
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
na lata 2009-2013 

 
 

I CEL OPRACOWANIA 
 

Na nasze dziedzictwo kulturowe składają się dobra kultury oraz dobra natury. Zabytki, 
jako dobra kultury wytworzone w minionych epokach stanowią integralną część tego 
dziedzictwa. Ich ochrona należy do obowiązków Państwa, co zostało zapisane w art. 5 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
Ochrona i konserwacja zabytków jest istotnym elementem polityki kulturalnej 

Państwa. Są one bowiem nie tylko śladem przeszłości, ale także cennym składnikiem kultury 
współczesnej, przyczyniającym się do kształtowania przyjaznych warunków życia. 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego jest działaniem realizowanym w interesie publicznym 
ze względu na znaczenie zabytków w procesie edukacji, humanizacji społeczeństwa, jego 
kulturowej identyfikacji. Nie bez znaczenia pozostaje również wartość materialna zabytków, 
a w przypadku zabytków budownictwa ich istotny wpływ na sfery ekonomii i gospodarki.  

 
Państwo realizuje swoje obowiązki względem zabytków między innymi za 

pośrednictwem organów samorządowych różnego szczebla. W tym względzie władzom 
gminy, przypisana została istotna rola w kreowaniu ochrony dziedzictwa kulturowego na 
podległych im terenach. Gminy z jednej strony są bowiem właścicielem znacznej części dóbr 
kultury materialnej, z drugiej strony dysponują aparatem administracyjnym umożliwiającym 
prowadzenie właściwej polityki względem tej sfery naszego życia publicznego. 

 
Celem gminnego programu opieki nad zabytkami opracowanego w oparciu o gminną 

ewidencję zabytków jest stworzenie całościowej i wieloletniej strategii ochrony zabytków 
znajdujących się na terenie Gminy Popielów, realizowanej w 4-letnich cyklach - etapach 
środkami optymalnymi i dostępnymi przez gminę, zarówno prawnymi (zapisy dotyczące 
ochrony zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) jak i 
finansowymi (przeznaczenie części budżetu gminy na ochronę zabytków). Kierunek 
podejmowanych przez Gminę działań, mających na uwadze szeroko pojętą ochronę 
dziedzictwa kulturowego, określa gminny program opieki nad zabytkami na lata 2009-2013.  

 
Podstawą merytoryczną zadania jest sprecyzowanie przedmiotu działania, czyli 

wyspecyfikowanie najwartościowszych dla Gminy obiektów o wartościach architektoniczno-
stylistycznych, historycznych i kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem walorów 
regionalnych, czyli „ewidencja wartości zabytkowych”.  

 
Pierwszym podjętym i zrealizowanym przez Gminę działaniem w strategii ochrony 

zabytków jest opracowanie aktualnej i zweryfikowanej gminnej ewidencji zabytków, która 
stanowi bazę dla wszelkich działań w tym zakresie. Właściwe określenie zasobów 
zabytkowych, wskazanie obiektów o unikalnych cechach stylistycznych, wysokich 
wartościach architektonicznych i historycznych, a także świadczących o specyfice 
regionalnego budownictwa i lokalnej tożsamości kulturowej (których zachowanie leży w 
interesie społecznym) jest warunkiem koniecznym i niezbędnym w formułowaniu priorytetów 
w zakresie ochrony dóbr kultury. Zabytki są bowiem dobrem nie tylko ogólnonarodowym, ale 
przede wszystkim regionalnym i lokalnym w skali województwa, powiatu i gminy, są 
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znakami tożsamości społeczeństwa lokalnego, a właściwie docenione i wykorzystane mogą 
stać się swego rodzaju „kołem zamachowym” życia gospodarczego oraz promocji 
miejscowości i regionu. Zabytek może skupiać wokół siebie inicjatywy gminne, generować 
rozwój ekonomiczny i społeczny oraz przyczynić się do podniesienia atrakcyjności 
turystycznej miejscowości. Ta, nie przez wszystkich doceniana, immanentna cecha zabytku, 
może być szansą dla tych miejscowości w gminie, które spojrzą na swoje dziedzictwo 
kulturowe nie jak na nikomu niepotrzebny balast, ale walor, który może być podstawą 
kreowania dobrego wizerunku gminy. 

 
Wokół Popielowa, jako  prężnie rozwijającej się od dziesięcioleci wsi, od  lat skupia 

się życie kilku tysięcy mieszkańców okolicy.  Dawniej były to miejscowości  położone przede 
wszystkim we wschodniej części obecnej Gminy, związane gospodarczo i kulturowo z 
Opolem. Obecnie dołączyły do tego wsie położone po zachodniej stronie rzeki Stobrawy, 
wcześniej (przed 1945 r) pozostające w sferze niemiecko-protestanckiej kultury Brzegu. 
Nowy podział administracyjny dokonany z perspektywy stołecznych urzędów, bez 
rozpoznania kontekstu historyczno-demograficznego (a może wbrew temu) sprawił, że 
władze Gminy Popielów stały się obecnie strażnikiem wielowątkowej tradycji – zarówno tej 
żywej, jak i tej, po której pozostały tylko świadectwa kultury materialnej. Dlatego też w 
kontekście gminnego programu ochrony zabytków dla Gminy Popielów należy nieustannie 
zwracać uwagę na złożoność tradycji historycznej tego mikroregionu. 

 
Tak nakreślone cele zostaną zrealizowane w ramach niniejszego opracowania poprzez: 
 

1. Charakterystykę zasobów zabytkowych gminy. 
2.    Charakterystykę struktury własności 
3.  Ocenę stanu zachowania, określenie przyczyn zniszczeń i utraty walorów   
    zabytkowych   przez wiele obiektów; wskazanie zagrożeń 
4.  Określenie priorytetów w zakresie ochrony dóbr kultury. 
 
I WARUNKI TOPOGRAFICZNE I SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE 
 

Gmina Popielów położona jest na rolniczo-leśnych terenach północnej części 
województwa opolskiego, w połowie drogi między Opolem i Brzegiem.  Rozciąga się wzdłuż 
prawego brzegu Odry. Od wschodu sąsiaduje z gminą Dobrzeń Wielki, od zachodu  z gminą 
Lubsza, od południa Lewin Brzeski, Dąbrowa i Skarbimierz, od północy z gminami Pokój i 
Świerczów. Na osi wschód-zachód, wzdłuż linii Odry biegnie droga wojewódzka nr 457, 
łącząca Opole z Brzegiem. Kilkaset metrów na północ od drogi wojewódzkiej, równolegle do 
niej, przebiega linia kolejowa relacji Wrocław-Opole, ze stacjami w Popielowie i 
Karłowicach. Gminę przecina  sieć dróg lokalnych łączących wszystkie znajdujące się tu 
wsie. W pobliżu Popielowa znajduje się przeprawa mostowa przez Odrę, łącząca  Gminę z 
siecią dróg krajowych, w tym z autostradą A-4. 

 
Konfiguracja terenu o charakterze typowo nizinnym . Gmina w dużej części (ok. 70 % 

jej powierzchni) położona jest w obrębie Parku Krajobrazowego Borów Stobrawskich, 
rozciągających się po północnej stronie doliny Odry, stanowiących północno-wschodni 
fragment Niziny Śląskiej. Na terytorium Gminy stykają się ze sobą dwie krainy geograficzne i 
historyczne – przepływająca przez nią na osi północ południe rzeka Stobrawa (prawobrzeżny 
dopływ Odry) rozdziela Dolny Śląsk od Górnego. Południowy odcinek tej historycznej 
granicy wyznacza wpadająca do Odry, niemal na wysokości Popielowa Nysa Kłodzka 
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(lewobrzeżny dopływ).  Gminę ponadto przecinają drobniejsze cieki wodne – Brynica i 
Budkowiczanka. 

 
Gmina ma charakter typowo rolniczy, w jej skład wchodzi dwanaście sołectw: 

Kaniów, Karłowice, Kurznie, Kuźnica Katowska,  Lubienia, Nowe Siołkowice, Popielów, 
Popielowska Kolonia, Rybna, Stare Kolnie, Stare Siołkowice, Stobrawa.    Przeważają tereny 
leśne, które stanowią 48,17 %. Użytki rolne stanowią 45,56 %. Pozostałe grunty stanowią 
6,27 % terenów gminy.  

 
Na terenie Gminy działalność rolniczą prowadzi około 1000 gospodarstw 

indywidualnych i dwie Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne. Ponadto działa 460 podmiotów 
gospodarczych (stan na luty 2009)  – głównie w branżach: handlowo-gastronomicznych, 
remontowo-budowlanych, transportowych, wytwórczo-usługowych, produkcyjnych.  
 
III HISTORIA   
 
         Na mapie województwa Opolskiego Gmina Popielów zajmuje miejsce wyjątkowe. To 
tutaj, jak w soczewce skupiają się skomplikowane dzieje nie tylko regionu zwanego dzisiaj 
Opolszczyzną, ale również  całego Ślaska oraz trzech narodów – polskiego, niemieckiego i 
czeskiego. Jest to historia dwunastu wsi, które w ramach bliskiego sąsiedztwa przez setki lat 
rozwijały się w warunkach swoistej symbiozy między różnymi grupami etnicznymi i 
wyznaniowymi, a także w warunkach innych niż obecne podziałów geograficznych, 
historycznych i administracyjnych. Wyraźne zdefiniowanie granicy, która historycznie, i 
bardzo często mentalnie, przebiega wzdłuż nurtów Stobrawy ma bardzo ważne znaczenie dla 
realizacji celów niniejszego opracowania.    
 
            
     „Przesieka”, jest to termin, którym w 
historii regionu zwykło się określać pas 
ziemi na linii Stobrawy i Nysy Kłodzkiej 
oddzielający tereny Dolnego i Górnego 
Śląska. Północny odcinek przesieki stanowią 
Bory Stobrawskie. W czasach 
najdawniejszych granica ta rozdzielała 
plemiona Ślężan i Opolan, w późniejszych 
czasach stała się granicą między 
dolnośląskim księstwem legnicko-brzeskim i 
górnośląskim księstwem opolskim. Do dnia 
dzisiejszego jest również historyczną granicą 
między diecezjami wrocławską i opolską.  
Ma ona ponadto również odniesienia do 
historii najnowszej (po 1945) – wsie po 
zachodniej stronie Stobrawy zamieszkują 
głównie repatrianci ze wschodnich kresów 
Rzeczpospolitej, natomiast po wschodniej 
stronie rzeki mieszka ludność 
autochtoniczna, z której spory odsetek uważa 
się za Mniejszość Niemiecką.  
 
 

 
 

 
Il. 1. Plemiona śląskie w X- XI w,, reprodukcja z     
        książki o. H. Kałuży SVD i T. Weber, Tyn nas     
        stary     Popilów, Nysa-Popielów 2001, s. 13 
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          Wsie dolnośląskie, dawne księstwo legnicko-brzeskie, po zachodniej stronie Stobrawy 
: 

1. Karłowice 
2. Kuźnica Katowska 
3. Kurznie 
4. Rybna 
5. Stare Kolnie 
6. Stobrawa 

 
           Wsie  górnośląskie, dawne księstwo opolskie, po wschodniej stronie Stobrawy:                                                                   
 

1. Kaniów 
2. Lubienia 
3. Nowe Siołkowice 
4. Popielowska Kolonia 
5. Popielów 
6. Stare Siołkowice           

      
           W latach 985-990 Mieszko I przyłączył dzielnicę śląską do Polski. Testament 
Bolesława Krzywoustego z 1138 zapoczątkował okres rozbicia dzielnicowego. Śląsk oraz 
dzielnica senioralna przypadł najstarszemu z synów Krzywoustego – Władysławowi. Ksiażę 
ów, zwany później Wygnańcem stał się protoplastą śląskiej gałęzi Piastów.  W roku 1163 
synowie Władysława podzielili ojcowiznę – Bolesław Wysoki otrzymał cały Dolny  i 
środkowy Śląsk z Opolem, natomiast Mieszko zwany Plątonogim odziedziczył Racibórz, 
Toszek i Koźle. W wyniku dalszych podziałów, u schyłku XII w. z dzielnicy Bolesława 
Wysokiego wyłoniło się księstwo opolskie i księstwo wrocławskie. Granicę między nimi 
stanowiła wspominana wyżej przesieka. Na pocz. XIV w. księstwo wrocławskie uległo 
dalszemu rozdrobnieniu – w jego wschodniej części powstało księstwo brzeskie, a od połowy 
tegoż stulecia legnicko-brzeskie.  W roku 1327 wielu spośród dolno i górnośląskich  Piastów, 
w tym Bolesław III, książę brzeski, i Bolesław II, książę opolski,   złożyło hołd królowi  
Janowi Luksemburskiemu, dając tym samym początek czeskiemu zwierzchnictwu nad 
Śląskiem. W roku 1532 zmarł Jan II Dobry – ostatni opolski książę z rodu Piastów. W tym 
czasie Królestwo Czech było już częścią monarchii Habsburgów, którzy tym samym posiedli 
zwierzchnictwo nad Śląskiem. Właścicielem księstwa opolskiego, stał się margrabia 
brandenburski Jerzy, co stało się możliwe dzięki układowi, jaki zawarł on z księciem Janem 
II. W tym samym czasie sąsiednie księstwo legnicko-brzeskie stanęło u progu swojego 
największego rozkwitu pod panowaniem piastowskich książąt Fryderyka II i Jerzego II.  W 
Brzegu Piastowie rządzili najdłużej, bo aż do roku 1675, kiedy to zmarł ostatni męski 
przedstawiciel tej dynastii – Jerzy IV Wilhelm. Po jego śmierci, również to ostatnie 
piastowskie dziedzictwo znalazło się pod bezpośrednim zwierzchnictwem monarchii 
Habsburgów. Trwało ono jeszcze przez następnych kilkadziesiąt lat. W połowie XVIII w., w 
wyniku kolejnych wojen austryjacko-pruskich Śląsk został przyłączony do Prus. Pod 
panowaniem Hohenzollernów, a później pod zwierzchnictwem III Rzeszy większa część ziem 
śląskich pozostawała do 1945. Do tego czasu nurt Stobrawy w dalszym ciągu rozdzielał 
zasięg administracji Wrocławia i Opola. Po II wojnie światowej większa część Śląska, w 
wyniku przesunięć granic weszła w skład Państwa Polskiego. Utworzone zostały dwa 
województwa – katowickie obejmujące również ziemię opolską  oraz wrocławskie, 
obejmujące ziemię brzeską. Granicę miedzy województwem górnośląskim i dolnośląskim w 
dalszym ciągu wyznaczała Stobrawa. W roku 1950 utworzono województwo opolskie, w 
skład którego weszła część ziem dawnego księstwa opolskiego, legnicko-brzeskiego i 
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biskupiego księstwa nyskiego. W ramach nowego województwa Stobrawa rozdzieliła dwa 
sąsiednie powiaty – opolski i brzeski. Gminę Popielów w jej dzisiejszych granicach 
utworzono 1 stycznia 1973. W wyniku kolejnej reformy administracyjnej, z roku 1999, 
Gmina stała się częścią powiatu opolskiego.  
 
          Równie skomplikowany charakter, jak dzieje polityczne, na terenie określonym dziś 
granicami Gminy Popielów, miały także uwarunkowania religijne i etniczne. W roku 1000 
założone zostało biskupstwo wrocławskie podległe gnieźnieńskiej metropolii. Struktura 
zwierzchnictwa kościelnego pozostała bez zmian  aż do początków XIX w. 
 
       Począwszy od  trzeciej dekady XVI w. stosunki wyznaniowe na Śląsku uległy znacznej 
komplikacji. W roku 1524 książę legnicko-brzeski przyjął protestantyzm, a wraz z nim 
uczyniła to większość mieszkańców księstwa, w tym ludność zamieszkująca wsie na zachód 
od Stobrawy.  Kościoły na tym terenie, wzorem największej świątyni regionu – kościoła św. 
Mikołaja w Brzegu, zamienione zostały na zbory luterańskie, w późniejszych 
dziesięcioleciach również na kalwińskie. W tym samym czasie ludność zamieszkująca wsie 
na wschód od Stobrawy, podobnie jak większość mieszkańców Górnego Śląska pozostawała 
w dalszym ciągu przy wyznaniu rzymsko-katolickim. Pierwsza połowa XVII w. przyniosła 
Europie, a w skali mikro również ówczesnym mieszkańcom wsi na terenie obecnej gminy 
Popielów, niewyobrażalną klęskę w postaci wojny trzydziestoletniej. Wskutek wojny oraz 
późniejszych lat pomoru i głodu wyludniły się śląskie miasta i wsie, i to niezależne od 
wyznania mieszkańców. Po pokoju westfalskim w roku 1648 na ziemiach zamieszkałych 
przez katolików pewne prawa otrzymują katolicy i odwrotnie. Po śmierci ostatniego Piasta, 
Jerzego IV Wilhelma, na terenach dawnego księstwa legnicko-brzeskiego dochodzi do 
częściowej restytucji katolicyzmu. W samym Brzegu, od 150 lat zdominowanym przez 
protestantów, pojawiają się zakony jezuitów i kapucynów – wkrótce powstaje prężna gmina 
katolicka. Również w prawobrzeżnych wsiach księstwa wyznanie rzymsko-katolickie 
znajduje wielu zwolenników. Faktu tego nie zmieniło włączenie Śląska do protestanckich 
Prus i wtórna kolonizacja niemiecka przeprowadzona za czasów króla Fryderyka II i jego 
następców - prowadzona szczególnie intensywnie na terenach dzisiejszych Borów 
Stobrawskich. W efekcie długotrwałych waśni religijnych ukształtowała się na terenie 
dzisiejszej Gminy Popielów swoista mapa wyznaniowa, która przetrwała do 1945 r., a której 
relikty, nie tylko materialne przetrwały do dnia dzisiejszego. Spośród 12 wsi położonych na 
terenie gminy te, które znajdują się po zachodniej stronie Stobrawy w większości 
zdominowane były przez protestantów, natomiast wsie po wschodniej stronie przez 
katolików. W tym podziale nie brak jednak wyjątków – dolnośląskie Karłowice 
zamieszkiwali zarówno katolicy jak i protestanci, natomiast położoną już na terenie Górnego 
Śląska Lubienię i Kaniów zdominowali protestanci. Ów wyznaniowy podział najpełniej 
wyraża się w architekturze dzisiejszych wsi, w których obecność przydomowych i 
przydrożnych kapliczek określa dawny zasięg wyznania rzymsko-katolickiego. 
 
       W XIII w. Śląsk ogarnęła fala osadnictwa  zachodnioeuropejskiego. Było to osadnictwo 
flamandzkie, walońskie i niemieckie, które w historiografii ostatecznie przebrało nazwę 
osadnictwa niemieckiego. Osadnicza fala postępowała od zachodu ziemi śląskiej, gdzie do 
schyłku średniowiecza żywioł niemiecki zdominował większość sfer życia gospodarczego i 
kulturalnego. Tak było również na terenie większości księstwa legnicko-brzeskiego. Wyjątek 
stanowi tu jego prawobrzeżna część, gdzie jeszcze w XIX w. dominował język polski.  
Polityka prowadzona przez władze pruskie i hitlerowskie, a także promocja protestantyzmu 
doprowadziły  w ciągu kilkudziesięciu następnych lat do całkowitego zaniku języka polskiego 
na tych terenach. Inaczej wyglądała sytuacja we wsiach położonych na wschód od Stobrawy, 
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gdzie odsetek ludności posługującej się językiem polskim był znaczny, jeżeli nie- 
przeważający. Taki stan rzeczy sprawił, że niemiecka ludność w dawnej części księstwa 
legnicko-brzeskiego została po 1945 r. wywłaszczona, a jej miejsce zajęli osadnicy przybyli 
ze wschodnich kresów Rzeczpospolitej. Natomiast ludność zamieszkująca wsie po 
wschodniej stronie Stobrawy w większości  przyjęła obywatelstwo polskie.    
 
 
III CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW ZABYTKOWYCH GMINY 
 
1. Zabytki rurarystyki 
 
      Osadnictwo na terenach gminy, wg badań 
archeologicznych sięga czasów paleolitu -
10000-4000 l. p.n.e..  Najstarsze ślady 
osadnictwa pochodzą z okresu mezolitu i 
stwierdzone zostały na kilku wydmach 
usytuowanych nad rzeką Stobrawą.  
      Pozostałości osady z czasów neolitu 
odkryto w rejonie Rybnej, Starych Kolni i 
Starych Siołkowic.  
       Z epoki brązu pochodzą ślady kultury 
materialnej z terenów dzisiejszej Stobrawy 
(ceramika, wyroby z brązu znalezione w 
1979 na terenie Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej Stobrawa, będącym przed 
wiekami dużym cmentarzyskiem z urnami). 
       Wczesne średniowiecze reprezentują 
ślady dymarków odkryte w rejonie 
Kabachów na terenie Popielowa. 
 

 
il. 2. Ceramika z okresu kultury halsztackiej odkryta 
        w 1979 r. w Stobrawie, reprodukcja z „Badania  
        wykopaliskowe i sondażowe” P. Kubowa i  
        S. Spychały [w:] Opolski Informator  
        Konserwatorski nr 2, Opole 1983, s. 95 

         We wczesnym średniowieczu przesieka tworzyła granicę między plemionami Opolan i 
Ślężan. Centra administracyjne stanowiły odpowiednio grody w Opolu i w Ryczynie koło 
Brzegu. Pojawienie w XIII w. na ziemiach polskich zachodnioeuropejskiego osadnictwa 
skutkowało wielkimi przemianami społecznymi i gospodarczymi. Wiele z istniejacych 
obecnie miast lokowano właśnie wtedy, nadając im określone prawa oraz rozplanowanie. Na 
nowym prawie, zwanym potocznie niemieckim, lokowano również wsie, które pod względem 
rozplanowania uzyskiwały najczęściej formę ulicówki, owalnicy lub wielodrożnicy.  
                
         Udokumentowaną średniowieczną metrykę ma sześć wsi dolnośląskich – Stobrawa, 
Kurznie, Rybna, Stare Kolnie, Karłowice, Kuźnica Katowska, oraz dwie wsie górnośląskie – 
Popielów i Stare Siołkowice.  
    
          Najstarszy zapis źródłowy odnosi się do wsi Stobrawa1. Dokument z roku 1245 
wymienia osadę o nazwie Stoborow – nazwa wywodzi się od wyrazu stober lub steber 
oznaczającego słup. Kolejne zapisy o Stobrawie pochodzą z lat 1337 i 1357. Była to wieś  

                                                
1 Założenia przestrzenne wsi oraz ich historię omówione zostały w niniejszym tekście według kolejności 
pojawiania się najstarszych zapisów  źródłowych o poszczególnych miejscowościach.  
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rycerska, należąca kolejno do rodów Baruth, 
Bess, Tschamer, Wanning Bahil, Hollh, 
Horn. W roku 1408 wzmiankowano kościół, 
który od początku był budowla drewnianą – 
wielokrotnie przebudowywany (bądź 
budowany na nowo), w roku 1536 przejęty 
przez protestantów, został ostatecznie 
zniszczony w roku 1945. Od roku 1733 w 
Stobrawie funkcjonowała szkoła, która 
mieściła się w drewnianym budynku. 
Obecną szkołę wzniesiono w roku 1885. 
Przed rokiem 1945 we wsi były dwie 
leśniczówki, tartak, cegielnia, fabryka 
pudełek do papierosów, kilka sklepów, 
barów, hotel, wielu rzemieślników 
(młynarz, fryzjer, kowal, masarz, piekarz). 
Pod względem rozplanowania Stobrawa jest 
wielodrożnicą, przy czym główna, szeroka 
ulica przebiega na osi wsch.-zach., 
równolegle do oddalonej na północ szosy 
relacji Opole Brzeg. Od tej ulicy (obecnie 
Witosa) odchodzą w różnych kierunkach 
uliczki węższe -  m.in. Odrzańska wiodąca 
ku Odrze i Leśna prowadząca do granic 
lasu. Wzdłuż poszczególnych ulic znajdują 
się zagrody, które graniczą bezpośrednio ze 
sobą, co nadaje wsi zwarty charakter 
zabudowy. Przy drodze prowadzącej w 
kierunku Brzegu znajduje się zespół 
zabudowań dawnego leśnictwa. Druga 
leśniczówka, funkcjonująca do dziś, 
zlokalizowana jest na skraju lasu, na 
północnej granicy wsi.   
 
         Od najdawniejszych czasów życie 
gospodarcze Stobrawy było w dużym 
stopniu związane z przepływającą nieopodal 
Odrą i rzeczką Stobrawą którą spławiano 
drewno z okolicznych lasów.  Pomiędzy 
wsiami Stobrawą  i  sąsiednimi  Nowymi 
Kolniami, nad Odrą, w 1708 r. powstała 
karczma Schwinz, która podupadła w 2 
połowie XIX wieku. Do dziś pozostała 
nazwa Odłogi, przysiółka Stobrawy (z 
niemiecka Ablage, od składu drewna 
spławianego Odrą przez flisaków, tzw.  

 
il. 3. Widok ogólny od wsch. wsi Stobrawa. Na    
        pierwszym planie zbiorniki przy szosie relacji  
        Opole-Brzeg, utworzone w ostatniej dekadzie 
 
 
 

 
il. 4. Centrum Stobrawy, ul. Witosa – widok od wsch. 
 
 

 
il. 5. Stobrawa, przysiółek Odłogi – widok z  
        drogi relacji Opole-Brzeg 
 

matackarzy), założonego w 1778. Obecnie do przysiółka, oddalonego ok. kilometr od centrum 
wsi, prowadzi równolegle do wału powodziowego asfaltowa droga. W przysiółku znajduje się 
trzy domy i kilka budynków gospodarczych. 
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        W roku 1286 po raz pierwszy z nazwy 
wymieniony został Popielów (Popelov) w 
dokumencie wystawionym przez księcia 
wrocławskiego Henryka V, który  nadawał 
książęcemu dowódcy, rycerzowi Ulianowi 
de Griszow prawo do popielowskich łąk i 
lasów. U schyłku XIII w. (około 1292 r.) 
wymieniany jest proboszcz Egidus, co 
świadczy, że już wówczas istniała tu parafia 
i zapewne kościół. W roku 1304 książę 
opolski Bolko I nadał sołectwo 
popielowskie  niejskiemu Boguszowi 
Stobrawie. Wieś powstała w rejonie brodu 
na Odrze. Krzyżowały się tu drogi z Opola 
do Brzegu i z Lewina Brzeskiego w 
kierunku północnym, ku Kluczborkowi. W 
centrum wsi wzniesiono kościół. Był on 
drewniany i stał w miejscu świątyni 
obecnej; w ciągu wieków ulegał zniszczeniu 
i odbudowie. Po wojnie trzydziestoletniej 
Popielów stracił status parafii na rzecz 
pobliskich Starych Siołkowic. Parafię 
restytuowano dopiero w roku 1883, 
niebawem też wzniesiono nowy, murowany 
kościół. Mieszkańcy wsi od wieków obok 
rolnictwa trudnili się zajęciami związanymi 
z Odrą i eksplatacją lasów – obsługa 
komory celnej na rzece, wyrąb i spławianie 
drewna, rybołóstwo, bartnictwo. 
Kilkusetletnią historię ma popielowskie 
młynarstwo. Młyn po raz pierwszy wzmian- 

 
il. 6. Widok ogólny Popielowa od pd. 
 

 
Il. 7. Popielów, kościół św. Andrzeja tuż po          
         przeniesieniu na cmentarz – reprodukcja  z książki   
         o. H. Kałuży SVD i T. Weber, Tyn nas  stary        
         Popilów, Nysa- Popielów 2001, s. 56 
 

kowano na pocz. XIV w., wielokrotnie przebudowywany funkcjonował aż do lat 90 XX w. 
Oprócz młyna wodnego we wsi znajdowało się przynajmniej kilka wiatraków. W ostatnich 
dziesięcioleciach XIX  w południowej części wsi powstała cegielnia i tartak. W następnych 
latach tartak przeniesiono do północnej części wsi. Oba zakłady funkcjonowały do ostatnich 
dekad XX w. W roku 1743 wymienia się po raz pierwszy szkołę w Popielowie.  
Obecną szkołę oraz towarzyszący jej dom 
nauczyciela zbudowano w 1901 r.  Nieco 
później, bo  roku 1905 wzniesiono klasztor 
elżbietanek. Pod koniec XIX w. 
poprowadzono linię kolejową relacji 
Wrocław-Opole. W następnym 
dziesięcioleciu powstały w północnej części 
wsi obecne zabudowania stacji. Pod 
względem rozplanowania Popielów jest wsi 
wielulicową, bardzo rozległą, rozbudowaną 
w wielu kierunkach. Pierwotnie była to 
jednak owalnica, o zabudowie skupionej 
wokół wrzecionowato wydłużonego placu 
. Jest to dzisiejsza ul. Kościuszki – biegnąca 

 
il. 8. Główny „owal” Popielowa  (ul. Kościuszki) 
       - widok od wsch. 
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na osi wsch.-zach.  i stanowiąca odcinek 
szosy relacji Opole-Brzeg. Prostopadły 
układ mają ul. Odrzańska, wiodąca ku 
przeprawie mostowej, oraz Wolności, 
prowadząca w kierunku Karłowic, i 
Dworcowa, prowadząca do stacji kolejowej. 
Wymienione ulice krzyżują się w 
niedalekim sąsiedztwie kościoła 
parafialnego – miejsce to stanowi centrum 
Popielowa. Zagrody w centralnej części wsi 
graniczą  ze sobą, co nadaje zabudowie 
zwarty charakter. W obrębie zabudowań, 
które składają się głównie domy i budynki 
gospodarcze występują liczne dominanty 
architektonicz- ne 
 

 

  

W centrum jest to kościół parafialny, jak 
również znajdujące się w niedalekim 
sąsiedztwie zabudowania szkoły oraz dawny 
klasztor elżbietanek. Na południu, przy ul. 
Odrzańskiej  dominantę tworzy 
monumentalny zespół zabudowań cegielni. 
Od wschodu wieś zamyka masyw młyna, a 
od północy zespół zabudowań stacji 
kolejowej.          
       
     W granicach Popielowa obecnie znajdują 
się dwa przysiółki Kabachy i Wielopole. 
Osada Kabachy, położona na pn.- zach. od 
centrum wsi powstała prawdopodobnie w 
XVII w. Pierwotnie zamieszkiwali ją ludzie 
trudniący się głównie eksploatacją 
pobliskiego lasu; jak wskazuje nazwa 
(kabach – rozbójnik) ludzie ci nie gardzili 
również rozbojem. W rejonie przysiółka 
znajduje się wiele wijących się swobodnie 
uliczek prowadzących do rozsianych wśród 
pól pojedynczych zagród. Wielopole jako 
zwarta, odrębna osada powstała w latach 
1822-1825 podczas przeprowadzonego 
wówczas podziału gruntów.  Znajduje się tu 
kilkanaście zagród, które granicząc ze sobą  
skupione są głównie po zachodniej stronie 
ul. Powolnego.    
 
           W roku 1294 wymieniane są Kurznie  
(Kucznie); kolejna wzmianka pochodzi z 
roku 1345, wymienia się w niej kaplicę. W 
roku 1435 spotykamy nazwę Kawrow, a 
obecną w 1845.  Była to wieś rycerska – 

 
9. Popielów, przysiółek Kabachy – widok od strony 
     drogi relacji Opole-Brzeg. 
 

 
10. Popielów, przysiółek Wielopole – ul. Powolnego 
 
 
 
 
 
 

 
Il. 11. Kurznie – główny owal wsi 
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służebna, związana z dworem w 
Karłowicach. Jej mieszkańcy zajmowali się 
obok uprawy roli również wypalaniem 
węgla drzewnego. Pod względem 
rozplanowania jest to owalnica, rozciągająca 
się na osi wsch.-zach. – obecnie ul. 
Mickiewicza. Centrum owalu (nawsia) 
zajmuje kościół parafialny oraz znajdujący 
się w jego pobliżu budynek dawnej szkoły. 
Od wschodu owal zamyka zespół zabudo- 
wań dawnej karczmy, zlokalizowany u 
zbiegu z ul. Reymonta.  
 
 

 

      Pierwsza  udokumentowana wzmianka o 
Starych Siołkowicach (przymiotnik „Stare” 
pojawił się dopiero po założeniu w XVIII w. 
Nowych Siołkowic) pochodzi z roku 1322 i 
znajduje się w liście wyzwoleńczym 
wystawionym na ręce Stenka Wolnego z 
Siołkowic. Kolejną wzmiankę odnajdujemy 
w dokumencie wystawionym w roku 1387 
przez księcia Władysława Opolskiego. 
Początkowo wieś podlegała parafii w 
Popielowie. Pierwszy kościół zbudowano 
prawdopodobnie około 1530 r. 
Udokumentowana wzmianka o proboszczu, a 
co za tym idzie o parafii w Siołkowicach 
pochodzi dopiero z roku 1588. Przy kościele 
już od XVI w. funkcjonowała szkoła. 
Mieszkańcy wsi od wieków obok rolnictwa 
trudnili się zajęciami związanymi z Odrą i 
eksplatacją lasów – obsługa komory celnej 
na rzece, wyrąb i spławianie drewna, 
rybołóstwo, bartnictwo. Już w najstarszym 
dokumencie odnoszącym się do wsi 
wspomina się o młynie. Napędzany nurtem 
Brynicy funkcjonował w Siołkowicach  do 
lat 60 XX w. Od początków XIX w. mąkę 
mielono również w wiatrakach, których było 
cztery. W końcu XIX w. we wschodniej 
części wsi wybudowano cegielnię. We wsi 
funkcjonowały przynajmniej trzy karczmy, 
przy czym najstarsza, w samym centrum już 
od czternastego wieku stanowiła uposażenie 
sołtysa.  
 
        Siołkowice lokowano na prawie 
niemieckim prawdopodobnie u schyłku XIII 
w. Wcześniej w tym miejscu znajdowała się 

. 
 Il. 12. Stare Siołkowice – widok od wschodu 
 

 
Il. 13. Główny owal Starych Siołkowic 
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osada wczesnośredniowieczna o zabudowie 
skupionej wzdłuż tzw. „Wielkiej Drogi” 
czyli drogi łączącej Opole z Brzegiem. 
Dzisiejsze Siołkowice stanowią  jeden z  
najlepiej zachowanych układów rurarystycz- 
nych na Opolszczyźnie. Pod względem 
rozplanowania jest to owalnica. Główny 
owal (nawieś) nazywano niegdyś Gburami z 
uwagi na pierwotne rozmieszczenie po jego 
obu stronach zagród wolnych kmieci 
(gburów). Już w XVI w. na północ od owalu 
wykształciła się dzielnica zamieszkiwana 
głównie przez rzemieślników, zwana Gorki 
lub „w Gorku”. Intensywny rozwój wsi 
nastąpił w końcu XVIII w. i kontynuowany 
był w następnych stuleciach. Powstały nowe 
dzielnice – na południu (ku Odrze) Błonie i 
Kopiec, od zachodu Zapłocie oraz  Klapacz 
od północy. Granice Klapacza oparły się o 
przeprowadzoną tędy linię kolejową. W 
południowym końcu nawsia (zwanego 
również ziarnem) wzniesiono zabudowania 
parafialne oraz szkołę, które tworzą główną 
dominantę architektoniczną wsi. W 
centralnej części, pośrodku owalu znajdują 
się zbudowania dawnej remizy strażackiej 
dające pozór zabudowy śródrynkowej jaką 
spotykamy w miastach.  Na niewielkim 
podwyższeniu terenu w północno-
wschodniej części wsi stała grupa dwóch 
drewnianych wiatraków. Przy drodze 
prowadzącej w kierunku Chróścić znajduje 
się wysoki, przemysłowy komin będący 
pozostałością po cegielni. Na obniżeniu 
terenu, na północny zachód od owalu 
zachowały się pozostałości młyna wodnego.  
 
 

 
Il. 14. Główny owal Starych Siołkowic 
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