
Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” 
korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i 
Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

1

 Wieś Januszkowice położona jest na terenie 
Opolszczyzny w pobliżu Góry Świętej Anny, w  
powiecie krapkowickim, w gminie –
Zdzieszowice. Nazwa wsi wywodzi się od 
popularnego imienia Janusz. Legenda mówi, że 
pewien rycerz imieniem Janusz  otrzymał taki 
nakaz, aby w tym miejscu założyć osadę. 
Najstarsza  wzmianka o istnieniu wsi pochodzi z 
dokumentu biskupa wrocławskiego Wawrzyńca z 
1217 roku, który określa przynależność wsi 
„Janussovici” do kościoła w Ujeździe. Następna 
wiadomość pochodzi dopiero  1532 roku a 
nazwę wsi wymieniono jako Januśkowice. 
Dalsze informacje czerpiemy m. in. ze 
sprawozdań powizytacyjnych władz kościelnych 
z 1679 i 1688 r. a nazwę wsi zapisano jako 
„pago Januszkowice” i Januskowitz.
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 Januszkowice od bardzo dawna 
miały posiadać swój kościół, który 
w okresie reformacji został 
zamieniony na spichlerz. Dowodem 
na to może być fakt, iż w roku 1946 
odkryto malowidła sakralne na 
ścianach przebudowanej stodoły. 
W czasach po reformacji istniała 
kaplica dworska. Przez kilkaset lat 
ta wioska należała do parafii w 
Leśnicy. Obecny kościół  
murowany, neobarokowy  powstał 
dzięki staraniom księdza radcy 
Błażeja Hawliczki z Leśnicy. 
Kościół był budowany w latach 
1934-36, konsekrowany został 29 
VI 1936 roku. Obecnym 
proboszczem naszej parafii  jest ks. 
prof. dr hab. Jan Cichoń.
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 Kaplica św. Barbary    – grobowiec 
został zbudowany przez rodzinę Kabickich 
z Otmuchowa. Była to rodzina 
ewangelicka. Syn Kabickich Gerhard 
zginął na wojnie w Bolonii. Majątek 
rodziny został sprzedany, rodzina opuściła 
te tereny. W grobowcu nikt nigdy nie 
został pochowany.

 Kaplica ta znajduje się tuż przed byłą 
bramą wjazdową do Kopalni Surowców 
Mineralnych. Pracownicy zakładu 
zafundowali do kaplicy figurę św. Barbary i 
od tej pory nazwano ją kaplicą św. 
Barbary. Obecnie zakład już nie istnieje , 
kaplica nadal stoi .

DZWONNICA W WIELMIERZOWICACH

KAPLICA W 
JANUSZKOWICACH

 Krzyż stoi na polu. Należał 
on dawniej do rodziny Mela. 
Gospodarze mieli córkę 
jedynaczkę, która w młodym 
wieku nagle zmarła. Z 
powodu braku potomstwa 
gospodarze zdecydowali się 
sprzedać gospodarstwo i 
wyjechać w inne strony. Na 
pamiątkę po swojej zmarłej 
córce postawili w roku 1900 
krzyż, który stoi po dziś 
dzień.

KRZYŻ PRZYDROŻNYKRZYŻ ŚW. JANA 
NEPOMUCENA
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 Kompleks usytuowany jest 
nad malowniczym 
jeziorem. Na jego 
obszarze znajduje się 
wyciąg do uprawiania 
Wakebordu, kompleks 
boisk do siatkówki 
plażowej, beach soccera, 
restauracja, kryty basen, 
plac zabaw dla dzieci i 
teren do uprawiania 
sportów wodnych.

 Kto potrafi obserwować przyrodę znajdzie w tym 
ekosystemie wiele cennych wartości nadających nowy 
sens życia. Okoliczny las jest lasem mieszanym. 
Występuje tu lipa, brzoza , świerk pospolity, jarzębina, 
liczne gatunki grzybów, paproci.
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 Zamieszkują zadrzewione 
brzegi jeziora. Długość 
głowy i tułowia dochodzi do 
1 m, ogon-do 40 cm. Żyją w 
niewielkich grupach. Kopią 
nory w przybrzeżnych 
skarpach lub budują 
żeremia nawodne, domki z 
gałęzi i  mułu. Zjadają korę 
drzew i rośliny wodne. O 
obecności bobrów świadczą 
ślady zębów na pniach, 
pasy oderwanej kory i 
powalone drzewa, oraz 
liczne wióry.

 Staw to środowisko życia 
wielu gatunków roślin i 
zwierząt. Strefę 
przybrzeżną obrasta 
trzcina, pałka wodna, 
olsza czarna. Żyją tu 
najróżniejsze zwierzęta 
wodne. Staw przez cały 
rok może być miejscem 
prowadzenia 
pasjonujących obserwacji
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Łabędź niemy- gatunek dużego, 
częściowo wędrownego ptaka 
wodnego. Na naszym jeziorze 
parce łabędzi wykluła się 
szóstka potomstwa.
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 1.Idąc na lewo od naszej szkoły 

 Rozpocznij podróż i wyrusz z weselem.

 W Januszkowicach jest skarbów wiele

 Miej więc oczy i uszy otwarte,

 A ich wrota będą przez Ciebie odkryte

 Przed sobą mapkę macie

 I w drogę wyruszacie                                                                                                    2.Do kapliczki docieracie 

 Patrząc na nią podziwiacie

 Prawą rękę wyciągacie

 I w wyznaczonym przez nią kierunku dalej ruszacie

 Do kościoła docieracie 

 Jego architekturę podziwiacie

3. Z Bożym Domem się żegnacie

Idąc w lewo do rozwidlenia dróg docieracie

Tam w lewo skręcacie 

I do ekosystemu wodnego docieracie
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 5. Pętlę zakreśliłeś 
 do ścieżki wróciłeś
 teraz linią brzegową dalej spacerujesz
 zwaliska drzew- pracę bobrów obserwujesz

 6. Dalej prosto ruszacie 
 Do ścieżki dydaktycznej docieracie 

 Tablice tematyczne spotykacie
 Wiadomości o ptactwie wodnym czytacie

 Wzrok nad jezioro przenosicie
 A tam opisane ptaki widzicie

 7.Prosto idziecie 
 Do ośrodka wypoczynkowego dojdziecie
 W lewo skręcacie
 Do obeliska  upamiętniającego naszego burmistrza docieracie
 O 180 stopni się obracacie
 I prosto do ścieżki przyrodniczej
 Znowu docieracie

 8. Do brzegu jeziora ścieżką w dół schodzicie
 Do rowerków wodnych wchodzicie

 W dalszą podróż się wybieracie
 W kierunku wysepki wyruszacie
 Do jej brzegu się NIE zbliżacie !!

 Tylko z daleka lornetką ptactwo podglądacie

 9.Drogą powrotną do brzegu docieracie

 W ośrodku „Rueda” wypoczywacie

 10. Z ośrodka wychodzicie

 Do głównej drogi dochodzicie

 W lewo skręcacie i idąc chodnikiem, 

 do szkoły dotrzecie migiem

 Naszą piękną wioskę podziwiacie

11.Do krzyża docieracie

 Na  pasach przechodzicie 

 I w dół drogą schodzicie

 Do mostka docieracie

 Na lewo skręcacie

 Wzdłuż rzeczki „Młynówki”

budynek dawnej straży osiągacie

 12.Mostek przechodzicie, prosto, później w lewo skręcacie

 I do szkoły docieracie 

 W cieniu kasztanowca odpoczywacie

 Skarby Januszkowic na zdjęciach dalej podziwiacie.
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