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Chociaż województwo opolskie powierzchniowo jest najmniejsze w kraju, to słynie z ogromnej ilości
zabytków. Na jego terenie znajduje się ich aż blisko 5000, z czego 200 (najwięcej w Polsce) to
różnego rodzaju zamki, pałacyki i dworki.
Opolszczyzna to niezwykle malowniczy teren, podzielony na 12 powiatów i 71 gmin, zamieszkiwany
przez ponad milion mieszkańców, zarówno Ślązaków, jak i Kresowiaków.
Znajdziemy tutaj aż 34 rezerwaty przyrody oraz 5 parków krajobrazowych, poprzedzielanych
ponad 300 kilometrami szlaków turystycznych.
Najbardziej znanym miastem regionu jest Opole, stolica polskiej piosenki. Osoby aktywne fizycznie
znajdą w naszym województwie także coś dla siebie. Amatorom górskich wędrówek bez wątpienia
spodoba się w Górach Opawskich, które, choć może nie pną się w górę tak wysoko jak Tatry, to
rozciągające się z nich widoki już niejednemu wędrowcowi dostarczyły niezapomnianych wrażeń. Po
zdobyciu górskich szczytów ochłodę znaleźć można w trzech największych jeziorach
Opolszczyzny: nyskim, otmuchowskim i turawskim. Komu nie dość wrażeń, z pewnością będzie
miał ochotę wsiąść do kajaku, by zmierzyć się z 15-kilometrową trasą na rzece Małapanew.
Miejscami wartymi odwiedzenia są także: Góra Świętej Anny, gdzie znajduje się zabytkowa Bazylika;
Kościół św. Anny w Oleśnie, zwany „oleską różą zaklętą w drewnie”; średniowieczne mury i baszty
obronne w Byczynie; Park Nauki i Rozrywki JuraPark w Krasiejowie; czy Zamek Piastów Śląskich w
Brzegu.
W Krasiejowie znajduje się Park Nauki i Rozrywki JuraPark, największy i najnowocześniejszy w
Europie park tematyczny.

Od 2015 w regionie odbyło się wiele wydarzeń wskazujących na rozwojowość relacji województwa
opolskiego z Chinami.
2 czerwca 2015 r., w Instytucie Konfucjusza, ugoszczona została delegacja z prowincji Zhejiang.
Miesiąc później, w to samo miejsce, przybyła delegacja z prowincji Baise.
25 lutego 2016 r. na Politechnice Opolskiej odbyło się polsko-chińskie I Sympozjum międzynarodowe
pod nazwą „One Belt, One Road: policy, economy and technology”. Było to pierwsze w Polsce
międzynarodowe sympozjum poświęcone Nowemu Jedwabnemu Szlakowi.
30 maja w Instytucie Konfucjusza odbyło się spotkanie władz Politechniki Opolskiej, dyrekcji Instytutu
Konfucjusza oraz grupy dyrektorów szkół z województwa opolskiego. Na spotkaniu podsumowano
doświadczenia ze wspólnego wyjazdu grupy do Pekinu miesiąc wcześniej. Określono także dalsze
kierunki współpracy tych podmiotów.
28 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim zapoczątkował swoją pracę Zespół ds. Relacji PolskoChińskich, składający się z doświadczonych parlamentarzystów, samorządowców, pracowników
Urzędu Marszałkowskiego i przedstawicieli środowiska naukowego, którzy od lat współpracują z
różnymi partnerami z Chin.
W grudniu miała miejsce wizyta polskiej delegacji, której członkiem była Wicewojewoda Opolski
Violetta Porowska, w Chinach. Podczas tej wizyty chiński rząd zadeklarował otwartość na
współpracę gospodarczą z Polską.
20 marca 2017 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę fabryki chińskiego koncernu Hongbo
planującego stworzyć w Opolu zaawansowany technologicznie ośrodek badań i produkcji oświetlenia
LED.
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