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Powiat Kluczborski położony jest na Nizinie Śląskiej 
nad rzeką Stobrawą - prawym dopływem Odry 

w północnej części województwa Opolskiego. Admini-
stracyjnie podzielony jest na cztery gminy: Kluczbork, 
Wołczyn, Byczyna i Lasowice Wielkie – trzy pierwsze 
to gminy miejsko-wiejskie, czwarta to gmina wiejska. 
Na powierzchni powiatu liczącej 852 km2 zamieszkuje 
obecnie około 72 800 mieszkańców. Krzyżują się tutaj 
szlaki kołowe dróg krajowych nr 11 Gliwice – Poznań 
oraz nr 45 Opole – Łódź, co w efekcie sprzyja rozwojo-
wi komunikacji osobowej, a tym samym transportowej, 
zarówno w głąb kraju jak i poza jego granice (Niemcy 
i Czechy).

Powiat Kluczborski, patrząc z lotu ptaka, pocięty jest 
mozaiką lasów i łąk oraz pół uprawnych. Swoimi gra-
nicami obejmuje obszar chronionego krajobrazu ”Lasy 
Stobrawsko-Turawskie”. 

Walory turystyczne Ziemi Kluczborskiej kuszą 
wszystkich tych, którzy szukają ucieczki od zgiełku 
wielkich miast. Bogata w przepiękne lasy, łąki, rzeczki 
i stawy jest doskonałym miejscem do uprawiania tu-
rystyki, agroturystyki i ekoturystyki. Niezwykłą przy-
jemnością dla turysty mogą być wędrówki po trasach 
wiodących przez zagubione wśród lasów liczne rezer-
waty przyrody. Pełne saren, dzików, jeleni, zajęcy, kun 
i lisów lasy przyciągają myśliwych, a bogactwo ich runa 
kusi zbieraczy.

Zanim rozpoczniemy naszą wycieczkę szlakiem kościółków 
drewnianych zatrzymajmy się na chwilę w Kluczborku – w mie-
ście posiadającym zabytkowy układ urbanistyczny, zaliczany do 
tzw. śląskiego typu rozplanowania. Otoczone murami obronny-
mi miało kształt wrzecionowaty rozciągnięty w kierunku wschód 
- zachód. Zachowane do dziś, głównie w południowej części 
miasta, mury zostały wzniesione, prawdopodobnie pod koniec 
XIV w. W środku rynku, pełniącego w minionych wiekach rolę 
placu targowego, stoi ratusz, zbudowany w XVIII w., z dwoma 
dwufrontowymi kamieniczkami pozostałymi z dawnego baroko-
wego zespołu „Dwunastu Apostołów”. Spośród kluczborskich 
zabytków wyróżnia się niewątpliwie gotycki kościół pw. Chry-
stusa Zbawiciela, należący do parafii ewangelicko-augsburskiej, 
a zbudowany w XIV stuleciu. W nim głosił kazania pastor Adam 
Gdacjusz, zwany “Ślaskim Rejem”. W sezonie letnim odbywają 
się tutaj koncerty organowe z udziałem słynnych wykonawców 
krajowych i zagranicznych, a atrakcją dla turysty jest możliwość 
podziwiania Kluczborka z górującej nad miastem wysokiej ko-
ścielnej wieży. 

W zabudowie miasta charakterystyczną jest siedziba regio-
nalnego Muzeum im. Jana Dzierżona. W 1932 r. dawna wieża 
zamkowa została przebudowana na wieżę ciśnień, otrzymując 
nowy dwustopniowy dach namiotowy. Wizytówką muzeum jest 
stała ekspozycja poświęcona historii pszczelarstwa od czasów 
najdawniejszych do współczesności. Kluczbork jest miastem 
wyróżniającym się sporą ilością zielonych terenów. Ulubionym 
miejscem spacerów i rowerowych wycieczek mieszkańców jest 
park miejski, w którym można przysiąść na ławce i podziwiać 
piękno natury.
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Pierwszym przystankiem, w wędrówce po powiecie klucz-
borskim, szlakiem kościółków drewnianych, jest Maciejów 

- miejsce nieodłącznie związane z życiem i pracą najsłynniejsze-
go polskiego pszczelarza ks. Jana Dzierżona. Do dziś znajduje 
się tutaj pasieka zarodowa wraz z dworkiem, w którym spędzał 
ostatnie chwile i pracował. Można tu wynająć jeden z pokoi 
gościnnych, by w tym urokliwym miejscu, przy brzęku pszczół 
zapoznać się z historią księdza Dzierżona i zgłębić tajemnice ula 
i rodziny pszczelej.

Drewniany kościół w Maciejowie wzmiankowany był już 
w 1446 r. W roku 1532 r. przejęty przez protestantów. Obecny, 
zbudowany został na przełomie XVI/XVII wieku w konstrukcji 
zrębowej na podmurowaniu ceglanym. Jest jednym z najmniej-
szych kościołów drewnianych powiatu kluczborskiego. Wypo-
sażenie pochodzi z XVII i XVIII wieku. W 1696 roku kościół 
wyremontowano i rozbudowano. Z tego właśnie roku pochodzi 
ołtarz z postaciami św. Jana Ewangelisty, Katarzyny i Floriana, 
Jana Chrzciciela, Mojżesza oraz niezidentyfi kowanej zakonnicy. 
Całość wnętrza wykonano w stylu barokowym. W 1850 roku bu-
rza strąciła wieżę, którą zastąpiono przedłużonym dachem. Rok 
później wybudowano balustradę pod ołtarzem, a w 1861 roku or-
gany. W kościele były trzy dzwony. Największy z nich został po-
święcony przed 1926 r. W okresie II wojny światowej dwa większe 
zostały zabrane na potrzeby niemieckiego przemysłu zbrojenio-
wego. 30 czerwca 1996 roku został poświęcony średni 100 ki-
logramowy dzwon w tonacji „g”. Z Maciejowa - miejscowości 
Dzierżona można skierować się w stronę Bąkowa i na tej trasie 
odwiedzić oferujące wiele atrakcji agroturystyczne gospodarstwa 
ekologiczne. W następnej kolejności udajemy się do Nasal. 

MACIEJÓW

Kościół drewniany ewangelicki pw. św. Wawrzyńca, zbudo-
wany został w XVI wieku w Zdziechowicach, pow. Olesno. 

Tam został przebudowany w 1730 r. W okresie międzywojennym 
został przeniesiony do Nasal. Działania wojenne przerwały re-
konstrukcję i do dziś kościół pozostał bez wieży – widoczny jest 
tylko obrys fundamentów. Od 1945 roku użytkują go ewangelicy. 
Kościół posiada konstrukcję zrębową, orientowany, na podmuro-
waniu z cegły. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Ecce Homo 
z II połowy XIX w. Organy w stylu rokokowym.

Przejeżdżając do następnego kościółka w Gołkowicach war-
to zatrzymać się w Byczynie - mieście o ciekawym układzie 
urbanistycznym ze świetnie zachowanymi murami obronnymi 
i fragmentami fosy z XIV-XV wieku (mury obronne na obwodzie 
miasta, dwie wieże bramne, baszta i pozostałości fosy). Z tego 
okresu pochodzi też kościół ewangelicki oraz kaplica cmentarna 
św. Jadwigi. Dbałość o zabytki sprawia, że turyści zainteresowani 
szczególnie dawną architekturą, odnajdą w Byczynie urodę ma-
łych miast, ich odrębność, a zwłaszcza ducha dawnych czasów. 
Następną miejscowością na trasie są Gołkowice.

NASALE
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Kościół drewniany w Miechowej jest kościołem fi lialnym 
parafi i Kostów. Jego patronem jest św. Jacek Odrowąż. 

Zbudowany jako kaplica w 1529 r., w  1628 roku został przebudo-
wany z fundacji Baltazara von Frankenberga, właściciela Proślic, 
Ciecierzyna i Miechowej. Ma konstrukcję zrębową. Kościół był 
odnawiany w latach: 1753 (wtedy nadbudowano wieżę), 1911, 
1941, 1958, 1997, 1998 i 1999. Dokonano zmian w prezbiterium, 
zmieniono posadzkę i wymieniono ławki. Uwagę zwiedzają-
cych przyciąga jednolite renesansowe wyposażenie w tym: 

ołtarz architektoniczny z obrazem Sądu Ostatecznego i ambona 
o bogatej dekoracji architektonicznej, zdobiona malowanymi posta-
ciami świętych Piotra i Pawła oraz czterech Ewangelistów. Kościół 
usytuowany jest na wzniesieniu poza wsią, w otoczeniu pięknych 
starych lip. 

Kolejnym etapem naszej wycieczki jest Komorzno.

MIECHOWA

jednolite renesansowe wyposażenie w tym: 

Już w średniowieczu istniał w Gołkowicach kościół drewniany. 
Od połowy XVI w. użytkowany przez protestantów. Obecny, 

zbudowany w miejscu poprzedniego, także drewniany, orien-
towany o charakterystycznej konstrukcji zrębowo – słupowej 
powstał w latach 1766-67. W środku zobaczymy ołtarz główny 
barokowy typu architektonicznego, barokową ambonę i dwie 
chrzcielnice. 

Odwiedzając Gołkowice nie można ominąć pięknie położone-
go barokowego pałacu, zbudowanego przez Ernesta von Goetz’a 
w 1750 r. Położony w otoczeniu dużego parku dziś pełni role 
gospodarstwa agroturystycznego. Można tu rozbić namiot, bądź 
zatrzymać się w samym pałacu. Dla miłośników hippiki – konne  
przejażdżki. Okolica zachęca ponadto do wędkowania, grzybo-
brania i polowania. Z Gołkowic udajemy się do Miechowej.

GOŁKOWICE

Kościół obecny wzniesiony w 1753 r. na miejscu poprzed-
niego z 1623 r., z którego zachowała się tylko wieża. Od 

1945 r. kościół katolicki. Wnętrze salowe, w którym wzdłuż ścian 
umieszczone są empory, nakryte jest pozornym sklepieniem 
kolebkowym. Ambona późnorenesansowa, zaś ołtarz główny 
wczesnobarokowy z XVII w. z kolumnami o bogatej dekoracji 
snycerskiej. 

KOMORZNO
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Kościół w Krzywiczynach został wzniesiony w 1623 r. przez 
cieślę Krzysztofa Bittnera, co upamiętnia napis na belce tęczo-

wej. W zespole form architektonicznych wyróżnia się wieża, prze-
chodząca w górnej kondygnacji z kwadratu w ośmiobok, nakryta 
ośmiobocznym daszkiem namiotowym. Podobnie jak w innych 
kościołach ewangelickich wnętrze wypełniają empory, podparte 
słupami. Ołtarz klasycystyczny z ok. 1800 r.

KRZYWICZYNY

Okolice Komorzna i Krzywiczyn to obszar interesujący 
przede wszystkim dla miłośników przyrody. Znajdują się tu dwa 
rezerwaty przyrody: “Komorzno” (z unikalnymi 185-letnimi 
bukami) oraz “Krzywiczyny” (z 170-letnimi sosnami). Atrakcyj-
ność tych lasów potwierdza 28 zaewidencjonowanych pomników 
przyrody. Malownicze, wieloletnie drzewostany, dziewiczy krajo-
braz, obfi tość zwierzyny oraz bogate runo leśne zapewnia udane 
grzybobranie i zachęca do odpoczynku w ciszy i spokoju na łonie 
natury.

Następną miejscowością do której zmierzamy są Świniary 
Wielkie.

Kościół fi lialny pw. Św. Bartłomieja. Zbudowany w 1762 r., 
konstrukcji zrębowej na podmurowaniu z wieżą konstruk-

cji słupowej. Ołtarz główny i wyposażenie pochodzą z XVII 
i XVIII wieku.

Kolejnym etapem naszej wycieczki jest Wierzbica Dolna.

Kościół drewniany zbudowany został w 1688 r. W 1939 r. 
zrekonstruowany na wzór poprzedniego, z zachowaniem 

poprzedniej wieży. Kościół posiadał pierwotnie bogatą XVII-
wieczną polichromię z której zachowała się scena Sądu Ostatecz-
nego, przeniesiona ze stropu na północną ścianę nawy. Wyposa-
żenie kościoła późnobarokowe.

ŚWINIARY WIELKIE

WIERZBICA DOLNA

Z Komorzna udajemy się do Krzywiczyn.
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Kościół fi lialny p.w. Św. Jacka, wybudowany na początku 
XVIII w., konstrukcji szkieletowej – jedyny tego typu obiekt 

w powiecie. Kościół salowy z transeptem i kwadratową wieżą 
od zachodu, kryty gontem. Wewnątrz późnobarokowy ołtarz 
ambonowy. 

Kolejnym celem naszej wędrówki będzie kościół w Brzezin-
kach. Aby tam się dostać musimy przejechać przez Wołczyn. Hi-
storia tutejszego osadnictwa sięga 1000 lat, dlatego też nie tylko 
w mieście, ale na terenie całej gminy można odnaleźć interesujące 
zabytki. W samym Wołczynie  warto zwiedzić m.in. ko-

WIERZBICA GÓRNA

zabytki. W samym Wołczynie  warto zwiedzić m.in. ko-

Kościół drewniany w Brzezinkach zbudowany został ok. 
1550 r. Usytuowany na cmentarzu, którego ogrodzenie na-

kryte jest daszkiem siodłowym, gontowym. Kościół orientowany, 
konstrukcji zrębowej. Na uwagę zasługują: polichromia orna-
mentalna z 1693 r. oraz o motywach roślinnych z 1776 r., ambona 
późnorenesansowa z XVI w; chrzcielnica barokowa z końca 
XVII w., zabytkowe sprzęty i rzeźby o charakterze ludowym.

BRZEZINKI 

Kościół drewniany, fi lialny poewangelicki o typowej kon-
strukcji zrębowo–słupowej zbudowany został w 1585 r., 

odnowiony w 1931. Od wschodu prezbiterium zakończone trój-
bocznie, do niego przylega zakrystia z lożą kolatorską na piętrze, 
otwartą do wnętrza kościoła prostokątnym wycięciem. Nawa 
szersza od prezbiterium, do niej od zachodu przylega kwadratowa 
wieża. Ołtarz główny w stylu regencji, architektoniczny z kręco-
nymi kolumnami, pierwotnie ambonowy. W kościółku znajdują 
się organy klasycystyczno-ludowe z XVIII/XIX wieku, anioł 
chrzcielny barokowy z XVIII w., drewniane epitafi um z 1657 r. 
z malowaną postacią Barbary, córki Bartłomieja von Studnitz 
oraz kartuszami herbowymi.

JAKUBOWICE

ściół fi lialny pw. Świętej Teresy wzniesiony pod koniec XVIII w., 
kościół katolicki neogotycki pw. Najświętszej Marii Panny Nie-
pokalanie Poczętej zbudowany w latach 1859-1861.  

Z Wierzbicy Dolnej udajemy się do Wierzbicy 
Górnej.

Następną miejscowością do której zmierzamy 
są Jakubowice.
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kościół orientowany o konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji 
szkieletowej z 1777 r., nakrytą dachem namiotowym, gontowym. 

Prezbiterium ze ścianą prostą, przy nim od północy zakry-
stia z lożą kolatorską na piętrze, otwartą do wnętrza szerokim 
prostokątnym wycięciem. Chór muzyczny i empory wzdłuż 
bocznych ścian nawy wsparte na czterech słupach z głowicami.  
Do dnia dzisiejszego zachowały się epitafi a chłopskie zawieszo-
ne na emporach. Znajduje się tu ołtarz główny późnobarokowy 

z pierwszej połowy XVIII wieku, architektoniczny z posągami 
Chrystusa Zbawiciela, Mojżesza i dwoma aniołami oraz kartu-
szami herbowymi. Należy zwrócić uwagę na późnorenesansową 
chrzcielnicę z ok. połowy XVII w. 

Interesującym miejscem w Biskupicach, przy którym warto się 
zatrzymać, jest zbudowany w 1800 roku klasycystyczny dworek. 
Wzniesiony na rzucie prostokąta, z dwutraktowym wnętrzem 
z sienią na osi, przy której usytuowana jest jednobiegowa klatka 
schodowa z drewnianą ażurową balustradą. Okna w skromnych 
obramieniach profi lowanych, dach kryty dachówką. W otoczeniu 
niewielki, lecz bardzo malowniczy park krajobrazowy. 

Teraz udajemy się do Rożnowa.

Katolicki kościół drewniany pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, został zbudowany ok. 1531 r., zaś wieża w 1773 r. 

przez Jerzego Zająca, miejscowego młynarza. Wewnątrz zabyt-
kowe późnobarokowe wyposażenie: ołtarz, ambona, organy, 
późnorenesansowa szafka o bogatej dekoracji płycinowej 
i intarsjowanej. Wracając ponownie do Byczyny, kieruje-
my się do Biskupic.

PROŚLICE

późnorenesansowa szafka o bogatej dekoracji płycinowej 
i intarsjowanej. Wracając ponownie do Byczyny, kieruje-

Pierwszy kościół drewniany w Biskupicach zbudowany ok. 
1567 r. został zniszczony w 1588r. Obecny kościół fi lialny 

pw. św. Jana Chrzciciela (należący do dawnej parafi i Polanowice) 
wzniesiono w 1626 r. Budowniczym był cieśla Hans Hase. Jest to 

BISKUPICE
Kościół fi lialny p.w. Św. Trójcy, wzmiankowany w 1376 r., 

w 1530 r. przejęty przez protestantów. Obecny kościół po-
chodzi z 1788 r. Od 1945 r. katolicki. Kościół drewniany orien-
towany, konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej, na 
podmurowaniu z cegły. Wnętrze nakryte jest stropem płaskim 
z fasetami. W ołtarzu głównym: tryptyk gotycki z końca XV w. 
Obok kościoła zachował się nagrobek wystawiony w 1780 r. przez 
generała majora Karola Adolfa Augusta v. Eben u. Brunnen, 

ROŻNÓW

Z Jakubowic udajemy się do Proślic.
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Ewangelicki kościół drewniany, orientowany, konstrukcji 
zrębowej i sumikowo-łątkowej na podmurowaniu ceglanym, 

z wieżą konstrukcji słupowej. Przebudowany w 1822 r. To budow-
la, w której spełnione zostały postulaty sakralnego budownictwa 
protestanckiego. Kościół salowy bez wydzielonego prezbiterium 
z emporami wzdłuż ścian poludniowej, północnej i zachodniej.

We wnętrzu ołtarz ambonowy, regencyjno-rokokowy z ambo-
ną z XVII w., organy klasycystyczne (ludowe), polichromowane 
w 1831 r. Zwracają uwagę liczne epitafi a.

Z Gierałcic udajemy się do Laskowic.

GIERAŁCICE

Kościół fi lialny pw. św. Wawrzyńca zbudowany został 
w 1686 r. (data ta jest umieszczona na belce tęczowej 

wspartej na ozdobnie wyrzynanych kroksztynach). Prezbiterium 
nakryte jest pozornym sklepieniem kolebkowym, zaś nawa stro-
pem kasetonowym. We wnętrzu uwagę zwraca ołtarz  barokowy 
z połowy XVII w.

W drodze do Lasowic Wielkich, które będą kolejnym etapem 
naszej wędrówki warto zatrzymać się w Tułach. Oprócz starego 
i nadal funkcjonującego młyna wodnego Widerów, trzeba zoba-
czyć zespół pałacowy z XVIII/XIX w. W jego skład wchodzi 
malowniczo położony w parku pałac wraz z zespołem folwarcz-
nym. Prawdziwą atrakcją Tuł jest jednak strzelisty kościół pw. 
Matki Boskiej Bolesnej z 1853 r. otoczony murem arkadowym 
z bramą wjazdową. Stojąc przed kościółkiem można odnieść 
wrażenie, że jesteśmy przed jakąś olbrzymią gotycką katedrą. 

Udajemy się do Lasowic Wielkich - stolicy gminy Lasowice. 

LASKOWICE

murowany z cegły w wyjątkowym kształcie  piramidy. 
Przez Brzezinki, a następnie Wołczyn kierujemy się do kolejnego 
obiektu na naszym szlaku drewnianego budownictwa sakralnego 
– kościoła w Gierałcicach.



18 19

Gmina położona jest w obszarze chronionego krajobrazu 
Lasów Stobrawsko-Turawskich, dlatego charakteryzuje 

ją wysoki wskaźnik zalesienia, dwukrotnie wyższy od średniej 
lesistości województwa. To interesujące miejsce dla każdego tu-
rysty. Liczne stawy i czyste rzeczki stwarzają doskonałe warunki 
biwakowe i wędkarskie. Na wędkarzy czekają: piskorz, pstrąg 
potokowy, strzelba potokowa i śliz. Gmina dysponuje terenami 
chronionego krajobrazu w całości przydatnego dla rozwoju róż-
nych form turystycznych, w tym agroturystyki. Utworzono 
tu leśno-stawowy rezerwat krajobrazowy “Smolnik”.

Kościół pw. Wszystkich Świętych istniał już w 1447 r. Po jego 
pożarze w 1519 r. wzniesiono nowy. Obecny drewniany kościół 
parafi alny zbudowano w 1599 r. Jest to kościół o konstrukcji 
zrębowej, orientowany, wieża budowana w konstrukcji słupo-
wej o ścianach pionowych, nakryta dachem czterospadowym 
o wypukłych połaciach, nad nawą i prezbiterium dach siodłowy. 
Ściany na zewnątrz podbite gontem, od północy niskie soboty 
wsparte na słupach. Następną miejscowością na trasie naszej wę-
drówki jest Wędrynia.

Kościół fi lialny pw. Św. Jana Chrzciciela, zbudowany został  
na przełomie XVII/XVIII wieku, wieżę dobudowano 

w 1818 r. Jest to klasyczny kościółek drewniany zbudowany 
w konstrukcji zrębowej, o malowniczych połaciach dachu, wzbo-
gaconych nad nawą sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę, na-
krytą baniastym hełmem. 

LASOWICE WIELKIE

WĘDRYNIA

nych form turystycznych, w tym agroturystyki. Utworzono 
tu leśno-stawowy rezerwat krajobrazowy “Smolnik”.

Kościół fi lialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
(parafi a Chocianowice), wzmiankowany w 1447 r. zbudo-

wany w 1688 r., orientowany, konstrukcji zrębowej, z wieżą kon-
strukcji słupowej o ścianach nieznacznie pochyłych, oszalowa-
nych deskami. Całość nakryta dachem gontowym. Ołtarz główny 
i ołtarze boczne barokowe i rokokowe.

LASOWICE MAŁE

W Wędryni znajduje się pięknie położony zespół 
dworsko-pałacowy, podobnie jak w kolejnej miejscowo-
ści na naszym szlaku – Lasowicach Małych.
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Kościół pw. Nawiedzenia NMP istniał już w 1376 r. Niektóre 
źródła podają, że kościół wybudowano już w 1236 roku na 

koszt klasztoru St. Matthiae z Wrocławia. Dzisiejszy drewniany 
kościół został odbudowany w 1662 r. (potwierdza to także data 
widniejąca na belce w zakrystii) całkowicie z drewna. Drewno 
zostało podarowane przez ten sam klasztor, który wybudował 
poprzedni kościół, gmina dostarczyła furmanki i roboty ręczne. 
Koszty tej budowy i opłata cieśli prawdopodobnie pokryła para-
fi a i mieszkańcy. Kościół pełnił rolę kościola fi lialnego do roku 
1905 r., kiedy utworzono parafi ę. Aktualnie służy jako kościół 
przedpogrzebowy.

Kościół drewniany konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji 
słupowej na podmurowaniu. W środku obejrzeć trzeba ołtarz 
główny, w którym znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej z XVII wieku, dokument konsekracyjny z 1666 
roku, ambonę z rzeźbą Chrystusa na baldachimie, organy z końca 
XVIII w. oraz chrzcielnicę z pierwszej połowy XVIII wieku 
w kształcie rogu obfi tości podtrzymywanego przez anioła. 

Chocianowice, to doskonały przystanek w wędrówce po szla-
ku kościółków drewnianych. Można tu przenocować w ośrodku 
agroturystycznym, usytuowanym bardzo blisko drewnianego 
kościoła. Aby zakosztować specjałów kuchni śląskiej trzeba ko-
niecznie wstąpić do tutejszej karczmy. 

Następną miejscowością do której zmierzamy jest Bąków.

CHOCIANOWICE

Kościół drewniany w Bąkowie pw. Wniebowstąpienia NMP 
należy do najstarszych i najbardziej interesujących w rejo-

nie kluczborskim. Zbudowany na przełomie XV/XVI wieku, 
ok. 1550 r. został przejęty przez protestantów i przebudowany; 
od 1945 r. ponownie katolicki.

Kościół późnogotycki, orientowany, konstrukcji zrębowej,  
na podmurowaniu ceglanym oszalowanym deskami. Wieża 
konstrukcji szkieletowo-słupowej. W kościele zachowały się 
polichromie ścienne z XVI wieku ze scenami Zwiastowania, 
Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Św. Prawdziwą perełką jest 
ołtarz główny – najstarszy na Śląsku tryptyk gotycki z 1370 r. 
/wysokość 2,97 m./. Wykonany został jako ołtarz maryjny, nale-
żący do kręgu Madonn na Lwie. Został przeniesiony do Bąkowa 
najprawdopodobniej z kościoła minorytów w Opolu po sekulary-
zacji zakonu w 1810 r. Odnowiony w całości w 1913 r. Rzeźbiony 
z malowanymi skrzydłami, część środkowa trójdzielna, pośrodku 
koronacja Matki Bożej zwieńczona ażurowym baldachimem 
z dwoma muzykującymi aniołkami. Poniżej kwatera z obrazem 
Ostatniej Wieczerzy malowana na desce z kartuszami herbowymi 
rodziny v. Seidlitz i v. Stertz, pod nim fryz gotycki z okrągłymi 
medalionami, w których są pelikany i walczący lew (symbol cnót). 
Po bokach części środkowej  dwunastu apostołów. Na skrzydłach 
malowane postacie świętych niewiast. Na lewym święte: Cecylia 
i dwie męczennice Rozalia i Angela z Foligno, Urszula, Helena, 
Weronika i niewiasta z mieczem, na prawym święte: Katarzyna, 
Dorota, Małgorzata, Barbara, Agnieszka, Apolonia, Jadwiga, 
Elżbieta i Magdalena, na odwrocie ornament z wici roślinnej 
z XVII wieku.  

Na uwagę zasługuje także barokowa ambona z XVIII wieku 
oraz epitafi a drewniane Elżbiety v. Frankenberg z malowidłem 

BĄKÓW

w kształcie rogu obfi tości podtrzymywanego przez anioła. 
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wotywnym i polskim napisem z 1676 roku. W 1614 roku do ko-
ścioła nabyto dzwon odlany przez Jakuba Goetz we Wrocławiu. 
W czasie II wojny światowej został odstawiony do hamburskiej 
składnicy dzwonów i znajduje się dziś w ewangelickim kościele 
w Fulda /Niemcy/.

Drewniany kościół w Bąkowie do dziś służy wiernym i jest 
jedynym kościołem katolickim we wsi.

Nieopodal Bąkowa znajduje się dwugwiazdkowy Ośrodek 
Turystyczno-Wypoczynkowy. Jest członkiem Polskiej Federacji 
Campingu i Caravaningu oraz wielokrotnym laureatem konkur-
su “MISTER CAMPING”. Na jego terenie znajduje się basen 
kąpielowy, zalew utworzony przy rzece Stobrawa ze sprzętem 
pływającym oraz tereny rekreacyjno-sportowe. 

Z Bąkowa udajemy się do Ligoty Górnej.

Ostatnim przystankiem na naszym szlaku jest drewniana ka-
plica cmentarna w Ligocie Górnej, zbudowana w 1787 roku 

przez cieślę Jana Kabałę. Orientowana, drewniana konstrukcji 
zrębowej, z wieżyczką konstrukcji słupowej. Bezpośrednio po 
II wojnie nie wykorzystywana, dopiero w 1974 roku dotychczas 
ewangelicka kaplica stała się współwłasnością katolickiej i prote-
stanckiej parafi i. Przystąpiono do remontu, który zakładał prze-
sunięcie obiektu o 10-15 m., w celu poprawienia lokalizacji i unik-
nięcia wycinki starych drzew. Ze starego materiału zachowano 
jedynie 2 podciągi i 2 słupy podtrzymujące emporę. Również 
zmieniono wieżę, która poprzednio wybudowana na zachodniej 
ścianie kaplicy, teraz wyrasta z kalenicy dachu.

LIGOTA GÓRNA

To już ostatni etap naszej wędrówki. Wracamy do 
Kluczborka, stolicy powiatu. Poznali Państwo 22 zabytki 

sakralnej architektury drewnianej powiatu kluczborskiego 
oraz przekonali się o turystycznych walorach pięknej Ziemi 
Kluczborskiej. Wycieczka ta z całą pewnością pozostawiła 
głębokie przeż ycia i niezapomniane wrażenia, które sprawią, że  
chętnie będą Państwo tutaj wracać.

      Maria Żurek
     Prezes KLOT
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