Śladami bogactwa przyrodniczego wyspy Bolko
Rzadko które duże miasto w Polsce ma to szczęście, że od jego rynku dosłownie w
odległości nie większej niż kilometr, posiada piękny zielony teren parkowy o charakterze
leśnym, miejscami wyglądający na naturalny i dziki. To wielki skarb i bez wątpienia wyspę
Bolko można nazwać zielonymi płucami Opola. Bolko to odrzańska wyspa, ale straciła swój
wyspiarski charakter w wyniku przebudowy po powodzi. Teraz jej końca, gdzie zamyka się
oblanie wodą należy szukać aż w dzielnicy Zakrzów. Wyspa Bolko od strony północy i
wschodu ograniczona jest Odrą, od zachodu Kanałem Ulgi i od północnego zachodu
pozostałością Kanału Wińskiego. Nie zawsze tak było, Bolko była posadowiona na Odrze, po
sąsiedzku drugiej odrzańskiej wyspy zwanej Pasieką. Nie zawsze nazywała się też Bolko.
Wyspy wzmiankowana była już w 1213 roku jako Kampe czyli "kępa". Oznaczało to teren
podmokły, okresowo zalewany., z kępami drzew wśród mokradeł. Od XIV wieku miejsce to
nazywane było "Bolko", na cześć piastowskiego księcia, na co wyraziły zgodę władze
kościelne. Nazywana była także Bolko-Insel albo Las Minorytów, jako że zakon minorytów
posiadał na niej ziemie, które uprawiał. Obecnie na wyspę można przyjść z różnych stron:
mostem od strony Pasieki, od strony Wójtowej Wsi mostem lub ulicą Parkową.
Nasz spacer proponuje zacząć od strony centrum miasta czyli przejść na wyspę mostem
przeznaczonym dla pieszych i rowerzystów. Ten most nazywany jest Zielonym. Samochód
ewentualnie zostawić można na niewielkim parkingu przed mostem. Jeśli wybierzemy drogę
od strony Wójtowej Wsi lub dzielnicy Zaodrze mamy do dyspozycji parking po północnozachodniej stronie wyspy. Interesującą inwestycją z roku 2013 jest kładka piesza, która
otrzymała nazwę im wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Idąc po moście podziwiamy jaz i śluzę na Odrze, na prawym brzegu rzeki
wodowskazowy a już na wyspie tzw. Domek śluzowego.

obiekt

Most oddano do użytku w 1960 roku. Dla opolan wyspa Bolko i park na niej położony to
rzecz wyjątkowa. Opolanie wspominają wiele miłych chwil z nimi związanych: zabawy
taneczne grę w tenisa, kajaki na kanałach i łódki na stawie, a także restauracje i kąpiele. W
1997 roku pak dotknęła wielka powódź, zwana powodzią stulecia, która spowodowała straty
w przyrodzie i infrastrukturze
Wejście do parku następuje obok placu zabaw dla dzieci, mijamy ten plac i zatrzymujemy się
przy ciemnoszarym pomniku ze szwedzkiego granitu. Tu tak naprawdę zaczyna się historia
parku.
Rzut oka na prawy brzeg Odry ukazuje nam zabudowania dawnej stoczni, promenadę i
dominujące instalacje zakładu Nutricia. Jeszcze przy końcu XIX wieku nie było tam
spokojnego krajobrazu z pasmem zieleni, ale dominowały kominy i zabudowania zakładów
przemysłu cementowego. Tutaj od 1867 r. działała cementownia Heymanna Pringsheima,
od 1857 cementownia Giesel i Oppener Portland Fabriken założona przez Wilhelma
Friedricha Grundmanna a. Do 1908 r. w mieście i jego bliskiej okolicy działało łącznie osiem
cementowni. W miescie funkcjonowało wiele zakładów przemysłowych, które nie
zaliczylibyśmy dzisiaj do nieszkodzących środowisku. Czy można sobie wyobrazić życie w
mieście? Rozwój przemysłu na Śląsku i w mieście wpływał pozytywnie na sytuację materialną

mieszkańców Ale warunki życia w mieście były ciężkie ze względu na złe warunki sanitarne, a
przede wszystkim ogromne zapylenie. Linie technologiczne nie były bowiem hermetyczne,
kamień pozyskiwano metodą odkrywkową, a do tego miasto nie miało dobrej instalacji
wodnej i kanalizacyjnej. W 1910 roku Opole liczyło 33907 mieszkańców, z czego 7 406
protestantów i 25 935 katolików.
Zdawał sobie sprawę z problemów zdrowotnych urzędujący w latach 1904-1928
nadburmistrz August Neugebauer. Postanowił urządzić w Opolu park, który byłby miejscem
rekreacji dla mieszkańców. Jego wybór miejsca padł na wyspę, która już wtedy leżała wśród
wód uregulowanej Odry. Sytuacja na rzece była o wiele bardziej stabilna niż wcześniej. Na
wyspie królowały lasy grądowe i łęgowe, na części gruntów były łąki. 27 października 1910
roku radni miejscy zadecydowali o powstaniu parku na wyspie Bolko. Wykonanie projektu
parku powierzono Andreasowi Ulbrichowi. Nikt inny nie nadawał się do tego bardziej od
niego. Ulbrich piastował urząd ogrodnika miejskiego i był bardzo cenionym fachowcem,
przygotowanym i zdobywającym praktykę w Królewskiej Akademii Pomologicznej w
Prószkowie. Był pasjonatem i hodowcą chryzantem, znanym z wyhodowania nowych
odmian. Ten ceniony fachowiec przystąpił do opracowania projektu Volksparku. Postanowił
utrzymać go w konwencji parków angielskich, a te mają swoje kanony. Podstawą projektu
były przyjęte osie widokowe, analogiczne do tzw. prospektów w miastach. Najważniejszą
rolę w tym parku odgrywało piękno krajobrazu.
Osie zapewniały dalekie panoramy. Wokół centralnie ułożonej Polany zaplanował ciąg
komunikacyjny o charakterze podwójnej obwodnicy. Obie obwodnice połączył drobniejszymi
ścieżkami. Aby przyprowadzić projekt w czyn należało wykonać inwentaryzacje. Wiele drzew
trzeba było wyciąć, ale Ulbrich z wielkim szacunkiem obszedł się z drzewami starymi i
pięknymi, zachowując je przy życiu. Nowe sadzonki zamówił w szkółkach niemieckich i one
były przywożone koleją oraz odbierane na dworcu kolejowym w Opolu. Budowa parku
zaczęła się w 1910 roku. Główne prace na Bolko wykonano w latach 1911 i 1912, ale nie
obeszło się bez trudności. Problemem był brak rąk do pracy, ale wodniacy, których jednostki
unieruchomił niski stan wód Odry chętnie najmowali się do pracy. Przedsięwzięcie było
trudne ze względu na teren i złe warunki pogodowe. Część pieniędzy przeznaczonych na
organizację parku, a początkowo było to 260 tysięcy marek, trzeba było przeznaczyć na
wykup ziemi. Ciekawostką techniczną dzisiaj, a wtedy dużym postępem, było zastosowanie
parowej maszyny do sadzenia drzewek, tzw. sadzarki. I wreszcie nadszedł dzień otwarcia
parku, chociaż nie wszystkie prace były już gotowe. Nowy park na wyspie Bolko oddano do
użytku 8 czerwca 1913 roku. To było niezwykle uroczyste święto zakończone pokazem
sztucznych ogni. Najpierw wystrzelano fajerwerki z Odry, a potem pokazy urządzono na
wielu opolskich placach w mieście. Już w przeddzień w mieście odbywały się tzw. capstrzyki
z pochodniami i corsa kwiatowe. Odbywały się tam zabawy i zawody sportowe w wielu
dyscyplinach reprezentowanych przez opolskie federacje sportowe : W tym samym dniu
związki sportowe obchodziły.100-lecia Opolskiego Klubu Sportowego, a w roku 1913
przypadała także rocznica 100-lecia zakończenia wojny wyzwoleńczej. Ponieważ również był
to rok 2-lecia panowania cesarza Wilhelma II, park postanowiono poświęcić właśnie temu
władcy. Kierując się z mostu na wprost, po przejściu obok placu zabaw widzimy dzisiaj wielki
kamień ze śladem po tzw. Medalionie. Na nim był wizerunek cesarza, niestety, zginął ten

medalion w nieznanych okolicznościach. Autorem tego monumentu był Josef Knauer. Dzisiaj
widzimy tam plamy po farbie zostawionej przez wandali. Ale historia tego pomnika także jest
ciekawa. Ten kamień pomnikowy waży 50 cetnarów czyli ok 2,5 tony. Za sprawą
dobroczynności radcy Schmitta przybył ten olbrzymi kawał granitu barką do portu
odrzańskiego. Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonał przybyły na uroczystość prezydent
Rejencji Opolskiej Friedrich Ernst Schwerin. Władze miasta martwiły się, ale chociaż we
wszystkich imprezach z okazji otwarcia uczestniczyło ponad 20 tysięcy widzów, to-jak
napisał Andreas Ulbrich w czasopiśmie Gartenwelt- żadne drzewko nie zostało złamane.
Otwarcie parku zakończyło się pokazem sprzętu i umiejętności straży pożarnej.
Cała inwestycja w dniu otwarcia miała powierzchnie 56, 25 ha. Czy można sobie wyobrazić ,
że w owym czasie nie było jeszcze mostu na wyspę, a całe towarzystwo trzeba było
przewieźć na nią łódkami lub promem? Dzisiaj wyobrazić to sobie trudno, ale most łączący
wyspę Pasiekę iż Bolko powstał dopiero w 1930 roku. Niestety, w czasie wojny został
zburzony, a po wojnie transport na wyspę znowu odbywał się łodziami, promem, a przez
pewien czas mostem pontonowym.
Początkowo park miał 65 a, w 1970 roku powiększono go do 83 ha. Źródła mówią, ze na
miejscu łęgowego lasu posadzono 12 tysięcy drzew należących do 70. gatunków.
Resztę infrastruktury parku dokończono w późniejszych latach. Kierujmy się teraz w
lewą stronę , alejka prowadząca do nowego wejścia do zoo. Opolskie zoo ma swoja tradycje
i pierwszy zwierzyniec powstał tu po to, aby uatrakcyjnić pobyt na wyspie Bolko. Pierwsze
zwierzęta zamieszkały tu parę lat po otwarciu parku, a dopiero w 1937 roku ten prywatny
zwierzyniec przejęło miasto. Przed wojna Opole szczyciło się , ze posiada drugi pod
względem wielkości ogród na Śląsku. Warto wstąpić do zoo, ponieważ w tej chwili jest to
nowoczesna, piękna placówka pracująca w sieci międzynarodowej.
Odejście w bok alejką prostopadłą do wejścia do ogrodu zoologicznego pozwoli nam na
podziwianie założeń dużych powierzchni parku, tzw. Polan i roli drzew sigletonowych. Na tej
przestrzeni rolę te pełni rozległy , samotny dąb, który optycznie dzieli przestrzeń.
Park na Bolko to obiekt o dużej wartości przyrodniczej, to prawdziwe „zielone płuca
miasta”. Wyspa stanowi ważną część korytarza ekologicznego rzeki Odry. Zważywszy, że
zieleń miejska w Opolu zajmuje w całości tylko 113 ha w granicach tzw. Starego Opola, czyli
miasta przed przyłączeniem terenów ościennych, a zieleń typu parkowego z wyspa 78 ha to
łatwo sobie uświadomić rolę rekreacyjna i wypoczynkową oraz zdrowotną parku na Bolko.
Park jest domem wielu cennych gatunków zwierząt i roślin. Dzisiaj park posiada około 15
tysięcy drzew. Większość drzew ma wiek około 85-105 lat. Najwięcej rośnie na Bolko dębów
szypułkowych, grabów zwyczajnych, są też dęby czerwone, lipy drobnolistne , klony polny
oraz jesionolistne. Jest sporo robinii akacjowych i brzóz omszonych.
Spacerując alejkami parku w ciszy i spokoju możemy podziwiać piękno przyrody i
obcować z wieloma gatunkami ssaków, ptaków, płazów i innych . Żyje tu zimorodek i
dzięcioły zielonosiwy, czarny, białoszyi i średni . Spotkać można muchówką małą i białoszyją,
gąsiorka, ortolana. Ma tu siedlisko kumak nizinny. W parku na Bolko żyją także nietoperze:
gacek brunatny, nocek rudy, karlik mały, i borowiec wielki. Możemy podziwiać dzięcioła

zielonego, dzięciołka, krętogłowa, remiza, dziwonie, puszczyka , uszatkę kląskawkę i inne
ptaki. Zaobserwowano tu około 200 gatunków ptaków, aż 80 z nich to są ptaki odbywające
tu lęgi. Fauna bezkręgowców jest bardzo obfita i żyje tu bardzo rzadki chrząszcz, biegacz
Scheidera. Jego obecność świadczy o wysokiej jakości środowiska wyspy Bolko.
Możecie spotkać na Bolko sporo motyli, wśród których występują modraszki t telejus
i nausitous, i paż królowej oraz mieniak struzik. Niestety siedlisk tych motyli jest coraz mniej
w wyniku antropopresji.

Przy odrobinie szczęścia napotkamy gromadę saren europejskich, które mają tu swoją
ostoję. Inne ssaki tu mieszkające to zając szarak, bóbr europejski, gronostaj.
Naszą uwagę przyciągną piękne okazy starodrzewu, z fragmentem lasu porośniętego
bluszczem o kwitnących okazach. Wiosna zaś to w parku okres kwitnięcia roślin z grupy
geofitów, np. śnieżyczka przebiśnieg, ziarnopłonu wiosennego, przylaszczki pospolitej.
Rośnie tu śniedek baldaszkowaty, konwalia majowa i czosnek niedźwiedzi. Można spotkać
centurię nadobna i listerę jajowatą. Rzadkimi gatunkami są tutaj bobrek trójlistkowy i
zawilec żółty. Jeśli jesienią zobaczycie tu wielkie grzyby to pewnie będzie czasznica
olbrzymia.
Bardzo ciekawa jest roślinność stawu, możemy podziwiać odmiany grążela, z
kwiatami w wielu kolorach, ale też gatunki nadbrzeżne, kosaćca żółtego, pałkę wodna i
trzcinę pospolitą.
Najstarsze drzewo w parku to Dąb Piastowski, posiadający obwód 480 cm , jest tez
dużo wiele wiekowych buków i grabów i piękne, wysokie topole, które osiągają 35 m.
Ciekawostką jest sosna wejmutka i niewątpliwie daglezja zielona.
Od 2 marca 1993 roku park podlega ochronie konserwatorskiej za sprawą wpisania go
do rejestru zabytków województwa opolskiego.
Kierując się drogą wzdłuż ogrodzenia ogrodu zoologicznego podziwiajmy krajobraz
wyspy. Mijamy część rabatową, na której posadzono łany lawendy. W oddali możemy
zobaczyć nasadzenia krzewiaste , zgodnie z regułą parku angielskiego.
Park angielski nie może obejść się bez akwenów. Ważnym elementem zielonych płuc
Opola jest staw. Zmieniał on swoją linie brzegową na przestrzeni lat, ale zawsze stanowił
piękny akcent w krajobrazie. Nad stawem stoi pawilon, od którego odchodzi płaszczyzna
górnego tarasu. Nad brzegiem stawu mamy taras dolny i możliwość wejścia na lustro wody
dzięki pomostom. Taras też ma swoją historię związaną ze Śląskiem. Otóż staw zbudowano
wykorzystując wyrobiska po wydobyciu gliny potrzebnej do produkcji okolicznych
cegielniom. Wyrównano brzegi i dno i napełniono wodą. Staw pełnił role hodowlaną i
zawiadujący nim stawowy o nazwisku Dlugosh mógł sprzedawać ryby z tego stawu, a także
kaczki. Potem ta funkcja uległa zatraceniu. Natomiast osoba, która przysłużyła się bardzo do
świetności stawu był graf Haugwitz, człowiek bogaty, osiadający m.in. kopalnię margla w
dzisiejszym Tarnowie Opolskim i zamek w Rogowie. To on podarował miastu kamień

marglowy na budowę tarasu i pawilonu. Gdy będziemy podziwiać staw od strony pawilonu,
w którym dzisiaj ulokowana jest kawiarnia, to oczom Waszym ukażą się dwie wyspy. Wstęp
na nie jest wzbroniony. W rzeczywistości są to trzy wyspy o różnej dostępności ze względu na
warunki hydrologiczne. Te wyspy mają swoje nazwy. Jest Wyspa Gęsia i Wyspa Łabędzia.
Największa zwana jest wyspą dr Borna. A wiemy o tym z przypadkowo odkrytego napisu na
kamieniu usytuowanym na wyspie. Dr Born zasługuje na nasza uwagę z powodu swych
czynów dla mieszkańców miasta. To on zorganizował ochronkę dla dzieci i dom dla starych
ludzi, który zresztą funkcjonował na wyspie Bolko w jej południowej części.
Tych kamieni było na wyspie więcej. Widocznie była zasada uhonorowywania
ważnych dla Opola ludzi obiektami ich imienia. Tajemnica tych kamieni nie jest rozwikłana.
Część z istniejących przed rewitalizacją kamieni zniknęła, a napisy trudno było rozszyfrować.
Ale czasem te kamienia służyły jako swojego rodzaju drogowskazy. Obecnie w pobliżu klubu
sportowego Pagaj i pubu o tej nazwie możecie znaleźć kamień z napisem „Mobius linden” a
w samym ogrodzie zoologicznym kamień z napisem Josef Plotz oraz głaz Informujący o
przystani. Rozglądnięcie się dookoła, być może odkryjecie następną tajemnicę.
Von Lothar Kupka przedstawił w 2015 roku wyspę Bolko swojego dzieciństwa.
Według tej mapki plac od którego zaczęliśmy spacer nazywał się placem Schmidta, plac prze
wejściu do zoo placem 100-lecia i idąc Wielkim Ringiem dotarliśmy na plac Haugwitza, czyli
do miejsca na którym stało schronisko , a dzisiaj kawiarnia oraz na taras. Skoro już mowa o
budynku to pełnił on przed wojną dużą role dla dzieci z miasta, organizowano w nim , jak
byśmy dzisiaj powiedzieli, półkolonie. Niestety, budynek ma i swoje mniej ładne karty, bo
przed samą wojną był miejscem spotkań i szkoleń brunatnej młodzieży z Hitlerjugend. Stojąc
przodem do stawu, podziwiajmy tafle wody a na niej kaczki krzyżówki i łabędzie oraz
popatrzmy na piękne drzewa na wyspie Borna. Po lewej stronie mamy wzniesienie, które
kiedyś pełniło rolę górki saneczkowej. Wielkim powodzeniem cieszył się ona wśród dzieci i
ich rodziców, a do zjazdu ustawiały się kolejki. Nie ma ju z niestety śladów po
rododendronach, które jeszcze w latach siedemdziesiątych upiększały to miejsce, a górka
zarosła obecnie laskiem.
Teraz możemy zatoczyć koło wokół stawu i iść w kierunku powrotnym aleja , która
nazywa się Brzozowa. Dojdziemy nią d skrzyżowania kilku dróg, które na mapie Kupki
oznaczone jest jako Plac 12 apostołów. Ale jeszcze będąc przy kawiarni idźcie parę kroków w
kierunku wyjścia zachodniego, do granicy zabytkowego parku. Nie ujdzie waszej uwadze
piękny dąb , pomnik przyrody. Przy nim położony jest kolejny kamień z napisem „Piasten
Eiche”. Z tym pięknym dębem wiąże się legenda , która spisał Walter Czok z Wójtowej Wsi.
Legenda głosi, że kiedy król Jan Kazimierz przebywał w Opolu zatrzymując się tu w
drodze do Głogówka, odwiedził spragniony ciszy teren Bolko. A był bardzo zmartwiony
sytuacja w kraju, na który najechali Szwedzi. Od miejscowego kmiotka dowiedział się, że
kiedy ów ma zmartwienie przychodzi do dębu, obejmuje go, powierza swoje kłopoty i
nabiera mocy do ich rozwiazywania. Król Jak Kazimierz spróbował, długo rozmawiając z
dębem. I oto sytuacja Polski dzięki energii króla poprawiła się, Częstochowa została ocalona,
sytuacja się poprawiła, także międzynarodowa, a Szwedzi wycofali się z Polski. Kto wie, może
zawdzięczamy to naszemu dębowi?

W każdym razie w razie kłopotów, należy porozmawiać z dębem i wielu opolan
właśnie tak robi. Bo wielka pomoc opolanie trzymują w życiu od Dębu Piastowskiego.

Za tym dębem rozciągały się już łąki. Ostatni, którzy pozyskiwali siano z tych łąk to
państwo Jelitkowie mieszkający na wyspie. Tereny te zostały włączone jako park i są
nazywane ”nowymi”. Plany urządzenia tej części sporządził architekt Henryk Dąbrowski.
Plan zakładał podział przestrzeni na strefy AB i C w zależności od funkcji. W planie był ogród
bylin na Wielkiej Polanie, czyli rodzaj ogrodu botanicznego, ale także i stadion. Może i
dobrze, ze z braku pieniędzy nigdy do realizacji nie doszło.
Ostatnia rewitalizacja paru miała miejsce w 2013 roku i kosztowała 4,1 miliona
złotych. 85% tej kwoty pochodziło z Unii Europejskiej. Wykonano nowe nawierzchnie na
ścieżkach. Postawiono nowe tablice ścieżki przyrodniczej. Park otrzymał oświetlenie, kosze
na śmieci i nowe ławki. Zainstalowano tez system monitoringu.

.
Wyspa Bolko to nasz skarb, o który należy dbać. To nasze wspólne europejskie dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze. Zapraszamy do odkrywania tajemnic wyspy Bolko i podziwiania jej
przyrody, która jest piękna o każdej porze roku.
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