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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 Stobrawa
1
. 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. 

          

http://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
http://pl.wikipedia.org/wiki/1708
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
http://pl.wikipedia.org/wiki/1778


 8 

        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 wsią      

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 

na osi wsch.-zach.  i stanowiąca odcinek  

 
il. 8. Główny „owal” Popielowa  (ul. Kościuszki) 

       - widok od wsch. 
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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 – 

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- 

 
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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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 

osada wczesnośredniowieczna o zabudowie 

skupionej wzdłuż tzw. „Wielkiej Drogi” 

czyli drogi łączącej Opole z Brzegiem. 

Dzisiejsze Siołkowice stanowią  jeden z  

najlepiej zachowanych układów rurarystycz-  

. 

 Il. 12. Stare Siołkowice – widok od wsch 

 

 
Il. 13. Główny owal Starych Siołkowic 

 

 
Il. 14. Główny owal Starych Siołkowic 

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 natąpił 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 
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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.  

 

      Wieś Rybną wymieniają dokumenty z lat 

1321, 1324, 1547 (Riebenick). Jest to jedyna 

wieś leżąca po wschodniej stronie Stobrawy, 

która należała do księstwa brzeskiego, 

później legnicko-brzeskiego. Założono ją na 

południe od drogi łączącej Opole z 

Brzegiem. Ma układ ulicowy i była 

własnością książęcą – jej mieszkańcy, jak na 

to wskazuje nazwa, od najdawniejszych 

czasów trudnili się połowem ryb w pobliskiej 

Odrze i dostarczaniem ich na dwór książęcy. 

Od południa zabudowania dochodzą do wału 

przeciwpowodziowego. W centrum wsi  
  

Il. 15. Główna ulica w Rybnej 

znajdują się pozostałości po zespole folwarcznym. W części wielkiej obory folwarcznej 

urządzono kościół, który funkcjonował tu aż do roku 2001, kiedy to konsekrowano nowy 

kościół wzniesiony w niedalekim sąsiedztwie.   

 

          Największą wsią po stronie zachodniej Stobrawy są Karłowice. Miejscowość 

wzmiankowana w 1329 jako Katendorf. Jej założycielem był niejaki Chatto – stąd też 

zapewne najdawniejsza nazwa Czachowice wymieniona w 1336 roku, później Katowice. 

Wieś rycerska należąca do 1440 do rodu Tschammerów (Czamborów), później Bessów 

(Biesów),  z gotyckim zamkiem wzniesionym w 2 połowie XIV w., zakupionym w XVI w 

przez książąt brzeskich. Po śmierci ostatniego Piasta, w roku 1675 stała się własnością 

królewską. W roku 1712, za cesarza Karola VI podniesiona została do rangi miasta; zmienio- 

no wówczas pierwotną nazwę na 

Karlsmarkt dla uczczenia cesarza. Jako 

osada miejska otrzymała prawo do 

organizowania dwóch jarmarków rocznie. 

W XIX w. ponownie zredukowana do rangi 

wsi.   

      

        Układ przestrzenny wsi ma charakter 

wielolicowy, o cechach niewielkiego 

miasteczka, którego główny plac 

utworzony został przez skrzyżowanie ulic 

Brzeskiej, Dworcowej, Młyńskiej i 

Kościelnej. Opodal placu, znajduje się, 

oddalony około 200 m na wschód, kościół 

parafialny oraz cmentarz,  nieco dalej 

dawna karczma. W północno-wschodniej 

części wsi stoi zamek otoczony parkiem 

 

 
il. 16. Karłowice – widok od wsch.  
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krajobrazowym oraz zespół zabudowań 

młyna wodnego. Mniej więcej w połowie 

drogi między zamkiem i kościołem stoi 

dawna pastorówka, obecnie plebania. W 

północno-zachodnim rejonie wsi znajduje 

się zespół zabudowań stacji kolejowej. 

Kolej poprowadzono wzdłuż południowych 

granic miejscowości.  Na północ od 

centrum wsi znajduje się niewielki 

przysiółek Karłowiczki, o zabudowaniach 

skupionych po obu stronach biegnącej 

środkiem ulicy o tej samej nazwie.    

 

      W roku 1347 wymienione po raz 

pierwszy Stare Kolnie – pierwotnie Kolnie 

(niem. Koln), przymiotnik „Stare”, pojawił 

się dopiero po założeniu w niedalekim 

sąsiedztwie, w 2 połowie XVIII w.  osady o 

nazwie Nowe Kolnie. Wcześniej, bo w 

1317 wymienia się zamek o nazwie Kolno 

stojący niegdyś na wschód od wsi, w 

widłach Stobrawy i Budkowiczanki. Jest to 

wieś książęca, o układzie ulicowym, z 

zabudową zorganizowaną po obu stronach 

ul. Zawadzkiego, stanowiącej odcinek drogi 

łączącej Opole z Brzegiem. Wschodni 

koniec wsi oparty jest o rzekę Stobrawę, do 

której w tym miejscu wpada Budkowicznka 

 
il. 17. Karłowice – centrum wsi 

 

 

 
18. Główna ulica Starych Kolni 

W rejonie tym znajdują się mosty przerzucone przez obie rzeki i tereny zalewowe, 

zbudowane w latach 20 XX w. Od południa linię zabudowań  ogranicza wał 

przeciwpowodziowy Odry. Od północy zabudowa dochodzi do linii Borów Stobrawskich. W 

tej okolicy, między Starymi Kolniami a Karłowicami w XVIII i na początku XIX w. istniał 

kamieniołom, w którym wydobywano wapień, wypalany następnie w piecach wapienniczych. 

Obecnie we wsi znajduje się kościół   wzniesiony dopiero w końcu XX w. Jest to jedyna 

architektoniczna dominanta miejscowości, której zabudowa składa się głównie z budynków 

mieszkalnych i gospodarczych. 

 

         Najbardziej wysuniętą na północ 

miejscowością gminy, jest położona pośród 

Borów Stobrawskich Kuźnica Katowska,  

po raz pierwszy wzmiankowana w 1370 r. 

Wieś miała charakter służebny w stosunku 

do zamku położonego w pobliskich 

Karłowicach. Ludność obok rolnictwa 

zajmowała się również wytopem i obróbką 

żelaza – stąd nazwa Kuźnica. Miejscowość 

została zaznaczona na karcie Hohmana z 

1736, wymieniającej wielkie śląskie 

kuźnice.  Stąd najprawdopodobniej  
 

il. 19. Kuźnica Katowska, ul. Leśna 
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pochodzą najstarsze śląskie zabytki wykonane z żeliwa – epitafia znajdujące się obecnie w 

kościele franciszkańskim w Opolu. Drugi człon nazwy należy wiązać z Karłowicami, które 

dawniej nazywano Katowicami.  Wieś niewielka, o charakterze ulicowym. Zabudowania 

skupione po obu stronach drogi prowadzącej z Karłowic do Pokoju.  Działania wojenne roku 

1945 przyniosły tu wielkie straty, spośród sześćdziesięciu czterech numerów przetrwało zaledwie 

kilka. We wsi dominują budynki nowe lub gruntownie przebudowane, brak wyraźnych dominant 

architektonicznych.    

 

           Rozwój przemysłu metalurgicznego na Śląsku przyspieszył po przyłączeniu tej dzielnicy w 

połowie XVIII  do Prus. Lasy Borów Stobrawskich bogate w drewno i rudę darniową stały się 

naturalnym zapleczem materiałowym dla hut górnośląskich. Uboższa ludność zamieszkująca 

wówczas region popielowski zmuszona została do zwęglania drewna oraz kopania rudy. Z czasem 

w okolicznych lasach powstała sieć dróg, a także smolarni, potażarni i tartaków. W tym też czasie 

rozpoczął się również pierwszy etap kolonizacji fryderycjańskiej. Oparty był on głównie o import 

osadników z Niemiec, co miało na celu wzmocnienie elementu niemieckiego na tym terenie. 

Koncepcja ta zrazu nie dała jednak pożądanych rezultatów. W latach 70 XVIII w. zaczęło się 

zakładanie nowych osad satelitarnych w oparciu głównie o ludność miejscową.  

 
        Najstarszą osadą fryderycjańską jest 

Popielowska Kolonia. Założono ją w roku 

1767. Wcześniej w tym miejscu funkcjonowała 

komora celna zwana Klinkiem. Było to miejsce 

położone na południe od Popielowa, przy 

zakolu Odry, gdzie z dawien dawna 

funkcjonował bród i komora celna. Z biegiem 

czasu powstał tu folwark, założony na tzw. 

Hojcu. W roku 1764 majątek został 

rozparcelowany między 12 niemieckich 

kolonistów wyznania ewangelickiego, którzy 

założyli zwartą gminę z własnym zarządem, 

cmentarzem i  szkołą. W XIX w. wieś składała  
il. 20. Widok ogólny Popielowskiej Kolonii  

się z dwóch osad – ewangelickiego Chojca i katolickiego Klinku. W roku 1914 całość 

przemianowano na Klink, a po 1945 roku na Popielowską Kolonię. Wieś składa się z dwóch 

nieznacznie oddalonych od siebie skupisk zabudowań mieszkalnych i gospodarczych – 

północnego i południowego, ograniczonego wałem przeciwpowodziowym. Obie łączy ze sobą 

biegnąca łukiem nieutwardzona droga, której oba końce łączą się z szosą relacji Popielów- 

Skorogoszcz. Przy drodze tej, na skraju lasu łęgowego znajduje się ewangelicki cmentarz. 

 

       Nazwa Lubienia pojawia się już w 1427 

r. Istnieje tradycja, według której miejscowość 

założyli husyci. Osada jednak nie utrzymała 

się. W roku 1780 z polecenia Fryderyka II 

osiedliło się tutaj ponad 20 czeskich rodzin 

husyckich sprowadzonych z okolic Hradca 

Kralowe. Inni osadnicy pochodzili z 

Pojezierza Meklemburskiego i Królestwa 

Polskiego. W XIX w. we wsi dominowała 

społeczność ewangelicka, staraniem której u 

schyłku stulecia wzniesiono kościół. Pod 

względem rozplanowania jest to ulicówka, 

gdzie zabudowa mieszkalna i gospodarcza      
il. 21. Lubienia – centrum wsi  
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zajmuje teren po obu stronach ul. Wiejskiej. W centralnej  części wsi znajduje się zespół 

zabudowań użyteczności publicznej, na który składa się neoromański kościół z pastorówką i 

przyległym cmentarzem, szkoła, z domem nauczyciela, leśniczówka, oraz dwie karczmy. W 

latach 90 XX w. w niedalekim sąsiedztwie wzniesiono kościół katolicki. 

 

Początki Kaniowa sięgają roku 1771, kiedy 

to w ramach drugiego etapu kolonizacji 

fryderycjańskiej powstała osada Hirszfeld. 

Osadnikami byli głównie mieszkańcy 

okolicznych wsi Popielowa Siołkowic i 

Chróścic. W roku 1784 było tu 20 zagród. 

Trzy lata później, obok właścicieli zagród, 

wymienia się również kowala i tkacza.  Na 

początku XIX w. we wsi była leśniczówka 

oraz smolarnia, w której produkowano 

węgiel drzewny oraz olej terpentynowy. W 

roku 1820 powstała szkoła. Pod względem 

rozplanowania jest to ulicówka o zabudowie 

mieszkalnej i gospodarczej skupionej wzdłuż  

 
il. 22. Kaniów – skrzyżowanie ul. Wiejskiej i               

          Szkolnej 

ul. Wiejskiej. W północnej części wsi znajduje się  skrzyżowanie z ulicą Szkolną, na którym 

stoi wieżowa kaplica-dzwonnica. U schyłku XX w. we wsi wzniesiono kościół. 

         

    W latach 1786-1788  na północ od 

Siołkowic założono na tzw. „surowym 

korzeniu” kolonię siołkowicką, która w roku 

1931 otrzymała nazwę Nowe Siołkowice. 

Obie wsie obecnie łączą się ze sobą. 

Pierwszych 21 osadników pochodziło 

głównie z Siołkowic, Popielowa i Chróścic. 

W roku 1790 we wsi była karczma należąca 

do ówczesnego sołtysa. Obok ludzi 

zajmujących się uprawą roli mieszkał tu 

krawiec i flisak odrzański. Jeszcze u schyłku 

tego stulecia kosztem skarbu państwa 

wybudowano we wsi kuźnię. Niebawem 

jeden z gospodarzy założył w lesie, przy   

drodze do Lubieni smolarnię i 

 
il. 23. Nowe Siołkowice – ul. Wiejska 
  

potażarnię. W roku 1850 powstała leśniczówka. Szkołę wzniesiono w latach 1871-1872. Pod 

względem rozplanowania Nowe Siołkowice są typową ulicówką. Zabudowania mieszkalne i 

gospodarcze rozmieszczone zostały po obu stronach ul. Wiejskiej. Zastosowano tu 

niespotykany w innych wsiach układ, w którym dom i stodoła stoją równolegle do siebie – 

oba budynki szczytem do drogi. Centrum wsi stanowi plac z kaplicą-dzwonnicą.    

 

2. Zabytki sakralne 

 
2.1 Kościoły 

 

        Mimo, że już w średniowieczu wymieniane są kościoły w Stobrawie, Popielowie i 

Karłowicach  na terenie gminy nie zachowała żadna świątynia pochodząca z tego okresu. W  
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budownictwie sakralnym, podobnie jak na 

większości terenów północnej Opolszczyzny 

aż po czasy nowożytne dominowało 

budownictwo drewniane. Budowano w 

konstrukcji zrębowej niewielkie, 

jednonawowe kościółki z niższym i węższym 

prezbiterium, zamkniętym zwykle trójbocznie. 

Tak też przedstawia się najstarsza świątynia na 

terenie Gminy – kościół św. Andrzeja w 

Popielowie. Wzniesiono go na miejscu 

starszego w roku 1654 – wówczas Popielów 

przestał pełnić funkcję parafii. Świątynia stała 

na swym pierwotnym miejscu do roku 1884, 

kiedy to przeniesiono ją na miejsce obecne, 

czyli na cmentarz, gdzie pełni funkcję kościo- 

  
il. 24. Popielów – kościół p.w. św. Andrzeja 

ła pogrzebowego. Na dzień dzisiejszy kościół w dużym stopniu utracił cechy zabytkowe, a to za 

sprawą wieloletnich zaniedbań i w konsekwencji gruntownego remontu przeprowadzonego w 

latach 90 XX w. 

 

         Do roku 1945 na terenie Gminy istniał jeszcze jeden  drewniany kościół, który znajdował 

się w Stobrawie. Niestety w roku tym spłonął i nie został odbudowany. Wzmiankowano go po raz 

pierwszy w roku 1408, od roku 1536 należał do protestantów. 

 
        Z wyznaniem protestanckim związana 

jest druga w kolejności pod względem wieku 

świątynia na terenie Gminy – kościół w 

Kurzniach. Wzniesiono go w roku 1813 na 

miejscu starszego, kościoła drewnianego. Jest 

to budowla salowa przykryta wysokim dachem 

z sygnaturką,  z zachowanymi we wnętrzu 

drewnianymi emporami. Skromny 

klasycystyczny wystrój elewacji zakłócają 

współczesne tynki z geometrycznymi 

dekoracjami na lizenach narożnych. Po 1945 r. 

przejęty przez katolików, otrzymał wezwanie 

św. Judy Tadeusza. 

 
       Późnoklasycystyczny charakter w swych 

zrębach ma kościół w Starych Siołkowicach. 

Pierwotnie w tym miejscu stała świątynia 

drewniana wzniesiona w XVI w. Po pożarze 

odbudowano ją w roku 1673. Obiekt ten 

przetrwał do roku 1822. W roku 1830 

wzniesiono nowy murowany kościół o 

cechach klasycystycznych. W roku 1933 

świątynię radykalnie powiększono nawiązując 

w formie wystroju do budowli starszej. Jest to 

kościół ceglany, otynkowany, jednonawowy z 

niższym, węższym prezbiterium zamkniętym 

prostokątnie, z wysoką kwadratową wieżą od 

południa. 

 

 
 il. 25. Kurznie – zbór protestancki, obecnie kościół p.w     

           św. Judy Tadeusza 

 
il. 26. Stare Siołkowice – kościół p.w. św. Michała   

          Archanioła 
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     Na terenie gminy znajdują się trzy 

świątynie zbudowane w stylach 

neohistorycznych u schyłku XIX w. 

Najstarszą z nich jest neogotycki kościół w 

Popielowie wzniesiony w latach 1887-89 w 

miejscu starego, drewnianego. Jest to 

trójnawowa, ceglana pseudobazylika z 

węższym prezbiterium zamkniętym 

trójbocznie i wysoką kwadratową wieżą w 

fasadzie. Mniej więcej w tym samym czasie 

gmina protestancka wzniosła neogotycki 

kościół w Karłowicach. Wybudowano go w 

miejscu starszego, w konstrukcji ryglowej 

wzmiankowanego w 1500 r. Jest to 

trójnawowa, ceglana hala z niższym i 

węższym prezbiterium zamkniętym 

trójbocznie oraz wysoką kwadratową wieżą 

od zachodu. Po roku 1945 świątynię przejęli 

katolicy i nadali jej wezwanie św. Michała 

Archanioła. Trzeci z kościołów 

konsekrowano w roku 1898. Wzniesiono go 

w stylu neoromańskim dla gminy 

ewangelickiej w Lubieni. Jest to świątynia 

ceglana, jednonawowa, z niższym i 

węższym prezbiterium zamkniętym 

trójbocznie, z wysoką, kwadratową wieżą w 

fasadzie. Do dnia dzisiejszego obiekt 

użytkowany jest przez protestantów.  

   

2.2 Kapliczki 

 

     Te niewielkie budowle, jak żadne inne 

zabytki, odzwierciedlają złożoność dziejów 

wsi wchodzących obecnie w skład Gminy 

Popielów. Spotykamy je wyłącznie w 

miejscowościach położonych po wschodniej 

stronie rzeki Stobrawy, gdzie ludność w 

większości pozostała przy wyznaniu 

rzymsko-katolickim. Są one materialnym 

świadectwem zarówno losów całych  

społeczności jak i losów indywidua-   

 
il. 27. Popielów – kościół p.w. Przenajświętszej Marii   

          Panny Królowej Aniołów 

 
il. 28. Karłowice – kościół p.w. św. Michała   

          Archanioła 

 
il. 29. Lubienia – kościół ewangelicki 

lnych. Wznoszono je przy domach oraz pośród pól, zwykle jako wyraz przywiązania do 

katolicyzmu, niekiedy jako wotum związane z konkretnym wydarzeniem. Powstawały przede 

wszystkim w Popielowie i w Starych Siołkowicach. Spotykamy je również w Nowych 

Siołkowicach i Kaniowie – czyli wsiach związanych z osiemnastowiecznym osadnictwem 

pruskim realizowanym w oparciu o ludność  wyznania protestanckiego. Obecność kapliczek 

w tych wsiach jest wymownym świadectwem mieszania się i symbiozy na tej Ziemi 

społeczności katolickiej i protestanckiej, polskiej, niemieckiej i czeskiej.  

    



 17 

      Istniejące kapliczki powstały głownie w końcu XIX i na pocz. XX w., choć jak się 

wydaje,  nieliczne mogły powstać jeszcze w 1 poł. XIX w. Analizując formę tych niewielkich 

budowli można je podzielić na trzy grupy – kapliczki słupowe, wieżowe i jednoprzestrzenne,  

nawiązujące w formie do niewielkich kościółków. 

 

- Kapliczki słupowe  

 

       Tego typu zabytki spotykamy już w 

gotyku i renesansie – nie dotyczy to skądinąd 

Gminy Popielów, gdzie najstarsze przykłady 

pochodzą dopiero z XIX w. Za najstarszą 

kapliczkę słupową należy chyba uznać tę, 

która stoi w obrębie posesji przy ul. 

Wiejskiej 35 w Nowych Siołkowicach. Ma 

formę dwukondygnacyjnego, 

prostopadłościennego słupa krytego 

dwuspadowym daszkiem. Być może 

zbudowano ją jeszcze w 1 ćw. XIX w. We 

wnętrzu znajduje się barokowo-ludowa 

figura św. Jana Nepomucena. Za nieco 

młodszą, można uznać tę kapliczkę,  która 

stoi w Starych Siołkowicach w pobliżu 

nieistniejącego zespołu młyna wodnego. Jej 

forma, mimo późniejszych przekształceń 

wskazuje czas powstania na 1 połowę XIX 

w. i zdradza pewne cechy minionego już 

wówczas stylu barokowego. Ma formę 

prostopadłościanu przykrytego 

dwuspadowym daszkiem z dużą wnęką o 

łuku koszowym. W ogólnej dyspozycji bryły 

podobna jest kapliczka przy ul. Michała (w 

pobliżu posesji nr 35) również w Starych 

Siołkowicach. Jej forma, mimo późniejszych 

przekształceń wskazuje na czas pwstania ok. 

1860 r. W tym samym typie zbudowano 

kapliczki w Popielowie przy ul. Brzeskiej 8 

w i Zajączka 1  Powstały one pod koniec   

XIX w., są nieotynkowane  i noszą cechy 

neogotyckie. U schyłku XIX w. w Starych 

Siołkowicach upowszechnił się specyficzny 

typ kapliczki słupowej, której formę należy 

chyba uznać za rodzaj regionalizmu. Cechą 

tych kapliczek jest ekspozycja ceglanego 

budulca, styl neogotycki, układ 

dwukondygnacyjny oraz charakterystyczne 

symetryczne „wcięcie” (przewężenie) 

między kondygnacjami. Za najstarszy  

 

 

 

     
 
 
 

    
        il. 30. Nowe Siołkowice – kapliczka słupo- 

                  wa, ul. Wiejska 35 
      
     

        
       il. 31. Stare Siołkowice – kapliczka słupo- 

                  wa, ul. Młyńska 14 
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przykład tej formy można chyba uznać 

kapliczkę przy rondzie, datowaną na rok 

1890. Występują tu wyżej opisane cechy, nie 

są one jednak tak jednoznaczne, jak w 

obiektach młodszych. Spotykamy tu 

charakterystyczne wcięcie, obiekt jest jednak 

bardziej przysadzisty, otynkowany, a 

odniesienia do gotyku sprowadzają się do 

ceglanych sterczyn. We wnętrzu znajduje się 

drewniana figura św. Jana Nepomucena, 

która nosi wyraźne cechy późnobarokowych 

pierwowzorów. Najbardziej 

charakterystyczne kapliczki noszące wyżej 

opisane cechy powstawały około roku 1900 i 

na początku XX w., aż po około 1920 rok.  

Zaliczyć możemy do nich między innym 

kapliczki przy ul.  Michała 9, Klapacz 45, 

Dolna 4 – jest ich łącznie 11. Jedyny 

egzemplarz tego typu kapliczki poza Starymi 

Siołkowicami spotykamy w Kaniowie.     

 

      W ramach omawianego typu kapliczek 

spotykamy obiekty o cechach całkowicie 

indywidualnych, nie dających się 

sklasyfikować. Najbardziej efektowną jest 

chyba ta, którą wzniesiono w roku 1927  w 

obrębie posesji przy ul. Opolskiej 7. Ma aż 

trzy kondygnacje i bogaty, 

neoklasycystyczny wystrój architektoniczny. 

Innym efektownym zabytkiem jest kapliczka 

przy cegielni w Popielowie ufundowana w 

roku 1906. Ma formę neogotyckiego 

baldachimu ustawionego na cokole, 

osłaniającego figurę św. Urbana. Bardzo 

rozbudowaną, formę z bogatym, ceglanym 

detalem otrzymała kapliczka przy ul. 

Wiejskiej 18 zbudowana w roku 1903. Jej 

kształt przywodzi na myśl neogotycki 

tryptyk. Dwie kapliczki – przy ul. Powolnego 

7 w Popielowie i Michała 10 w Starych 

Siołkowicach mają postać prostego odcinka 

muru z wnęką. 

 

 - Kapliczki wieżowe. 

 

    Łączyły one funkcję miejsca kultu oraz 

wiejskiej dzwonnicy.  

    Na terenie gminy spotykamy tylko dwa 

tego typu obiekty. Bardzo ciekawym 

zabytkiem jest kapliczka w Nowych 

       
         il. 32. Stare Siołkowice – kapliczka  

                   słupo wa, ul. Michała 

       
         il. 33. Popielów – kapliczka słupowa, 

                   ul. Opolska 7 

        
       il. 34. Nowe Siołkowice – kapliczka wie- 

                 żowa,  ul. Wiejska 36 
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Siołkowicach przy ul. Wiejskiej 36. Jej czas 

powstania trudny jest do oszacowania. Brak 

o niej wzmianki w katalogu zabytków 

województwa opolskiego. Tym nie mniej jej 

pewne elementy mogą wskazywać koniec 

XVIII w, jako czas powstania. Zbudowana z 

cegły, otynkowana, o ścianach zwężających 

się ku górze, z ostatnią kondygnacją w 

postaci drewnianej izbicy. Całość nawiązuje 

do formy wież, jakie od XV w. spotykamy w 

drewnianym budownictwie sakralnym 

Małopolski i Górnego Śląska. Druga 

kapliczka-dzwonnica znajduje się w 

Kaniowie – stoi na skrzyżowaniu ulic 

Wiejskiej i Szkolnej. zbudowana w roku 

1924 z cegły, nieotynkowana, nosi cechy 

eklektyczne, łączące elementy neogotyckie i 

neobarokowe. 

 

- Kapliczki jednoprzestrzenne 

 

     Na terenie Gminy znajduje się tylko jeden 

zabytek tego rodzaju. Jest to kapliczka 

wzniesiona w roku 1936 na terenie 

Wielopola w Popielowie. Przez lata służyła 

jako miejsce odprawiania nabożeństw dla 

mieszkańców tego przysiółka. Wyposażono 

ją w sygnaturkę na kalenicy dachu. Nie 

posiada wyraźnych cech stylowych; w 

ogólnej formie nawiązuje do tego rodzaju 

kapliczek wznoszonych na terenie Śląska w 

XVIII i XIX w.  

 

2.3 Cmentarze 

 

       Mimo, że w każdej wsi znajduje się 

cmentarz, zabytkowe walory posiadają tylko 

nieliczne. Niewątpliwie najciekawszym 

obiektem jest cmentarz przykościelny w 

Starych Siołkowicach. Założony jeszcze w 

XVI w., wraz z budową pierwszego kościoła, 

użytkowany aż po XX w. Znajdują się tu 

liczne nagrobki o wyjątkowych walorach 

historycznych i artystycznych –najstarsze 

pochodzą z 1 poł. XIX w. Najpiękniejszym  

jest grób Anny Kampy zmarłej w 1934, z 

brązową figurą anioła.  W obrębie cmentarza 

ponadto znajduje się duża kaplica z 

arkadowo otwartym wnętrzem (lata 20 XX 

w.) oraz pomnik z przedstawieniem 

        
       il. 35. Kaniów – kapliczka wieżowa,  

                  ul. Wiejska  

      
     il. 36. Popielów-Wielopole – kapliczka  

                wieżowa,  ul. Powolnego 11 

 

 

 
il. 37. Stare Siołkowice – cmentarz przykościelny 
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Ukrzyżowania, ufundowany przez rodzinę 

Krecik w roku 1901.  

 

        Obecny cmentarz w Popielowie 

założono w roku 1846 – wcześniej 

pochówków dokonywano  wokół kościoła 

parafialnego. Nie ma na nim efektownych 

nagrobków jak w Starych Siołkowicach, tym 

niemniej są tu obok drewnianego kościoła 

św. Andrzeja jeszcze dwa obiekty, o których 

należy wspomnieć. Pierwszym jest pomnik 

św. Jana Nepomucena, ufundowany w roku 

1865 przez rodzinę Kaniów. Odkuto go z 

piaskowca – w formie wyraźnie nawiązuje 

do podobnych śląskich realizacji z XVIII w. 

Drugim zabytkiem jest kaplica-ogrójec w 

centrum cmentarza, ufundowana przez 

wdowę Ewę Czerpaczek w latach 1857-1866 

– o cechach neoklasycystycznych, otwarta od 

frontu dwuprzęsłową, arkadową loggią.       

 

      Ciekawym zabytkiem jest nieczynny 

cmentarz ewangelicki w Popielowskiej 

Kolonii, założony w końcu XVIII w., 

zamknięty w 1947 roku. Usytuowany w 

zagajniku, przy drodze prowadzącej z 

Popielowa do Skorogoszczy. Zachowało się 

tu kilkadziesiąt nagrobków przeważnie 

odkutych z kamienia. Przeważają stalle 

nagrobne, tylko nieliczne nagrobki posiadają 

krzyże.  

 

       Ewangelicki cmentarz znajduje się 

również w  Lubieni. Usytuowany w pobliżu 

kościoła w dalszym ciągu jest on 

użytkowany przez miejscową ludność 

protestancką. Również tu znajduje się 

kilkadziesiąt zabytkowych nagrobków, 

głównie ze stallami. Najstarsze z nich 

pochodzą z pocz. XX w. Przy ogrodzeniu 

zachował się pomnik w kształcie obelisku.  

 

      Cmentarz ewangelicki w Karłowicach po 

1945 przejęli katolicy. Usytuowany jest przy 

kościele parafialnym. W niewielkim 

oddaleniu od świątyni zachowało się kilka- 

 
il. 38. Popielów – kaplica-ogrójec na cmentarzu 

 
il. 39. Popielowska Kolonia – cmentarz ewangelicki 

 
il. 40. Lubienia – cmentarz ewangelicki 

 
il. 41. Karłowice – cmentarz ewangelicki 
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dziesiąt nagrobków ze stallami. Są to w dużym stopniu już tylko relikty. Zachował się tu 

również fragment ogrodzenia w formie muru, w którym osadzono płyty epitafijne. Tuż przy 

kościele, gdzie nagrobki uległy całkowitej likwidacji (teren obsiany trawą) stoi 

osiemnastowieczny pomnik św. Jana Nepomucena. Odkuty z piaskowca, został w tym 

miejscu ustawiony prawdopodobnie już po roku 1945.   

 

2.4 Inne zabytki. 

 

- Klasztor elżbietanek 

 

       W roku 1883 ks. Karol Nerlich podjął 

starania o sprowadzenie do Popielowa sióstr 

elżbietanek. Klasztor zbudowano w centrum 

wsi, jego konsekracja miała miejsce w roku 

1905. Jest to budowla przypominająca raczej 

wielkie domostwo niż założenia zakonne, 

jakie wznoszono w minionych wiekach. 

Popielowski klasztor rozbudowano 

dostawiając do niego  w  roku1933 nowy, 

modernistyczny budynek. Obiekt obecnie 

jest nieużytkowany. 

 

- Zabudowania parafialne 

 

     Spośród zabudowań parafialnych 

niewątpliwie najciekawszy jest zespół  

plebanii w Starych Siołkowicach, 

usytuowany w niedalekim sąsiedztwie 

kościoła.  Zespół składa się z plebanii 

wzniesionej w l. 30 XIX w., przebudowanej 

w l. 30 XX w. i kilkadziesiąt lat młodszej 

wozowni. Całość wraz z kościołem i 

sąsiednim stawem stanowi niezwykle 

malowniczy zakątek wsi. 

      

      Zabudowania parafialne w Popielowie, 

usytuowane w pobliżu kościoła nie 

przedstawiają większej wartości zabytkowej. 

Stara plebania spłonęła w roku 1945, 

natomiast budynki gospodarcze utraciły 

walory zabytkowe w wyniku gruntownych 

przebudów. 

 

      Na terenie gminy zachowały się dwie 

pastorówki. Pierwsza, w dalszym ciągu 

pełniąca funkcję ewangelickiego domu 

parafialnego znajduje się w Lubieni. 

Zbudowano ją około roku 1900, w tym 

samym czasie, co znajdujący się kilkadziesiąt 

metrów dalej kościół. Posiada formę 

 
il. 42. Popielów – klasztor elżbietanek 

 

 
il. 43. Stare Siołkowice – plebania 

 

 
il. 44. Lubienia – pastorówka 
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obszernego domostwa o surowych 

elewacjach z nietynkowanej cegły. Jedynie 

wielkim szczytom nadano bardziej 

dekoracyjną formę.  Surowym, budynkiem o 

ceglanych elewacjach jest również dawna 

pastorówka w Karłowicach. Zbudowana w k. 

XIX w. w znacznym oddaleniu od kościoła, 

obecnie pełni funkcję plebanii kościoła 

rzymsko-katolickiego. 

 

     W tym miejscu warto wspomnieć jeszcze 

o jednym obiekcie, który nie jest obecnie 

budowlą związaną z którymś ze  kościołów, 

niegdyś był jednakże mieszkaniem 

proboszcza parafii katolickiej w 

Karłowicach. Chodzi o dom Jana Dzierżona 

stojący przy ul. Kościelnej 7.  Zbudowano go 

w roku 1864 – pełnił funkcję plebanii dla 

kościoła katolickiego urządzonego w kaplicy 

zamkowej. Jest to obszerne domostwo o 

układzie kalenicowym i elewacjach 

rozczłonkowanych lizenami. Dziś dom jest 

częścią wiejskiej zagrody. W jej skład 

wchodzi również stodoła o konstrukcji 

ryglowej, pamiętająca czasy księdza 

Dzierżona. Jest to jeden z ostatnich 

przykładów tego typu konstrukcji na terenie 

gminy.  

 
il. 45. Karłowice – pastorówka, ob. plebania 

 

 
il. 46. Karłowice – dom ks. Dzierżona, ul. Kościelna 7 

 

 

 

- Pomniki żołnierzy poległych w wojnach światowych 

 

     Tego typu obiekty znajdowały się kiedyś 

w każdej wsi, gdyż każda miejscowość 

poniosła ofiarę życia swych obywateli w I 

wojnie światowej. Obecnie pomniki takie 

znajdują się tylko w miejscowościach we 

wschodniej części Gminy, zamieszkiwanych 

głównie przez ludność autochtoniczną. 

Pomniki te zaczęto wznosić tuż po 

zakończeniu wojny w 1918 r. Realizowano je 

na terenach przykościelnych, niekiedy w 

bezpośrednim powiązaniu z budowlami 

sakralnymi. Po 1989 zaczęto wzbogacać je o 

tablice upamiętniające poległych na frontach 

II wojny światowej.  

 

     Najbardziej okazale upamiętniono 

żołnierzy ze Starych Siołkowic. Przy 

prezbiterium tutejszego kościoła powstała 

kompozycja architektoniczna złożona z 

 

 

 
il. 47. Stare Siołkowice – pomnik żołnierzy poległych 

          w I wojnie światowej, przy kościele par.  
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kapliczki i niskiego muru kurtynowego 

założonego na planie półkola. Całość o 

formach nawiązujących do architektury 

barokowej. W kapliczce ustawiono figurę 

św. Michała Archanioła, natomiast tablice z 

nazwiskami poległych umieszczono na 

elewacji muru kurtynowego. W ostatnich 

latach upamiętniono poległych w wojnie 

1939-45. Tablice z nazwiskami żołnierzy 

umieszczono we wnętrzu kaplicy stojącej w 

obrębie przykościelnego cmentarza.  

 

     Pomnik o  modernistycznych formach 

ustawiono w roku 1923 przy kościele w 

Popielowie. Powstał według projektu Petera 

Urbana. W roku 1991 został częściowo 

przekształcony w związku z dołożeniem 

nowych tablic. 

 

    Również na terenie przykościelnym 

znajduje się tego rodzaju pomnik w Lubieni. 

Ma on formę bazaltowego obelisku 

ogrodzonego niskim, kutym parkanem. 

 

3. Zamki, zespoły folwarczne 

 
         Najcenniejszym zabytkiem na terenie 

gminy jest zamek w Karłowicach. 

Zbudowany jako gotycki pod koniec 1 poł. 

XIV w. z inicjatywy rycerskiej rodziny 

Tschammerów. Z tego okresu zachowane 

znaczne partie murów obwodowych, 

fragmenty bramy oraz cylindryczna wieża. 

W roku 1565 zamek kupili książęta brzescy, 

którzy przebudowali go na renesansową, 

wiejską rezydencję. Z początkiem XVII w. 

rozbudowano bramę oraz wzniesiono drugi 

budynek mieszkalny od strony wsch., 

naprzeciw gotyckiego budynku zach. Ten 

ostatni rozebrano ok. roku 1700 i w jego 

miejscu wzniesiono kaplicę. Kolejny 

budynek zamkowy wzniesiono przy wsch. 

kurtynie w 4 ćw. XIX w. Prawdopodobnie 

również w tym samym czasie podwyższono 

wieżę. W 1715 r  w kaplicy zamkowej 

utworzono kościół parafialny dla niewielkiej 

gminy katolickiej w Karłowicach. W XIX w. 

proboszczem był tu sławny Jan Dzierżon. 

Wokół zamku dosyć dobrze zachowała się 

nawodniona częściowo fosa oraz rozległy, 

             
                 il. 48. Lubienia – pomnik  żołnierzy 

                     poległych w wojnach światowych 

      
      il. 49. Karłowice – zamek, widok F.B. Wernhera  

     
      il. 50. Karłowice – zamek 

     
     il. 51. Karłowice – park zamkowy 
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dziewiętnastowieczny park krajobrazowy. Na 

południe od zamku przetrwały relikty zespołu 

folwarcznego – wydaje się, że jego częścią 

może być dom-spichlerz przy ul. Młyńskiej 16 

zbudowany w 2 ćwierci XIX w.  

 

      Na terenie Gminy znajdują się również 

pozostałości drugiego średniowiecznego 

zamku o nazwie Kolno. Wzniesiony w końcu 

XIII w. u ujścia Stobrawy i Budkowiczanki do 

Odry stanowił  strażnicę-komorę celną 

strzegącą wschodniej granicy księstwa 

wrocławskiego, później brzeskiego. Po 1317 

roku książę brzeski Bolesław III przeniósł 

komorę do Brzegu a sam zamek odsprzedał w 

ręce prywatne. Właścicielem została rycerska 

rodzina Biessów, którzy w późniejszych latach 

wybudowali wygodniejszy zamek w  

sąsiednich Karłowicach. Warownia Kolno po 

wojnach husyckich podupadła i do dnia 

dzisiejszego pozostały po niej tylko nikłe ślady 

na prywatnym polu w Starych Kolniach. 

 

      Pozostałości zespołu folwarcznego 

zachowały się w Rybnej. Znajdował się on w 

centrum wsi. Do dnia dzisiejszego przetrwał 

jedynie wielki, prostokątny majdan oraz jeden 

 
il. 52. Stare Kolnie – pozostałości zamku Kolno 

 
il. 53. Rybna – majdan dawnego folwarku 

bok zabudowy folwarcznej. Składa się na nią dom-spichlerz (ul. Kościelna 2) zbudowany w 2 

ćwierci XIX w. oraz długa obora z końca tegoż stulecia. 

 

      Wspomniane zamki w Karłowicach i Starych Kolniach są jedynymi budowlami stanowiącymi 

dawne siedziby rycerskie. Oba znajdują się w dolnośląskiej części Gminy.  Dotyczy to również 

pozostałości zespołu folwarcznego w Rybnej. We wschodniej części brak jest zespołów 

dworskich czy pałacowych. Wynika to z faktu, że dwie średniowieczne wsie Popielów i Stare 

Siołkowice stanowiły bezpośrednią własność książęcą, a w późniejszych czasach królewską. Nie 

rozwinęła się tu gospodarka folwarczna. Mieszkańcy świadczyli swe powinności wobec zamku w 

gotówce, bądź odpracowywali w okolicznych lasach i przy drogach. Pod tym względem wyjątek 

stanowił folwark na „Klinku” który funkcjonował tu w XVI-XVIII w. 

 

4. Obiekty użyteczności publicznej 

 

4.1. Szkoły 

 

      Na terenie Gminy  znajduje się sześć 

zabytkowych budynków szkolnych. Najstarszy 

z nich pochodzi z 1885 r. i znajduje się w 

Stobrawie. Nieco młodszy budynek dawnej 

szkoły znachował się w Kurzniach. Na dzień 

dzisiejszy jest częściowo użytkowany jako 

dom, w dużej części pozostaje jednak 

nieużytkowany.  Z początku XX w. pochodzi 

zespół zabudowań szkoły w Popielowie (1901 

 

 

 

 

 
il. 54. Stobrawa - szkoła 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_III_Rozrzutny
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r.), w którego skład wchodzi również dom 

nauczyciela (1902 r.). Mniej więcej w tym 

samym czasie mogła powstać szkoła w 

Starych Siołkowicach. Wymienione budynki, 

za wyjątkiem szkoły w Stobrawie 

reprezentują surowy styl ceglany  

rozpowszechniony w pruskim budownictwie 

mniej więcej od połowy XIX w. i popularny 

aż po początek XX w. Budynek szkoły w 

Popielowskiej Kolonii mógł powstać w 4 

ćwierci XIX w., został jednak gruntownie 

przebudowany w latach 20 XX w. 

Najmłodszym z zabytkowych budynków  
 

il. 55. Popielów - szkoła 

szkolnych jest zbudowana w około 1930 r. szkoła w Lubieni – obecnie nieużytkowana. 

Towarzyszy jej nieco starszy dom nauczyciela oraz charakterystyczny budynek gospodarczy 

wzniesiony w konstrukcji ryglowej.   
 

4.2 Stacje kolejowe i towarzysząca im infrastruktura 

 

Pod koniec XIX w.  poprowadzono 

prawobrzeżną nitkę kolejową łączącą 

Wrocław z Opolem. Linia przebiega przez 

cztery wsie na terenie Gminy – Stare i Nowe 

Siołkowice, Popielów i Karłowice. Stacje  

powstały w Popielowie i Karłowicach. Jednej 

i drugiej towarzyszą zabudowania związane 

z infrastrukturą kolejową oraz budynki 

mieszkalne dla osób zajmujących się jej 

obsługą – w większości wzniesiono je w 1 

ćwierci XX w. Spośród dwóch stacji 

zabytkowy charakter zachowała jedynie ta w 

Popielowie. Zbudowano ją około 1925 r., w 

formie nawiązuje do niewielkiego wiejskiego 

budynku mieszkalnego. Stacji towarzyszy 

szalet wzniesiony w konstrukcji szkieletowej 

oraz dwa domy kolejarzy. Do jej zespołu 

można zaliczyć również budynek kolejowy 

położony już na terenie Starych Siołkowic 

(Klapacz 131) oraz towarzyszącą mu 

nastawnię. Budynek stacji w Karłowicach 

został gruntownie przebudowany i utracił 

cechy zabytkowe. W jego sąsiedztwie 

zachowała się natomiast  kolonia trzech 

jednorodzinnych domków kolejarskich  z 

pierwszej dekady XX w. W zespole stacji, po 

drugiej stronie torów kolejowych stoi  

 
il. 56. Popielów – stacja kolejowa 
 

 
il. 57. Karłowice – wieża ciśnień i trafostacja w 

          zespole stacji kolejowej 

zabytkowa wieża ciśnień i towarzysząca jej trafostacja. Na terenie Karłowic znajduje się 

ponadto nastawnia kolejowa przy ul Brzeskiej oraz, obecnie opuszczony, dom dróżnika 

stojący w połowie drogi do Kurzni 

 



 26 

4.3 Karczmy 

 
     Karczmy były nieodzownym elementem 

niemal każdej wsi. Powstawały już w 

średniowieczu, niekiedy przywilej czerpania 

z nich zysków należał do sołtysa lub 

właściciela wsi. Ich funkcjonowanie 

związane było z obsługą miejscowej 

ludności. We wsiach położonych przy tzw. 

Szlaku Wołowym (droga, którą pędzono 

bydło z Podola na targi do Brzegu) 

powstawały karczmy związane z obsługą 

ruchu tranzytowego. Dotyczy to głównie 

Starych Siołkowic i Popielowa, oddalonych o 

jeden dzień drogi od Brzegu. Zatrzymywano 

się tu na dłuższy popas w związku potrzebą 

„regeneracji” bydła po długiej podróży. Przy 

drodze tej położone były również Stare 

Kolnie oraz Stobrawa. Pierwotnie karczmy 

były budynkami drewnianymi, dopiero w 1 

połowie XIX w. zaczęto wznosić budynki 

murowane. Najstarszą zachowaną karczmą 

na terenie Gminy wydaje się być dawna 

karczma przy ul. Jakuba Kani 11 w 

Stobrawie wzniesiona prawdopodobnie w 2 

ćw. XIX w. Po 1945 roku. budynek pełnił 

funkcję administracyjną, dzisiaj mieści się tu 

wiejska świetlica i biblioteka. Druga karczma 

w tej wsi pochodzi z 4 ćwierci XIX w. i stoi 

przy ul. Witosa 34. Obecnie znajduje się w 

niej sklep. Na połowę XIX w. można 

datować budynek dawnej karczmy w Rybnej. 

Znajduje się on przy ul.  Odrzańskiej 6 i 

obecnie pełni funkcję domu.  W latach 60 

XIX w. mogła powstać wielka karczma w 

Kurzniach, przy ul. Reymonta 1. Towarzyszy 

jej rozległy majdan oraz zabudowania 

gospodarcze. Około roku 1875 mógł powstać 

budynek karczmy w Popielowskiej Kolonii 

przy ul. Reymonta 1. Towarzyszy jej stodoła. 

Oba budynki, podobnie jak cała zagroda są 

dzisiaj opuszczone. W Starych Siołkowicach 

zachowały się aż trzy budynki, które można 

łączyć z funkcją karczmy. Dwa z nich  do 

dnia dzisiejszego pełnią swoją pierwotną 

funkcję punktów gastronomicznych. 

Karczmę w Siołkowicach wymienia już 

dokument z roku 1322 – należała ona do 

Stanka Wolnego. Stała po wschodniej stronie 

owalu, mniej więcej w połowie jego 

 
il. 58. Stobrawa - dawna karczma przy ul. Jakuba Kani 

          11, obecnie biblioteka 

 
il. 59. Kurznie - dawna karczma przy Reymonta 1 

 
il. 60. Stare Siołkowice - dawna karczma, ul. Michała 48 

 
il. 61. Lubienia -  dawna karczma, ul. Wiejska 53, obecnie 

          dom 
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długości. Lokalizacji tej odpowiada  

położenie budynku stojącego przy ul. 

Michała 48. Jest on jednak zdecydowanie 

młodszy i pochodzi dopiero z 2 dekady XX 

w. Obecnie mieści się w nim sklep 

wielobranżowy. O trzy, może cztery dekady 

starszy jest budynek karczmy przy ul. 

Klapacz 23, również dzisiaj pełniący funkcję 

restauracji. Około 1900 r powstał budynek 

karczmy przy ul Błonie 10, w której obecnie 

mieści się pizzeria. Z tego samego czasu 

pochodzą zabudowania karczmy w Nowych 

Siołkowicach przy ul. Pokojskiej 3. Obok 

głównego budynku znajduje się tu również 

wozownia oraz sala widowiskowo-taneczna. 

Obecnie obiekt pełni funkcję mieszkalno-

gospodarcze. Dwie karczmy znajdują się w 

Lubieni. Starsza, większa stoi przy ul. 

Pokojskiej 2. i powstała w 4 ćwierci XIX w. 

Obecnie mieści się w niej restauracja i sklep. 

Druga stoi przy ul. Wiejskiej 53. Zbudowano 

ją około 1925 r. Po ostatniej wojnie, przez 

wiele lat w jej sali widowiskowo-tanecznej 

odprawiano katolickie nabożeństwa. Pod 

względem architektonicznym najciekawiej 

przedstawiają się zabudowania dawnej 

karczmy w Karłowicach. Położone w 

sąsiedztwie kościoła ewangelickiego 

wzniesione zostały około roku 1910. 

Założono je na planie litery L. Skrzydło od 

strony kościoła mieściło salę taneczno 

widowiskową. Zbudowano je z cegły z 

użyciem konstrukcji ryglowej w szczycie.  

 

 

 

4.4 Remizy strażackie 

 

 

      Zagrożenie pożarowe sprawiało, że 

niemal w każdej wsi powstała remiza 

strażacka – czyli budynek na pomieszczenie 

wozu strażackiego i innego sprzętu 

przeciwpożarowego. Największy zespół 

zabudowań tego rodzaju powstał w Starych 

Siołkowicach – zlokalizowany w centrum 

wsi, wskutek przebudów utracił walory 

zabytkowe. W pozostałych wsiach są to 

jednoprzestrzenne budyneczki przykryte 

dachem dwuspadowym, z wrotami w ścianie 

    
    il. 62. Nowe Siołkowice -  dawna karczma,  

          ul. Pokoiska 3,     obecnie dom 

    
    il. 63. Popielowska Kolonia -  dawna karczma, 

          ul. Reymonta  1, opuszczona 

    
     il. 64. Karłowice -  dawna karczma, kościelna 11,  

               częściowo  nieużytkowana 

    
     il. 65. Stobrawa – remiza, ul. Reymonta 
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szczytowej. Taką formę mają remizy w 

Stobrawie i w Lubieni i Popielowskiej Kolonii. 

Najefektowniej przedstawia się remiza w 

Popielowie. Usytuowana w centrum wsi, w 

pobliżu kościoła, jest nieco większa od innych 

i posiada drewnianą, kwadratową wieżę.  

 

4.5 Leśniczówki 

 

     Na terenie tej wyjątkowo obfitującej w lasy 

gminy  znajdują się trzy zabytkowe 

leśniczówki. Dwie z nich powstały w 

Stobrawie. Efektowny jest zespół zabudowań 

leśnictwa zlokalizowany po obu stronach ul. 

Jakuba Kani. Pod numerem 17 stoi budynek 

główny o ciekawej ceglano-drewnianej 

architekturze, obok stoi stodoła o konstrukcji 

ryglowej z ceglanym wypełnieniem. Pod 

drugiej stronie drogi znajduje się niewielki 

budynek gospodarczy i stodoła w konstrukcji 

ryglowej. Wszystkie budynki powstały około 

1925 roku; dziś  nie pełnią już swej pierwotnej 

funkcji – zabudowania gospodarcze zostały 

opuszczone, a budynek główny pełni rolę 

domu. Druga stobrawska leśniczówka, 

powstała również około 1925 roku i do dzisiaj 

użytkowana jest zgodnie z pierwotnym 

przeznaczeniem. Ma formę rozległego 

domostwa na planie litery „T” łączącego 

funkcję administracyjną, mieszkalną i 

gospodarczą. Wzniesiono ją z cegły z użyciem 

drewnianych szalunków w szczytach.  Trzecia 

leśniczówka znajduje się w Lubieni; 

wzniesiono ją około 1900 roku.  Stoi w 

centrum wsi, naprzeciw kościoła 

ewangelickiego. Ma formę niewielkiego domu 

o ceglanym licu, wzniesionego na podmurówce 

z kamienia wapiennego. Obok stoi niewielka 

stodoła o konstrukcji ryglowej.  

 

5. Domy i budynki  

    mieszkalno-gospodarcze 

 
W najdawniejszych czasach w zabudowie 

mieszkalnej i gospodarczej wszystkich wsi 

dominowało budownictwo nietrwałe, 

realizowane najczęściej z użyciem drewna. 

Pierwotnie była to utożsamiana ze 

słowiańszczyzną konstrukcja zrębowa. Od 

schyłku średniowiecza, aż po XIX w. we  

    
    il. 66. Popielów – remiza, ul. Kościuszki  17  

  
  il. 67 Stobrawa – zespół zabudowań leśniczówki przy ul. 

          Jakuba Kani 17 

  
   il. 68. Lubienia – leśniczówka, ul. Wiejska  41 

  
Il. 69. Nieistniejąca chałupa w Popielowie,reprodukcja     

           z książki o. H. Kałuży SVD i T. Weber, s. 117 
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wsiach należących do księstwa legnicko-brzeskiego często stosowano konstrukcję ryglową z 

wypełnieniem szachulcowym (chrust oblepiony gliną z sieczką). Wsie górnośląskie w 

dalszym ciągu pozostawały przy konstrukcji zrębowej. Konstrukcja ryglowa, utożsamiana z 

kulturą niemiecką, jeżeli się pojawiała na tym terenie, to najczęściej w inwestycjach 

realizowanych przez państwo pruskie. 

 

Obecnie na terenie Gminy zachował się tylko 

jeden przykład domu drewnianego – jest to 

niewielka chałupa stojąca przy ul. Wolności 

23 w Popielowie. Wzniesiona w konstrukcji 

zrębowej prawdopodobnie na początku XIX 

w.; pierwotnie kryta była strzechą, obecnie 

posiada blaszane poszycie.  

 

      Od najdawniejszych czasów domy 

ustawiano szczytowo – krótszym bokiem do 

ulicy lub placu. Zabudowania gospodarcze 

realizowano w głębi posesji, ze stodołą 

ustawioną prostopadle do budynku mieszkal- 

 
il. 70. Popielów – chałupa, ul. Wolności 23 

nego. Odstępstwo od tej reguły stanowiła zabudowa Nowych Siołkowic. W tej 

fryderycjańskiej kolonii  dom i stodoła stały naprzeciw siebie po obu stronach gumna, 

ustawione szczytem do ulicy. 

 

       Za najstarszy murowany dom na terenie 

Gminy należy chyba uznać ten, który stoi 

przy ulicy Powstańców Śląskich 36. Powstał 

na początku XIX w., a być może jeszcze 

wcześniej. W bryle nawiązuje jeszcze do 

wielkiej drewnianej chałupy przykrytej 

wysokim czterospadowym dachem. Posiada 

podmurówkę z kamieni polnych. Ściany 

ujęto narożnymi lizenami. Przestrzeń miedzy 

nimi wypełniono tynkiem fakturalnym – jest 

to sposób artykulacji charakterystyczny 

jeszcze dla budownictwa barokowego.  

 

        W 1 ćwierci XIX w. w nizinnej części 

Śląska wykształcił się typ budynku 

wiejskiego mocno wydłużonego, 

ustawionego szczytem do drogi, łączącego w 

sobie funkcję mieszkalną od frontu i 

gospodarczą w głębi. Ten typ zabudowy 

zdominował całe budownictwo wiejskie 

regionu aż po pierwsze dziesięciolecia XX 

w. Najstarsze tego typu realizacje 

charakteryzują się stosunkowo niskimi 

ścianami i bardzo wysokim dachem. Szczyt 

często wykańczano tzw. „kocim biegiem” 

czyli rodzajem schodków wykonanych z 

nietynkowanej cegły. Jest to technologia 

 
il. 71. Popielów – dom, ul. Powstańców Śl. 36 

 

 
il. 72. Kurznie – budynek mieszk.-gosp. 

          ul. Mickiewicza 2 
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wywodząca się jeszcze z tradycji 

budownictwa gotyckiego. Za najstarszy tego 

typu budynek należy uznać ten, który stoi 

przy ulicy Mickiewicza 2 w Kurzniach. 

Podobny w formie jest budynek w Stobrawie 

przy ul. Jakuba Kani 14,  przy ul. Kościuszki 

25 w Popielowie oraz przy ul. Szkolnej 5 w 

Popielowskiej Kolonii (obecnie ruina). 

Podobne rozwiązania szczytów 

wykończonych „kocim biegiem” spotykamy 

również w realizacjach późniejszych: ul. 

Klapacz 39 i ul. Piastowska 1 i Błonie 20 w 

Starych Siołkowicach (2 ćw. XIX w.), ul. 

Dworcowa 34 w Popielowie, ul. Szkolna 10B 

w Popielowskiej Kolonii (3 ćw. XIX w.).  

 

 

      W 2 ćwierci XIX w pojawia się inny typ 

ukształtowania elewacji frontowej z 

trójkątnym szczytem odciętym poziomo 

gzymsem. Tego rodzaju rozwiązanie 

odnajdujemy głównie w domach z około 

połowy XIX w.: przy ul. Powstańców 

Śląskich 28 w Popielowie, przy ul. Brzeskiej 

13 w Karłowicach, przy ul. Michała 36 w 

Starych Siołkowicach i nieco młodszy (około 

1860) przy ul. Michała 31. Odmianą tego 

wariantu jest szczyt trójkątny z krótkimi 

odcinkami gzymsów u nasady: ul. Wolności 

7, ul. Opolska 7 w Popielowie, ul. Michała 

40 w Starych Siołkowicach. Wariant 

piętrowy tego typu rozwiązania spotykamy w 

budynku przy ul. Kościelnej 1 w 

Karłowicach i przy ul. Michała 29 w Starych 

Siołkowicach ze szczytem ściętym 

naczółkiem dachu.  

 

 

       Rzadkość stanowią budynki o układzie 

kalenicowym, z sienią na osi pochodzące z 1 

połowy XIX w. Tego rodzaju rozwiązanie 

spotykamy przy ul. Leśnej 12 w Kuźnicy 

Katowskiej oraz przy ul. Polnej 7 w 

Stobrawie. Ostatni z budynków położony jest 

w przysiółku Odłogi – nie wykluczone, że 

można go łączyć ze znajdującą się tu niegdyś 

karczmą Schwinz.   

 

 

 

   
   il. 73. Stobrawa – budynek mieszk.-gosp. 

          ul. Jakuba Kani 14 

   
   il. 74. Popielowska Kolonia – budynek mieszk.-gosp. 

          ul. Szkolna 10B 

   
   il. 75. Popielów – budynek mieszk.-gosp., obecnie 

          bank, ul. Powstańców Śl. 28 

    
   il. 76. Kuźnica Katowska – budynek mieszk.-gosp.,  

        ul. Leśna 12 
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       W ostatnich dziesięcioleciach XIX w. 

pojawiają się wielkie budynki mieszkalno-

gospodarcze o fasadach bardziej 

rozbudowanych, często z dekoracją o 

cechach neoklasycystycznych. Należy tu 

wymienić budynek przy ul. Partyzantów 11 

w  Starych Kolniach z 1864, Odrzańskiej 48 

w Rybnej z 1865, Dworcowej 6 w 

Popielowie zbudowany w 1872 r.,  W tym 

samym czasie w Stobrawie spotykamy 

popularne  w innych wsiach ziemi brzeskiej, 

rozwiązania szczytów z rodzajem aediculi na 

osi: domy przy ul. Witosa 31, 36.  

 

       Charakterystyczną cechą niektórych 

domów głównie w Popielowie, którą można 

by określić mianem regionalizmu, jest 

dekoracja w postaci ażurowych 

ceramicznych kafli umieszczanych u nasady 

szczytu i w linii tuż pod okapem. Dekorację 

tego typu widzimy na budynkach przy ul. 

Kościuszki 8, 12, 27  w Popielowie.  

Spotykamy ją również w pobliskiej Lubieni 

przy ul. Wiejskiej 6, 58, 61, a także w 

Kaniowie przy ul. Wiejskiej 3, 53. 

 

               Za rodzaj regionalizmu można 

również uznać budynki o fasadach ujętych w 

narożne, kanelowane lizany lub pilastry. 

Pochodzą one głównie z końca XIX i 

początku XX w. Takie rozwiązania 

reprezentują budynki przy ul. Opolskiej 9 (w 

ramach tej posesji znajdują się dwa domy), 

ul. Klasztornej 4 i 5, ul. Kościuszki  29, ul.  

Wolnosci 9 w Popielowie, spotykamy je 

również w Lubieni przy ul. Wiejskiej 2.  

 

W budynkach mieszkalno-gospodarczych, 

obok funkcji mieszkalnej zwykle 

umieszczano obory i stajnie. Wynikało to z 

najstarszej tradycji wspólnego mieszkania 

ludzi i zwierząt gospodarskich. Od tej reguły 

znajdujemy jednak odstępstwa. Na terenie 

gminy znajdujemy dwa obiekty łączące 

funkcję domu na parterze i spichlerza na 

wyższych poziomach. Jeden znajduje się w 

Karłowicach przy ul. Młyńskiej 16, drugi w 

Rybnej , przy ul. Kościelnej 2. Oba 

wzniesiono w 2 ćwierci XIX w. i ich 

powstanie należy łączyć ze znajdującymi się 

 

 
 il. 77. Popielów – budynek mieszk.-gosp.,  ul. Dworcowa 6 

  
 il. 78. Popielów – detal z budynku, ul. Kościuszki 12  

 
il. 79. Popielów – budynek mieszk.-gosp., ul. Klasztorna 4 

 
il. 80. Karłowice – dom-spichlerz, ul. Młyńska 16 
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tu niegdyś folwarkami. Inne odstępstwo od 

opisanej wyżej reguły stanowią budynki 

skupiające pod jednym dachem dom i 

stodołę. Tego typu rozwiązania znajdujemy  

w Kaniowie przy ul. Wiejskiej 7 i 40, a także 

w Popielowie przy ul. Dworcowej 2. 

Wszystkie trzy, o układzie kalenicowym, 

wzniesiono na początku XX w. 

 

 

Przez cały XIX w. w większości wznoszono 

budynki mieszkalne w połączeniu z 

gospodarczymi. Rzadkością były budynki 

wolnostojące o przeznaczeniu wyłącznie 

mieszkalnym. Spotykamy je owszem na 

początku XIX w. w wymienionych 

najstarszych domach (chałupach) w 

Popielowie przy ul. Powstańców Śląskich 36 

i Wolności 23, są to w 1 połowie XIX w. 

jednak wyjątki. Również z 2 połowy XIX w. 

pochodzą tylko nieliczne przykłady 

samodzielnych domów. Na lata 60 XIX w 

można datować dom przy ul Witosa 15 w 

Stobrawie; nieco młodszy jest budynek przy 

ul Witosa 23  –  oba mocno przebudowane, 

mają układ kalenicowy. Podobny w formie 

jest dom przy ul. Brzeskiej 27 w 

Karłowicach.  W roku 1899 wzniesiono dom 

przy ul. Opolskiej 9 w Popielowie.  

 

 

        Budynki o funkcji wyłącznie 

mieszkalnej zaczynają się upowszechniać 

dopiero w pierwszych dziesięcioleciach XX 

w. Zwykle uzyskują one  formę niewielkich 

domów jednorodzinnych, jaką możemy 

spotkać zarówno na obszarach wiejskich, jak 

i na obrzeżach miast. Niektóre 

charakteryzują się wyszukaną architekturą i 

noszą cechy zabudowy willowej. Do 

najciekawszych przykładów tego typu 

realizacji nalążą:  dom przy ul. Pokojskiej 1 

w Nowych Siołkowicach z około 1915 r. z 

kolumnowym gankiem, przykryty dachem 

mansardowym; dom przy ul. Opolskiej 30 w 

Popielowie z około 1915, z 

charakterystycznym, dwukondygnacyjnym 

gankiem, dom przy ul. Mickiewicza 53 w 

Kurzniach z około 1925 roku, przykryty 

dachem mansardowym; dom przy ul. 

 
il. 80. Kaniów – dom ze stodołą, ul. Wiejska 40 

 
il. 81. Popielów– dom, ul. Opolska 9 

 
il. 82. Nowe Siołkowice – dom, ul. Pokojska 1 

 
il. 83. Popielów – dom, ul. Opolska 30 
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Dworcowej  64 w Popielowie z około 1925 r. 

Do grupy domów jednorodzinnych z 

początku XX w. należy zaliczyć również  

kolonię wspomnianych wcześniej trzech 

domów kolejowych przy ul. Dworcowej w 

Karłowicach.  

 

 
W pierwszych dziesięcioleciach XX w. 

pojawiły się również budynki wielorodzinne. 

Trzy z nich należy łączyć z koleją – 

wspomniane budynki w Popielowie przy ul. 

Dworcowej  65 i 67, oraz w Starych 

Siołkowicach przy ul. Klapacz131.  Ciekawe 

przykłady domów  wielorodzinnych o 

modernistycznej architekturze z lat 20 XX w. 

stoją w Starych Siołkowicach przy ul. 

Michała 12 i Klapacz 54. Na terenie gminy 

znajduje się również budynek, który posiada 

cechy kamienicy – jest to zbudowany na 

pocz. XX w. dom przy ul Dworcowej 84 z 

elementami architektury secesyjnej, obecnie 

mocno przebudowany. 

 

 

               Opisane wyżej budynki 

mieszkalno-gospodarcze, jak i pełniące 

wyłącznie funkcję mieszkalną posiadają 

wspólna cechę – są zbudowane z cegły i  w 

większości z zewnątrz otynkowane. Na 

terenie gminy spotykamy znaczną ilość 

domów i budynków mieszkalno 

gospodarczych wzniesionych w tak zwanym 

stylu ceglanym, czyli z elewacjami 

licowanymi cegłą. Pochodzą zazwyczaj z 

pierwszych dekad XX w.  Najwięcej tego 

typu budynków znajduje się na terenie wsi, 

które założono w okrsie kolonizacji 

fryderycjańskiej, głównie w Kaniowie, 

Lubieni i Nowych Siołkowicach. 

Sporadycznie spotykamy je również we 

wsiach pozostałych. W przypadku Kaniowa i 

Nowych Siołkowic możemy mówić o swego 

rodzaju miejscowych odmianach zabudowy. 

W Nowych Siołkowicach spotykamy trzy 

budynki mieszkalno gospodarcze o 

charakterystycznych szczytach z ostrołuczną 

niszą- kapliczką na osi – ul. Kupska 25 i 21.  

Inne ciekawsze domy i budynki mieszkalno-

gospodarcze o elewacjach licowanych cegłą 

 
il. 84. Karłowice – dom, ul. Dworcowa 1 

 
il. 85 Stare Siołkowice – dom, ul. Michała 12 

 
il. 86. Nowe Siołkowice – budynek mieszk.-gosp., ul.   

          Wiejska 25 

 
il. 87. Kuźnica Katowska – budynek mieszk.-gosp., ul.   

          Leśna 8 
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znajdują się w Kuźnicy Katowskiej przy ul. 

Leśnej  8, i w Popielowie przy ul. 

Powstańców Śląskich  20, w Lubieni przy ul.  

Wiejskiej 7. Ciekawym budynkiem, 

aczkolwiek tynkowanym, w którym cegły 

użyto do celów dekoracyjnych jest dom przy 

ul Witosa 10 w Stobrawie, oraz budynek 

mieszkalno gospodarczy przy ul. Szkolnej 3 

w Popielowskiej Kolonii.  

 

6. Budynki gospodarcze 

 
     Istotny element zabudowy każdej wsi 

stanowią zabudowania gospodarcze, są to 

głównie obory, stajnie i stodoły. Obiekty te 

stanowią integralny element 

zagospodarowania poszczególnych zagród. 

Pierwotnie budowano je wyłącznie z drewna 

w konstrukcji wieńcowej lub, w zachodniej 

części gminy,  w konstrukcji ryglowej. Wraz 

z nastaniem XIX w. coraz częściej zaczęto 

wznosić obiekty murowane. W przypadku 

obór i stajni łączono je pod jednym dachem z 

częścią mieszkalną, w formie opisanych 

wyżej budynków mieszkalno- 

gospodarczych.  

 

6.1 Obory i stajnie 

 

       Na terenie Gminy Popielów znajdujemy 

tylko nieliczne budynki tego typu stawiane 

indywidualnie. Najstarszym, pochodzącym z 

lat 60 XIX w. jest budynek gospodarczy przy 

ul. Kościuszki 41 w Popielowie, mieszczący 

pierwotnie oborę i zapewne stajnię –  

wolnostojący, ustawiony szczytem do drogi. 

Nieco młodsza jest obora stojąca w zespole 

młyna wodnego w Popielowie przy ul. 

Opolskiej 36, wzniesiona w 4 ćw. XIX w, 

wolnostojąca w układzie kalenicowym 

bezpośrednio przy ulicy. Pod koniec XIX w. 

wzniesiono wielką oborę (w typie obór 

folwarcznych) w Kurzniach przy ul. 

Mickiewicza 45. Zbudowana z cegły, o 

nietynkowanych elewacjach przylega do 

młodszego budynku mieszkalnego. Podobny 

charakter ma obora przy ul. Młyńskiej 16 w 

Karłowicach, również nietynkowana, 

wzniesiona około 1915 r. Wolnostojący 

budynek stajni, wzniesiony w 3 ćw. XIX w. 

 
il. 88. Popielowska Kolonia – budynek mieszk.-gosp.,    

           ul.  Szkolna 3 

 
il. 89. Popielów – budynek gosp., ul. Kościuszki 41   

            
 il. 90. Popielów – obora., ul. Opolska 36 

   
il. 91. Kurznie – obora., ul. Mickiewicza 45 
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znajduje się w zespole dawnej karczmy w 

Kurzniach. Ciekawy budynek gospodarczy, 

mieszczący oborę i stajnię znajduje się w 

stobrawskim przysiółku Odłogi przy ul. 

Polnej 7 - zbudowany  w 1901 r. z cegły i 

drewna, nietynkowany. 

 

6.2 Stodoły 

 

     Do początku bieżącego roku przy ul. 

Piastowskiej 2 w Starych Siołkowicach stała 

drewniana stodoła wzniesiona w konstrukcji 

zrębowej prawdopodobnie jeszcze w 

początkach XIX w. Był to ostatni zabytek 

drewnianego budownictwa zrębowego na 

terenie gminy. Stanowił świadectwo 

najstarszej tradycji budowlanej regionu, 

które dominowało tu aż po połowę  XIX w. 

Niestety stodoła została rozebrana w związku 

z koniecznością poszerzenia chodnika. Kilka 

stodół drewnianych wzniesionych w 

konstrukcji ryglowej zachowało się 

natomiast  w dolnośląskiej części gminy. Są 

to konstrukcje szkieletowe wypełnione 

chrustem i gliną (szachulcem), czasami 

cegłą, niekiedy też szalowane deskami; 

często wymienione technologie łączą się w 

jednym zabytku. Za najstarsze obiekty tego 

typu należy chyba uznać stodoły w Rybnej 

przy ul. Odrzańskiej 46 z wypełnieniem 

szachulcowym,  przy ul. Brzeskiej 19 i 22 

oraz Kościelnej 7 w Karłowicach  z 

wypełnieniem ceglanym i szachulcowym. 

Wszystkie wzniesione około połowy XIX w. 

Nieco młodsze są stodoły w Stobrawie, w 

zespole szkoły (z 3 ćw. XIX w.) i przy ul. 

Odrzańskiej 31 w Rybnej z końca XIX w. 

Jedyny przykład stodoły o konstrukcji 

ryglowej w górnośląskiej części Gminy 

znajduje się w Lubieni, w zespole 

leśniczówki. W tym przypadku zastosowanie 

takiej konstrukcji, nie mającej związku z 

lokalną tradycją budowlaną, należy łączyć 

raczej z preferencjami administracji pruskiej.  

      

 

 

 

 

 

 
il. 92. Stobrawa – budynek gosp.., ul. Polna 7 

 
il. 93. Stare Siołkowice – stodoła, ul. Piastowska 2a 

 
il. 94. Rybna – stodoła, ul. Odrzańska 46 

 
il. 95. Karłowice– stodoła, ul. Brzeska 19 



 36 

 Z 2 ćwierci XIX w. pochodzi najstarszy 

przykład stodoły o murowanej konstrukcji 

słupowej z drewnianym wypełnieniem 

przestrzeni między słupami. Znajduje się ona 

przy ul. Michała 44-46 w Starych 

Siołkowicach. Nieco młodsze przykłady tego 

typu rozwiązań znajdujemy w  Popielowskiej 

Kolonii przy ul. Wiejskiej 11 z połowy XIX 

w. i na Wielopolu w Popielowie przy ul. 

Powolnego 21 z lat 60 XX w. 

 

 

        Najstarsze przykłady stodół w całości 

murowanych pochodzą z 3 ćwierci XIX w. 

Najciekawsze z nich znajdują się w 

Popielowskiej Kolonii przy ul. Reymonta 1 i 

w Kurzniach, przy ul. Reymonta 1 – obie w 

zespołach dawnych karczm. 

 

 

6.3 Lamusy i spichlerze 

 

       Jednym z najstarszych budynków 

gospodarczych na terenie Gminy był lamus 

przy ul. Michała 9 w Starych Siołkowicach. 

Został on jednakże rozebrany w roku 2007. 

Wzniesiono go na początku XIX w. jeszcze 

w tradycji budownictwa barokowego. 

Wnętrza miał sklepione kolebkowo oraz 

przykryte nagim stropem belkowym na 

sosrębach. Był to zabytek ze wszech miar 

godny zachowania, stanowił unikalny już, a 

niegdyś rozpowszechniony typ niewielkiego 

spichlerza gospodarskiego. Ostatni przykład 

tego typu budynku, jednak młodszy o prawie   

pół wieku  znajduje się w Popielowskiej 

Kolonii, przy ul. Szkolnej 5. Wnętrze ma 

również przykryte sklepieniem kolebkowym; 

niestety obiekt jest opuszczony i poważnie 

zagrożony. 

 

 

        Spichlerz o znacznie większych 

gabarytach zachował się w zespole młyna 

wodnego w Karłowicach. Wzniesiono go na 

początku XX w. z cegły. Ma nietynkowane 

elewacje i niski dach. Jego forma nosi 

cechy budownictwa przemysłowego. 

 

 

 
il. 96. Stare Siołkowice– stodoła, ul. Michała 44-46 

 
il. 97. Popielowska Kolonia– stodoła, ul. Reymonta 1 

 
98. Stare Siołkowice – lamus, ul. Michała 9 

 
99. Popielowska Kolonia– lamus, ul. Szkolna 5 
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6.4 Gołębniki 

 
      Te niewielkie obiekty gospodarcze 

dawniej znajdowały się niemal w każdej 

zagrodzie. Budowano je z drewna w formie 

niewielkiego „budyneczku” umieszczonego 

na wysokim słupie. Do dnia dzisiejszego 

zachowały się jedynie dwa gołębniki tego 

rodzaju, oba znajdują się w Popielowie: przy 

ul. Opolskiej 30 z 1925 r. i Opolskiej 2. 

 

7. Budynki produkcyjne 

 
     Od najdawniejszych czasów mieszkańcy 

poszczególnych wsi zajmowali się obok 

uprawy roli również innymi zajęciami 

związanymi głównie z obsługą rolnictwa i 

zaspakajającymi inne potrzeby okolicznej 

ludności. Z czasem wykształciły się odrębne 

profesje, na przykład młynarza, czy kowala. 

Rzemieślnicy ci należeli zwykle do 

najbogatszych mieszkańców wsi. 

 

7.1 Młyny i wiatraki 

 
        Młynarstwo było jedną z najbardziej 

intratnych profesji. O istnieniu młynów w 

Popielowie i w Siołkowicach wspominają już 

czternastowieczne dokumenty. Często 

młynarzami byli koloniści przybyli z terenów 

Niemiec i Czech. Do napędu młynów 

wykorzystywano nurty lokalnych rzek 

Brynicy i Stobrawy. Obiekty te 

funkcjonowały nieprzerwanie od 

średniowiecza, aż po czasy nam najbliższe. 

Były wielokrotnie przebudowywane, 

modernizowane, niszczone i budowane na 

nowo. Kresem ich funkcjonowania, nie tylko 

w Gminie Popielów, były  najczęściej  

przemiany gospodarcze ostatnich lat.  

 

 

     Wspaniałym zabytkiem techniki, a także 

zabytkiem budownictwa drewnianego był 

młyn, który niegdyś stał w Starych 

Siołkowicach, przy ul. Młyńskiej 9. 

Funkcjonował w tym miejscu już od 

średniowiecza. Obiekt wzniesiony na 

przełomie XVIII i XIX w, w konstrukcji 

zrębowej został przeniesiony do Muzeum 

           
       il. 100. Popielów – gołębnik, ul. Opolska 30 

 

 
il. 101. Stare Siołkowice – młyn wodny, reprodukcja z 

T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Śląska 

Opolskiego, Kraków 1974, s. 447 

 

 
il. 102. Popielów – młyn wodny, ul. Opolska 36 
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Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Na miejscu 

pozostały jedynie ruiny towarzyszących mu 

budynków oraz urządzeń wodnych.  

 

 

       Pozostałe dwa młyny wodne znajdują się 

w Popielowie i w Karłowicach. Młyn w 

Popielowie, napędzany nurtem Brynicy stoi 

na tym samym miejscu już od XIV w. 

Obecnie istniejący budynek o cechach 

przemysłowych powstał jednakże dopiero w 

roku 1927.  Nie można jednak wykluczyć, że 

do jego budowy wykorzystano mury budowli 

starszej. Nie wiadomo, kiedy powstał 

najstarszy młyn w Karłowicach. Obecny, 

napędzany nurtem Stobrawy wzniesiono w 

roku 1919 na terenie przyzamkowym. 

Wcześniej, według widoku Wernhera z 

połowy XVIII w. w tym miejscu nie było 

tego typu obiektu. Istniejąca, opuszczona 

budowla to obiekt o cechach przemysłowych. 

Zachowały się w nim liczne elementy 

infrastruktury związanej z napędem 

młyńskich urządzeń. 

 

 

       Przynajmniej od początków XIX w. w 

zakresie mielenia zboża pracę młynów 

wspomagały wiatraki. Niemal w każdej 

wiosce było ich kilka. Budowie wiatraków 

sprzyjały stosunkowo niskie koszty 

inwestycji oraz wiatry wiejące od strony 

Odry. Jeszcze do niedawna na terenie Gminy 

były zachowane trzy tego typu obiekty. 

Wszystkie stanowiły zabytki techniki oraz 

unikalne już przykłady historycznego  

budownictwa drewnianego. Dwa z nich stały  

w Starych Siołkowicach – wiatrak typu 

paltrak z początku XIX w. , przy ul. Bocznej 

6  i oddalony od niego kilkadziesiąt metrów 

koźlak z lat 40 XIX w, przy ul. Wiatraki 14. 

Wiatraki te spłonęły w nocy z 25 na 26 

kwietnia 2009r, co stanowi ogromną stratę 

dla dziedzictwa kulturowego gminy 

Popielów.  Trzeci wiatrak to również koźlak, 

wzniesiony w końcu XIX w.; stoi on w 

Popielowie przy ul. Wiatraki 7. 

 

 

 

  
 

il. 103. Karłowice – młyn wodny, ul. Młyńska 9 

 
 

il. 104. Stare Siołkowice –  wiatraki 

        
       il. 105. Popielów – wiatrak, ul. Wiatraki 7 
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7.2 Kuźnie 
 

        Kuźnie jeszcze do połowy XX w. były 

nieodzownym elementem każdej wsi. W 

niektórych miejscowościach było ich nawet 

kilka. Obecnie na terenie gminy Popielów 

nie zachował się ani jeden obiekt, który 

jednoznacznie wskazywałby na taką funkcje. 

Wyjątek może stanowić jedynie budynek w 

Popielowie przy ul. Wolności 25, wzniesiony 

w  1893 r. Jest to dom z przyległą częścią 

gospodarczą, której forma może wskazywać 

na to, że pierwotnie mieściła się tu kuźnia.  

 

7.3 Cegielnie, tartak 
 

         Od 1 połowy XIX w. na terenie gminy 

zaczęło się upowszechniać budownictwo 

ceglane. Początkowo cegły kształtowano 

ręczne, zazwyczaj indywidualnie dla potrzeb 

każdej inwestycji. W roku 1874 powstała 

pierwsza cegielnia w Popielowie. Również w 

niej cegły  kształtowano ręcznie w formach 

strycharskich. Jeszcze przed schyłkiem 

stulecia produkcję uprzemysłowiono, co było 

związane z rozbudową i modernizacją 

zakładu. Do dziś przy ul. Odrzańskiej 

zachowały się wielkie, częściowo już 

zrujnowane zabudowania przemysłowe z 

piecem do wypału i wysokimi kominami. W 

ich sąsiedztwie wznosi się willa właściciela. 

Zbudowana w  roku 1898, przebudowana w 

roku 1922 nosi cechy eklektyczne – jej 

wielkość oraz forma są wyrazem aspiracji 

Sylwestra Kani i jego Syna Jana.  

 

        Jeszcze przed końcem XIX w. powstała 

cegielnia w Starych Siołkowicach. Do dnia 

dzisiejszego zachował się po niej jedynie 

wysoki przemysłowy komin stojący na 

tyłach posesji przy ul. Powstańców Śl. 34. 

 

        W pobliżu popielowskiej cegielni Jan 

Kania  zbudował tartak ręczny. W roku 1898 

kupił go Franciszek Pawlik, który przeniósł 

zakład na obecne miejsce, czyli na ul. 

Dworcową 66. Z pośród zabudowań 

tartacznych zabytkowy charakter zachował 

jedynie budynek administracyjny wzniesiony 

około 1925 r.  

 
il. 106. Popielów – dom z kuźnią, ul. Wolności 25 

 
il. 107. Popielów – cegielnia, ul. Odrzańska 14 

 
il. 108. Popielów – willa właściciela cegielni, . 

      ul. Odrzańska 14 

 
il. 109. Popielów – budynek administracyjny tartaku, 

            ul. Dworcowa 66 
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8. Inne  
 

         W roku 1901 Jan Kania jako pierwszy 

zelektryzował swoją cegielnię w Popielowie. 

Na elektryfikację wsi trzeba było jednakże 

poczekać ponad dwa dzieięciolecia. Jeszcze 

przed I wojną światową podjęto 

elektryfikację niektórych miejscowości w 

okolicach Brzegu, nie objęła ona jednak wsi 

położonych po prawej stronie Odry. 

Wszystkie osady w położone na terenie 

gminy Popielów zaczęto elektryfikować 

dopiero około 1925. Z tego okresu pochodzą 

najstarsze trafostacje, które również należy 

uznać za zabytki – trafostacja w Nowych 

Siołkowicach ma w szczycie datę 1924. 

Wszystkie posiadają formę wieżową i od tej 

strony przypominają wieżowe kapliczki-

dzwonnice popularne w różnych rejonach 

Śląska. Na terenie gminy Popielów  

spotykamy dwa warianty tego typu budowli. 

Najbardziej rozpowszechnione są wieże ujęte 

w narożne lizany. Tego typu rozwiązanie 

spotykamy w okręgu opolskim, a co za tym 

idzie również we wsiach we wschodniej 

części Gminy Popielów. Drugi typ stanowią 

wieże o ścianach gładkich z długimi oknami 

szczelinowymi. Te z kolei spotykamy we 

wsiach  związanych z okręgiem brzeskim.    

 

          
          il. 110. Nowe Siołkowice – trafostacja 

          
           il. 111. Stare Kolnie – trafostacja 

       Krajobraz kulturowy Gminy tworzą obok budynków również inne składniki 

infrastruktury przestrzennej, które kształtowane przez wieki stały się elementem naszej 

codzienności. Mają one dla nas zwykle walor czysto użytkowy, rzadko, kiedy dostrzegamy 

ich historyczny wymiar. Możemy tu wymienić na przykład sieć dróg. Większość z nich 

powstała jeszcze w okresie średniowiecza, a tylko w czasach najnowszych nadano im 

współczesne walory użytkowe. Takim średniowiecznym traktem jest „Szlak Wołowy”. Jego 

odcinek, czyli  droga łącząca Opole z Brzegiem przebiega przez większość wsi położonych na 

terenie Gminy. Początek  drogi stanowią stepy Podola, a koniec wielkie targowisko w Brzegu, 

o którym wspomina w jednym ze swych utworów Jan Kochanowski.  Ciekawą historię ma 

droga wiodąca z głębi Borów Stobrawskich przez Stare Siołkowice ku brzegowi Odry. Kazał 

ją wybudować w roku 1316 książę opolski Bolko I. Transportowano nią ku Odrze drewno 

celem ominięcia komory celnej zlokalizowanej w zamku Kolno, należącym do księstwa 

brzeskiego. Pobierano tam bowiem cło od drewna spławianego Stobrawą i Budkowiczanką.  

 

        Źródłem utrzymania dla wielu dawnych mieszkańców okolicy były płynące tu rzeki. 

Łowiono w nich ryby, były one także ważnymi szlakami komunikacyjnymi. Dlatego też 

trwały nieustanne starania o utrzymanie ich spławności, co wiązało z ciągłym 

porządkowaniem nabrzeży. Rzeki stanowiły również poważne zagrożenie. Wylewy niszczyły 

niejednokrotnie dorobek pokoleń. Dlatego też trwała ciągła walka z zagrożeniem 

powodziowym. Podejmowano działania mające na celu regulację koryt i budowę wałów 
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przeciwpowodziowych. Pierwsze działania zmierzające do regulacji Odry podjęto już w 1 

połowie XVIII w. Ich rezultatem  są zbiorniki wodne Wysokie koło Popielowskiej Kolonii i 

Gęsie Jezioro (Staw) między Popielowem i Starymi Siołkowicami. W roku 1773 przystąpiono 

do zebrania wszystkich płynących ku Odrze cieków wodnych w jeden kanał zwany Żydówką. 

Budowała go okoliczna ludność kierowana przez specjalistów z Holandii i Meklemburgii. 

Ziemię pozyskaną z budowy kanału wykorzystano do budowy wałów przeciwpowodziowych 

wzdłuż Odry. Prace związane z regulacją rzeki trwały w następnych dziesięcioleciach. W ich 

wyniku koryto Odry zostało przesunięte o trzy kilometry na południe od Popielowa.  

 

      Rzeki przysparzały również  innych 

problemów. Trzeba było je forsować. W 

najdawniejszych czasach robiono to w 

miejscach gdzie występowały brody. Taki 

bród odrzański znajdował się na wysokości 

Popielowa, co pozostawało nie bez znaczenia 

dla rozwoju miejscowości. W późniejszych 

czasach zaczęto przerzucać mosty, które 

budowano z drewna. Trwałe konstrukcje 

powstały dopiero w okresie 

międzywojennym. Na terenie Gminy 

znajduje się duża liczba mostów 

przerzuconych zarówno przez płynące tu  

 
il. 112. Most na Budkowiczance między Popielowem 

            i Starymi Kolniami          
 

rzeki, jak i tereny podmokłe. Są to zazwyczaj konstrukcje żelbetowe o zbliżonej formie. Trzy 

z nich znajdują się w okolicy Starych Kolni. Most przerzucony w tym miejscu przez 

Stobrawę nosi datę 1921, natomiast most nad Budkowiczanką ma ciekawą konstrukcję 

łukową, wykonaną z żelbetu. Obiektów tych jednak nie objęto gminną ewidencją zabytków. 

 

         Rzeki przysparzały również  innych problemów. Trzeba było je forsować. W 

najdawniejszych czasach robiono to w miejscach gdzie występowały brody. Taki bród 

odrzański znajdował się na wysokości Popielowa, co pozostawało nie bez znaczenia dla 

rozwoju miejscowości. W późniejszych czasach zaczęto przerzucać mosty, które budowano z 

drewna. Trwałe konstrukcje powstały dopiero w okresie międzywojennym. Na terenie Gminy 

znajduje się duża liczba mostów przerzuconych zarówno przez płynące tu rzeki, jak i tereny 

podmokłe. Są to zazwyczaj konstrukcje żelbetowe o zbliżonej formie. Trzy z nich znajdują się 

w okolicy Starych Kolni. Most przerzucony w tym miejscu przez Stobrawę nosi datę 1921, 

natomiast most nad Budkowiczanką ma ciekawą konstrukcję łukową, wykonaną z żelbetu. 

Obiektów tych jednak nie objęto gminną ewidencją zabytków. 

         

IV STRUKTURA WŁASNOŚCI 

 

     Opracowaniem ewidencyjnym objęto łącznie 296 zabytków, których wykaz znajduje się w 

załączniku nr 1 do niniejszego opracowania.  Za kryteria decydujące o włączeniu obiektu do 

Gminnej Ewidencji Zabytków  przyjęto: 

- czas powstania – nie później niż lata 30 XX w. 

- stopień przebudowy i utraty walorów zabytkowych, 

- funkcję obiektu i wpływ jego formy na ogólny charakter zabudowy wsi, 

- wartość historyczną i artystyczną - to kryterium dotyczy tylko najcenniejszych zabytków. 
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Większość obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków  jest własnością 

prywatną. Obejmuje ona łącznie 224 zabytków, co stanowi 75,67 % zabytkowych zasobów 

gminy. W tym miejscu należy zaznaczyć, że jest to własność rozproszona. Właścicielami są 

osoby fizyczne, do których należą głównie domy i zabudowania gospodarcze. W prywatnych 

rękach pozostaje również: zamek w Karłowicach, ruiny zamku Kolno w Starych Kolniach, 

młyn, cegielnia, tartak oraz wiatrak w Popielowie, pozostałości cegielni, dawne karczmy w 

Starych Siołkowicach, dawne karczmy w Kurzniach i  w Lubieni.   

 

     Własność wyznaniową stanowi 18 obiektów, co daje  6,08 % zabytkowych zasobów 

gminy. Własność tę reprezentuje głównie Kościół Rzymsko-Katolicki. Należy do niego 

większość kościołów, plebanie, obiekty cmentarne. Własnością gminy protestanckiej jest 

natomiast kościół w Lubieni oraz towarzyszący mu cmentarz i pastorówka. 

      

       Pewna część obiektów zabytkowych pozostaje we władaniu Gminy. Jest ich  łącznie 19,  

co stanowi 6,41 %. Są to głównie budynki szkolne, kapliczki stojące w pasie dróg gminnych 

oraz cmentarz ewangelicki w Popielowskiej Kolonii. 

 

      Do państwa należy  33 zabytki, co stanowi 11,14%. Są to głównie budynki związane z 

infrastrukturą kolejową, a także wieże trafostacji. 

 

     W przypadku 2 obiektów występują formy współwłasności gminnej i prywatnej – stanowi 

to 0,67% 

 

WYKAZ ZABYTKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY 

 

Kaniów  - 1 

 

1. Kapliczka-dzwonnica, ul. Wiejska 

 

Karłowice –  1 + 2 współwłasności 

 

1. Przedszkole, ul. Młyńska 1 

2. Dom w zespole młyna wodnego, ul.Młyńska 5 (współwłasność) 

3. Wozownia w zespole młyna wodnego, ul. Młyńska 5 (współwłasność) 

 

Kuźnica Katowska -0 

 

Kurznie -1 

1. Dawna szkoła, ul. Szkolna 25  

 

Lubienia - 5 

1. Szkoła, ul. Wiejska 38 

2. Dom nauczyciela, ul. Wiejska 36 

3. Budynek gospodarczy przy domu nauczyciela, ul. Wiejska 36 

4. Budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Wiejaka 58 

5. Dawna remiza strażacka, ul. Wiejska 

 

Nowe Siołkowice -0 
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Popielowska Kolonia - 1 

1. Cmentarz ewangelicki 

 

Popielów - 3 

1. Szkoła, ul. Powstańców 14 

2. Dawny Dom Nauczyciela, ul. Powstańców 12 

3. Remiza strażacka, ul. Kościuszki 17 

 

Rybna – 0 

 

Stare Siołkowice - 3   

1. Kapliczka, ul. Michała 

2. Kapliczka, ul. Michała 

3. Szkoła, ul. Michała 2  

 

Stobrawa -4 

1. Szkoła, ul. Witosa 30 

2. Stodoła w zespole szkoły, ul. Witosa 30 

3. Dawna remiza strażacka, ul. Witosa 

4. Dawna karczma, ul. J. Kani 11 

 

VI STAN ZACHOWANIA, ZAGROŻENIA 

 

      Ogólnie gmina należy do najbardziej zadbanych rejonów województwa opolskiego 

Niemal na każdym kroku widać wielki wkład mieszkańców nakierowany na podniesienie 

estetyki otoczenia. Paradoksalnie ten stan rzeczy bywa bardzo groźny w odniesieniu do 

obiektów zabytkowych. Powszechna tendencja do modernizacj, swoista rywalizacja w tym 

względzie, odbywa się bardzo często kosztem poszanowania walorów zabytkowych. Prace o 

charakterze termoizolacyjnym, powiększanie okien, przyczyniły się do utraty walorów 

zabytkowych przez znaczną część budynków mieszkalnych. Zjawisko to szczególnie dotknęło 

Stare Kolnie oraz Kuźnicę Katowską, gdzie na kilkadziesiąt zagród znajdujemy tylko 

nieliczne domy, które uniknęły gruntownej modernizacji. 

      Na terenie Gminy znajdujemy też 

miejsca mocno zaniedbane. Najczęściej 

dotyczy to zagród opuszczonych. Spotykamy 

je głównie we wschodniej części regionu. 

Wydaje się, że przyczyną jest tu emigracja 

mieszkańców. Budynki w opuszczonych 

zagrodach szybko ulegają dewastacji, 

niekiedy popadają w całkowitą ruinę, jak w 

przypadku zabudowań przy ul. Szkolnej 5 w 

Popielowskiej Kolonii. Zdarzają się również 

budynki użytkowane, które z jakichś 

powodów pozostają w stanie wielkiego 

zaniedbania. Niekiedy są to obiekty cenne z 

uwagi na ich walory zabytkowe, jak na  

 
il. 113. Popielowska kolonia – ruina budynku 

            mieszkalno- gosp., ul. Szkolna 5 
 

przykład budynki mieszkalno-gospodarcze przy ul. Błonie 6 i Michała 31 w Starych 

Siołkowicach – oba z około połowy XIX w. 
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     Wielkim problemem jest utrata walorów użytkowych przez niektóre zabytki – co należy 

łączyć ze zmianami gospodarczymi ostatnich lat. Grupą zabytków szczególnie zagrożonych 

są stodoły, które w wielu miejscach chylą się ku upadkowi, i to zarówno te nowsze, jak i te 

najstarsze wzniesione w konstrukcji ryglowej lub słupowej. Już w bieżącym roku rozebrano 

jedyny zabytek drewnianego budownictwa zrębowego – stodołę przy ul. Piastowskiej 2a w 

Starych Siołkowicach.  

Przemiany gospodarcze stały się przyczyną 

zaniechania produkcji w młynach wodnych 

w Karłowicach i Popielowie, a także cegielni 

w Popielowie. Młyn w Karłowicach, 

położony w bezpośrednim sąsiedztwie 

zamku zagrożony jest całkowitą ruiną. 

Miejsce to stanowi bodajże najbardziej 

zaniedbany fragment Gminy. Wrażenie 

totalnej dewastacji wzmaga zwalony most 

przez Stobrawę, prowadzący niegdyś do 

zamku. Cegielna w Popielowie na dzień 

dzisiejszy jest monumentalną ruiną, której 

dalsze trwanie wydaje się wielce niepewne. 

Rychłemu zawaleniu może ulec również 

komin stanowiący jedyny relikt dawnej 

cegielni w Starych Siołkowicach. 

 

       Znajdujemy też obiekty, które swą 

funkcję utraciły już bardzo dawno. Należy do 

nich wiatrak , który zachował się w 

miejscowości Popielów. Ten unikalny już 

zabytek dawnej techniki wymaga 

zachowania dla przyszłych pokoleń. Pełna 

restauracja tego obiektu wymaga jednak 

zaangażowania wielkich środków 

finansowych.  

        Brak funduszy i brak zainteresowania 

utrzymaniem zagrożonego zabytku stały się 

przyczyną rozebrania w ubiegłym roku 

jednego z najstarszych budynków na terenie 

Gminy – lamusa przy ul. Michała 9 w 

Starych Siołkowicach.  

 

         Utrata walorów użytkowych stała się 

przyczyną braku troski o wieżę ciśnień w 

zespole stacji kolejowej w Karłowicach - 

jedyny tego typu zabytek na terenie Gminy. 

Obiekt na dzień dzisiejszy jest opuszczony i 

jako taki w dalszej perspektywie zagrożony 

ruiną. 

        Reforma oświaty z roku 1999 sprawiła, 

że wiele szkół położonych na terenie Gminy 

przestało istnieć. Ich budynki, będące w 

 
il. 114. Karłowice – fragment urządzeń wodnych                              

            młyna 

             
         il. 115. Stare Siołkowice – komin cegielni 

                      ul. Powstańców Śl. 34    

 
il. 116. Lubienia – dawna szkoła, ul. Wiejska 38 
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posiadaniu Gminy, pozostają najczęściej nie- 

użytkowane. Dotyczy to budynków szkół w 

Lubieniach, Stobrawie i Kurzniach. Stan 

opuszczonych szkół pozostaje jeszcze 

stosunkowo dobry.  

Do Gminy należą również zabytkowe remizy 

strażackie. Dwie z nich, w Lubieni i w 

Stobrawie, znajdują się w złym stanie 

technicznym.  

 

       Wielką dbałość daje się zaobserwować 

w odniesieniu do obiektów znajdujących się 

w gestii Kościoła Rzymsko-Katolickiego. 

Wszystkie świątynie znajdują się w dobrym 

stanie. Widoczny jest pietyzm, z jakim 

utrzymywane są kościoły, cmentarze oraz 

ogólnie otoczenie. Jednak i tu można znaleźć 

kilka nieprawidłowości i zaniedbań.  

Dotyczy to głównie kościoła w  Kurzniach, 

gdzie  w latach 70 XX w. założono 

nieodpowiednie tynki na elewacjach, a 

drewniane empory we wnętrzu pomalowano 

farbą olejną. Na stropie świątyni widoczne są 

wielkie zacieki, podsufitka zagrożona jest 

oberwaniem. Poważnym mankamentem jest 

również brak troski o pozostałości cmentarza 

ewangelickiego w Karłowicach. We wsi tej, 

przy kościele stoi barokowy pomnik św. Jana 

Nepomucena. Jest to jedyny tego rodzaju 

zabytek na terenie Gminy. Kamienna rzeźba 

znajduje się w złym stanie i wymaga 

restauracji. 

 

Najcenniejszy zabytek Gminy, zamek w 

Karłowicach, jest jedną z najlepiej 

zachowanych średniowiecznych budowli 

warownych na terenie województwa 

opolskiego. Zachowały się tu wszystkie 

budynki tworzące założenie, wraz z kaplicą i 

wysoką okrągłą wieżą. Całość stoi na 

ziemnym tarasie otoczonym pozostałościami 

fosy. Wokół rozciąga się 

dziewiętnastowieczny park krajobrazowy, 

którego granicę stanowi koryto i rozlewiska 

Stobrawy. Mimo, że założenie jest 

kompletne, to jednak stan techniczny 

zabudowań oraz stan otoczenia pozostawia 

wiele do życzenia. Większość budynków jest 

nieużytkowana, widoczne są dziury w 

zadaszeniu, odrapane elewacje oraz 

 
il. 117. Popielowska Kolonia – dawna szkoła,  

            ul. Szkolna 12 

 
il. 118. Kurznie – wnętrze kościoła 

 
il. 119. Karłowice – cmentarz ewangelicki 

 
il. 120. Karłowice – fragment zamku 
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niebezpieczne spękania murów. Zaniedbania 

widoczne są również w otaczającym parku. 

Przygnębiające wrażenie, jak już wyżej        

wspomniano, sprawia sąsiedztwo częściowo 

zrujnowanego młyna wodnego oraz 

zawalony most przez Stobrawę.  

 

     Pozostałości drugiego średniowiecznego 

zamku to niewielkie podwyższenie terenu na 

prywatnym polu położonym na wschód od 

zabudowań Starych Kolni. Z drogi wiodącej 

w kierunku Popielowa widoczna jest kępa 

drzew. W niej, pośród zarośli, zachowały się 

relikty kamiennych murów. Obiekt w latach 

siedemdziesiątych XX w. poddany został 

badaniom archeologicznym. Od tego 

momentu nie prowadzono tu żadnych prac, 

również, jak się wydaje, prac porządkowych. 

Obiekt jest mało rozpropagowany, jego 

położenie nie jest znane nawet części 

mieszkańców wsi.    

 

   

 
il. 121. Karłowice – fragment zamku 

 
il. 122. Stare Kolnie – relikty zamku Kolno 

   

 

VI PRIORYTETY GMINY W ZAKRESIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI.  

 

      Gmina Popielów jest częścią  województwa powstałęgo w wyniku połączenia fragmentów 

ziem dolno i górnośląskich.  Ziemie te rozwijały się w ramach różnych jednostek 

terytorialnych. Mierząc ten rozwój zachowanym dziedzictwem materialnym widzimy 

wyraźne różnice między dawnymi księstwami dolnośląskimi (brzeskim i biskupim) a 

księstwem opolskim. W zachodniej części województwa spotykamy zdecydowanie większą 

ilość zabytków powstałych przed rokiem 1800 – występuje tu więcej średniowiecznych i 

barokowych kościołów, zamków, pałaców i dworów. W interesującej nas kwestii, obok 

podziału na część zachodnią i wschodnią, wyraźnie rysuje się również podział na część 

południową i północną, gdzie granicę wyznacza nurt Odry. Obszary położone po północnej 

stronie rzeki pokryte gęstymi Borami Stobrawskimi, słabiej zurbanizowane od wieków 

rozwijały się wolniej zarówno w księstwie brzeskim, jak i opolskim. Miarą może tu być 

chociażby ilość średniowiecznych kościołów wiejskich w okolicach Brzegu – po południowej 

stronie Odry gotyckie świątynie znajdują się niemal w każdej wsi, natomiast po północnej 

stronie tylko jedna – w Kościerzynach.   

 

        W Gminie Popielów dominują  zabytki pochodzące głównie z XIX i XX w. Tylko  

nieliczne  obiekty pochodzą sprzed roku 1800. Taki stan rzeczy można tłumaczyć w pewnym 

stopniu młodszością cywilizacyjną tych terenów, mniejszą zasobnością dawnych 

mieszkańców, jak również nadmierną ingerencją budowlaną współczesnych mieszkańców. 

Tym nie mniej, zachowane na terenie Gminy układy przestrzenne poszczególnych wsi oraz 

zabytki architektury i budownictwa są świadectwem ciągłości osadnictwa oraz kultury 
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materialnej jej dawnych mieszkańców. Mają one duży wpływ na „klimat” i charakter 

poszczególnych miejscowości. Troska o obiekty zabytkowe jest równoznaczna z troską o 

nasze otoczenie, o przyjazne warunki życia. To właśnie przyroda oraz otoczenie 

ukształtowane ręką człowieka są tymi czynnikami, które decydują o naszym przywiązaniu do 

miejsca, w którym żyjemy.  

 

Problem ochrony zabytków w odniesieniu do Gminy, jako właściciela pewnej części 

obiektów zabytkowych, nie należy do zbyt skomplikowanych. Gmina jest właścicielem 

zaledwie kilkunastu budynków i w zdecydowanej większości znajdują się one w dobrym 

stanie.  

 

     Poprzez prowadzenie właściwej polityki władze samorządowe mogą, i powinny, 

wytyczać kierunki oraz kreować właściwe postawy obywateli. Do najważniejszych zadań w 

tym względzie należy: 

 

1. Edukacja mieszkańców w zakresie konieczności ochrony miejscowego 

dziedzictwa kulturowego. Propagowanie idei poszanowania lokalnej specyfiki 

budowlanej i zachowania ciągłości tradycji. Wskazane są takie inicjatywy jak 

tworzenie ścieżek edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, wydawanie publikacji i 

zamieszczanie informacji na stronie internetowej gminy. Utworzenie sali 

muzealnej lub izby regionalnej gromadzącej przedmioty z przeszłości.  

 

2. Wskazywanie i promowanie najlepszych inwestycji związanych z zabytkami.  

 

3. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zagadnień 

związanych z ochroną zabytków oraz czuwanie nad respektowaniem zapisów 

zawartych w planach zagospodarowania przestrzennego przez mieszkańców 

gminy.  

 

4. Ochrona i promocja odrębnych cech lokalnych, pielęgnacja tradycji oraz 

poszanowanie najstarszych nagrobków, bardzo często będących świadectwem 

współistnienia na tych terenach i wzajemnego przenikania się narodów polskiego 

i niemieckiego.  

 

5. Rozwój i promocja walorów turystycznych, z wykorzystaniem w tym celu 

obiektów zabytkowych, bogactwa przyrody oraz regionalnej tradycji. 

Niewątpliwie największą atrakcją Gminy jest jej położenie w obrębie Borów 

Stobrawskich, u ujścia do Odry kilku rzek. W tym względzie troską o zachowanie 

bogactwa form przyrodniczych powinna iść w parze z troską o utrzymanie 

właściwej skali i form zabudowy. Szczególnie cenny pod względem turystycznym 

może być zamek w Karłowicach oraz relikty zamku Kolno. Niestety stan 

zabytków oraz śladowa informacja turystyczna nie sprzyjają licznym 

odwiedzinom. Niewykorzystany potencjał niosą w sobie zachowane domy Jana 

Dzierżona w Karłowicach  i Jakuba Kani w Starych Siołkowicach.  

 

6. Współpraca ze służbami konserwatorskimi województwa.  

 

Opracował: mgr Jerzy Skarbek                                                              


