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Ścieżka skarbów przyrody i kultury 
Budkowic.

Informacje
 Ścieżka opracowana w formie questingu.

 Długość trasy około 4 km. Ścieżka ma formę
pętli. Może być pokonywana pieszo lub na 
rowerze.

 Czas przebycia trasy- w formie pieszej około 
2 godzin, na rowerze 1  godz. Proponowany 
czas do zwiedzenia obiektów 5 godz.

 Początek ścieżki- Kościół Parafialny, koniec 
Szkoła Podstawowa.

 Stanowiska: 1-Kościół, 2- Kapliczka Św. Anny, 
3-Rzeka,

4-Kapliczka Św.Jana Nepomucena, 5- Ląka, 
6-Dawny młyn, 

7- Bobry, 8- Las, 9-Szkoła.

Mapka
Tą mapą i questem 

zapraszamy gości

Do poznania skarbów naszej 
miejscowości.

• Patrz na mapę, rymowanki 
czytaj

• Gdy czegoś nie wiesz innych 
pytaj.

• Na wyprawę zapraszamy, 

Przy kościele zaczynamy.
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1.Kościół

Pośrodku wsi na 
niewielkim wzniesieniu 
usytuowany jest kościół
p.w. Św. Rocha. Został on 
poświęcony 11 listopada 
1847r., istnieje więc 
ponad 160 lat. Wcześniej 
istniał tu niewielki 
kościółek zbudowany na 
dawnym cmentarzu w 
1713 r. po zarazie, jaka 
nawiedziła okolicę ( stąd 
patron Św. Roch- miał
chronić przed zarazami). 
Drugim patronem jest Św. 
Sebastian.
Świątynia zbudowana jest 
w stylu neoromańskim. 
Jest orientowana  
prezbiterium na wschód.

Fachowość i duże zaangażowanie organistów- państwa 
Malik sprawia, że budkowicka świątynia rozbrzmiewa 
muzyką. Prowadzą oni scholę „Cantus „Mirabilis”, chór 

„Spotkanie oraz orkiestrę dętą „Camerata”. Zespoły 
muzyczne gwarantują doskonałą oprawę muzyczną

podczas mszy, uroczystości kościelnych oraz regionalnych. 
Odnoszą znaczące sukcesy w przeglądach i konkursach 

muzycznych.
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Wokół kościoła znajduje się cmentarz. Przy głównym 
wejściu znajduje się pomnik poległych w czasie I 
wojny światowej. W 2000 roku poświęcono tablice 
upamiętniające poległych w II wojnie światowej. Nad 
wejściem głównym do kościoła wieża, z której można 
podziwiać piękną panoramę Budkowic.

W pobliżu kościoła warto zwrócić 
uwagę na 3 ważne obiekty: pomnik 
Jana Pawła II, dawny klasztor,  starą 
stodołę.
Pomnik został oddany i poświęcony w 
maju 2014r. Składa się z odlanej 
postaci Jana Pawła II, umieszczonej 
na granitowym postumencie z 
umieszczonym cytatem „Szukałem 
was, teraz mnie znaleźliście”. Obok 
znajduje się mniejszy granitowy głaz z 
herbem papieża oraz sentencją 
„Człowiek jest wielki, nie przez to co 
posiada, lecz przez to kim jest”. Za 
monumentem znajduje się odnowiony 
były klasztor Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP.

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP został
wybudowany w roku 1904.Siostry prowadziły przedszkole, 
uczyły dziewczyny gotowania i szycia, zajmowały się
kościołem i udzielały opieki medycznej. W roku 1954 siostry 
zostały przymusowo wywiezione. Po ich powrocie zajęły się
również prowadzeniem zakrystii. Od 1990 r. liczba sióstr 
malała. Obecnie budynek przechodzi remont i jest 
planowany jako „Dom spokojnej starości”   

Stara stodoła przy plebani ma ponad 100 lat. 
Zainteresowało się nią Muzeum Wsi Opolskiej i 
prawdopodobnie stodoła zostanie tam zabrana, by służyć
jako świadectwo dawnych czasów.
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Przymierzasz się dzisiaj pieszej wędrówce, 

więc szukaj napisu Karczma na Górce.

Wejdź dokładnie z jej prawej strony

w uliczkę na której końcu stoi Sklep meblowy.

Już tylko musisz skręcić w prawo

i ujrzysz kapliczkę murowaną.

W środku jej stoi figura, którą płaszcz okrywa.

Czy już wiesz jak się ona nazywa?
_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ 

4                        9             7

2. Kapliczka Św. Anny
Kaplica znajduje się na 
skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i 
Oleskiej. Zaliczana jest do 
zabytków historycznych 
Budkowic. To kaplica Św. Anny 
Samotrzeciej. Zafundowała ją
rodzina Blaszczyk w XIX wieku. 
Na kaplicy napis „A 1838 B". 
Święta Anna jest główną
patronką Śląska Opolskiego. 
Figura Św. Anny Samotrzeciej 
przedstawia ogromną wartość
historyczną i artystyczną. 
Należy do najstarszych rzeźb 
drewnianych na Śląsku. Jest to 
rzeźba o wysokości 66cm. Św. 
Anna w lewej ręce trzyma córkę
NMP, a w prawej wnuka 
Jezusa Chrystusa. Kaplica 
stanowi jeden z ołtarzy w 
procesji Bożego Ciała.

Podążaj prosto aż do kościoła,

gdzie w lewo zakręt woła.

Idź dalej prosto aż ujrzysz rzekę,

która woła z doła - jestem wesoła.

3.Budkowiczanka

Budkowiczanka jest lewym 
najdłuższym  dopływem Stobrawy, 
Rzeka ma swoje źródło w okolicach 
wsi Chudoba. Długość 
Budkowiczanki od jej źródła do 
ujścia wynosi ok. 60 km.
Nazwę Budkowiczanka 
wprowadzono urzędowo 
zarządzeniem w 1951 r., zastępując 
niemieckie nazwy Budkowitzer 
Bach i Baundendorfer Bach. 
Budkowiczanka uchodzi do 
Stobrawy w przy południowej 
części wsi Stare Kolnie. Brzegi rzeki 
są w większości niskie, porośnięte 
roślinnością. Najczęściej spotykamy 
trzcinę, trawy, tatarak, pałkę wodna, 
natomiast w wodzie występuje 
moczarka kanadyjska, wywłócznik, 
strzałka wodna. Woda w rzece jest 
czysta. W rzece żyją szczupaki, liny, 
płocie, kiełbie, pstrągi, raki.
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Budkowiczanka ma zmienne stany 
wody, największe w okresie 
wiosennym. Podczas powodzi w 
1997 r. zalała okoliczne pola i łąki.
Na odcinku pomiędzy Murowem a 

Zagwiździem nalazła się  w finale 
ogólnopolskiego konkursu Rzeka 
roku organizowanego przez Klub 
Gaja.
Na odcinku między tzw. Grzędą a 

Murowem odbywają się spływy 
kajakowe.

Teraz skręć w lewo w ścieżkę przy rzece, 
gdzie pola i łąki napotkać możecie.

Zaczekaj tu chwilę by się zrelaksować,
bo przecież jeszcze daleka droga.

Po czym idź dalej i się nie zatrzymuj
i tempo swobodne cały czas utrzymuj.

Za końcem ścieżki tej szybko w prawo asfaltem wiej.
Za rogiem stoi budowla czerwona, gdzie była dawna szkoła.
Już tylko kilka kroków i ujrzysz małą kapliczkę murowaną.

Czy zgadniecie jakiego patrona dla niej wybrano? 
Jest ona pod wezwaniem 

Świętego _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
3                    7                 

Spójrz w górę i odczytaj nazwisko fundatora kapliczki
_ _ _ _ _ _ _ _ _

1

4. Kapliczka Św. Jana Nepomucena
Kapliczka-dzwonnica z końca XIX 
wieku, murowana z cegły. W środku 
znajdują się: ludowy Obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej oraz rzeźby: 
2 późnogotyckie, z początku XVI 
wieku, przedstawiające Barbarę z 
Nikomedii i Dorotę z Cezarei. 
Barokowa Pietà z prawdopodobnie 
XVIII wieku. 2 barokowo-ludowe, z 
przełomu XVIII i XIX wieku, 
przedstawiające Piotra Apostoła i 
Pawła z Tarsu. 2 ludowe z 1. połowy 
XIX wieku, przedstawiające świętych 

Augustyna i Walentego. Ludowa z 2.

połowy XIX wieku, przedstawiająca 
Jana Nepomucena i krucyfiks o 
tradycjach barokowych z XIX wieku. 
Na kaplicy widnieje napis”1873 
Matheas Gojowczyk”. Jest to fundator 
budowli. Odnawiana była w roku 
1948, 1995 oraz 2014.

W dalszą drogę czas wyruszyć
by oko pięknem nacieszyć.
W lewą stronę idź śmiało

a skarbów spotkasz niemało.
Pomnik, Uzek naciesz wzrokiem 

i w prawo się kieruj raźnym krokiem.
Gdy dojdziesz do mostku mała Wisznia płynie

wśród traw i kwiatów czas ci szybko minie
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5. Łąka

Łąka położona jest po 
obydwu stronach 
strumienia Wisznia, 
który znacząco 
oddziaływuje na 
występujące warunki 
siedliskowe. 
Środowisko jest 
wilgotne. Gatunki 
wskaźnikowe takie 
jak: firletka 
poszarpana, ostrożeń
warzywny, ostrożeń
łąkowy, knieć błotna, 
kominica błotna, 
kuklik zwisły, sitowie 
leśne, 
niazapominajka 
błotna występują
bardzo licznie.

W runie występuje 
również wiązówka 
błotna, sit rozpierzchły, 
jaskier pospolity. Nad 
brzegami Wiszni rośnie 
trzcina pospolita. W 
miejscach bardziej 
suchych pojawia się
nawłoć późna. Można 
spotkać bociana 
białego. Zauważyliśmy 
również ślady zwierząt 
leśnych. Łąka wygląda 
pięknie teraz na wiosnę
gdy wszystko kwitnie , 
ale również latem gdy 
trawa jest soczyście 
zielona. 

Wróć z powrotem – prosto, nie skręcaj w 
prawo

Ścieżką polną krocz żwawo. 

Gdy usłyszysz wody szum

To znak, że to tu.

6. Dawny młyn

Oczywiście nie było by tego 
młyna bez rzeki. Kiedyś młyn był 
czymś wyjątkowym, dawał 
pewien status. Nie był to  jedyny 
młyn na Budkowiczance, w 
okolicy młynów było wiele, jak 
na przykład w Lasowicach 
Wielkich, Trzebiszynie czy 
Jełowej. Właścicielem był pan 
Slowik. Młyn posiadał  2 turbiny. 
Jedna działała jako tradycyjny 
młyn mieląc ziarna na mąkę, a 
druga produkowała prąd dla 
okolicznych domostw. Młyn 
istniał do roku 1968. Obecnie już 
jedynym działającym młynem w 
okolicy jest młyn w Tułach. 
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Idź pod prąd rzeki gdzie trawy zielone

Aż ujrzysz drzew mocno podgryzione,

Które się prawie przewraca.

Pomyśl-czyja to może być praca?

TO   __ __ __ __ __

6

7. Bobry

Na nie użytkowanych łąkach nad 
Budkowiczanką mieszkają od kilku 
lat bobry. W miejscu gdzie rzekę 
przecinają tory kolejowe znalazły 
spokojne miejsce zamieszkania i 
zabrały się do pracy. Można tu 
zauważyć zwalone drzewa, czy też 
okorowane gałązki. Wybudowane 
przez nie tamy na rzece i rowach 
sprawiają, że woda rozlewa się na 
łąkach tworząc dla nich wymarzone 

miejsce.

Ślady bobrów na Budkowiczance

Gdy wyjdziesz na drogę i miniesz 2 mosty
Twój cel będzie prosty.

Przed kapliczką z krzyżem w prawo skręć 
i wykonaj kroków sto trzydzieści pięć. 

Skręć w lewo przy kwadratowym domu
-chyba nie pomyli się nikomu. 

Na końcu drogi ujrzysz obiekt nasz
będzie to nasz Stobrawski   _ _ _

2
Wejdź ścieżką leśną pośród drzew
wycisz się, a usłyszysz ptasi śpiew.

Niech natura Cię cieszy
odpocznij sobie, niech nikt Cię nie peszy.
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8. Las
Lasy występujące w okolicy Budkowic 
stanowią część Borów Stobrawsko -
Turawskich. Zajmują obszar 11995 ha, tj. 
75% powierzchni gminy. Dominującym 
typem siedliskowym jest bór mieszany. 
Gatunkiem pierwszoplanowym jest sosna 
(83%) występująca najczęściej w 
zmieszaniu ze świerkiem (9%), olchą (4%), 
brzozą (2%), dębem (1%) i innymi 
drzewami. W podszyciu występują krzewy 
jałowca, kruszyny, leszczyny oraz formy 
podszytowe świerka, buka, grabu, dębu, 
jarzębiny.
Lasy należą do Nadleśnictwa Turawa. Lasy 
całego nadleśnictwa zaliczane są do I strefy 
zagrożenia przemysłowego. Oznacza to 
konieczność stałej przebudowy 
drzewostanów iglastych na bardziej 
odporne na zniszczenia przemysłowe lasy 
ze znaczną domieszką gatunków 
liściastych i modrzewia.
Stan sanitarny drzewostanów iglastych jest 
zły i stale się pogarsza. Stałe zagrożenia dla 
lasów stanowią po pozary.

W lesie występuje obfitość zwierzyny 
łownej: samy, dziki, jelenie, lisy, daniele, 
dzikie kaczki. Atrakcją dla ludzi jest 
grzybobranie i zbieranie jagód. W lasach 
można spotkać najstarszy i najokazalszy 
w kraju dąb bezszypułkowy. Spacerując 
po nim, z pewnością napotkamy wiele 
ptaków Na obszarze tym występuje wiele 
gatunków ptaków, niektóre z nich należą 
do gatunków zagrożonych i objętych 
ochroną. Można tu spotkać między 
innymi żurawia, bociana czarnego i 
bociana białego, czaplę siwą, kruka i 
ptaki drapieżne. Oczywiście nie brakuje 
również wróbli, jaskółek, dzięciołów, 
pliszek i wielu innych pospolitych 
ptaków w tym gatunki chronione 
Występują tu również ciekawe gatunki 
płazów i gadów.

Cała nasza okolica leży na terenie Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego. Gdy dojdziesz do wieży niczego nie dotykaj,

tylko popatrz i szybko zmykaj.
Idź dalej prosto, mijaj drzewa

i dojść do szosy trzeba.
Popatrz w lewo a zobaczysz budynek znany
który przez uczniów jest bardzo kochany.
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9. Szkoła
Początek obecnej szkole dała tzw. stara szkoła zbudowana przed 1870r. Mieściła się ona 
przy dzisiejszej ulicy Ogrodowej. Naukę w szkołach pobierało 300 uczniów. Warunki 
lokalowe okazały się niewystarczające, dlatego podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. 
Wraz z zakończeniem działań wojennych i decyzją Wielkiej Trójki w sprawie ziem 
zachodnich rozpoczął się nowy etap dzisiejszej szkoły. 9.02.1946r. zainaugurowano rok 
szkolny w polskiej szkole. Nauka była trudna. Organizowano kursy repolonizacyjne dla 
dorosłych. 28.06.1947r. wręczono pierwsze polskie świadectwa. W 1966r. oddano do 
użytku nową część szkoły. Jak na owe czasy był to budynek nowoczesny, wyposażony w 
centralne ogrzewanie, nowy sprzęt, pomoce naukowe. Oprócz sal lekcyjnych znajdowała 
się w nim kuchnia, świetlica i sklepik. W 1997r. oddano do użytku salę gimnastyczną. W 
szkole rozwija się prężnie samorządność. Działa Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców. 
Rozwija się także turystyka. Szkoła posiada pracownię komputerową 

Szkoła- dawniej i dziś

To już koniec, tu się pożegnamy

Do szkoły po skarb zapraszamy.

Na koniec rozwiąż hasło by poznać koniecznie 

symbol naszego parku, polecam serdecznie.

Rozwiązać zagadkę z pewnością się uda

Ten ptak to _ _ _ _ _   _ _ d _

1 2 3    4     5       6   7           9

Po skarb zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.30 

w sekretariacie szkoły.
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