
 

XXXI Ogólnopolski Rajd Leśników 

 „Śląsk nie taki czarny – kopalnia przygody” 

 

1. Trasa nr 11 „W Opolu wszystko gra”. 
2. Rodzaj trasy: autokarowa, kajakowa. 
3. Jednostka: Nadleśnictwo Opole. 
4. Koszt uczestnictwa – 890 zł. 
5. Koordynator trasy: Jan Słowik 696 422 085. 
6. Baza noclegowa: Ośrodek „Strażak Turawa” https://www.strazakturawa.pl/ 

7. Liczba miejsc – 48. 

8. Opis trasy: 

Dzień Opis 

12.06.2019 
Przyjazd do miejsca zakwaterowania po godzinie 1600 

1800 – 2000 kolacja 

13.06.2019 

„Opole - Stolica Polskiej Piosenki i Polski Disneyland – Zamek Moszna” 

godz. 700 – 800 Śniadanie 

godz. 830 – Wyjazd do Opola z parkingu przed ośrodkiem 

W programie : 

- Opole: 

 Zwiedzanie miasta londyńskim autobusem, rejs statkiem wycieczkowym po Odrze, 

 Muzeum piosenki w Opolu - Jedyne takie muzeum w Polsce. Przedstawia w zarysie 

historię polskiej piosenki od lat 20. ubiegłego wieku do czasów współczesnych. 

Rolę odtwarzacza multimedialnego pełnią tu monitory dotykowe wyświetlające 

teledyski, fragmenty koncertów, programów telewizyjnych, reportaży i wywiadów z 

artystami. Każdy zwiedzający otrzymuje zestaw: audioprzewodnik i komfortowe 

słuchawki, co pozwala mu indywidualnie zwiedzać wystawę i słuchać wybranych 

piosenek tak długo, ile chce. Dodatkową atrakcję stanowią budki do nagrywania 

piosenek, w których każdy zwiedzający może samodzielnie zaśpiewać i nagrać 

swoją ulubioną piosenkę i wysłać ją mailem na pamiątkę. 

- Przejazd do Mosznej, 

- Obiad 

 Zamek Moszna - baśniowy zamek zwany polskim Disneylandem, ponad 100 

hektarowy park z 300-letnimi okazami drzew, a także oranżeria pełną tropikalnych 

roślin.  Słynący z 99 wież i 365 pomieszczeń, Zamek swym niesamowitym urokiem i 

bajkową architekturą, a także rozległym parkiem oczarowuje przybywających 

turystów z kraju i zza granicy.  Od 1866 do 1945 roku był rezydencją śląskiego rodu 

Tiele-Wincklerów, potentatów przemysłowych. Zamek w 2018 r. został wyróżniony 

certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej jako Najlepszy Produkt Turystyczny. 

W programie zwiedzanie zamku z przewodnikiem i spacer po zamkowym parku – 

https://www.strazakturawa.pl/


pełnym alejek, mostów, kanałów wodnych i azalii.  

Więcej informacji o rejsie: http://www.statekopole.pl/  

Więcej informacji o muzeum: https://muzeumpiosenki.pl/  

Więcej informacji o zamku: http://www.moszna-zamek.pl/  

godz. 1900 – Wieczór integracyjny z kolacją i muzyką 

14.06.2019 

„Park Nauki i Rozrywki” 

godz. 700 – 830 Śniadanie 

godz. 900 – Wyjazd z parkingu przed ośrodkiem  

W programie m.in.: 

 zwiedzanie Jura Parku w Krasiejowie - to piękny, atrakcyjny i nowoczesny park 

rozrywki. Dinozaury w Krasiejowie to efektowne modele usytuowane wzdłuż ścieżki 

edukacyjnej, prowadzącej na długości aż 1500 m. Spotkasz tu ponad 200 modeli 

gadów i płazów. Zwiedzisz też Tunel Czasu - tajemnicze miejsce, które przenosi w 

czasy, kiedy jeszcze nie istniała nasza Ziemia. Przy użyciu różnych technik 

multimedialnych zobaczysz jak powstał Układ Słoneczny, nasza planeta, a na niej 

pierwsze formy życia. Kolejna atrakcja to Park nauki i Ewolucji Człowieka. W 

niezwykłym interaktywnym pawilonie muzealnym przemierzymy wspólnie podróż w 

czasie. Wplączemy Was w zawiłe losy Świata. Staniecie się świadkami 

fascynujących przemian i dołączycie do wybranego grona podróżników w czasie – 

temponautów! A Wasza przygoda zacznie się 66 milionów lat temu, kiedy życie na 

Ziemi niemalże zostało zgładzone.  

Więcej informacji o parku: https://juraparkkrasiejow.pl/  

- Obiad 

- Przejazd do Turawy 

 - Spływ kajakowy rzeką Mała Panew – ok. 12 km. (3 godz.) Trasa łatwa i przyjemna, 

idealna dla początkujących kajakarzy czy strudzonych rajdowiczów. Rzeka płynie 

spokojnym, szerokim nurtem, przepływając przez łąki i lasy. Na trasie spływu dwa 

stopnie wodne – i konieczność „przenioski” kajaków jakieś 100 m. 

Więcej informacji o rzece i spływie: http://www.splywykajakoweturawa.pl/  

godz. 1900 – wieczór integracyjny z kolacją i muzyką 

15.06.2019 800 – 1000 – Śniadanie 

Wyjazd do Ogrodzieńca na zakończenie Rajdu 

 

Uwagi dodatkowe: 

1. Pobyt w bazach zakończy się śniadaniem w dniu 15 czerwca 2019 r., po czym uczestnicy (drużyna) własnym 
transportem wyjadą do miejsca zakończenia rajdu, tj. zamek w Ogrodzieńcu. 

2. Ewentualny nocleg z 15 na 16 czerwca 2019 r. każda z drużyn uzgadniać będzie indywidualnie – kosztu tego 
noclegu nie są ujęte w kosztach uczestnictwa. 
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