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Gdzie  to jest?

Gmina Komprachcice położona jest 
w środkowej części województwa opolskiego.

Od strony wschodniej sąsiaduje z gminą Prószków,
od strony południowo-zachodniej z gminą Tułowice,

od północy z gminą Dąbrowa, 
a od północnego wschodu z miastem Opole.

Proponujemy wycieczkę rowerową do Ochódz,
jednego z sołectw naszej gminy , gdzie znajduje się 

zabytkowy,  drewniany kościółek.
Trasa liczy ok. 12 km i wiedzie malowniczymi,

leśnymi drogami naszej gminy , których jest u nas pod dostatkiem.     
Rowerem my pokonaliśmy te trasę w ciągu 45min z przystankami.

Jak dojechać do Komprachcic 
(miejsca startu)?

Z    Opola do Komprachcic można dojechać:
• autobusem miejskim  linia nr 8, 
• szynobusem ze stacji  Opola  Gł w kierunku Nysy 
• samochodem lub rowerem drogą wojewódzką nr 435 i 429

Początek wyprawy

Naszą wędrówkę rozpoczynamy 
na parkingu przy Kościele,

który znajduje się w centrum 
Komprachcic

Mapa
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Stacyjka 1

Za Tobą Kościół  , Przed Tobą szkoła
Ulicą w prawo dojedziesz do Opola.

A ty jedź w lewo, 
gdzie czeka na Ciebie wielkie drzewo

Znane z fraszek Kochanowskiego.

Stacyjka 2

Tu gościu miły odpocznij sobie , 
nie dojdzie cię  tu słońce przyrzekam ja Tobie ,

A kiedy w lipcu pszczoły brzęczeć będą 
to  na zimę miodzik dobrym lekiem będzie. 

Tu kieruj się prosto mój drogi kolego ,
a dojedziesz do miejsca nowego.

Na sportowe areny naszej miejscowości ,
gdzie można nadrobić fizyczne zaległości.

Stacyjka 3 Tu wszyscy sport uprawiają
i o formę dbają

I młodzi i starzy
śmigają, gole strzelają 

i w tenisa grają , 

Ty brnij dalej przed siebie 
kierunek na pole 

Do miejsca gdzie jedzie maszyna ospale 
po ………. 

Gdzie bucha i dyszy i dudni i stuka , 
łomoce i pędzi .

A dokąd? , A dokąd? , A dokąd ?

Stacyjka 4

Na wprost! 
Przy torze, przy torze, przy torze, 

pod las, 
Wije się droga niczym wąż boa,

Nią wciąż  podążaj i wzrok wytężaj,
bo z lasu sarenki na przechadzki 

wychodzą
i często ludziom w drogę zachodzą.

Ty obierz kierunek do drzewa wielkiego 
Takiego co jelenie  jedzą owoce jego.

To drzewo wielkie , ogromne
lat  ma bardzo wiele 

i ludzie zwą go ……………
Ty omiń to drzewo i kieruj się w lewo.
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Stacyjka 5
Boczną ścieżką wśród ogródków 
Wiedzie droga „krasnoludków”

Przy tablicy wielkiej stań 
i poznaj  jaki na niej plan.
Potem drogą w lewo skręć 

I odgadnąć zagadkę  miej chęć.
Po lewej las , po prawej pas.

Jaki to pas?
Na nim  startują samoloty, 

aby wzbić się na wysokie loty

Stacyjka 6

A tu lotnisko 
Aeroklubu Opolskiego siedlisko,

Możesz tam z daleka i bliska zobaczyć  
maszyn „ złomowiska”

A jeśli szczęście Ci dopisze ,
to szybowiec nad głową ci zaświszcze. 

.

Lecz nie zapomnij , drogi przyjacielu ,
że to jeszcze  nie koniec naszego celu.
Dalej w drogę do przodu wyruszaj ,

Następny przystanek wśród leśnych polanek.

Droga przez las Ciebie powiedzie 
Tylko uważaj , bo możesz spotkać niedźwiedzie

Stacyjka 7

Tu przejeżdża pociąg duży,
Pędzi prosto ,aż się kurzy.

Ty znowu przez tory 
do przodu na wprost .

Gdzie drzew liściastych i  iglastych 
jest dość.

Zauważ których jest
tutaj przewaga , a będziesz wiedział , jakiej to 

zwierzynie odpowiada.

Dojedziesz do drogi , 
w prawo ona do Szydłowa wiedzie , 

Ty kieruj się w lewo mój drogi kolego.

Stacyjka 8
Gładką  drogą asfaltową pojedziesz krótko,

skręcisz w prawo pierwszą 
leśną drogą.

Tu droga wiedzie znowu przez las ,
Gdzie wiele przygód czeka nas.

Napotkasz na drodze ranczo amerykańskie 
Nie wiem czy to pańskie , czy może 

niepańskie , tego nikt tu nie wie więc drogi 
kolego sam rozwiąż nielada zadanie ,

skąd tutaj w lesie takie nazywanie. 
Ty się na lewo kieruj ,
a dojedziesz do celu.
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Stacyjka 9.

Dotarłeś do krzyżówki 
i tutaj dla Ciebie mam

nowe wskazówki .

Na lewo dwór na prawo bór, 
ja Ci podpowiem,  że na dworze drzewo , 

które orzechy zrzuca o chłodzie.

Koło drzewa dom  o numerze, 
nie zerze lecz iloczynie dwóch liczb 

jednakowych co jeszcze nie osiągnęły 
połowy ze stu.

Tu kieruj się w lewo mój drogi kolego.

Stacyjka 10
Już tylko mały kawałek do celu.
Jeszcze przystanek autobusowy , 

na którym wsiada pasażerów wielu.

Jeszcze kawałek i jesteś
przy małym , drewnianym Kościółku , 

którego historie poczytaj w zaułku.

Wybudowany w 1702 r. w Komprachcicach, gdy 
powstała tam nowa świątynia w 1941 r. stary, barokowy 

kościółek przeniesiono do Ochodz. 
Od początku patronem kościoła jest św. Marcin

. Jest konstrukcji zrębowej, z wieżą budowaną na słup, 
co było dość częstym przypadkiem w drewnianych 
kościołach. Wnętrze stanowi trójboczne, zamknięte 
prezbiterium, do którego przylega zakrystia oraz 

szersza, prostokątna nawa z kruchtą. Nad częścią nawy 
znajduje się chór organowy, który podtrzymują dwa 

filary. Wnętrze nakryte płaskimi stropami. Od zewnątrz 
ściany obite są gontem , podobnie jak dachy siodłowe. 

Nad nawą znajduje się wieżyczka z sygnaturką
zakończona cebulastym hełmem. Po przeniesieniu 
kościoła do Ochódz kościół został umieszczony
na podmurówce.

Po II wojnie światowej dokonano tylko 
niewielkich zmian w architekturze kościoła. W latach 60. 
wybudowano pięciogłosowe organy piszczałkowe. 
Pomalowano również wnętrze, a kilka lat temu 
wymieniono gonty. W 1999 r.  przeprowadzono 
generalny remont.

Drewniany kościół w Ochodzach
Drewniany kościół w Ochodzach

Wyposażenie 

Wnętrze kościoła zawiera wiele cennych obiektów. Na belce tęczowej znajduje się 
późnogotycki krucyfiks z XVI wieku z manierystycznymi rzeźbami świętych 

Piotra i Pawła z XVII wieku. Prawdopodobnie rzeźby pochodzą z poprzedniego kościoła. 
Główny ołtarz jest barokowy - powstał na początku XVIII wieku na potrzeby obecnej 

świątyni. W części środkowej umieszczono rzeźbę patrona kościoła - św. Marcina, a po 
bokach świętych Grzegorza i Mikołaja. W bocznych bramkach znajdują się rzeźby 
świętego Floriana oraz Jana Nepomucena. Z tego samego okresu ołtarze boczne -

świętego Józefa i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Zabytkami są również ambona 
i chrzcielnica z XVIII wieku oraz barokowa szafka na oleje, znajdująca się w zakrystii.

W kościele znajdowały się kiedyś także barokowe stacji drogi krzyżowej z XVIII wieku 
oraz barokowa rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, ale obecnie znajdują się w 

Muzeum Diecezjalnym w Opolu. Jedynym obiektem, który pozostał w nowym kościele w 
Komprachcicach, jest XVIII-ny obraz św. Tekli. W przeszłości w drewnianym kościele 

znajdował się także obraz wotywny z 1680 r przedstawiający panoramę Opola.
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Dziękują za uwagę ;
uczniowie PG Komprachcice:

Joanna Pieczykolan, Kinga Kauczok,
Joanna Wiercimok, Natalia Niedworok, Marcelina Januszkiewicz 

Informacje o Kościele św. Marcina z  Ochódz
oraz zdjęcia zaczerpnęliśmy z internetu


