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„W krainie borów, grzybów i jagód”
Na tropie skarbów kultury i przyrody

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie

Przechód to niewielka miejscowość położona w województwie opolskim, 
zwanym Śląskiem Opolskim, w gminie Korfantów, nad prawobrzeżnym 
dopływem Nysy Kłodzkiej – rzeką Ścinawą. 

Miejscowość otoczona jest polami uprawnymi, łąkami oraz kompleksem 
leśnym noszącym nazwę Borów Niemodlińskich.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej wędrówki i zabawy

w terenie w poszukiwaniu skarbów kultury i przyrody naszego regionu.

Zaproś rodzinę, znajomych i wyruszaj na szlak dla tropicieli skarbów.

Długość trasy: około 10 km 

Czas przejścia z odpoczynkami: około 3 godziny.

Mapa regionu
Wędrówkę rozpoczynamy od przedszkola, kierujemy się na północ odliczając 100 kroków.

Po lewej stronie mijamy ośrodek zdrowia, docieramy do szkoły podstawowej.

Dowiedz się, ile lat liczy budynek szkolny? 
Szkoła 

Budynek został wybudowany w 1910 roku. Po II wojnie światowej szkoła zaczęła 
funkcjonować od 23.09.1945 roku.

Rozbudowę i modernizację prowadzono od 1997 roku, zakończono ją  w 2004 roku. 
Szkoła wzbogaciła się o salę gimnastyczną, sale lekcyjne, bibliotekę, pokój nauczycielski, szatnie

i toalety.
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Wychodzimy przed szkołę i skręcając w prawo, po około 100 krokach dochodzimy do 

zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. □□□□ □□□□□□□□□□□

Przejdźmy na drugą stronę ulicy, po 30 krokach na lewo zobaczymy 
kaplicę św. Łazarza

Pierwotnie była drewniana i pełniła funkcję kościoła parafialnego, wokół którego mieścił się 
cmentarz. Mieszkańcy wsi nie chcąc bezcześcić grobów znajdujących się na cmentarzu, 
postanowili wybudować nowy kościół  nieopodal na wzgórzu. Stary kościół odnowiono 

i do dzisiaj pełni on funkcję kaplicy przedpogrzebowej.

Za kilkadziesiąt kroków (ok. 30) spotkacie panią w stroju Śląska Opolskiego, 

która powita was w drzwiach Heimat Muzeum i opowie przechodzkie legendy. Prechod czyli Przejście

Było to dawno, dawno temu. W owych czasach nad brzegiem rzeki 
Ścinawy rosła nieprzebyta puszcza, gdzie żyło mnóstwo zwierzyny. Jej 

właścicielem był Książę Niemodliński, który często, wraz ze swymi 
rycerzami, podróżował z Niemodlina  na Morawy i z powrotem.

Konna jazda była długa i męcząca. Książę był głodny i spragniony,
a w pobliżu nie było żadnej karczmy. Kazał więc nad brzegiem Ścinawy 

wybudować gospodę. 
Książę razem ze swoimi rycerzami często zatrzymywał się w karczmie, 

gdzie jadł i pił, a potem ruszał w dalszą drogę. Inni również przejeżdżając 
zatrzymywali się w gospodzie. Jedli, pili i ruszali dalej. 

Tak, więc przez wieś tylko przechodzono. Stąd tę osadę nazwano 
Przychód, ponieważ w tym czasie wieś należała do Czech, to jej pierwsza 

nazwa brzmiała po czesku Prechod. 
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Muzeum powstało w 2008 roku. Jego pomysłodawcą, założycielem i opiekunem jest Pani 
mgr Elżbieta Buczkowska. Zgromadzone tu eksponaty mieszczą się w kilku izbach. 

Zostały podarowane przez okolicznych mieszkańców. 

O zbiorach oraz życiu mieszkańców dowiecie się zwiedzając muzeum.

Z muzeum drogą główną docieramy do ronda, na którym skręcamy w pierwszy zjazd w prawo.

Po 1,5 kilometrowym spacerze na rozwidleniu drogi asfaltowej napotykamy 

piękną kapliczkę na Podgórzu. Została wybudowana w XIX w. 

Dawniej ludzie bardzo często stawiali kapliczki i krzyże dziękczynne, aby podziękować

za wymodloną prośbę. 

Za kapliczką skręcamy w lewo. Dróżką polną docieramy do leśnego parkingu, gdzie 
możemy chwilę odpocząć i poczytać o lesie, jego mieszkańcach i roślinności oraz ruszyć 

główką rozwiązując zagadki.

Gdy jesieni czas się zbliża w runie leśnym brązowy kapelusz uchyla…..

Jesteśmy ……., czarne……..,
Mieszkamy w lasach zielonych.
Oczka mamy czarne, buźki granatowe,
A sukienki są zielone i seledynowe.

Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon jego spadek…..
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Po krótkim odpoczynku wracamy tą samą drogą do ronda w centrum wsi, gdzie na przejściu 
dla pieszych skręcamy w prawo. Po lewej stronie mijamy punkt apteczny i bibliotekę,

a po prawej przystanek autobusowy. Za kilka kroków wchodzimy  na most nad rzeką 

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□, prawym dopływem rzeki Nysy 

Kłodzkiej.

Za mostem w lewo, idziemy główną drogą mijając remizę, sklepy, starą pocztę, piekarnię, 
stację benzynową, za którą kilkadziesiąt metrów prosto obok domu nr 75 skręcamy w lewo. 

Leśną ścieżką docieramy do lasu. Kontynuujemy naszą wędrówkę skrajem dawnej puszczy 

i po około 500 metrach skręcając lekko w prawo naszym oczom ukazuje się olbrzymi głaz 
narzutowy.

Granitowy głaz narzutowy to efekt zlodowacenia środkowopolskiego – morena czołowa 
lodowca.

Jego wymiary to: obwód – 710 cm, szerokość – 210 cm, długość – 240cm, wysokość – 150cm.

Po krótkim odpoczynku wracamy na skrzyżowanie i skręcając w pierwszą ścieżkę po prawej, 
po około 500 metrach, ujrzymy zapierający dech w piersiach widok. W gęstych trzcinowiskach

i szuwarach znajdujemy wymarzone miejsce dla ptactwa wodnego.
Wśród zieleni drzew i krzewów

Niebieskim oczkiem mruga,
Brylantowe rzuca błyski.

„Czarny Staw” jest nam bardzo bliski.
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Niewielki staw leśny położony wśród drzew. W zaroślach na jego brzegach mieszkają liczne 
gatunki ptaków, jak: żurawie, błotniak stawowy, łyski, perkozki, kaczki krzyżówki, trzcinniczki.

A wytrwały obserwator może tam spotkać niezwykle rzadkiego bociana czarnego.
Wśród trzcin i szuwarów możemy nacieszyć oczy niezwykle pięknymi grzybieniami białymi. 

Występuje tu niezwykle cenna  rzęśl hakowata.
Ciesząc oczy kryształowym błękitem wody możemy rozwiązać zagadkę

Brzydkim kaczątkiem, gdy mały, bywa zwany.

Kiedy dorośnie wszyscy się nim zachwycamy.

Wracamy tą samą trasą, dochodząc do drogi głównej, za piekarnią skręcamy w prawo 
na „mały mostek” nad rzeką. Tu się dobrze myśli i łowi ryby: okonie, szczupaki i płocie.

To tutaj na wodnym boisku  rozgrywają się fascynujące mecze piłki prądowej.
Każdego lata do Przechodu zjeżdżają miłośnicy imprez plenerowych. Mogą tu kibicować 

członkom ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w Międzynarodowym Strażackim 
Turnieju Piłki Prądowej „Wasserball” W dalszej wędrówce kierujemy się na wieżę kościelną i dochodzimy do drogi głównej, 

skręcając w prawo dochodzimy do punktu wyjścia. 

Brawo!

Możesz odebrać nagrodę potwierdzającą waszą 
wyprawę w formie pieczęci z logo naszej szkoły.

…………………………
miejsce na pieczęć
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