschlesien.info/ 

http://www.glogow.pl/okolice/podstrony/zgorzelecki/opolnozdroj.htm 

 

Niezwykłe plenery 

Oprócz charakterystycznej architektury uzdrowiskowego miasteczka i przedpola kopalni warto zwrócić 

uwagę na wyjątkowe lokalizacje w okolicy, takie jak: szczyt Guślarz, zamek Grabstejn czy też góra Oybin 

z ruinami klasztoru. 

 

Ważne organizacje Opolna Zdrój 

Stowarzyszenie NA TRÓJSTYKU – to stosunkowo młoda organizacja społeczna, choć jej członkowie od 

lat są liderami lokalnej grupy działania w Oponie Zdroju. Celem stowarzyszenia oprócz szeroko 

pojmowanej edukacji, ratowania przestrzeni kulturowej, współpracy zagranicznej jest podejmowanie 

działań na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.  

Z inicjatywy stowarzyszenia zorganizowano: porządkowanie Parku Zdrojowego, umieszczanie tablic 

informacyjnych, wydawanie przewodników o historycznym Kurorcie, organizowano rajdy turystyczne 

Sanatoryjnym szlakiem. Najbardziej znaczącym, cyklicznym wydarzeniem inicjowanym przez 

organizację jest plenerowe przedsięwzięcie o nazwie „Opolno Zdrój 100 lat dawniej”. 

 

Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” – jest placówką pobytu stałego, przeznaczoną dla 79 mężczyzn  

z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające 

na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb 

mieszkańców. 

http://www.glogow.pl/okolice/podstrony/zgorzelecki/opolnozdroj.htm
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Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Opolnie-Zdroju przeznaczony jest dla osób dorosłych, przewlekle 

psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Ośrodek 

realizuje zadania w zakresie działalności wspierająco-aktywizującej, zmierzające do ogólnego rozwoju 

i poprawy sprawności.  

 

Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego – najmniejsza szkoła, z odziałem przedszkolnym w 

gminie Bogatynia. Szkoła ma osiągnięcia w dziedzinie turystyki, krajoznawstwa i ekologii. Przedszkolaki 

realizują program „Mali strażnicy przyrody”, a od klasy pierwszej wszyscy uczniowie biorą udział w 

obowiązkowych zajęciach z edukacji ekologicznej. Placówka należy do programu „Cyfrowa Szkoła”.  

 

Inne: 

LKS - Ludowy Klub Sportowy Jaśnica  

Koło Gospodyń Wiejskich Opolniane Babki 

Stowarzyszenie Nasze Opolno Zdrój 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


