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W pracy nad opracowaniem niniejszego
dokumentu zastosowaliśmy metodykę analizy
zebranych danych (pierwotnych oraz wtórnych)
oraz informacji niezbędnych do opracowania
raportu stanu zasobów historycznych i kulturo-
wych Gminy Baborów. Zebrane dane zostały
poddane dwóm analizom: SWOT oraz ABC i stały
się podstawą opracowania części strategicznej,
czyli propozycjom wykorzystania zasobów
w tworzeniu produktu (albo produktów) tury-
stycznych tego obszaru.

Do zebrania danych wtórnych wyko-
rzystaliśmy badania ankietowe przeprowadzone
we wszystkich sołectwach Gminy oraz w mieście
Baborów oraz warsztaty, podczas których
uczestnicy analizowali i uzupełniali wyniki badań
oraz skupiali się na określeniu potrzeb związa-
nych z wykorzystaniem zasobów i poszuki-
wan iem najkorzystn ie j szych rozwiązań
zdefiniowanych problemów. Podczas warszta-
tów położono nacisk na ukazanie potencjału
oraz ograniczeń rozwoju produktów turystycz-
nych w Gminie Baborów. Na potrzeby prowa-
dzonych zajęć oraz jako aneks do niniejszego
dokumentu zespół sporządził także dokumen-
tację fotograficzną wybranych zasobów.

Metodykę prac wyznaczały cztery etapy:
1. Studiowanie literatury, raportów,
opracowań, katalogów, aktów prawnych,
w celu sporządzenia raportu o zasobach
historyczno-kulturowych.

2. Przeprowadzenie badań terenowych oraz
wykonanie dokumentacji fotograficznej.

3. Przeprowadzenie trzech warsztatów, które
wyznaczały tematy (odpowiednio):
a) prezentacja zebranych danych (źródła
pierwotne i wtórne);
b) przeprowadzenie analizy SWOT oraz ABC
w odniesieniu do zasobów historycznych
i kulturowych oraz określenie problemów
związanych z wykorzystaniem potencjału
zasobów;
c) dyskusja na temat produktu
turystycznego, stworzenie listy projektów
priorytetowych.

4. Opracowanie części analitycznej
dokumentu i poddanie wersji konsultacjom
społecznym na stronie www.baborow.pl.

Prace nad opracowaniem analizy zasobów były
zgodne z zasadami:

wielopodmiotowości, tj. współzależność
procesów zarządzania od decyzji i działań
wielu podmiotów na jej terenie
i w otoczeniu: dzięki uczestnictwu
w badaniach szerokiej reprezentacji
społecznej oraz w warsztatach –
przedstawicieli samorządu, organizacji
społecznych, placówek oświatowych,
instytucji kultury, ośrodka pomocy
społecznej.

otwartości i jawności – przez
nieograniczony dostęp do uczestniczenia
w organizowanych warsztatach oraz przez
upublicznienie opracowania na stronie
internetowej w celu poddania zapisów
dokumentu konsultacjom.

Analizę warunkują:
• całościowe i kompleksowe ujęcie
podmiotu (społeczności Gminy Baborów),
przedmiotu (zasoby historyczne
i kulturowe) i celów,
• diagnozowanie kluczowych problemów -
aktualnych i przewidywanych przyszłych,
• cele formułowane przez autonomiczne
podmioty uczestniczące w warsztatach
i w konsultacjach,
• działania ukierunkowane na
konsekwentną realizację wyznaczonych
celów.

•

•
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Obszar Płaskowyżu Głubczyckiego, na
którym leży dzisiejsza gmina Baborów, od
najdawniejszych czasów był penetrowany przez
człowieka jako przedpole tzw. Bramy Moraw-
s k i e j . N a z y wa n o ta k o b n i ż e n i e m i ę d z y
łańcuchem Sudetów i Karpat, poprzez które
biegł szlak komunikacyjny między Morzem
Bałtyckim a Adriatykiem. Na obfitujących tu
stanowiskach archeologicznych współcześni
badacze odnajdywali znaleziska ze wszystkich
epok i kultur występujących w naszym kraju. Na
obszarze interesującej nas gminy badania
prowadzono m.in. w Rakowie, Sułkowie jak
również w samym Baborowie, gdzie według
znakomitych badaczy historii Górnego Śląska –
Bogdana Cimały i Stanisława Senfta – odkopano
jedne z najstarszych pozostałości po działalności
przedstawicieli gatunku homo sapiens na
ziemiach polskich.

Pradawni osadnicy, którzy pozostawili na
ziemi głubczyckiej odłupki z krzemiennych
narzędzi, wykorzystali chwilowe ocieplenie
klimatyczne i tu, na przedpolu lodowca pokry-
wającego wówczas spore tereny naszego kraju,
zajęli się przede wszystkim łowiectwem. Wraz
z ochłodzeniem klimatu wycofali się jednak na
południe ku Bramie Morawskiej.

Silniejszy rozwój osadnictwa nastąpił
dopiero po cofnięciu tzw. lądolodu, co nastąpiło
wg większości badaczy ok. 35-30 tys. lat temu.
Rozwinęła się wtedy na omawianych terenach
tzw. kultura szelecka (od jaskini Szeleta na
Węgrzech). Jej przedstawiclele prowadzili
wędrowny tryb życia, a podstawę ich utrzymania
stanowiło łowiectwo oraz zbieractwo.

Sprzed ok. 11 tys. lat pochodzą odkryte
w Baborowie ślady osadników należących do
tzw. kultury Federmesser (nazwa pochodzi od
wytwarzanych przez jej przedstawicieli zbroj-

ników łukowatych). Na tereny Płaskowyżu Głub-
c zyc k i e g o p r zyc i ą g n ę ł a t yc h w ys p e c j a -
lizowanych łowców m. in. łatwość śledzenia
przemieszczających się stąd oraz pozyskiwania
krzemienia do wyrobu prostych narzędzi. Ślady
ich pobytu znaleziono m. in. na polach Dzielowa.

W połowie V tysiąclecia p. n. e. na
południe Płaskowyżu Głubczyckiego przybyły
przez Bramę Morawską koczownicze ludy znad
Dunaju, które potrafiły już uprawiać ziemię oraz
hodować zwierzęta, głównie owce i kozy. W celu
zdobycia terenów pod uprawę wypalali lasy.
Znali również technikę tkania na pionowym
warsztacie tkackim oraz wytwarzania ceramiki.
Gliniane naczynia ozdabiali rytym ornamentem
przypominającym wstęgi i pasma, dzięki czemu
te właśnie ludy określane są przez dzisiejszych
badaczy ludami kultury ceramiki wstęgowej
rytej.

Znaleziska z kolejnych, neolitycznych już,
etapów osadnictwa, mianowcie – kultury tzw.
pucharów lejkowatych (nazwa - od znalezionych
pozostałości naczyń) odkryto m. in. w Rakowie.
Również podczas badań prowadzonych na
terenie glinianki baborowskiej cegielni natra-
fiono na wyraźne ślady osadnictwa tej kultury
oraz późniejszej kultury ceramiki sznurowej. Jej
przedstawiciele wędrowali przez Płaskowyż
Głubczycki od schyłku epoki neolitycznej (2500 –
1800 lat p. n. e.) zastępując na tych terenach tzw.
kulturę pucharów dzwonowatych. Znaleziska
z tego okresu odkryto również m. in. w sąsia-
dującej z Baborowem Polskiej Cerekwi. Z kolei
w Kietrzu odkryto pozostałości po ludach tzw.
kultury mogiłowej datowanej na XVI w. p. n. e.

Na podłożu kultury mogiłowej rozwinęła
się w XIV i XIII w. p. n. e. kultura łużycka. Budzi
ona szczególne zainteresowanie archeologów ze
względu na jej długotrwałość oraz stosunkowo

1.1 OTOCZENIE I RELACJE ZEWNĘTRZNE

1.1.1 Rys historyczny – Gmina Baborów i stosunki z sąsiednimi miejscowościami

I. Pradzieje Płaskowyżu Głubczyckiego
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szeroki zasięg terytorialny - obejmowała ona
znaczny obszar dorzecza Wisły i Odry, a także
terytoria sąsiednie. Do tej właśnie grupy należy
przecież znany w całej Polsce przykład osady
w Biskupinie. Jej cechami charakterystycznymi
były przede wszystkim ciałopalny obrządek
grzebalny z płaskimi, tzw. popielnicowymi,
grobami, geometryczne ozdabianie naczyń
ceramicznych, drewniane budowle mieszkalne
oraz początki wyrabiania niektórych narzędzi
z brązu, np. siekierek, sierpów, grotów, brzytew
i biżuterii. Na terenach Płaskowyżu Głubczyc-
kiego istniał jeden z najstarszych ośrodków tej
kultury. W Kietrzu archeolodzy rozpoznali cały
zespół osadniczy złożony z kilku osad rozmiesz-
czonych po obu brzegach rzeki Troi. Ludność
kultury łużyckiej utrzymywała się przede
wszystkim z uprawy roli za pomocą orki sprzę-
żajnej. Uprawiano głównie pszenicę, proso
i jęczmień, a ponadto żyto, owies i orkisz.
Mniejsze znaczenie w utrzymaniu miała
przyzagrodowa hodowla zwierząt. Rozkwit
kultury łużyckiej na Płaskowyżu Głubczyckim
datuje się na XII w. p. n. e., ale utrzymała się ona
tu do IV w. p. n. e.

W V I I w. p . n . e . n a sta ł a n a z i e m i
głubczyckiej epoka żelaza. Wspomnianym
wcześniej szlakiem handlowym przewożono
tędy z południa wyroby z brązu, żelaza i szkła, np.
broń, naczynia, ozdoby. Z kolei z północy dostar-
czano bursztyn (stąd nazwa – szlak burszty-
nowy). Zyskowny handel spowodował rozkwit
osad i pozwolił na wyodrębnienie się grupy ludzi
bogatszych, których po śmierci chowano w zna-
komicie wyposażonych grobach komorowych.

Niestety w VI w. p. n. e. prawdopodobnie
w wyniku najazdu ludów scytyjckich rozwój
osadnictwa został zahamowany. Najeźdźcy
spalili tutejsze osiedla niszcząc tym samym
kulturę ich mieszkańców. Część z nich zdołała
jednak przetrwać najazdy, a ich potomkowie
przebywali tu do III w. p. n. e., kiedy to zostali
podporządkowani kolejnym przybyszom –
Celtom. Ludy celtyckie przyniosły ze sobą
udoskonalone techniki uprawy ziemi, zaawan-
sowaną umiejętność obróbki żelaza i takie
wynalazki jak kamienne żarna rotacyjne, koło
garncarskie oraz monety, które znaleziono
podczas wykopalisk w Polskiej Cerekwi.

Mniej więcej na przełomie starej i nowej
ery przybyły na Płaskowyż Głubczycki ludy tzw.
kultury przeworskiej (nazwa pochodzi od
miejscowości Przeworsk w województwie
podkarpackim, w której odkryto cmentarzysko).
Centrum kulturowo-polityczne zwartego
obszaru osadniczego tej kultury znajdowało
się w okol icach Nowej Cerekwi i Kietrza.
W Baborowie odkryto pojedynczy, bogato
wyposażony grób pochodzący z tych czasów.

W pierwszych wiekach nasze j ery
szlakiem bursztynowym przewożono towary
znad Morza Bałtyckiego do prowincji ówczes-
nego Cesarstwa Rzymskiego. Z tego okresu
pochodzą licznie znajdowane na szlaku zestawy
monet rzymskich, naczynia brązowe i gliniane,
tzw. terra s ig i l lata wykonane w różnych
prowincjach imperium.

II. Wczesne średniowiecze

Cesarstwo Rzymskie rozpadło się w V w.
n. e. w wyniku najazdów tzw. ludów barba-
rzyńskich. Mimo że Płaskowyż Głubczycki leżał
dość daleko od centrum tych dramatycznych
wydarzeń, wydaje się, że ich przykre konsek-
wencje nie ominęły i tutejszych okolic. Według
badacza prahistorii okolic ziemi głubczyckiej –
M. Parczewskiego – skromność znalezisk
sugeruje tzw. pustkę osadniczą trwającą tu od

2. poł. V do VI w. Wtedy to na Płaskowyż Głub-
czycki dotarli, prawdopodobnie znad Dunaju,
Słowianie. Od tamtej pory osadnictwo zaczęło
osiągać stabilizację a kulminacja jego rozwoju
nastąpiła w IX w. O dość gęstym, choć rzadszym
niż w okolicach Raciborza, osadnictwie w dolinie
Psiny i Troi świadczą np. odkopane osady
w Babicach i Sułkowie.
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Z połowy IX w. pochodzi pierwsze źródło
pisane wymieniające nazwy plemion zamiesz-
kujących ziemie śląskie, tzw. „Geograf Bawarski”
- spis plemion naddunajskich sporządzony ok.
845 r. dla potężnego władcy frankońskiego
Karola Wielkiego w celach militarno-wywiadow-
czych. Według tego źródła w tamtym czasie
najdalej wysuniętym na południe plemieniem
śląskim byli Golęszyce. Przybliżoną granicę ich
władztwa wytyczały dorzecza Olzy, Odry, Psiny
i Opawy. Głównym ośrodkiem tego plemienia
były prawdopodobnie Holašowice. Wg spisu
posiadali oni 5 grodów, które należy rozumieć
jako wspólnoty terytorialne rozwinięte na
podstawie wcześniejszego ustroju rodowego.
Mieszkańców grodu łączyła więź sąsiedzka,
obowiązek wzajemnej pomocy i obrony,
współdziałanie w ściganiu złoczyńców oraz
początkowo – wspólna własność ziemi.

„Geograf Bawarski” podaje także inną
nazwę plemienia, być może (historycy nie
mają pewności) sąsiadującego z Golęszycami,
mianowicie – Lupiglaa, przez niektórych badaczy
tłumaczoną jako Głupczyce albo wręcz Głupie
Głowy. Posiadali oni aż 30 grodów. Nie wiemy,
czy to właśnie oni, czy też Golęszyce zajmowali
ziemie obecnej gminy baborowskiej. Na pewno
jednak ktoś zamieszkiwał te tereny, gdyż w la-
tach międzywojennych natrafiono na wczesno-
historyczne „grodzisko koliste” na terenach
późniejszego Jaroniowa.

Od 2. poł. IX w. ziemie Płaskowyżu
należały najprawdopodobniej do Państwa
Wielkomorawskiego. W tym czasie jego władcą
był Świętopełk, którego poprzednicy już kilka
dekad wcześniej przyjęli chrzest ze strony
Franków. Prawdopodobne więc, że dzięki
wejściu wskład Wielkich Moraw, Golęszyce

i Lupiglaa zetknęli się z wiarą chrześcijańską.
Niewiadomo jednak w jakiej formie – zachodniej
czy słowiańskiej. Na ziemie morawskie bowiem
już wcześniej dotarł za sprawą słynnych zakon-
ników – Cyryla i Metodego obrządek słowiański.
Uczniowie tych mnichów zostali jednak wygnani
z Moraw w 887 r. przez wrogie duchowieństwo
niemieckie. W każdym razie do dziś krzyż
kamienny przy drodze z Dzielowa do Baborowa
oraz krzyż przy kościele parafialnym w Babo-
rowie ludność nazywa krzyżami św. Cyryla
i Metodego. W rzeczywistości jednak historycy
zgadzają się co do tego, że są to prymitywnie
wyciosane krzyże pokutne z późniejszych
czasów.

Państwo Wielkomorawskie rozpadło się
ok. 906 r. wskutek najazdu Węgrów. Plemiona
słowiańskie znajdujące się w obrębie Wielkich
Moraw odzyskały tym samym niezależność. Po
obydwóch stronach Płaskowyżu Głubczyckiego
formować zaczęły się wtedy dwie duże orga-
nizacje państwowe – Polska i Czechy, walczące ze
sobą o dominację na przygranicznych terenach.
Omawiany obszar padał więc ofiarą licznych
najazdów i starć zbrojnych, co wpłynęło nega-
tywnie na gęstość zaludnienia. Ok. 990 r. ziemie
śląskie zdobył Mieszko I - założyciel polskiej
dynastii Piastów. Jednak już w 1039 r. Śląsk został
odbity przez księcia czeskiego Brzetysława i od
tamtej pory ziemia głubczycka przez następne
100 lat znajdowała się pod panowaniem
czeskim. Walki trwały jednak przez cały ten czas
przyczyniając się do wyniszczenia pogranicznych
ziem.

Ws p o m i n a n y j u ż w c ze ś n i e j M .
Parczewski wymienia pochodzące z wczesnego
średniowieczna znaleziska z Babic, Baborowa,
Boguchwałowa, Rakowa, Sułkowa i Szczytów.

III. Pełne średniowiecze – powstanie i rozwój miejscowości obecnej gminy Baborów

Ugoda polsko-czeska zawarta w Kłodzku
w 1137 r. stworzyła warunki do ustabilizowania
się sytuacji na pograniczu tych państw i zapo-
czątkowania intensywnej kolonizacji częściowo
opartej o migrację osadników z zewnątrz. Na
mocy układu granica przecięła Płaskowyż Głub-
czycki pozostający w większości po stronie czes-

kiej. Na terenie dzisiejszej gminy baborowskiej
granica przebiegała wzdłuż rzeki Psiny, a więc
późniejsza osada - Baborów znalazła się pod
panowaniem polskim, natomiast późniejszy
Jaroniów – pod władzą Czech jako część księstwa
opawsko-karniowkiego.
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Opawszczyna wraz z całymi Morawami
stanowiła uposażenie młodszych braci z panu-
jącej wówczas w Czechach dynastii Przemy-
ślidów. Część swoich dóbr, w tym też intere-
sujące nas ziemie, przekazali oni w 1183 r.
zakonowi joannitów sprowadzonemu do
księstwa opawsko-karniowkiego w celach
misyjnych oraz werbunkowych. Szukali oni
ochotników do odbywających się wówczas
krucjat przeciw innowiercom w Palestynie.
Obecność joannitów, których komturia znajdo-
wała się w Grobnikach, miała też umocnić
militarnie pogranicze z Polską. Z tego czasu
pochodzi najwcześniejsza wzmianka dotycząca
dzisiejszej gminy Baborów, a konkretnie -
miejscowości Boguchwałów. Nazwa ta jest
wymieniona jako własność zakonu joannitów już
w aktach z 1183 r.

W tym czasie w całej Europie Środkowej
lokalni władcy podejmowali na swoich terenach
mniej lub bardziej intensywne przedsięwzięcia
kolonizacyjne, głównie poprzez tzw. lokacje
na prawie niemieckim. Polegały one na two-
rzeniu nowych osad lub nadawaniu istniejącym
już osadom nowych zasad funkcjonowania
według wzorców zachodnich. W celu zagospo-
darowania danego obszaru, właściciel sprowa-
dzał tzw. zasadźcę, który miał zająć się sprowa-
dzeniem osadników i zorganizowaniem im życia
w osadzie. Sam zasadźca zostawał zazwyczaj
sołtysem wsi lub wójtem, jeśli chodzi o miasta.
W większych miastach, obok wójtów, istniały
rady miejskie z burmistrzami na czele, jednak
wobec stosunkowo niewielkich rozmiarów
interesujących nas miejscowości, istnienie
takich rad jest mało prawdopodobne. Warunki
życia w danej miejscowości oraz wynagrodzenia
dla zasadźcy a także obowiązki mieszkanców
wobec właścicela regulował tzw. akt lokacyjny.
W przypadku wsi lub niewielkich miast, do
których zaliczał się również Baborów, właściel
wyznaczał również pewien obszar pól upraw-
nych poza miastem, gdyż rolnictwo było nadal
podstawą utrzymania mieszkańców.

Data pierwszej wzmianki o nazwie
mie jscowośc i w dokumentach średn io-
wiecznych jest za zwyczaj przyjmowana jako

przybliżona data jej powstania. Jeśli chodzi
o interesujące nas tereny, to w XIII-wiecznych
dokumentach wymienione zostały właśnie te,
które leżały w granicach państwa czeskiego,
mianowicie: Babice (wymienione w doku-
mencie z 1220 r. pod tą samą nazwą), Księże Pole
(w 1220 r. wymienione jako Kneispole lub
Knesepole), Raków (znany z dokumentu z 1223 r.
jako Rachow), Tłustomłoty (wzmiankowane
w 1270 r. jako Tluztemos) oraz jako ostatnia –
Sucha Psina (wymieniona najpierw w 1296 r.
jako Sauchiz, a potem w 1337 r. jako Sucha
Psina). Księże Pole i Tłustomłoty były wtedy
własnością biskupa ołomunieckiego, Raków
najprawdopodobniej należał do samego monar-
chy, po czym stał się własnością rycerską. Była
nią również Sucha Psina. Niewykluczone, że
miejscowości te istniały już przed pojawieniem
się pierwszych wzmianek na ich temat jako mało
liczebne osady rządzące się prawem polskim,
złożone z kilku lub kilkunastu domostw.

W 1223 r. pojawiła się w dokumencie
nazwa nieistniejącej już dziś miejscowości -
Lichan. Miała ona leżeć na terenie dzisiejszego
Baborowa w pobliżu wzgórza Kosa. Jeszcze
w początku XX w. grunta orne po obu stronach
drogi do Szczytów nazywano "na lichajnie". Jak
przypuszczają historycy, Lichan zniknął z po-
wierzchni ziemi prawdopodobnie wskutek
powodzi albo splądrowania przez wojska
tatarskie lub oddziały walczącego z królem
czeskim księcia opolskiego Władysława. Ze
źródeł wynika, że obecny Baborów został zało-
żony na tzw. “surowym korzeniu”, gdy po osadzie
Lichan nie pozostał już żaden ślad.

Jeśli chodzi o tę część obecnej gminy
baborowskiej, która w wyniku pokoju kłodzkiego
(1137 r.) przypadła polskim monarchom, to jej
losy związane były z burzliwymi dziejami śląskiej
dzielnicy państwa Piastowskiego.

W wyniku podziału ziem Piastowskich
między spadkobierców Bolesława Krzywoustego
w 1138 r. Śląsk jako dzielnica przypadł najstar-
szemu z synów królewskich - Władysławowi II,
który jako książę senior objął również władzę
zwierzchnią nad wszystkimi ziemiami polskimi
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administrowanymi przez jego braci. Po wygna-
niu Władysława (stąd zwanego Wygnańcem)
w 1146 r. Śląskiem rządził jego brat – Bolesław
Kędzierzawy, a od 1163 r. synowie Wygnańca -
Bolesław Wysoki i Mieszko Laskonogi (zwanemu
przez większość dawniejszych historyków Pląto-
nogim). Początkowo bracia rządzili wspólnie,
potem jednak podzielili ziemie między siebie.
Wschodnia część, do której należała ziemia
głubczycka, przypadła młodszemu z nich –
Mieszkowi, który tym samym zapoczątkował
linię Piastów Górnośląskich. Za jego następców
ziemie śląskie doznały zniszczeń wskutek najaz-
du tatarskiego. W 1241 r. Tatarzy, zaatakowali
Węgry oraz Polskę i Czechy. Nie ma całkowitej
pewności co do tego, czy konkretnie ziemia
głubczycka zosta ła spenetrowana przez
najeźdźców, jednak jest to bardzo prawdo-
podobne, ponieważ wiadomo, że wojska
tatarskie atakowały pobliski Racibórz aż trzy-
krotnie. Nie zdobywszy grodu skierowały się na
Opole pokonując oddziały księcia górno-
śląskiego u przeprawy na Odrze. Spod Opola
Tatarzy pomaszerowali na Wrocław, a stamtąd
na Legnicę, gdzie w słynnej bitwie 9 kwietnia
1241 r. pokonali zastępy Henryka Pobożnego
i jego sojuszników. W drodze powrotnej
najeźdźcy przeszli Przedgórzem Sudeckim
i przez Bramę Morawską opuścili ziemie polskie.

Po bezpotomnej śmierci Mieszka Otyłe-
go, na tronie opolskim zasiadł jego młodszy brat
Władysław, który w 1253 r. wskutek nieudanej
wyprawy przeciw czeskiemu księciu Prze-
mysłowi Ottokarowi II utracił lewobrzeżną część
ziem nad Psiną. Tym samym cały obszar obecnej
gminy baborowskiej znalazł się w granicach
państwa czeskiego, a konkretnie – księstwa
opawsko-karniowsko-głubczyckiego.

Warto wpomnieć, że ślady osad z XII i XIII
w. odnaleziono m.in. w Baborowie, Boguchwa-
łowie, Sułkowie, Szczytach a tzw. stanowiska
nieokreślone z tego okresu – w Tłustomłotach,
Suchej Psinie i Księżym Polu. Tę gęstą sieć
osadniczą potwierdzają również źródła pisane
z tamtego okresu.

Jeśli chodzi o samo miasto Baborów, to

nie znamy dokładnej daty powstania osady. Na
pewno stało się to przed 1291 r., kiedy to zmarł
pierwszy znany z imienia właściciel - Bawor II
ze Strakonic. Ten czeski magnat był nadwornym
dygnitarzem i zięciem króla Przemysła Ottokara.
Od jego imienia miasto wzięło swą nazwę, więc
najprawdopodbniej był on również jego założy-
cielem. Imię „Bawor” jest etymologicznym
synonimem wyrazu „Bawar” czyli „Bawarczyk”,
co wskazuje na niemieckie korzenie feudała. Nie
wiadomo, czy Baborów powstał od razu jako
osada na prawach miejskich, czy też był najpierw
wsią, którą później podniesiono do rangi miasta.
Teren osady wymierzono w tzw. łanach frankoń-
skich stosowanych do karczowisk. Wraz z loko-
wanym przez joannitów w tym samym czasie
Jaroniowem, Baborów włączono admini-
stracyjnie do diecezji w Ołomuńcu. Dokument
lokacyjny Baborowa nie zachował się. Być może
nawet nie powstał taki akt, a umowę między
panem a zasadźcą zawarto ustnie.

Nazwa Baborów po raz pierwszy pojawia
się w źródłach z 1296 r. jako Bauorow lub Bavo-
row – miasto na prawie niemieckim. Jego miesz-
kańcy zajmowali się głównie rolnictwem. Typo-
we dla średniowiecza klęski żywiołowe nie
omijały również ich gospodarstw. Na przykład
w 1339 r. zniszczeń w uprawach i drzewostanie
dokonała plaga szarańczy. W 1452 r. księstwo
karniowskie ogarnięte było plagą czarnej ospy.
Źródła milczą natomiast w sprawie pożarów ty-
powych przecież dla średniowiecznych grodzisk.

Lokalizacja osady nie była przypadkowa.
Tutaj przebiegała droga łącząca Głubczyce
z Raciborzem. Szlak ten stanowił odcinek
innych dróg prowadzących do komory celnej
w Głubczycach, a stamtąd przez Racibórz
wiodących dalej na wschód. Głubczyce w tym
czasie były ważnym węzłem łączącym drogi
z Nysy i Ołomuńca. Wraz z kolejnymi nadaniami
i przywilejami pozycja tego miasta wzrastała, na
czym korzystała powstająca dopiero osada
baborowska. Leżała ona w połowie drogi do
Raciborza, stąd wniosek, że nie omijały jej
towary wiez ione przez kupców śląsk ich
d o c e l o wo d o Kra kowa . S p o r ny m w ś ró d
historyków zagadnieniem jest natomiast
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kwestia przechodzenia przez Baborów drugiego
szlaku - z Opawy do Koźla. B. Cimała i S. Senft
podają, że taki trakt istniał, co zdecydowanie
podnosiłoby rangę Baborowa jako lokalnego
węzła komunikacyjnego. Jednak niektórzy
historycy twierdzą, że kupcy opawscy nie
kierowali się przez Baborów do Koźla, a zmierzali
raczej bezpośrednio do Głubczyc, gdzie mieli
najwięcej przywilejów. Stamtąd ich drogi
prowadziły dalej na północ, m.in. do Poznania
i Torunia. Oznaczałoby to, że Baborów nie był
istnotnym węzłem komunikacyjnym, a jedynie
miastem położonym na szlaku Głubczyce-
Racibórz. Według wybitnego badacza średnio-
wiecznego Śląska – W. Dziewulskiego, nie
planowano tu stworzenia wielkiego ośrodka
konkurującego na przykład z Głubczycami,
a osada miała odgrywać rolę lokalnego miejsca
wymiany towarowej z sąsiednimi wsiami. Inny
z kolei badacz śląskich dziejów – J. Horwat
zauważył za to, że z samego Baborowa mógł
wychodzić trakt prowadzący na północny
wschód do Miejsca Odrzańskiego. Istnienie
takiej drogi zapewniałoby kupcom podróżu-
jącym przez Głubczyce i Baborów skrócenie
drogi do Koźla i uniknięcie konieczności przekra-
czania Odry pod Raciborzem. Wskazówką
potwierdzającą istnienie takiego traktu jest wg
wspomnianego badacza charakterystyczny
trójkątny kształt baborowskiego rynku widoczny
po dziś dzień. Sugeruje on, że plac ten nie rozwi-
nął się przy jednym głównym trakcie, ale w miej-
scu rozwidlenia dwóch znaczących dróg.
Trójkątny kształt rynku mógł jednak wynikać ze
zwykłego rozszerzenia drogi, w wyniku którego
powstał plac.

Droga wiodąca z Głubczyc do Raciborza
stanowiła oś osady, wzdłuż ktorej stały drew-
niane domy mieszkalne. Równolegle do głównej
ulicy biegła druga, wiejska droga wzdłuż której
postawiono stodoły. Od głównej ulicy rozcho-
dziły się uliczki boczne ułatwiające dojście do
stodół lub dojazd do szlaków komunikacyjnych
poza miastem. Ulice wytyczono prostolinijnie,
lecz nie tworzyły one typowego dla osad
średniowiecznych układu szachownicowego
z powodu wspomnianego wcześniej trójkątnego
kształtu rynku. Drugi trójkątny plac powstał przy

tamtejszym kościele i jego zabudowaniach.

Siedziba wójta mieściła się prawdo-
podobnie tam, gdzie dziś stoi ratusz. Drewniany
kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej
Marii Panny powstał za pewne już przy lokacji,
ale pierwsza wzmianka o jego istnieniu pochodzi
dopiero z 1340 r. Prawdopodobnie jeszcze w XIV
w. na rozwidleniu dróg do Dzielowa i Raciborza
postawiono drewnianą kaplicę św. Mikołaja.
W tym samym stuleciu powstały też obydwa
przedmieścia – Sułkowskie i Dzielowskie.
Baborów należał do tak zwanych miast otwar-
tych, czyli bez konstrukcji obronnych.

Skromność rynku lokalnego ograniczała
liczbę rzemieślników. Wiadomo, że ówcześni
mieszczanie baborowscy mieli przywilej warze-
nia piwa na zbyt, jednak dochody z niego były
raczej minimalne, gdyż sąsiednie wsie nie
miały obowiązku kupowania piwa wyłącznie
w mieście. Jak szacują historycy – liczba miesz-
kanców wahać się mogła od 200 do 300 osób.
W początkach istnienia miasta w zdecydowanej
większości mieli oni pochodzenie słowiańskie.
Dokumenty z lat 1296 – 1303 wymieniają jako
wójta niejakiego Jarosława czy też Jarosza, naj-
prawdopodobniej Czecha. Być może w trakcie
lokacji lub trochę później przybyli także osadnicy
niemieccy. Wiadomo, że w 1386 r. proboszczem
był ks. Leerbeth, z pewnością Niemiec, za to jego
następcą – wymieniony w dokumencie z 1403 r.
– Słowianin Wacław (prawdopodobnie Czech).

Mniej więcej w tym samym czasie, co
Baborów, lokowano na ziemi głubczyckiej Nową
Cerekiew, a później Kietrz i Opawicę.

Jak już zostało wcześniej powiedziane na
prawo niemieckie przechodziły (lub były na tym
prawie tworzone) również wsie. W 1307 r. poja-
wiły się w dokumentach zapisy dotyczące wsi
Dziećmarowy (Ditmari villa), a w 1308 r. wymie-
niony jest Jaroniów (Jernow), który prawdopo-
dobnie jednak istniał już wcześniej, tyle że nie na
prawie niemieckim. Nazwa Dziećmarów
pochodzi od niemieckiego imienia Ditmar,
który najprawdopodobniej był w tym przypadku
zasadźcą.
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W tym czasie właścielem Dziećmarowa,
podobnie jak i Babic, Jaroniowa był zakon joan-
nitów grobnickich. Należący do nich Bogu-
chwałów przeszedł już w 1240 r. w posiadanie
klasztoru w Tišnov (Tischnowitz) w Czechach.
Księże Pole i Tłustomłoty natomiast były własno-
ścią biskupa ołomunieckiego. Sam Baborów
wraz z Rakowem, Czerwonkowem, Dzielowem
i Suchą Psiną były własnością wspominanego
wcześniej Bawora II ze Strakonic.

Ten, jak pamiętamy, dygnitarz królewski
zmarł bezpotomnie a jego posiadłości przejął
inny czeski feudał – Wok IV z Krawarza. Po jego
śmierci Baborów z okolicznymi wsiami przypadł
średniemu z jego trzech synów – Janowi II, który
był ich właścicielem do 1340 r.

W międzyczasie całe księstwo opawsko-
karniowsko-głubczyckie zdążyło na chwilę
zmienić przynależność państwową, a to za
sprawą Piastów wrocławsko-legnickich, którzy
przejęli je w 1309 r. na 4 lata. Po nich księstwo
przejął Mikołaj II z bocznej linii Przemyślidów,
którzy już wówczas nie panowali w Królestwie
Czeskim. Mikołaj przejął również w tym czasie po
Piastowiczach śląskich księstwo raciborskie.
Z łączenie pod jednym władztwem ziemi
raciborskiej z opawsko-karniowsko-głubczycką
umożliwiło bogatym klasztorom raciborskim
podjęcie ekspansji na nowe tereny. Przeoryszą
raciborskich dominikanek była wtedy Eufemia
Domicylla Piastówna, córka księcia racibor-
skiego – Przemysła, znana w histori i jako
świątobliwa Ofka. Do dziś uważana jest ona
w Raciborzu za godną kandydatkę na ołtarze.
W 1340 r. nabyła ona miasto Baborów z okolicz-
nymi wsiami: Sułkowem (villa Sulcau), Czerwon-
kowem (Czirbenkau, Cziruencow), Suchą Psiną,
Dzielowem (Dgehilhau, Dzengilow) i Szczytami
(Schczyti). Po jej śmierci ziemie te stały się włas-

nością dwóch bratanic zmarłej, również zakon-
nic, Elżbiety i Agnieszki oraz mniszki Anny z rodu
Piastów mazowieckich. W 1358 r. klasztor domi-
nikański wykupił wójtowstwo baborowskie
i przejął tym samym znajdujący się w mieście
folwark należący do tej pory do wójta. W 1386 r.
Baborów uzyskał zgodę na otwarcie szkoły, nad
którą zakonnice sprawowały patronat. Niewiele
wiemy o działalności tej placówki w pierwszych
wiekach jej istnienia, ale wiadomo, że miały do
niej uczęszczać również dzieci z Sułkowa,
Jaroniowa, Dzielowa i Rakowa. Najprawdo-
podobniej szkoła funkcjonowała przy parafii,
a budynek szkolny składać się miał z jednej izby
lekcyjnej, pokoju mieszkalnego, alkowy, kuchni
i niewielkiej piwnicy.

Po śmierci księcia Mikołaja II księstwo
opawsko-karniowsko-głubczyckie rozpadło się.
Sama ziemia głubczycka w latach 1365-1503
egzystowała jako samodzielne księstewko,
którego granice od czasu do czasu ulegały
zmianom. Początkowo Baborów i pobliskie wsie
wchodziły w jego skład. Pierwszą władczynią
księstwa głubczyckiego była wdowa po Mikołaju
II – Juta z linii Piastów niemodlińskich. Po jej
śmierci część karniowską, do której weszły teraz
Baborów i okoliczne wsie przejął Jan II Żelazny –
syn Mikołaja II z poprzedniego małżeństwa.
Ponieważ sam Jan II władał również Raciborzem,
zarząd nad księstwem karniowskim powierzył
czeskiemu magnatowi Jostowi.

Po wymarciu ostatniej ze spadkobier-
czyń Ofki – mniszki Agnieszki w 1404 r. scheda
po świątobliwej księżnej stała się własnością
klasztoru dominikanek raciborskich. Tak upły-
nęło pierwsze stulecie istnienia Baborowa, które
w tym czasie zdołało przejść przez ręce 8 bez-
pośrednich właścicieli oraz 7 razy zmienić
zwierzchników politycznych.

IV. Trudne późne średniowiecze – spory o ziemie baborowskie,
konflikty religijne i ekonomiczne

W następnym stuleciu osłabła władza
książęca na ziemiach śląskich, co przejawiało się
w zbójeckich napadach na dobra feudalne orga-
nizowanych przez rycerzy – rabusiów. Doświad-
czały takich napadów również posiadłości

dominikanek. W 1421 r. niejaki Michał z Zedlitz
zajął kilka należącyh do nich wsi, m. in. Suchą
Psinę. Rok później pretensje do posiadłości
zakonnic zgłosił sam książę Jan II Żelazny, który
jednak rychło zmarł. Był to wszak początek
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długotrwałych konfliktów klasztoru z dworem
książęcym o ziemie, m. in. Baborów. Na te
problemy nałożyły się również trwające w tym
czasie w całych Czechach wojny husyckie.
W 1428 r. husyci zaatakowali ziemie głubczyckie.
Wiadomo o splądrowaniu i sprofanowaniu
kościoła w Baborowie, jednak większe straty
w ludności czy budowlach prawdopodobnie nie
nastąpiły. Husyci rzadko palili wsie.

W 1437 r. nastąpił podział księstwa
karniowsko-raciborskiego, w wyniku którego
Karniów wraz z okolicą Baborowa otrzymał
jeden z synów Jana II Żelaznego - Mikołaj II
karniowski. Zajął on zbrojnie dobra baborowskie
należące do dominikanek, które od dawna
procesowały się już o utraconą wcześniej Suchą
Psinę. Odzyskały ją dopiero w 1433 r. za pośred-
nictwem samego papieża Marcina V.

O interwencje poprosiły go siostry rów-
nież w sprawie ziem zajętych przez Mikołaja II.
Do rozsądzenia sprawy papież powołał sąd
duchowny z archidiakonem krakowskim na
czele. W trakcie procesu Mikołaj II zmarł zosta-
wiając dobra swojemu bratu – Wacławowi.
Pomimo sądowego wyroku ekskomuniki i wyklu-
czenia z kościoła, Wacław nie wydał zagarnię-
tych ziem. W 1456 r. po śmierci Wacława
księstwo karniowskie przypadło synom Mikołaja
– Janowi i Wacławowi. Dobra baborowskie
podzielili oni między siebie, w dodatku zażądali
od zakonnic opłaty pieniężnej. Dominikanki
ponownie złożyły skargę. Papież nakazał
książętom zwrot ziem i wypłatę odszkodowania.
Nastąpiły kolejne protesty z obydwóch stron
skutkujące zmianami wyroków, jednak osta-
teczny werdykt – zwrot ziem i odszkodowanie -
był korzystny dla klasztoru. Jan i Wacław, mimo
groźby obłożenia ich ziem interdyktem (zakaz
odprawiania w nich mszy) wyroku nie wykonali.
Nikt też wyroku nie wyegzekwował. Bezsilność
państwowej władzy wykonawczej miała związek
z osłabiającymi monarchię czeską wojnami
husyckimi, interwencjami niemieckimi i węgier-
skimi, a także częstymi zmianami na tronie.
Formalnymi więc właścielkami ziem babo-
rowskich pozostały dominikanki, jednak faktycz-
nie administrował nimi książę.

Wacław niedługo nacieszył się swoją
częścią dóbr baborowskich. Musiał je przekazać
niejakiemu Janowi von Zimburg za długi, który
z kolei w ramach spłaty swoich własnych długów
przekazał je Henrykowi z Boskovic na Morawach.
Po śmierci Henryka ziemie zostały podzielone
między jego braci – Dobesza i Benesza. Ten drugi
oddał w 1495 r. swoją część dominikankom
raciborskim, które w ten sposób odzyskały, co
prawda niewielką, część ziem zagrabionych im
na początku XV stulecia. Brat Wacława – Jan
przekazał natomiast swoją część okolic babo-
rowskich królowi węgierskiemu – Maciejowi
Korwinowi. Jednak w 1493 r., kiedy na tronie
zasiadał już następca Korwina – Władysław
Jagie l lończyk, wdowa po Janie – Helena
postanowiła przekazać je dominikankom.
Formalnie jednak nie były one już własnością
Heleny, a króla. Postanowił on w uzaniu zasług
powierzyć zarząd ziem Janowi von Schellenberg.
Pomimo protestów i sądowych skarg domini-
kanek, w których pośredniczył również dawny
biskup królewski – Jan z Waradynu, w 1503 r. sąd
najwyższej instancji w Karniowie pozostawił
włości w rękach Schellenberga. Dominikanki
otrzymały prawo odwołania się do zjazdu książąt
śląskich, co nastąpiło w 1510 r. Włościami
zarządzał wtedy syn Jana – Jerzy. W 1514 r. po
blisko stu latach walki o dobra baborowskie,
dominikanki definitywnie odzyskały prawo do
ich administrowania.

Jeśli chodzi o tereny należące do joan-
nitów z Grobnik, to do końca średniowiecza
w ich ręku utrzymały się Babice, Jaroniów oraz
zakupiony w 1311 r. przez komtura Jana
C ze s n i t za – D z i e ć m a ró w. Zate m m o ż n a
powiedzieć, że od XIV w. wszystkie miejscowości
dziesiejszej gminy baborowskiej były własnością
instytucji duchownych.

W samym Baborowie, oprócz istnie-
jącego już kościoła parafialnego, niejaki Wacław
z Baborowa, prawdopodobnie duchowny, ufun-
dował ok. 1400 r. trzy ołtarze: św. Mikołaja,
10 tysięcy Męczenników i św. Erazma. Spadko-
bierczynie świątobliwej Ofki – zakonnice
Agnieszka i Anna w 1401 r. przekazały na utrzy-
manie kościoła ćwierć łana ziemi oraz zwolniły
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od świadczeń na rzecz klasztoru dobra wspom-
nianego Wacława. W 1412 r. parafia baborowska
otrzmała magisterium. W dalszych latach była
jednak przedmiotem zawiłych sporów. W 1523 r.
objął parafię ks. Biktorin, któremu ówczesny
właściciel Głubczyc – Jan Plankmar von Rons-
berg zarzucił wobec biskupa ołomunieckiego
zaniedbywanie kościoła i szkodzenie wiernym.
W późniejszych latach w sprawach finansowych
kościoła musiała roztrzygać nawet rada miejska
miasta Opawy. W 1560 r. dominikanki oskarżyły
ks. Biktorina o nieprzystojne prowadzenie się,
pijaństwo na parafii, nieczczenie niedziel,
a przede wszystkim herezję, za co Biktorin został
karnie przeniesiony, a klasztor napomniany
przez biskupa za długotrwałe tolerowanie
postępowania kapłana. Działo się to w czasie,
kiedy na Śląsku już od 1523 r. szerzyła się
reformacyjna nauka Lutra.

Następcami Biktorina na baborowskiej
parafii był ks. Jan z Moraw, a później ks. Kno-
blauch, który znowu swym postępowaniem
doprowadził do niezadowolenia zwierzchników
i wiernych. W 1590 r. odpowiadając na zarzuty,
skarżył się swemu przełożonemu – dziekanowi
hulczyńskiemu, że znajduje się pod presją pro-
testanckiego kaznodziei z Karniowa. Dwa lata
później biskup ołomuniecki stwierdził, że
Knoblauch to w rzeczywistości zbiegły mnich
i zastąpił go Jerzym Bulskim. W 1611 r. parafię
prze ją ł Szymon Canab ius , k tóry jednak
zrezygnował po kilku latach. Po tym wydarzeniu
przeorysza dominikanek Marta Bruntalska
mianowała kuratorem kłopotliwej parafii Jana
Firleja.

Reformacja, która w Europie łączyła
aspekty religijne z narodowymi i ekonomi-
cznymi, wpłynęła na baborowskich terenach
głównie na miejscowy kler katolicki. Prości
mieszkańcy miasta i wiosek nie porzucali za
zwyczaj starego wyznania. Być może rządy
klasztorne na tych terenach nie były dla ludu tak
dokuczliwe, by spowodować odstępstwo od
wiary katolickiej, a być może nie pozwałał na to
dominikański patronat. Wiadomo, że na Śląsku
pańszczyzna była mniej dokuczliwa niż w Rzeczy-
pospolitej. Ponadto już w 1405 r. miasto zdołało

uzyskać samorząd – radę miejską, która jednak
wkrótce zanikła. Pojawiały się również zatargi
mieszczan z feudałami na tle ekonomicznym.
Pierwszy taki spór miał miejsce w 1528 r. i toczył
się między klasztorem a mieszczanami i okolicz-
nymi chłopami dążącymi do uniezależnienia od
wzrastających świadczeń na rzecz właściciela.

Warto tutaj zaznaczyć, że już w momen-
cie przejęcia Baborowa przez dominikanki
miasto przeżywało trudności gospodarcze
będące wynikiem wcześniejszych sporów
o przynależność tych ziem, a także wspomi-
nanych wcześniej rycerskich najazdów rabun-
kowych. Wskutek zniszczeń miasto rozwijało się
bardzo powoli. Źródła z 1523 r. wspominają, że
w mieśc ie istn ia ło dużo pustych, n ieza-
budowanych miejsc pozostałych po znisz-
czonych budynkach. Naliczono wtedy w Babo-
rowie 100 posiadaczy domów, co według
szacunków historyków dawałoby liczbę ok. 600
mieszkańców. Ok. 80 % z nich nosiło nazwiska
polskie i czeskie. W ciągu następnego stulecia
napłynęło więcej osadników niemieckich,
jednak nadal nazwiska słowiańskie utrzymywały
się w granicach 70%.

Miastem rządził wójt dominialny wyzna-
czony przez zakonnice. Wobec braku rady miej-
skiej sytuacja prawna miasta przypominała
status okolicznych wsi, choć formalnie Baborów
nie stracił praw miejskich. Ówcześni mieszczanie
nadal utrzymywali się głównie z rolnictwa.

W 1575 r. Baborów otrzymał prawo
odbywania trzech dorocznych jarmarków oraz
cotygodniowego targu. Poprawiło to nieco
sytuację ekonomiczną miasta, jednak nie na
długo zadowoliło mieszczan, gdyż źródła z 1593
r. znów informują o poważnym ich zatargu
z zakonnicami. W tym czasie pojawiła się po-
nownie rada miejska. Podobnie, jak w przypadku
personelu parafialnego, tak wśród jej członków
zdarzały się osoby, wobec których wysuwano
wiele zastrzeżeń. W 1598 r. miasto oskarżyło
przed sądem niejakiego Szymona Otipkę
o kradzież lady (drewnianej skrzyni służącej do
przechowywania dokumentów zaopatrzonej
w uchwyty, aby w razie ewentualnego pożaru
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można ją było szybko wynieść) ze znajdującą
się pieczęcią, spisem mieszczan i rejestrem
sierot. Oskarżony miał również ubliżać miesz-
kańcom miasta oraz wyśmiewać przywileje
miejskie przy pomocy "obelżywych słów".
Skazany Otipka musiał zwrócić dokumenty,
zapłacić karę i ponieść odpowiedzialność w razie
ewentualnych strat doznanych przez miasto
w wyniku pozbawienia dostępu do lady.

W 1613 r. w wyniku kolejnego sporu
mieszczan z właścicielkami feudalnymi zwol-

niono miejscowych rzemieślników z obowiązku
odrabiania pańszczyzny, co ułatwiło rozwój
gospodarczy. Symptomatyczny jednak jest fakt,
że XVII-wieczny autor opisu Śląska – M. Hanel
pominął Baborów w swym wykazie miast
i miasteczek tego obszaru.

W ciągu XVI w. spośród miejscowości
obecnej gminy Baborowskiej jedynie Bogu-
chwałów przestał być własnością duchowną
trafiając w 1597 r. po kilku zmianach w ręce
Kaspra Strzeli z Dzielowa.

V. Wojna trzydziestoletnia i jej konsekwencje

Początkowe wydarzenia wojny trzy-
dziestoletniej (rozpoczętej w Europie w 1618 r.)
nie wpłynęły znacząco na ziemie baborowskie,
gdzie mieszkańcy zajmowali się rozwiązywaniem
swoich codziennych, istotnych dla siebie spraw.
W 1620 r. na przykład bezskutecznie żądali od
dominikanek zniesienia poddaństwa oraz zgody
na powstanie w mieście cechów rzemieśl-
niczych. Po kilku latach jednak działania wojenne
dotarły i tu przynosząc pierwsze straty. Niewia-
domo czy spowodowali je powracający w 1624 r.
do Rzeczpospolitej lisowczycy (lekka jazda
polskich najemników walczących po stronie
cesarza), czy też zimujące tu na przełomie 1626
i 1627 r. wojska protestanckiego wodza Petera
Ernsta von Mansfelda. W każdym razie dla
miasta i okolic nadeszły ciężkie czasy. Rycerze
obu stron dopuszczali się licznych rabunków,
a na mieszkańców władca nakładał przymus
dostawy żywności dla wojska, furaży dla koni
i kwaterunku.

Na ziemiach śląskich, w tym również na
ziemi głubczyckiej, kilkukrotnie pojawiali się też
Szwedzi – w latach 1632, 1642 i 1645. Wojnę
trzydziestoletnią zakończył w 1648 r. pokój
westfalski, jednak ostatnie oddziały szwedzkie
opuściły ziemię głubczycką dopiero dwa lata
później. Skutkiem działań wojennych na całych
objętych nimi terenach drastycznie zmniejszyła
się liczba ludności. W Głubczycach liczba
mieszkańców w latach 1603 – 1474 spadła
n i e m a l o p o ł o w ę . D a n y m i l i c z b o w y m i
z Baborowa badacze nie dysponują. Wiadomo

tylko, że pod koniec wojny trzydziestoletniej
w Baborowie istniało 70 domów mieszczań-
skich, 43 chałupy zagrodników i 15 zabudowań
pustych. Wszystkie te budowle były drewniane,
kryte słomą lub gontami. Murowany był praw-
dopodobnie tylko kościół parafialny.

Trzeba jednak w tym miejscu wspom-
nieć, że z Baborowa pochodził działający w tym
czasie znany w całych Czechach jezuita - misjo-
narz – Adam Krawarski (1585-1660). Pracę
misyjną pełnił on na Węgrzech wśród ludności
słowackiej, w Bawarii, Pradze, Taborze, Hradcu
Kralovem. W baborowskim kościele wisiało
niegdyś upamiętniające go malowidło zamó-
wione po jego śmierci przez jezuitów. Mimo, że
obraz znajdował się tu przez dłuższy czas, nie
wiemy, gdzie znajduje się obecnie.

Ze schyłkowego okresu wojny trzy-
dziestoletniej pochodzi najstarsza znana pieczęć
miejska Baborowa datowana na rok 1644. Ma
ona 22 mm średnicy, a w jej otoku widnieje
dumny napis: „SIGILLUM CIVITATIS BAVAROW”
(Pieczęć miasta Baborowa). Wizerunek z tłoku
pieczętnego jest jednocześnie herbem miasta
i ma związek z jego przynależnością do klasztoru
raciborskiego. Przedstawia on biblijną scenę
Nawiedzenia św. Elżbiety przez Najświętszą
Marię Pannę. Postacie stoją obok siebie połą-
czone uściskiem dłoni w geście powitania. Na
samym herbie widniały błękitne szaty przed-
stawionych kobiet z białymi okryciami na złotym
tle.
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Nowsza pieczęć, z tym samym wizerun-
kiem i napisem, pochodzi z 1765 r. Kolejna –
z połowy XIX w. jest całkiem inna. Widniejący na
niej napis wykonany jest w języku niemieckim,
a rysunek przestawia dwie męskie postacie,
z których jedna trzyma gałąź palmową, druga -
klucz. Są to prawdopodobnie św. Jan i św. Piotr,
których kult miał dość starą tradycję na Śląsku
i Morawach. Niestety związku tych postaci
z Baborowem historycy nie są w stanie w pełni
uzasadnić. Pod koniec XIX w. wizerunek napie-
czętny wrócił do pierwotnych wzorców.

W 2. poł. XVII w. feudałowie całego
Górnego Śląska, chcąc powetować sobie straty
wojenne, zwiększyli wymiar odrabianej pań-
szczyzny, co dodatkowo utrudniło sytuację eko-
nomiczną już i tak zubożałej wskutek wojny
ludności poddanej. Dodatkowym procesem
niesprzyjającym rozwojowi była atmosfera
nietolerancji wobec protestanckich wyznaw-
ców. Rządzący w tym czasie księstwem karniow-
skim Euzebiusz Liechtenstein, radykalny kontr-
reformator, sprowadził do Głubczyc w 1667 r.
zakon franciszkanów w celu nawracania inno-
wierców. Zmuszało to niektórych do opuszczania
ziemi głubczyckiej, w tym również (według
przypuszczeń historyków) Baborowa.

Wskutek działań kontrreformacyjnych
społeczeństwo ziemi głubczyckiej, w tym okolic
Baborowa, stało się niemal jednolite wyzna-
niowo. Wsie Jaroniów, Dzielów, Raków, Sułków
oraz Czerwonków należały do parafii w Babo-
rowie, natomiast Babice – do 1654 r. podlegały
pod parafię w Grobnikach, a później do końca
XVIII stulecia ich przynależność ulegała częstym
zmianom. Od 1668 r. Dziećmarów stanowił
osobną parafię. Boguchwałów i Księże Pole nale-
żały do parafii w Suchej Psinie, a Tłustomosty –
do parafii w Kietrzu. W latach 1672-1691 zbudo-
wano w Baborowie na nowo kościół parafialny.
Ówczesny proboszcz – ks. Szymon Piotr Mott-
loch z Boguszyc koło Opola wybudował w nim
kryptę grobową dla pochówku miejscowych
kapłanów. Pełniła ona tę rolę do końca XVIII w.

Od 1659 r. w mieście znajdował się rów-
nież szpital, a właściwie – przytułek dla ubogich

kobiet ufundowany przez mieszkającą tu zamoż-
ną wdowę - Urszulę Kurzydym. Wiemy także
o istniejącym w tym czasie schronisku dla piel-
grzymów i pustelników administrowanym przez
kościół.

Ok. 1700 r. rozpoczęto w Baborowie
wznoszenie drugiej świątyni – pod wezwaniem
św. Józefa, poświęconą wtedy również św. Bar-
barze. Uznawana jest ona dziś za jeden z najpięk-
niejszych drewnianych obiektów sakralnych na
całym Górnym Śląsku. Wzniesiono ją z ciosanego
drewna modrzewiowego na podmurówce ka-
miennej. Budulca dostarczyła nowa właścicielka
posiadłości ziemskich w Rakowie, pochodząca
ze znakomitego rodu Larischów (Laryszów) – Ka-
tarzyna. Budowę zewnętrzną świątyni ukończo-
no już w 1702 r., jednak bogaty wystrój powsta-
wał znacznie dłużej. Wnętrze kościoła do dziś

barokowe polichromie i drewniane ołta-
rze. W 1803 r. przy kościele posadzono aleję
lipową, a w ciągu tegoż stulecia wokół kościoła
powstawał stopniowo cmentarz. Do 1836 r.
zmarłych chowano przy kościele parafialnym.

W 1718 r. cesarz Karol VI podniósł Babo-
rów do rangi tzw. miast mediatarnych, czyli za-
leżnych bezpośrednio od monarchy. Literatura
historyczna czasem podaje tę datę jako moment
ponownego uzyskania praw miejskich, choć
formalnie miasto nigdy ich nie straciło. W wyni-
ku decyzji Karola VI dominkanki straciły prawo
pełnego zarządzania Baborowem, jednak zacho-
wywały dobra ziemskie. Mimo awansu ośrodka
miejskiego, kolejne starania mieszczan o utwo-
rzenie miejscowych cechów rzemieślniczych
kończyły się fiaskiem.

Zanim jednak miasto dostało się pod za-
rząd koronny, doświadczyło wielkich zniszczeń
z powodu pożaru, który miał miejsce w 1708 r.
Prawie wszystkie domy zostały wtedy spalone.
Taki sam los spotkał najprawdopodobniej ów-
czesne dokumenty, których dziś brakuje history-
kom badających tamten okres. Jednak w 1723 r.
naliczono już 50 domów mieszczańskich i 20 za-
budowań stojących na przedmieściach, co
świadczy o stopniowym odbudowywaniu mias-
ta. Odbudowano również obydwa młyny.

zdobią
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VI. Baborów i okolice pod panowaniem pruskim

W 1740 r. Śląsk stał się przedmiotem
wojny między spadkobierczynią austrackiego
cesarza Karola VI – Marią Teresą, a królem Prus –
Fryderykiem II Hohenzollernem. Podstawą jego
roszczeń do Śląska były dziedziczne prawa do
niekórych księstw, m. in. Karniowa, którym
niegdyś przejściowo rządzili członkowie jego
dynastii. Austriacy zamierzali bronić Głubczyc
i Karniowa, jednak Fryderyk zdobył te ziemie
z łatwością. Większość ziem śląskich, w tym
Głubczyce, Baborów i jego okoliczne wsie, trafiło
w ten sposób pod panowanie pruskie. Taki stan
rzeczy utrzymał się po dwóch kolejnych aus-
triacko-pruskich wojnach o Śląsk toczących się
w latach 1744-1745 oraz 1756-1763 (tzw. wojna
siedmioletnia). Zabudowa Baborowa nie doz-
nała zniszczeń wskutek działań wojennych,
mieszkańcom dokuczały jednak kontrybucje.

Z przejętych ziem Prusacy utworzyli
powiat głubczycki, do którego należały 4 miasta
(Głubczyce, Kietrz, Hulczyn i Baborów), 5 miejsc
targowych i 131 wsi. Nowa granica przecięła
najkrótsze połączenia drogowe między Głub-
czycami a Prudnikiem, Nysą i Wrocławiem, co
negatywnie odbiło się na rozwoju gospodarczym
tych terenów.

Zachowując swoje dobra, książę kar-
niowski Liechtenstein utracił jednak władzę
polityczną. Miasto Baborów zostało ponownie
podporządkowane dominikankom, choć ze
znacznymi ograniczeniami. Otrzymało konsty-
tucję miejską i upragnioną zgodę na utworzenie
własnych cechów. W 1752 r. powstał cech
szewców, później kuśnierzy, a w 1755 r. – tkaczy
lnianych. Nowe prawa oznaczały dla mieszczan
wyzwolenie spod poddaństwa względem
klasztoru dominikańskiego, co poprawiło ich
byt. W jednym z oficjalnych pism cechowych
czytamy: „Zarządzanie miastem, które do tej
pory w ręku klasztoru było, przeszło do bur-
mistrza i kolegium magistrackiego, które uznane
i zaprzysiężone zostało. Dlatego też do dzięko-
wania Bogu Wszechmogącemu do czasu wol-
ności miejskiej wzywamy". Znane są dziś dwie
pieczęcie cechowe. Pierwsza – należąca do
cechu kowali, ślusarzy, bednarzy i szklarzy –

pochodzi z 2 poł. XVIII w., druga natomiast,
należąca do cechu kuśnierzy - powstała w 1753 r.

W 1750 r. zainstalowano na stojącej na
rynku kaplicy Marii Panny postawionej w ramach
kontrreformacji, pierwszy zegar miejski. Miasto
podzielono na 4 rejony: Draha, Raciborski, Rynek
i Głubczycki. Posiadało ono również dwa przed-
mieścia: Dzielowskie i Sułkowskie. Rozpoczęto
w tym czasie również zbiórkę środków na budo-
wę ratusza. Zebrane kwoty pochodzące ze
sprzedaży gruntów miejskich niestety zostały
w czasie wojen napoleońskich pochłonięte przez
kontrybucje.

W 1787 r. w mieśc ie istn ia ło już 6
cechów. Na 1447 mieszkańców przypadało 153
rzemieślników, wśród których naliczniejszą
grupę (56 osób) stanowili szewcy, a potem:
kuśnierze, krawcy, tkacze lniani, gorzelnicy
i destylatorzy, cieśle, garbarze, bednarze,
kowale, stolarze, garncarze, piekarze, siodlarze,
piwowarzy i słodownicy, rzeźnicy, rybacy,
stelmachowie, ślusarze, nożownicy, młynarze
i mydlarze. W mieście w pojedynkę swoim
rzemiosłem parali się: cyrulik, kołodziej, farbiarz,
szklarz i wytwórca luster, rękawicznik, murarz,
wytwórca oleju, kominiarz, powroźnik, poń-
czosznik i piernikarz. Najbardziej znani byli
mie jscowi szewcy, którzy swoje wyroby
sprzedawali w różnych miastach Górnego
Śląska.

Jeśli chodzi o kupców, to w tym czasie
działało w mieście 2 handlarzy przędzą, 4
skupujących przędzę, 4 kramarzy i 8 tzw. bud-
ników, czyli sprzedawców żywności. Miasto
posiadało też 9 gorzelni, 14 szynków, a 50
domów posiadało przywilej warzenia piwa.
W każdą niedzielę odbywał się tu jarmark,
a większe jarmarki – dodatkowo 4 razy w roku
w dniach: 25 stycznia, w Zielone Święta, 29
sierpnia oraz 6 grudnia. Nadal jednak rolnictwo
stanowiło podstawę utrzymania. W 1762 r.
dominikanki oddały swój folwark w dzierżawę.
Mieszczanie też mieli możliwość dzierżawić za
opłatą od sióstr część gruntów klasztornych.
Dochodową działalnością dla klasztoru była
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także sprzedaż drewna z karczowanych w oko-
licach Baborowa lasów.

Miasto posiadało swój areszt oraz remi-
zę strażacką, którą dobudowano do kaplicy
Panny Marii. Obok starego budynku szkolnego
postawiono drugi. W samym mieście stały 74
budynki prywatne, na przedmieściach -187.
Zanotowano ponadto 114 stodół i 74 stajnie,
które nadawały miastu wygląd raczej wiejski.
Większość budynków nadal była drewniana,
jednak po pożarze w 1782 r. zaczęto częściej
stawiać murowane budowle. W tym czasie
działała już w mieście cegielnia. Z czasem
pojawiało się coraz więcej domów krytych
dachówką. Postęp w dziedzinie budownictwa
wymuszany był nie tylko potrzebami, ale
również pruskim prawem policyjnym w dzie-
dzinie budownictwa. Drogi miejskie nie miały
jeszcze wtedy twardej nawierzchni, wybru-
kowany był tylko rynek.

W 1780 r. między mieszczanami babo-
rowskimi a mieszkańcami Dzielowa zaistniał
spór dotyczący spraw kościelnych. Rozpoczął się
on od niezgodności zdań co do miejsca umiesz-
czenia znanego w okolicy obrazu św. Mikołaja
czczonego przez lokalną społeczność. Kult św.
Mikołaja, którego nieodłącznym elementem
było właśnie wspomniane malowidło, był
bardzo dochodową tradycją dla tutejszych
instytucj i kościelnych. Do tej pory obraz
znajdował się w drewnianym kościółku na
drodze z Baborowa do Dzielowa. Wobec
zniszczenia tej budowli, Baborowianie chcieli
przenieść malowidło do swojej świątyni, co
spotkało się ze sprzeciwem Dzielowian. Ci
bowiem otrzymali od biskupa ołomunieckiego
zgodę na budowę własnego kościoła, który
powstał w 1786 r. Według Baborowian kościół
ów stanął na ich gruncie, co wiązało się z możli-
wością czerpania przez nich zysku z opodat-
kowania towarów sprzedawanych przy kościele.
Sprawę jednak przegrali. Spór odrodził się
w 1821 r. kiedy to część sklepień osunęła się do
wnętrza świątyni. Władze miejskie i proboszcz
baborowski skłaniali się ku rozbiórce konku-
rencyjnej wobec ich parafii budowli. Mieszkańcy
Dzielowa jednak kościół swój odbudowali,

w dodatku postawiwszy nawę. W międzyczasie
sami Baborowianie zmuszeni byli do odbu-
dowywania własnego kościoła parafialnego,
który w 1807 r. spłonął aż do fundamentów.
Ruiny szybko przykryto dachem, ale ze względu
na wojny napoleońskie, wieża czekała na
odbudowę aż do 1820 r. W Baborowie działało
wówczas trzech duchownych katolickich:
proboszcz, duchowny i wikary.

Trzeba tutaj zanaczyć, że XVIII w. był
okresem rozwoju budownictwa sakralnego na
interesujących nas terenach. W latach 1789-
1792 wzniesiono w Babicach kościół pod
wezwaniem św. Katarzyny, przy czym wyko-
rzystano część murów starej, XVI-wiecznej
świątyni. W 1786 r. w Dziećmarowach joannici
ufundowali kościół św. Michała Archanioła.
W Księżym Polu wybudowano w latach 1756-
1768 kościół św. Bartłomieja, a w Suchej Psinie –
w 1714 r. – kościół p.w. św. Jodoka. Dużo starszy
był natomiast kościół św. Mateusza w Bogu-
chwałowie, który powstał już w 1602 r.

Okres rządów pruskich charakteryzował
się rozwojem szkolnictwa na omawianych tu
terenach. Służyło ono z jednej strony rozwojowi
tutejszej młodzieży, jednak z drugiej było narzę-
dziem germanizacji miejscowego polskiego i
morawskiego środowiska. Nauczanie prowa-
dzone było po niemiecku, co najwyraźniej
odniosło z czasem zamierzony skutek, gdyż
w szkolnych sprawozdaniach pochodzących
z końca lat 80-tych XIX w. nie ma już wzmianek
o posługiwaniu się uczniów dialektem moraw-
skim.

Zdarzały się przypadki, że z powodu
braku nauczycieli, zatrudniano w ich charakterze
osoby nie posiadające kwalifikacji. Pierwszy
znany ze źródeł nauczyciel o nazwisku Lerch był
właścielem miejskiej piwiarni. Jednocześnie
pełnił funkcję skarbnika miejskiego, rektora
chóru i zakrystiana. Podobnie i jego następca -
G. Barger - miejski rzemieślnik, który jednak
później uzyskał kwalifikacje nauczycielskie.
W 1782 r. wzniesiono w Baborowie nowy
budynek dla tamtejszej szkoły zaprojektowany
przez mistrza murarskiego A. Steuera z Głubczyc.
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Patronem szkoły był ówczesny właściciel
Baborowa – hrabia Rothenburg. Szkoła w Babo-
rowie podlegała najpierw rejonowemu inspe-
ktoratowi w Głubczycach, później w Kietrzu, a od
1872 r. jej inspektorem był proboszcz Baborowa.

W 1764 r. powstała szkoła w Sułkowie,
w 1785 r. – w Dzielowie, w 1784 r. – w Tłusto-
młotach i w Rakowie. Również młodzież z Babic
i Dziećmarowów miała swoje drewniane budyn-
ki szkolne. W 1780 r. natomiast nauczyciel przy-
był do Boguchwałowa, by zorganizować tu
nauczanie dla dzieci, uczących się do tej pory
w Wojnowicach. Wiadomo, że w Księżym Polu
zaadaptowano na szkołę wiejską dom sprzedany
przez jednego z mieszkańców na własność
gminie. W Suchej Psinie szkoła istniała już
w 1626 r. i do 1793 r. uczyły się w niej również
dzieci z Czerwonkowa, które w tym właśnie
czasie doczekały się własnej placówki.

W 1752 r. w Baborowie otwarto komorę
pocztową, która podlegała głubczyckiemu
urzędowi pocztowemu. Za czasów pruskich
Baborów miał również stację dla dyliżansów,
które kursowały stąd trzy razy w tygodniu trasą
Wrocław-Racibórz przez Oławę, Nysę, Prudnik,
Głubczyce. w latach 30-stych XIX w. dyliżanse
docierały aż do Pszczyny. W Baborowie zatrzy-
mywały się na popas w Gospodzie Bawarskiej.
Nie przejeżdżały tutaj przez jedyne wybru-
kowane miejsce - rynek, gdyż w tym miejscu
domy stały tak blisko siebie, że prowadził tędy
tylko wąski chodnik dla pieszych. W mieście
funkcjonował też tzw. pocztylion, który udawał
się stąd do Kietrza i Hulczyna.

Wśród wzrastającej liczebnie społecz-
ności baborowskiej, oszacowanej na ok. 1300
osób, tylko stan mieszczański cieszył się pełnymi
uprawnieniami. W 1787 r. stanowił on 44,6%
mieszkańców. Pełnych praw miejskich (bierny
i czynny udział w wyborach do rady miejskiej)
nie mieli chałupnicy, komornicy i ludność uboga.

Ówczesna konstytucja miejska wymienia
jako członków magistratu: burmistrza, pisarza
i 4 radnych. Rada miejska natomiast składała się
z 24 deputowanych. W ich kompetencjach leża-

ło rozstrzyganie spraw dotyczących szkoły,
szpitala, straży ogniowej, służby sanitarnej, kasy
rentowej, budowy dróg, budownictwa ogólne-
go, policji, straży (patrole nocne). Od 1750 r.
magistrat urzędował w prywatnej posesji.

Spośród baborowskich wsi, w 1783 r.
najbardziej zaludniony był Boguchwałów (611
osób) a najmniej – Raków (257 osób). W porów-
naniu ze stanem sprzed pół wieku nastąpiło
rozdrobnienie chłopskiego stanu posiadania.
Było to skutkiem zwiększenia efektywności ziemi
po połączeniu nowej techniki uprawy roli –
płodozmianu z uprawą ziemniaków i buraków
cukrowych. Ponadto wzrost zaludnienia
wymuszał podział gospodarstw. Proces rozdrob-
nienia gruntów w Baborowie i okolicznych
wsiach trwał przez cały wiek XIX. Uprawiano
głównie: pszenicę, żyto, jęczmień, owies,
ziemniaki, len, rzepak, koniczynę i buraki
cukrowe.

Od 1763 r. ziemia baborowska cieszyła
się dłuższym spokojem, którego nie zmąciła
nawet wojna prusko-austr iacka toczona
w latach 1778-1779 (znana jako wojna "kartof-
lana"). Działania wojenne nie dotarły na ziemię
głubczycką. Nie ominęły jej jednak dotkliwe
kontrybucje i podatki wojenne. Podobnie gdy
w 1807 r. na Śląsk wkroczyły okupacyjne wojska
Napoleona, region ucierpiał nie tyle w wyniku
działań militarnych, co z powodu kontrybucji
i rabunków dokonywanych przez Franzuców
i sojusznicze wojska bawarskie i wirtemberskie.

W wyniku reform wprowadzonych
w państwie prusk im w 1807 r. po klęsce
z Napoleonem, tutejsi chłopi zostali zwolnieni
z poddaństwa. W 1811 r. został zniesiony
obowiązek odrabiania pańszczyzny dla kmieci.
Za pisemną rezygnacją z części ziemi lub za
zapłatą, kmieć nabywał ziemię na własność. Do
1849 r. obowiązywało jednak tzw. sądownictwo
patrymonialne, czyli godzenie sporów chłop-
skich przez pana.

Baborów z okolicznymi wsiami podlegał
po 1810 r. najpierw Książęco-Krajowo-Miejskie-
mu Sądowi Liechtensteina w Głubczycach, po



20ANALIZA KULTUROWO-HISTORYCZNA GMINY BABORÓW operacja realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

czym powołano wspólny sąd miast Baborowa
i Kietrza z 2 sędziami. 1 stycznia 1849 r. miejsce
ich zajęła Królewska Okręgowa Komisja Sądowa
złożona z sędziego, sekretarza okręgowego
sądowego, adwokata, prokuratora oraz więzien-
nego stróża.

W 1808 r. zlikwidowano w państwie
pruskim podział na miasta prywatne i królew-
skie, w wyniku czego panowie feudalni stracili
władzę nad miastami. W 1810 r. zniesiono
przymus cechowy, co uwolniło konkurencję
rzemieślniczą w miastach. W tym samym roku
przeprowadzono w całych Prusach sekularyzację
dóbr zakonnych. Należące do dominikanek
raciborskich, będących w tym czasie jednym
z najzasobniejszych klasztorów żeńskich na
Śląsku, i do grobnickich joannitów wsie i folwarki
(w tym i baborowski) stały się własnością skarbu
państwa. 28 listopada 1811 r. król Fryderyk
Wilhelm III powierzył baborowski majątek
księciu Wilhelmowi Ludwikowi Jerzemu von
Sayn-Wittgenstein jako nominalnemu nabywcy.
Nieco ponad pół roku później majątek przeszedł
w ręce księcia-elektora Hesji-Kassel, po czym
w 1820 r. trafił do landgrafa Wilhelma Amade-
usza Hessen-Rothenburg. W 1832 r. wykupił te
ziemie ich zarządca Stefan Machat, który w 1851
r. przekazał je swojemu synowi Augustowi. Do
końca XIX w. ziemie te zdążyły jeszcze kilku-
krotnie zmienić właścicieli, z których każdy nosił
niemieckie nazwisko.

Jeśli chodzi o zsekularyzowane dobra po
joannitach, to w 1813 r. przejął je Wilhelm
Bernard von Prittwitz, który zarządzał nimi do
1841 r. Później majątek wielokrotnie zmieniał
wlaścicieli, wśród których znalazł się również
żydowski kupiec-włościanin – Mendel Samuel
Berliner. W latach 1844-1859 ziemie te zostały
podzielone i wykupione przez poszczególne
gminy.

Sucha Psina do 1865 r. należala do
biskupa ołomunieckiego zaś Raków został
w 1830 r. zakupiony przez Rudolfa Miketę.
Podobnie jak folwark baborowski, również i ten
do końca stulecia często zmieniał właścicieli,
przy czym zawsze byli to włościanie niemieccy.

W XIX w. rolnictwo nadal było głównym
źródłem utrzymania mieszkańców Baborowa,
w którym jednak coraz bardziej dynamicznie
rozwijało się rzemiosło, zwłaszcza szewstwo.
Słynne stały się też w okolicy wyrabiane tutaj
noże kieszonkowe. W 1849 r. w mieście działało
172 rzemieślników. Był to czas największego
rozwoju tutejszego rzemiosła, które później
podupadło na skutek konkurencji manufaktury
i fabryk. Pomyślnie rozwijał się również handel
oraz usługi pocztowe. W 1820 r. ustanowiono
w mieście państwowych listonoszy, a 5 lat
później utworzono tu punkt zborny listów podle-
gający urzędowi pocztowemu w Raciborzu.

W 1. poł. XIX w. w Baborowie nasiliły się
wpływy czeskie. Po czesku uczono w tutejszej
szkole oraz prowadzono msze. Niemieckie
kazanie można było usłyszeć raz na 6 tygodni.
Część mieszkańców posługiwała się też językiem
polskim. Z czasem jednak niemczyzna wyparła
zarówno polski, jak i czeski język. Jak stwierdza P.
Pałys, pod koniec XIX w. w Baborowie czeskie
i niemieckie msze odbywały się już na przemian.
Natomiast pochodzący z Sułkowa wybitny
slawista, dr Feliks Steuer w 1934 r. ubolewał:
„Mieszkańcy Baborowa i Jaroniowa mówili
dawniej prawie wyłącznie po morawsku. O tym
świadczą także napisy czeskie umieszczone na
posągach św. Jana Nepomucena i św. Floriana,
stojących przed kapliczką w Jaroniowe (...). Po
wojnie niemiecko-francuskiej 1870-1871
ludność zaczęła się powoli niemczyć”.

Liczebność Niemców, którzy przybywali
tu jako kadra urzędnicza i nauczycielska, zaczęła
systematycznie wzrastać już przed wspomnianą
przed Steuera wojną. Postępowała asymilacja
i germanizacja. Pojawiła się tutaj również grupa
Żydów, przede wszystkim kupców i rzemieśl-
ników, w różnym stopniu powiązanych z niem-
czyzną. Jednak według dr. Steuera prawie
wszyscy rodowici mieszkańcy Baborwa i Jaro-
niowa używali języka morawskiego aż do 1900 r.
W 1880 r. w „Słowniku Geograficznym Królestwa
Polskiego” zanotowano, że Baborów należy do
diecezji ołomunieckiej, dekanatu Kietrz, a jego
ludność mówi przeważnie po morawsku.
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W 1836 r. musiano rozebrać wieżę
kościoła parafialnego, jednak wiele pracy
włożono w wystrój wewnętrzny świątyni.
W 1817 r. za składkowe pieniądze parafian
odnowiono ołtarz, a w następnych latach
postawiono jeszcze trzy boczne: Trzech Króli,
św. Apolonii i Matki Boskiej Różańcowej.
Ówcześni proboszczowie nosili niemieckie
nazwiska – ks. Neumann (1812-1842) i ks.
Schauschor (1843-1848).

W 1823 r. za pieniądze miasta wznie-
siono nowy, dwupiętrowy budynek szkolny,
kryty dachówką. Na początku lat 40-stych
pracowało tu już 4 nauczycieli. Nowe szkoły
otrzymały też wsie. W poł. XIX w. z powodu
rosnącej liczby uczniów wydzielono w Babo-
rowie klasy męskie i żeńskie, przy czym te drugie
przeniesiono do wolno stojącego budynku
szpitala miejskiego przy ulicy Hospitalstrasse
(dziś ul. Głubczycka). W ten sposób powstała
oddzielna szkoła elemantarna. W 2. poł. XIX w.
powołano do życia dokształcającą szkołę
rzemieślniczą. Badaczka zagadnienia szkol-
nictwa baborowskiego – Bożena Chodorowska-
Bensz stwierdziła, że podobnie jak w Kietrzu
i Głubczycach istniał tu niepokojący problem
absencji szkolnej. Mimo wysiłków ze strony
rządu pruskiego, zjawisko to istotnie zahamo-
wano w Baborowie dopiero w XX w.

W lipcu 1836 r. na ul. Głubczyckiej,
zamieszkanej głównie przez rzemieślników,
wybuchł pożar, po którym budynki drewniane
zastąpiono murowanymi. Postawiono je według
planu – szczytami do ulicy. Nosiły popularną
nazwę "apostołów". Wiele z nich przetrwało do
końca II wojny światowej.

Z powodu nieprzestrzegania higieny
zdarzały się w mieście epidemie. W latach 1835,
1852 i 1866 wybuchała cholera, a w 1848 r.
pojawił się tyfus. Plagą był również alkoholizm.
Mimo to w wskutek postępów w medycynie
nastąpił szybki wzrost liczby ludności. W latach
1845-1910 ludność Baborowa wzrosła o 25%.
Największy wzrost liczby ludności w tych latach
zanotował spośród interesujących nas ziem
Jaroniów- aż 79 %. Chwilowe spadki w liczbie

ludności można było tłumaczyć tzw. ucieczką ze
wsi do miast (tzw. Landflucht).

W wyniku wcześniejszego wywłasz-
czenia chłopów, tzw. Wiosna Ludów, która
ogarnęła w 1848 r. Europę, nie znalazła na tych
terenach wielu zwolenników. Nie znalazł tutaj
również oparcia polski ruch narodowy.

W 2 poł . X IX w. z iemia głubczycka
cieszyła się spokojem. Wojny prowadzone przez
Prusy i późniejszą rzeszę Niemiecką toczono
z dala tych terenów. Co prawda od 1777 r.
przebywali w Baborowie okresowo pruscy
kirasjerzy, jednak z powodu braku koszar
kwaterowal i w domach mieszczańskich.
Również w trakc ie wojny Prus z Aust r ią
stacjonowała tu część legionu węgierskiego,
który nie został wykorzystany w wojnie i szybko
go rozwiązano. W trakcie wojny francusko-
pruskiej 1870-1871 zginęło pięciu Baborowian.

W strukturze wyznaniowej nadal zdecy-
dowanie przeważali katolicy. Zanotowano też, co
prawda nikłą, liczbę ewangelików oraz ludności
żydowskiej. Można ten fakt tłumaczyć migrac-
jami, na które bardziej podatni byli innowiercy
niż zasiedziała ludność katolicka.

Od końca lat 50-tych XIX w. zaczęło się
rozwijać na tych terenach warzywnictwo. Za-
częto hodować na szeroką skalę sałatę, ogórki,
kalafiory. Przedsiębiorczy obywatele zakładali
pierwsze domy szklarniowe. Wróciwszy z wojny
francusko-pruskiej człowiek o nazwisku Wan-
dziura przywiózł z Badenii nasiona ogórków,
które przystosował do tutejszych warunków.
Wyhodowane okazy otrzymały nawzę „ogórków
baborowskich”. Sadzono także pomidory. Plony
sprzedawano głównie w Głubczycach, Raci-
borzu, Karniowie, Opawie, lecz także zaopa-
trywano nimi niemiecką nieckę węglową.
Rzemiosło powoli traciło znaczenie, rozwijał się
natomiast handel . Wskutek rozbudowy
administracji rozrastała się także warstwa
urzędnicza. W 1879 r. miejsce Komisji Sądowej
zajął Urząd Sądowy podległy Sądowi Rejono-
wemu w Raciborzu. W 1875 r. powstała orkiestra
miejska.
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W 1854 r. rozpoczęto budowę lini i
kolejowej Racibórz-Glubczyce, którą uroczyście
otwarto 15 października 1856 r. W 1898 r.
Baborów uzyskał połączenie kolejowe z Kędzie-
rzynem wiodące także przez Koźle, a w 1909 r. –
z Opawą przez Pilszcz. Dworzec kolejowy zloka-
lizowano w Jaroniowie. W 1882 r. założono
twardą nawierzchnię na szosie wiodącej do
Suchej Psiny a w 1889 r. wybudowano trakt
Głubczyce-Baborów-Racibórz. Tym sposobem
Baborów stał się lokalnym węzłem komu-
nikacyjnym.

Jeśli chodzi o przemysł, to wiadomo, że
w połowie XIX w. w Baborowie mieszkało ok. 250
robotników, choć nie wiadomo, gdzie byli
zatrudnieni, skoro w mieście działała tylko
1 cegielnia i 5 browarów. Pierwsza cukrownia
powstała w 1872 r. Niestety w 1876 r. pożar
pochłonął magazyn cukru przechowywanego
w beczkach. W Jaroniowie natomiast trzej
przedsiębiorcy z Głubczyc wybudowali cemen-
townię, jednak zbankrutowali w 1885 r. W 1877
r. powstały w Baborowie 2 kolejne cegielnie. Od
1907 r. po otwarciu gazowni ulice oświetlane
były gazem, którego też dostarczano do gospo-
darstw miejsk ich . Niezbyt prężna indu-
strializacja miasta zakończyła się powstaniem
płatkarni w 1909 r. Powstałe zakłady nigdy nie
osiągnęły większych rozmiarów i nie odgrywały
znaczącej roli miastotwórczej.

Z industrializacją zetknęły się również
okoliczne wsie. W 1869 r. powstał w Bogu-
chwałowie browar ze słodownią, w Rakowie
w 1909 r. - gorzelnia. Wiadomo też o istnieniu
w 1888 r. olejarni, 3 słodowni i browaru w Suchej
Psinie.

Prawdopodobnie do wybuchu I wojny
światowej wszystkie miejscowości obecnej
baborowskiej gminy miały połączenia telefo-
niczne. W tym też czasie we wsiach zakładano
oddziały kas oszczędnościowych, czy też
pierwsze organizacje społeczne, np. związki
kobiet przy Niemieckim Czerwonym Krzyżu lub
cieszące się popularnością zrzeszenia komba-
tantów (Kriegerverein). Historycy oceniają, że na
przełomie stuleci wsie baborowskie mogły

uchodzić za nowoczesne.

W latach 1852-1853 wzniesiono nową
wieżę kościelną, a 20 lat później rozebrano
stojącą na Rynku kaplicę. Na jej miejscu posta-
wiono posąg Marii Panny. W 1856 r. w Babo-
rowie stanął ratusz powstały po dobudowaniu
wieży do wykupionego przez miasto od rodziny
Machatów domu prywatnego. Służy on miesz-
kańcom do dziś. Podobnie jak oddany do użytku
w 1910 r. nowy budynek szkolny. W 1886 r.
powstał w mieście szpital na 12 łóżek ufundo-
wany przez ks. Richtarskiego. Rok później przy
dzisiejszej ulicy Kolejowej odsłonięto pomnik
cesarza Wilhelma, który przertwał do 1945 r.

W XIX oraz na przełomie XIX i XX wieku
zaznaczyli się w dziejach Śląska wybitni działacze
pochodzący z okolic baborowskich. Z Dziećma-
rowów na przykład pochodził ksiądz biskup
Anastazy Sedlag – doktor honoris causa Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, a od 1834 r. - biskup
pelpliński. W Dzielowie natomiast urodził się ks.
Józef Wilpert (1856-1944) - wybitny archeolog,
badacz rzymskich katakumb starochrześci-
jańskich, autor wielu publikacji na temat historii
sztuki chrześcijańskiej, wykładowca na wielu
uniwersytetach. Upamiętniająca go tablica
została w 2004 r. odsłonięta w kościele w Dzie-
lowie. Jaroniów z kolei był miastem rodzinnym
ks. Karola Ulitzki (1873-1953) – działacza
niemieckiej partii katolickiej Centrum, od 1933 r.
posła do Reichstagu. Z Baborowem związana
jest także osoba Józefa Achtelika (1881-1965),
natomiast w Tłustomłotach, w czeskiej rodzinie
nauczycielskiej urodził się ks. biskup Józef
Marcin Natan (Joseph Nathan), który przyczynił
s ię do powstania kompleksu szpitalnego
w Branicach. Przez pewien czas w Baborowie
przebywał także ks. Cyprian Lelek, bardzo
zasłużony w dziedzinie krzewienia kultury
czeskiej wśród germanizowanych raciborskich
i głubczyckich Morawian. Z jego nazwiskiem
wiążą się początki czeskiego czasopiśmien-
nictwa na pruskim Śląsku. W latach 1848 – 1849
posłował on do sejmu pruskiego w Berlinie,
a potem do par lamentu frankfurck iego.
Do Baborowa został przeniesiony przez swoich
zwierzchników kościelnych po powrocie
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sztuki zespół pałacowy w Szczytach będący
pozostałością po zamieszkującym go rodzie
von Hauenschild.

z Frankfurtu, kiedy to władze pruskie wystąpiły
wobec niego z zarzutem podburzania miesz-
kańców Hulczyna i Beneszowa do wystąpień
ulicznych w czasie tzw. Wiosny Ludów.

Warto wspomnieć, że właśnie z XIX w.
pochodzi wpisany dziś do rejestru zabytków

VII. Baborów w czasach I i II wojny światowej

I wojna światowa wywołała na ziemi
głubczyckiej dotkliwe skutki, mimo że działania
wojenne prowadzono z dala od Śląska. Do armii
niemieckiej mobil izowano bowiem wielu
mężczyzn. Ich obowiązki przejmowały kobiety
lub sprowadzeni tu rosyjscy jeńcy wojenni.
W wielkiej wojnie poległo 95 mieszkańców
Baborowa. Z Boguchwałowa zginęło procen-
towo najwięcej żołnierzy, bo aż 5,8% ludności.
Skutkiem wojny było odczuwalne zubożenie
ludności i spadek konsumpcji.

Koniec I wojny światowej był początkiem
walk o przynależność państwową Górnego
Śląska. Według postanowień traktatu wersal-
skiego powiat głubczycki był częścią obszaru
plebiscytowego, mimo iż strona Polska sugero-
wała skłonność do odstąpienia tych silnie zger-
manizowanych terenów. Polski Komisariat
Plebiscytowy w praktyce nie prowadził tu agi-
tacji. W plebiscycie za przynależnością do Polski
na 8927 uprawnionych tu do głosowania
opowiedziały się 103 osoby. Najwięcej takich
głosów padło w Baborowie (19), Sułkowie (16),
Rakowie (15), Jaroniowie (14) i Tłustomłotach
(14). W Babicach, Boguchwałowie i Księżym Polu
za przynależnością do Polski nie optował nikt.
W wyniku plebiscytu powiat głubczycki pozostał
częścią republiki weimarskiej.

W latach międzywojennych liczba osób
deklarujących język polski lub czeski jako ojczys-
ty w dalszym ciągu spadała. Ubolewał nad tym
wspominany już wcześniej Steuer, który za ten
stan rzeczy obwiniał m. in. urzędującego pro-
boszcza Kloskego. Miał on skracać nabożeństwa
morawskie coraz bardziej, aż do całkowitego ich
usunięcia w 1922 r. Z kolei przytaczany już
wcześniej P. Pałys przypisuje udział w zaniku

języka czesk iego w okol icach Baborowa
ówczesnemu komisarzowi dla pruskiej częśći
diecezji ołomunieckiej – ks. Josephowi Natha-
nowi, który mimo morawskiego pochodzenia,
był zwolennikiem germanizacji. W każdym razie
w latach 20-stych XX w., według oficjalnych
statystyk, językiem niemieckim posługiwali się
na co dzień wszyscy mieszkańcy Baborowa
i większości okolicznych wsi.

W 1928 r. do Baborowa włączono
Jaroniów od dawna zrastający się z nim w jeden
gospodarczy organizm. Jak zanotował B. Wyder-
ka, duże gospodarstwa rolne pozostawały wtedy
w rękach osób pochodzenia niemieckiego, które
zatrudniały biedniejszą ludność z okolic (Koziel-
skie, Raciborskie), a w czasie żniw – robotników
sezonowych, głównie Górali z Żywiecczyzny.
Baborowski folwark do 1926 r. zarządzany był
komisarycznie, po czym odebrali go spadko-
biercy z rodziny Latzelów.

Baborowskie przedstawicielstwo Górno-
śląskiego Zrzeszenia Ogrodników liczyło w tym
czasie aż 105 członków. Być może z powodu
wielkiego kryzysu w 1935 r. liczba ogrodników
zmalała jednak do 34. Zmniejszyła się też liczba
osób zatrudnionych w zakładach rzemieśl-
niczych. Rozbudowany był natomiast handel. Do
1940 r. było tu 39 sklepów prywatnych, 20
przedsiębiorstw restauracyjno-hotelowych i 4
firmy transportowe. Do 1939 r. w mieście
odbywały się w dniach 4 maja i 7 grudnia
jarmarki koński i bydlęcy.

Drobny przemysł w latach między-
wojennych stanowiły 2 młyny parowe, 2 słodow-
nie, 1 zakład aparatury przemysłowej, wytwór-
nia wody sodowej, 3 cegielnie (2 parowe, 1
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elektryczna), wytwórnia kafli i płatkarnia.
Największym zakładem była nadal cukrownia,
która wskutek powojennej inflacji popadła
w kłopoty finansowe. W 1923 r. nabył ją Czecho-
słowak – dr Janota. Większość produkcj i
wywożono do Nadrenii . W 1935 r. Janotę
z przyczyn politycznych usunięto, a spółkę
włączono do koncernu "Ostdeutscher Zucker-
fabriken GmbH". Była w nim zrzeszona do 1945 r.

Po objęciu władzy w Niemczech przez
Hitlera, władzę w Baborowie i okolicznych
wsiach przejęła NSDAP. W 1933 r. w mieście
działała ponadto konspiracyjna komórka
Komunistycznej Partii Niemiec. W 1936 r. władze
hitlerowskie zmieniły 4 wsiom obecnej gminy
baborowskiej nazwy z powodu ich nazbyt
słowiańskiego brzmienia. I tak Sucha Psina
zamiast niemieckiej nazwy Zauchwitz otrzymała
nazwę Dreimühlen, Czerwonków zamiast
Tschirmkau nazwany został Schrimke. Sułków
z Zülkowitz stał się Zinnatal, a Szczyty zamiast
Tscheidt nazywały s ię teraz Maxwaldau.
W listopadzie 1938 r. wygnano z Baborowa
ostatnią rodzinę żydowską.

W o k re s i e r z ą d ó w h i t l e ro ws k i c h
w mieście rozwinęło się szkolnictwo. W 1936 r.
założono zawodową szkołę kupiecką. Dwa lata
później powstała tu kolejna szkoła zawodowa,
a w sierpniu 1941 r. otwarto koedukacyjną
szkołę średnią. Wcześniej uczniowie i uczennice
z gminy baborowskiej dojeżdżali koleją do szkół
średnich w Raciborzu, Głubczycach czy Kietrzu.
Po wojnie administracja polska nie reakty-
wowała tej placówki, wskutek czego przestała
ona istnieć.

W czasie II wojny światowej miejsce
zmobilizowanych do Wehrmachtu miejscowych
robotników zajmowały komanda – robocze
oddziały jeńców wojennych przywożonych
z obozu w Łambinowicach. Najpierw byli to
Polacy, później doszl i Brytyjczycy i jeńcy
radzieccy. Zatrudniano ich głównie w cukrowni,
w której pracowali też deportowani przymusowi
robotnicy z okupowanej Polski i ZSRR. Obco-
krajowców zatrudniano też w okolicznych
wsiach na robotach rolnych.

W lutym 1945 r. pierwszy nalot radziec-
kiego lotnictwa uszkodzi ł miejski ratusz.
W połowie marca, w obawie przed zbliżającą się
Armią Czerwoną, wielu mieszkańców ewaku-
owało się w kierunku Sudetów. W ramach
radzieckiej operacji opolskiej (lub górnośląskiej)
26 marca 1945 r. rozpoczęły się trzydniowe walki
o Baborów. Czerwonoarmiści atak rozpoczęli od
Maciowakrzy, a po okrążeniu miasta atakowali
też od Czerwonkowa i Sułkowa. Zwycięska armia
radziecka poniosła jednak spore straty. Ogółem
na terenie gminy zginęło ponad 750 żołnierzy
radzieckich. Po zdobyciu miasta radzieckim
komendantem wojennym miasta został Maksy-
mienko. Sowieci zajęli folwark, a większość
zwierząt hodowlanych pognali na wschód.
Zabierali też paszę dla zwierząt, ziarno siewne,
plony, zboże ułożone w stogach, meble z miesz-
kań, maszyny i sprzęt rolniczy itp. Często ogra-
bione gospodarstwa należały już wtedy do
osadników polskich. Na 160 gospodarstw rol-
nych po kilkumiesięcznym okresie komen-
dantury radzieckiej aż 137 oceniono jako całko-
wicie zniszczone.

VIII. Baborów i okolice po II wojnie światowej do końca XX w.

Administracja polska przybyła na teren
powiatu głubczyckiego już w maju 1945 r. Zarząd
miejski Baborowa noszącego w tym czasie
nazwę "Baworów", podlegał starostwu powia-
towemu w Głubczycach, a to z kolei podlegało
Urzędowi Wojewódzkiemu Śląsko-Dąbrow-
skiemu z siedzibą w Katowicach. W poł. 1950 r.
powiat głubczycki wraz z Baborowem i jego
okolicznymi wsiami wszedł w skład odrębnego

województwa opolskiego. Szczyty znajdowały
się wtedy w powiecie kozielskim.

Najważniejszym zadaniem powojennej
administracji była odbudowa z wojennych znisz-
czeń oraz zapewnienie zatrudnienia i zaopat-
rzenie ludności. Majątek baborowski wielkości
szacowanej w 1948 r. na 136 ha przejęło
Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego. Jako że
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ulice przedwojennego Baborowa nie cechowały
się wysoką zabudową, zniszczenia wojenne nie
spowodowały zawalenia ich gruzami. Większym
wyzwaniem okazała się odbudowa wypalonych
budynków, które teraz stały ze zwalonymi do
środka stropami. W 1947 r. na 457 budynków
mieszkalnych aż 185 było zniszczonych.
Odbudowy wymagała również wieża kościoła
parafialnego. Niedostatek środków oraz mocy
przerobowej sprawił, że problem odgruzowania
miasta ciągnął się przez całe pierwsze dwu-
dziestolecie. Odbudowywanie starych i wzno-
szenie nowych budynków nie zaburzyło przed-
wojennych proporcji zabudowy Baborowa.
Jedynie okolice Rynku zabudowane są dziś
wyższymi niż przed wojną domami.

Niemal równolegle z przedstawicielami
polskiej administracji przybywała tu ludność
przesiedlona z utraconych przez Polskę woje-
wództw wschodnich – w większości z lwow-
skiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Do
listopada 1946 r. osiedliło się w mieście 1654
repatriantów. Wraz z przesiedleńcami z Polski
centralnej, których liczba w tym samym okresie
wyniosła 511, os iedla l i s ię oni w gospo-
darstwach pozostałych po wysiedlanej jedno-
cześnie ludności niemieckiej. Punkt zborny
dla tej ludności znajdował się w Głubczycach
i działał do 1949 r. Z kolei rodziny niemieckie
powracające po wojnie do Baborowa skosza-
rowano w obozie pracy zorganizowanym przy
cegielni na ul. Głubczyckiej. Zatrudniono je przy
odgruzowywaniu miasta. Ich liczba wynosiła
1100 osób. W 1947 r. naliczono tu również 262
reemigrantów z Europy Zachodniej. Poza tym
strukturę mieszkańców Baborowa tworzyło
1107 autochtonów. Spośród wszystk ich
miejscowości gminy najwięcej tej ludności
zachowało się w Rakowie. Większość z nich
stanowili w gminie starcy, kobiety i dzieci.
Mężczyźni zaciągnięci do Wehrmachtu przeby-

wal i w tym czas ie w al ianck ich obozach
jenieckich, a po zwolnieniu nie zawsze wracali
do rodzin.

Takiemu ukształtowaniu „nowego”
społeczeństwa Baborowa towarzyszyło wiele
napięć. Gospodarstwa poniemieckie były
większe niż przewidywała dla jednej rodziny
reforma rolna z 1944 r. W związku z tym ziemię
dzielono na działki, a w zabudowaniach loko-
wano po kilka rodzin. Prowadziło to do stałych
niesnasek między lokatorami i dewastacji
pomieszczeń. Również stosunki pomiędzy prze-
siedleńcami a autochtonami nie były przyjazne.
W wielu przypadkach uwidaczniała się dyskry-
minacja tych drugich z powodu używania przez
nich języka niemieckiego kojarzonego z hitle-
ryzmem. Wskutek tego u autochtonów zaczęło
występować pewnego rodzaju zamknięcie
wobec polskośc i . Wszystk ie te postawy
wzmagały wzajemną izolację i poczucie zagro-
żenia. Skomplikowaną sytuację narodowściową
utrudniały dodatkowo czechosłowackie preten-
sje terytorialne wobec tych ziem. W licznych
wydawnictwach propagandowych Czesi wyka-
zywali ich historyczną przynależność do Czecho-
słowacji. Nie ma jednak dowodów na praw-
dziwość pojawiających się wtedy plotek jakoby
na terenach głubczyckich wojska czecho-
słowackie przekroczyły granicę, jak to się stało
w regionie raciborskim i w Kotlinie Kłodzkiej.

L iczba ludnośc i Baborowa szybko
wzrastała i w 1948 r. osiągnęła 3482. Od tego
momentu wzrost liczby ludności zatrzymał się.
Pod koniec XX w. zaczęła ona w gminie spadać,
zwłaszcza na terenach wiejskich. Mimo ujem-
nego ruchu wędrówkowego, w poł. lat 90-tych
B. Cimała i S. Senft zanotowali, że gminie nie
zagraża zahamowanie rozwoju spowodowa-
nego brakiem rąk do pracy.
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1.1.2 Współczesność: relacje zewnętrzne

Gminę Baborów tworzą: miasto Babo-
rów (stolica gminy) oraz jedenaście sołectw:
Babice, Boguchwałów z przysiółkiem Wierzbno,
Czerwonków z kolonią Czerwonków Osiedle,
Dziećmarów, Dzielów, Księże Pole, Raków,
Sułków, Sucha Psina , Szczyty, Tłustomosty
z kolonią Langowo. Gmina administracyjnie
przypisana jest do powiatu głubczyckiego,
położonego w południowej części województwa
opo lsk iego, razem z g minami : B ra n ice ,
Głubczyce oraz Kietrz.

Gmina Baborów graniczy od wschodu
z gminą Pietrowice Wielkie (województwo
śląskie); od południa z gminą Kietrz; od zachodu
z gminą Głubczyce, od północy z gminą Pawło-
wiczki oraz Kędzierzyn-Koźle.

Stol ica gminy – miasto Baborów –
położona jest w odległości (podajemy odległości
drogowe):

- od Opola - stolicy województwa - 70 km
- od Głubczyc (stolica powiatu) – 14 km
- od Kietrza (stolica sąsiedniej gminy) – 16 km
- od Branic (stolica sąsiedniej gminy) – 25 km
- od Kędzierzyna-Koźle (stolica powiatu
kędzierzyńsko-kozielskiego, a zarazem duży
ośrodek administracyjny, edukacyjny
i gospodarczy) – 32 km
- od Raciborza – 22 km
- od Katowic – 96,5 km
- od Gliwic – 66,5 km
- od Rybnika – 47,5 km
- od Prudnika – 45,5 km
- od Krnova (Czechy) – 32 km
- od Opavy – 31 km
- Hradec nad Morawicą (miasto partnerskie
w Czechach) – 39 km
- Teublitz (miasto partnerskie w Niemczech) –
641 km

Położenie geograficzne, administra-
cyjne, komunikacyjne oraz bliskość ośrodków
polskich i zagranicznych (miast, będących
zapleczem gospodarczym, edukacyjnym, han-
dlowym i oświatowym dla Gminy Baborów) jest
istotne ze względu na możliwość wykorzystania
zasobów historycznych i kulturowych sub-
regionu. Obecnie to Gmina Baborów jest
obszarem korzystającym z osiągnięć i potencjału
pozostałych ośrodków – zarówno w zakresie
możliwości, jakie ośrodki te proponują, jak
i targetu produktu turystycznego (czyli grupie
potencjalnych odbiorców przyszłej oferty
turystycznej).

Dogodne położenie komunikacyjne ma
istotne znaczenie dla rozwoju każdej kategorii
usług. Ponieważ w Gminie Baborów nie ma
obecnie dobrze rozwiniętych usług około-
turystycznych, w tym usług noclegowych,
oceniamy, że najłatwiej do odwiedzenia tego
obszaru będzie można przekonać mieszkańców
ośrodków położonych w średniej odległości 40
km. Taka odległość pozwala na bezpieczny
dojazd (samochodem, komunikacją auto-
busową, a nawet rowerem) do Gminy Baborów,
skorzystanie z produktu (produktów) turystycz-
nych i powrót do domu jeszcze tego samego
dnia. Dlatego do grupy najważniejszych dla
rozwoju i promocji lokalnych zasobów histo-
rycznych i kulturowych (pierwsza kategoria
ośrodków) są: gmina Kietrz, gmina Branice,
gmina Głubczyce, Hradec nad Morawicą, miasto
Kędzierzyn-Koźle, Krnov, Opava, Racibórz,
Prudnik oraz Rybnik. Wszystkie te miejsca są
z jednej strony potencjalnym rynkiem zbytu
informacji i promocji (czyli obszarem działań
marketingowych Gminy Baborów), a z drugiej
przykładami, jak można rozwiązywać problemy
związane z promocją walorów.
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Rys. 1. Schemat położenia Gminy Baborów.

Z gminami Kietrz, Branice i Głubczyce
Baborów jest związany nie tylko administracyjną
przynależnością do powiatu, ale także wspól-
nymi potrzebami oraz projektami związanymi
z inwestycyjnymi komunalnymi. Następuje
naturalne przenikanie się pomysłów, usług,
ofert, innowacji. Realizowane są wspólne cele
w ramach lokalnej strategi i rozwoju LGD
„Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

Krnov to miasto partnerskie Głubczyc
oraz Prudnika, a zarazem teren, na którym
powinno się promować ofertę Gminy Baborów.
Współpraca międzynarodowa prowadzona
zwłaszcza przez Gminę Głubczyce, tworzy
możliwości szybkiego i bezpośredniego dotarcia

do potencjalnych adresatów oferty. Krnov to
miasto w powiecie Bruntal, w kraju morawsko-
śląskim w Czechach, na Śląsku Opawskim,
liczące 26 tys. mieszkańców.

Kędzierzyn-Koźle to miasto zamieszkane
przez 64 000 osób, położone na granicy dwóch
województw: dolnośląskiego i śląskiego,
w pobl i żu autostrady A4. Leży na tras ie
międzynarodowej magistrali kolejowej wschód-
zachód, przewidz iane j do włączen ia do
Europejskiego Systemu Transportu Kolejowego,
co wpływa na dostępność tego ośrodka.
Promowanie Kędzierzyna-Koźla jako miasta,
którego rozwój wyznacza także rzeka Odra,
położonego na kilkusetkilometrowym szlaku
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wodnym prowadzącym do Portu Morskiego
Handlowego Szczecin – Świnoujście, i połą-
czonego z Europe jsk im Systemem Dróg
Wodnych (Odra – Szprewa, Odra – Havela)
otwiera ten ośrodek na całą Europę. Kędzierzyn-
Koźle jest więc pod tym względem ośrodkiem,
który może stać przekaźnikiem informacji
o ofercie Gminy Baborów.

Oddziaływanie ośrodków sąsiednich
i/lub partnerskich ma również znaczenie
w przypadku korzystania z ich doświadczeń,
umiejętności wprowadzana nowych rozwiązań,
produktów, ofert oraz wymiany dobrych

praktyk, realizacji wspólnych projektów, czy
angażowania wszystkich podmiotów życia
społecznego do osiągania wspólnych celów.
Takie możliwości daje np. partnerskie miasto
w Czechach – Hradec nad Morawicą, w którym
od 1997 roku działa Centrum Informacj i
Turystycznej Hradec nad Moravicí. Centrum od
2003 r. jest oficjalnym ośrodkiem informacji
turystycznej i posiada certyfikat Czeskiej Centrali
Ruchu Turystycznego CzechTourism. Doświad-
czenie czeskiego partnera to dla Gminy Baborów
możliwość zdobycia informacji, w jaki sposób
promować i informować o ofercie.
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1.2 RELACJE WEWNĘTRZNE, ZAGADNIENIA
ORGANIZACYJNE I INFORMACJA

Obecne relacje i wzajemne powiązania,
jakie zachodzą na obszarze Gminy Baborów to
wynik sytuacji, jaka zaistniała na tym terenie po
zakończeniu II wojny światowej. Na ziemiach
odzyskanych przez Polskę, w tym i w Baborowie,
w ramach tzw. „odniemczania terenu” po 1945
r. zmieniano z niemieckich na polskie nazwy ulic
oraz placówek publicznych. Starano się także
powracać do pierwotnych, słowiańskich wersji
nazwisk zmienionych na niemieckie w czasie
hitleryzmu. Jednakże w wielu wypadkach
spolszczano również rdzennie niemieckie
nazwiska. Gdzieniegdzie podejmowano też
n a d g o r l i w e p ró b y u s u wa n i a w s ze l k i c h
przejawów kultury niemieckiej , a nawet
n i szc ze n i a n i e m i e c k i c h n a g ro b kó w. N a
Baborowskim cmentarzu zachowało się ich
stosunkowo dużo, co wskazuje na ograniczony
zasięg “odniemczania” tych ziem.

Na terenie powojennego Baborowa
największym zakładem produkcyjnym była
wciąż cukrownia zwana teraz "Baworów" od
początkowej powojennej formy nazwy miasta.
Mimo dewastacji, której fabryka uległa w trakcie
walk, szacowanej na 70% , zaczęła ona funkcjo-
nować już w listopadzie 1946 r. Zakład podpo-
rządkowano Centralnemu Zarządowi Przemysłu
Cukrowniczego, a jego pierwszymi pracow-
nikami byli cukrownicy przesiedleni z fabryk
w Chodorowie, Szpanach i Berszowicy. Pomocy
udzielało im miejscowe środowisko cukrow-
nicze. W 1947 r. zakład zdobył nawet za swoją
działalność Sztandar Przechodni Przemysłu
Cukrowniczego. W ciągu następnych 50 lat
działalności cukrownię unowocześniano
i rozbudowywano. Postępował proces mecha-
nizacji produkcji, która w latach 90-tych była już
w większości zautomatyzowana. Naturalnie
przełożyło się to na spadek liczby osób zatrud-
nianych w cukrowni. Zakładu nie ominął chaos
związany z pojawieniem się gospodark i
wolnorynkowej. Po rozwiązaniu Opolskiego
Zjednoczenia Przemysłu Cukrowniczego zaczęto
podważać jakość wytwarzanego tu cukru,

jednak nie zaważyło to znacząco na losach
zakładu. Od 1 lipca 1995 r. działał on jako
jednoosobowa spółka skarbu państwa.

Wokół cukrowni od lat powojennych
koncentrowało się także miejscowe życie
kulturalne i sportowe. Od początku jej istnienia
działały przy niej zespoły muzyczny i śpiewaczy.
W 1946 r. przy zakładzie założono Klub Sportowy
„Cukrownik” Baborów. W początkowych latach
oprócz sekcji piłki nożnej powstały tu także
sekcje tenisa stołowego i lekkiej atletyki. Później
utworzono jeszcze: sekcję szachową, sekcję
siatkówki oraz sekcję badmintona. Piłkarze
z Baborowa rozgrywali liczne mecze towarzyskie
z drużynami z ligi krajowej oraz z NRD. Sekcja
lekkoatletyczna słynęła z organizacji biegów
przełajowych, których tradycja przetrwała do
dzisiaj. Obecnie w Baborowie każdej wiosny
odbywa s ię „B ieg Baborowa” goszczący
zawodników z kraju i z zagranicy.

Po zakończeniu II wojny światowej
działalność wznowiły również dwie spośród
trzech przedwojennych cegielni oraz obydwa
młyny parowe. Płatkarnia, kaflarnia oraz
wytwórnia oleju wskutek zniszczeń nie nada-
wały się do odbudowania. Wskutek działań
wojennych oraz wymiany ludności a także
późniejszej polityki państwa ograniczeniu uległo
rzemiosło. Handlem natomiast zajęły się zaraz
po wojnie cztery spółdzielnie: Gminna Spół-
dzielnia "Samopomoc Chłopska", Spółdzielnia
"Jedność", Spółdzielnia Pracowników Cukrowni
oraz Spółdzielnia Pracowników PKP.

Przez cały wiek XX rolnictwo nie straciło
dominującej pozycji wśród zajęć ludności, choć
po II wojnie światowej jego rozwój napotykał
wiele przeszkód. Zamęt w trudną sytuację
niezadomowionych jeszcze rolników wprowa-
dzała dodatkowo polityka gospodarcza władz
polskich dążących do kolektywiacji rolnictwa.
Obowiązkowe dostawy i akcje zbiorowe, np.
zwalczanie stonki ziemniaczanej lub narzucanie
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i lości i rodzaju upraw, powodowały opór
społeczeństwa. Wyrażał się on np. w demon-
stracyjnym używaniu języka niemieckiego
w miejscach publicznych przez ludność rodzimą,
bojkocie imprez repolonizacyjnych, a nawet
w rezygnacji z polskiego obywatelstwa i wyjaz-
dach do Niemiec. Proceder ten trwał dopóki
w latach 50-tych nie zamknięto szczelniej
granicy. Również repatrianci okazywali coraz
mniej entuzjazmu wobec przemian. W 1951 r. na
nadzwyczajnym posiedzeniu Miejskiej Rady
Narodowej zauważono, że Baborowianie
ociągają się z realizacją obowiązkowych dostaw
wobec państwa. Nie byli też w stanie płacić zbyt
wysokich podatków.

Różnorodne zabiegi państwa miały
zmusić rolników do łączenia się w spółdzielnie
produkcyjne. Do założenia takich spółdzielni
przygotowywano się w Sułkowie. Mieszkańcy
pozostałych wsi przetrwali ten okres do paź-
dziernika 1956 r., kiedy to państwo zmieniło
zasady polityki rolnej. Wskutek działań kolekty-
wizacyjnych spadła jednak produkcja rolna, co
dodatkowo opóźniło odbudowę gospodarki po
wojnie. Realizacja planu 6-letniego spowo-
dowała również znaczny spadek liczby placówek
handlowych na terenie gminy.

Pomimo powyższych trudności rozwój
gminy powoli nabierał tempa. W roku szkolnym
1958/59 działać zaczęła nowa szkoła. W 1960 r.
odbudowano gazownię miejską. W następnym
roku powstało miejscowe Kółko Rolnicze,
natomiast w 1963 r. rozpoczęła produkcję filia
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z Głubczyc.
W 1972 r. działała filia POM z Głubczyc.

Tempo zmian w gminie wzrosło w czasie
transformacji. Rozbudowano sieć sklepów

i warsztatów usługowych, rozwinęły się nowe
formy gospodarowania, np. spółki akcyjne -
Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowe "Rol-Land", czy Elewator Zbożowy.
W samym mieście oraz w Rakowie wybudowano
oczyszczalnie ścieków.

Wiosną 1996 r. miasto i okolice nawie-
dziła dwukrotnie powódź wyrządzając znaczne
szkody. Mimo działań zapobiegawczych,
sytuacja powtórzyła się w 1997 r., co zmusiło
władze miasta do ustalenia strefy zagrożenia
powodziowego. W XXI wiek Baborów wkroczył
jako niewielka, ale stabilna gospodarczo, gmina
miejsko-wiejska położona w południowo-
wschodniej części województwa opolskiego,
posiadająca długą i bogatą historię.

Analizując aspekt komunikacji i infor-
macji między podmiotami działającymi na
obszarze Gminy Baborów zauważamy, że
centrum inicjującym wszelkie działania zmierza-
jące do inwentaryzowania, analizowania oraz
budowania koncepcji zwaloryzowania zasobów
i ich promocji jest Urząd Miejski w Baborowie,
z którym współpracują w tym zakresie jednostki
podległe. Spektrum działania UM jest obszar
całej gminy, z drugiej strony na obszarze
poszczególnych sołectw działają zorganizowane
grupy społeczne oraz organizacje zarejestro-
wane. Narzędziem służącym komunikacji
między tymi podmiotami są zebrania wiejskie,
sesje rady miejskiej, konsultacje programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Ważnym elementem działań informacyjnych
jest ukazujący się od 2007 r. periodyk „Echo
Baborowa”.
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1.3 ŁAD PRZESTRZENNY I URBANISTYKA

Rozwój obszarów wyznaczany jest przez
rozwój osad, wsi, miast. To, co po nich pozostaje,
to zabudowa, często nazywana zabytkową oraz
zagospodarowanie przestrzenne i nieprzetwo-
rzone przez człowieka krajobrazy, które również
stanowią element dziedzictwa kulturowego.
W pojęciu „ład przestrzenny” mieszczą się
uporządkowane relacje, które odnoszą się do

uwarunkowań: funkcjonalnych, społeczno-
gospodarczych, środowiskowych, kulturowych
oraz kompozycyjno-estetycznych. W ujęciu
niniejszej analizy ład przestrzenny odnosi się do
materialnych zasobów zabudowy miejskiej
i wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
obiektów zabytkowych.

1.3.1 Baborów

Charakter miasta, jako pełniącego
funkcję osady targowej widzimy dzisiaj w chara-
kterystycznym kształcie wydłużonego Rynku
w formie trójkąta, którego pod-
stawę tworzą ulice: Świerczew-
skiego i Opawska, a wierzchołek -
przy którym usytuowany jest
kościół parafialny - ulica Głub-
czycka. W krajobrazie kulturowym
miasta najbardziej widoczne są
kościoły i zabudowa Rynku. Gene-
ralnie – taki układ zabudowy, czy-
telny i dobrze zachowany, odpo-
wiada stanowi historycznemu
z ostatniego ćwierćwiecza XIX
wieku.

Baborów w odniesieniu do przepisów
ochrony zabytkowych układów staromiejskich
został zaliczony do grup miast szczególnie
cennych o randze regionalnej
właśnie ze względu na tradycyjny
układ urbanistyczny, typowy dla
zabudowy średniowiecznej miast
śląskich.

W M i e j s cow y m P l a n i e
Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta Baborowa zostały
ustanowione: strefa ochrony
konserwatorskiej (S.O.K) oraz
strefa ingerencji konserwatorskiej
(S.I.K.). Do S.O.K. należą: zespół
starego miasta , wsi Jaroniowa
i doliny Psiny (Cyny). Pozostała
część miasta objęta jest strefą ingerencji

konserwatorskiej. Do zabytków nieruchomych
rejestru Opolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków należą: układ urbanistyczny

miasta, kościół parafialny pw. NMP,
ratusz, kościół cmentarny pw. św.
Józefa, domy przy Rynku (nr 8, 13,
17) spichlerz i dom przy ul. Wiej-
skiej. Cmentarz przy ulicy Kościusz-
ki, kaplica przy ul. Powstańców
oraz domy mieszkalne przy ulicach:
Dąbrowszczaków, Głubczyckiej,
Opawskiej, Powstańców, Racibor-
skiej, Rynek, Świerczewskiego oraz
Wiejskiej i przy pl. Dworcowym, są
wpisane do ewidencji zabytków.

Zabytki ruchome, które warun-
kują również układ przestrzenny miasta to
charakterystyczna dla Śląska i Czech rzeźba
pomnikowa ustawiana na miejskich rynkach -

Kolumna Maryjna (1897 r). Do
pozostałych zaliczamy: figurę św.
Jana Nepomucena (ul. Powstań-
ców z 1766 r.); figura św. Floriana
(ul. Powstańców z 1768 r.); krzyż
pokutny przy kościele pw. Naro-
dzenia NMP z XIV -XV w., a także
trójdzielna brama secesyjna z kratą
dekoracyjną usytuowana w budyn-
ku przy ulicy Rynek 9, z początku
dwudziestego wieku.

W m i e ś c i e B a b o r ó w
odnotowano 77 stanowisk archeo-
logicznych.
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1.3.2 Babice

Wieś słowiańska, którą w XIII wieku
oczynszowano i do 1810 r.
podporządkowano komtu-
rowi z Grobnik. W XIII w. wieś
została zasiedlona przez joan-
nitów. Istniał tutaj już wtedy
drewniany kościół. W 1583 r.
komtur von Pruskowsky zbu-
dował w Babicach kościół
murowany pw. Św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, wpisany do
rejestru zabytków. Obiekt

został rozbudowany w ok. 1790 r. wg. Planów
budowniczego Langera. Jego
styl nawiązuje do późnego
baroku. Ochronie konserwa-
torskiej podlega bryła świą-
tyni, elewacje oraz wystrój
i wyposażenie wnętrza. Przy
rzece Psinie stoi pomnik Jana
Nepomucena. W sołectwie
Babice odnotowano 34 stano-
wiska archeologiczne.

1.3.3 Boguchwałów

Boguchwałów jest najstarszą osadą
Gminy Baborów, pierwsze informacje pisemne
pochodzą z akt zakonnych i mówią o wsi Bogu-
chwałów, która w 1183 r. jest własnością joan-
nitów. Zakon był właścicielem wsi co najmniej do
1240 r. później tereny te przeszły w posiadanie
klasztoru w Tisnow (Czechy). W 1456 roku
nastąpił podział księstwa karniowskiego (krnow-
skiego) i rozpoczęły się walki o tron czeski, które
miały wpływ na losy Boguchwałowa. W 1583
Boguchwałów stał się posiad-
łością szlachecką i przechodził
kolejno w ręce Donata z Wiel-
kiej Polomi, Wacława Rokorza
(1591) i Kaspra Strzeli z Dzie-
lowa. Następnie właścicielami
Boguchwałowa byli: Wacław
Schelicha, który utracił dobra
w 1625 roku, Henryk von
Morawski, który zarządzał
nimi do 1691 roku i później:
Walerian hr. Von Wurben. W 1808 roku wieś
zostaje wykupiona przez gminę. Budynki dwor-
skie trafiają w ręce rodziny Grotschel z Bernacic.

W okolicy roku 1600 wybudowany został
w miejscowości murowany kościół parafialny,
otoczony kamiennym murem cmentarnym
z attyką. Świątynię pod wezwaniem św. Mate-
usza ufundował śląski szlachcic Kasper Strzela
z Dzielaw oraz jego małżonka Ewa z Obrowca.
Zabytek jest budowlą o formach gotycko-
renesansowych, murowaną z kamienia i cegły.

Licząca pięć kondygnacji wieża kościelna jest
zwieńczona murowanym hełmem stożkowym
i attyką w formie grzebienia z elementów półko-
listych. Kościół otoczony jest grubym, kamien-
nym (otynkowanym) murem cmentarnym.
Po s i a d a c e n n e w y p o s a ż e n i e w n ę t r z a ,
obejmujące m.in. trzy ołtarze renesansowe,
ufundowane w 1602 r. przez Strzelów. Ołtarz
główny ma formę poliptyku z płaskorzeźbioną
grupą Koronacji Matki Boskiej w części środ-

kowej. Na awersach i rewer-
sach dwóch par skrzyde ł
(wewnętrznych i zewnęt-
rznych) znajdują się malo-
wane sceny z życia Chrystusa.
Ołtarze boczne mają formę
tryptyków z rzeźb ionymi
scenami środkowymi i malo-
w a n y m i s k r z y d ł a m i .
W ołtarzu bocznym lewym
z n a j d u j e s i ę , c e n t ra l n i e

umieszczona, płaskorzeźba Pokłonu Trzech Króli,
a w ołtarzu prawym - płaskorzeźba Ostatniej
Wieczerzy. Do zabytkowego wyposażenia
świątyni należą także: ambona renesansowa
z początku XVII w., chrzcielnica przyścienna
z XVIII w., ławy późnorenesansowe z XVII w.,
a także obraz św. Anny z Matką Boską i rzeźba
Matki Boskiej z Dzieciątkiem z pierwszej połowy
XIX w.

W sołectwie Boguchwałów odnotowano
50 stanowisk archeologicznych.



33ANALIZA KULTUROWO-HISTORYCZNA GMINY BABORÓW operacja realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

1.3.4 Czerwonków

N a z w a m i e j s c o w o ś c i
najprawdopodobniej wywodzi się
od nazwy koloru czerwonego lub
nazwy Czerwenka, oznaczającej
małą czerwoną strugę, ciek wodny
przepływający przez miejscowość.
Częścią wsi jest kolonia Czerwon-
ków-Osiedle. Historyczny układ
ruralistyczny wsi podlega ochronie

konserwatorskiej. Na listę zabyt-
ków wpisana jest zagroda nr 46,
z poł. XIX w.

W sołectwie Czerwon-
ków odnotowano 30 stanowisk
archeologicznych.

1.3.5 Dziećmarów

Kościół p.w. św. Archanioła Michała
w Dziećmarowie - najstarsza wzmianka o koś-
ciele pochodzi z 1307 r., do
1660 r. była filią parafii Babice.
W 1668 r. erygowano parafię.
W 1786 r. kościół oraz część
wioski uległy spaleniu.

O b e c n y ko ś c i ó ł
pochodzi z 1786 r. W 1945 r.
kośc ió ł , zosta ł zbombar-
dowany co doprowadziło do
kole jnego, prawie całko-
witego spalenia, pozostały

ty lko śc iany. Dz ięk i jednak ogromnemu
zaangażowaniu ówczesnych mieszkańców

(wioska po wojnie l iczyła
ponad 1000 mieszkańców)
został na nowo wybudowany,
a aktu poświęcenia nowo
wybudowanego kośc io ła
dokonał ks. adm. A. Kominek
w 1949 r.

W sołectwie Dziećma-
r o w y o d n o t o w a n o 7
stanowisk archeologicznych.

1.3.6 Dzielów

Oficjalnie Dzielów pojawiła się po raz
pierwszy w 1340 roku, nazwa miejscowości
zapisana była wtedy „Dgehilhau”. Jej etymologia
najprawdopodobniej pochodzi nazwy rośliny:
dzięgiel. W 1377 roku Dzielów nosił nazwę
Eiglau, w 1447 roku - Bierlau,
a w 1700 roku - Eichel. Od
1340 r. do 1810 r. wieś nale-
żała do klasztoru panien św.
Ducha w Raciborzu, aż do
kasacji klasztorów. Wybitnym
zabytkiem, z interesującą
h i stor ią , jest kośc ió ł św.
Mikołaja, który stoi w cieniu
starych lip przy drodze z Babo-
rowa do Raciborza. Jak podają
źródła, historia powstania świątyni wiąże się
z niecodziennym zdarzeniem (podajemy za
www.zs_baborow.wodip.opole.pl). „Przy starej
drodze na Racibórz w 14 stuleciu stała blisko
Dzielowa stara lipa z obrazem św. Mikołaja,

patrona kupców. Pobożny czciciel św. Mikołaja
zbudował w miejscu lipy, która zmurszała
drewnianą kaplicę i umieścił w niej stary obraz.
Wierni z Dzielowa i sąsiednich okolic często
odwiedzali pielęgnowaną przez pustelników

k a p l i c ę . W k r ó t c e o b r a z
Mikołaja został obwołany
cudownym i przybywało tam
wiele pielgrzymek. W 1700
roku kaplicę powiększono
b u d u j ą c d re w n i a n ą , a ta
w 1780 roku groziła zawa-
leniem. Wówczas Baboro-
wianie zażądali przeniesienia
cudownego obrazu z Dzie-
lowa do kościoła parafialnego

w Baborowie. Spodziewano się tym ściągnąć
pielgrzymów do Baborowa. Dzielowianie
sprzeciwili się temu planowi. Obraz przez
mieszkańców Dzielowa był strzeżony dzień i noc.
W kościele bez przerwy paliły się świece ,
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odbywały się modlitwy dopóki urząd kościelny
nie ustal i ł , że cudowny obraz pozostanie
w d z i e l o w s k i e j k a p l i c y
i zostanie polecona jego na-
prawa. Pełni radości z tej
decyzji dzielowianie z całą
gorliwością przystąpili do
polepszenia kościoła i zbu-
dowali w nim w 1786 roku
murowane prezbiterium.
W 1821 roku część sklepienia
runęła w dół, głubczycki sta-
rosta w porozumieniu z ów-
czesnym proboszczem Baborowa, zaplanował
zniesienie kościółka św. Mikołaja. Sprawę

burzenia przekazano na licytację. Mieszkańcy
ponownie z całą energią sprzeciwili się temu

zamierzeniu. Oznajmili, że są
gotowi zbudować na własny
koszt nowy kościół i zatrosz-
czyć się o jego naprawę. Dzięki
temu w 1824 roku doszło do
budowy obecnego kościoła,
który w 1945 roku w wyniku
dzia łań wojennych został
c i ę ż ko u sz ko d zo ny p r zez
pożar.”

W sołectwie Dzielów odnotowano 62
stanowiska archeologiczne.

1.3.7 Księże Pole

Wartośc iowy, a n awet
wybitnym zasobem historycznym
oraz kulturowym jest układ urba-
nistyczny miejscowości. Jest to tzw.
wieś owalnica o zarysie wrzeciona,
inaczej nazywana wsią placową,
oblicówką, albo rozbudowaną
okolnicą. Takie miejscowości mają
typ wsi budowanej wokół okrą-
głego placu. Zwarte zabudowania
tworzą zamknięty pierścień z jed-

nym lub dwoma wejściami do wsi.
Taki układ występuje licznie między
Odrą a Łabą i jest charakterys-
tyczny dla Czech. Do zabytków
wpisanych do rejestru należy koś-
ciół par. pw. św. Bartłomieja, z lat
1756-63.

W sołectwie Księże Pole odno-
towano 48 stanowisk archeo-
logicznych.

1.3.8 Raków

Nazwa Raków prawdopodobnie wy-
wodzi się od raków, które żyły w rzece Zinna
(Cyna) i które wymarły, gdy
woda w cieku została zanie-
czyszczona ściekami z tere-
nów coraz bardziej uprze-
mysłowionych. Rak jest ele-
mentem pieczęci wsi. Miej-
scowość jest starym mająt-
kiem rycerskim, którego właś-
cicielką od 1519 r. była Anna
von Carvin. Przez wiek Raków
należał do rodziny von Tha-
ssul, a w roku 1700 właścicielką majątku została
Katharina von Larisch, która nieodpłatnie do-
starczała drewno na budowę kaplicy św. Józefa
w Baborowie. W 1782 roku wieś należała do
królewskiego pruskiego komisarza Sebastiana
von Kehler i jego syna. W latach 1830-1864 była
własnością Rudolfa Miketta, a od 1864-1867

Gustawa Schön. Od roku 1867 do 1869 Raków
należał do radcy prawnego Früsona z Głubczyc.

Ostatnim właścicielem od
1869 r. został Friedrich Latzel.

Do rejestru zabytków
wpisany jest kościół pw. Naj-
świętszej Marii Panny, wybu-
dowany w 1904 roku przez
mieszkańców. Ołtarz główny
kościoła wykonał artysta sto-
larz Ondrusch z Głubczyc,
a o b ra z o ł ta r zo w y M at k i

Boskiej - prof. Bochenek z Berlina. Obrazy - stacje
Drogi Krzyżowej ufundował mieszkaniec wsi:
August Kołodziej, figury św. Franciszka i Matki
Boskiej są natomiast darem pani Hytrecht
z Prudnika. W miejscowości znajdują się także
cztery krzyże. W sołectwie Raków odnotowano
95 stanowisk archeologicznych.
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1.3.9 Sucha Psina

Sucha Psina to nazwa wsi
pochodząca od rzeki Psiny,
która bardzo często wysycha,
stąd określenie: „sucha”.
P a t r o n e m m i e j s c o w e g o
kościoła został
(rzadko występujący w tej roli
w Polsce

, bretoński
pustelnik, opiekun żeglarzy,
rybaków, piekarzy, węzła
małżeńskiego i wody. Dlatego też koloniści,
którzy przybyli tutaj w XIII wieku aż zza Achen

święty Jodok

syn protoplasty
dynastii frankońskiej księcia
północnej Bretanii)

i często nie mieli wody, posta-
n o w i l i o d d a ć o s a d ę p o d
opiekę św. Jodoka. Według
r e j e s t r u N a r o d o w e g o
Instytutu Dziedzictwa na listę
zabytków wpisany jest kościół
par. pw. św. Jodoka, 1714 r.,
XIX w., 1958 r.

W sołectwie Sucha Psina
odnotowano 61 stanowisk
archeologicznych.

1.3.10 Sułków

Do najważniejszych zabytków
zaliczamy: kościół z XIX w.,
kapliczkę z pocz. wieku XX
oraz nieczynne linie kolejowe
wybudowane przeszło 150 lat
t e m u w r a z z m o s t a m i
kolejowymi. Najstarsze infor-
macje o Sułkowie pochodzą
z 1340 r. Od XIV w. Sułków był
własnością klasztoru domini-
kanek w Raciborzu. Od 1819
roku wieś miała już kaplicę oraz szkołę, w której

uczono w języku morawskim.

N a p ó ł n o c o d d r o g i
z Sułkowa do Babic znajduje
s ię stanowisko archeolo-
giczne, jak podają źródła była
najprawdopodobniej osada.
W s o ł e c t w i e S u ł kó w
odnotowano 22 stanowiska
archeologiczne.

1.3.11 Szczyty

W centrum miejscowości, na wzgórzu,
położony jest park, który otacza kompleks
pałacowy, który tworzą: neoklasycystyczny pałac
z końca XIX wieku oraz pozostałości zabudowy
folwarcznej z drugiej połowy XIX wieku. Obiekt
należy do osoby prywatnej. Właściciele Szczy-
tów rzadko pojawia ją s ię w mater ia łach
źródłowych. W księdze adresowej z 1937 r.
znajduje się wzmianka, że majątek od 1611 r. był
w rękach rodziny von Hauenschild. W XVIII w.
właścicielami Szczytów była rodzina von Lippa.
W pierwszej połowie XIX w. majątek odzie-
dziczyły siostry Johanna i Franciszka von Lippa,
która wyszła za mąż za Adolfa Spil ler von
Hauenschild (zm. 1830 r.) i wniosła mu w wianie
rodzinną posiadłość. Ich syn Richard Georg
Spiller von Hauenschild (1825-1855) w połowie

XIX w był znanym poetą występującym pod
pseudonimem Max Waldau. Majątek w Szczy-
tach odziedziczył następnie Max von Hauen-
schild (1851-1930). Według księgi adresowej
z 1886 r. należący do niego majątek w Szczytach
liczył 275 ha. Z małżeństwa Maxa von Hauen-
schilda z Kornelią na świat przyszło pięciu synów:
Jerzy Kornel (ur. 1877 r.), Walery (1879-1939),
Wolfgang (1880-1945), Karol (1881-1916) i Egon
(1889-1892) oraz trzy córki: Maria (1883-1924),
Kornelia (1885-1950) i Jenny (1897-1942). Po
śmierci ojca dobra odziedziczył Wolfgang von
Hauenschild, wymieniony w księdze adresowej
z 1937 r. W tym czasie powierzchnia posiadłości
wynosiła 228,35 ha. Majątek w Szczytach w rę-
kach rodziny Hauenschild pozostał zapewne do
1945 r., kiedy to obiekt został upaństwowiony.



R e z y d e n c j a w S zc z y t a c h zo s t a ł a
wzniesiona w stylu klasycystycznym w XIX w.:
pałac to budynek murowany z cegły, potyn-
kowany, wzniesiony na planie wydłużonego
prostokąta , częśc iowo podpiwniczony,
dwukondygnacjowy, nakryty dachem dwu-
spadowym. Fasada piętnastoosiowa, z central-
nym dwukondygnacjowym gankiem filarowym,
za m k n i ę t y m t ró j k ą t ny m p r zyc zó ł k i e m .
W elewacji tylnej uszkodzony, centralnie usytu-
owany, ganek czterofilarowy, podtrzymujący
balkon. W jednej z elewacji bocznych balkon
wsparty na pilastrowanych filarach. Skromne
elewacje dworu ozdobione boniowaniem. Część
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otworów okiennych w prostokątnych obramo-
waniach, z prostymi nadokiennikami. Układ
wnętrz dwutraktowy, z korytarzem pomiędzy
traktami i centralnie położoną sienią, w przed-
łużeniu której klatka schodowa. Park położony
wokół pałacu pochodzi zapewne z XIX w. W jego
drzewostanie przeważają gatunki liściaste.
Zespół pałacowy w Szczytach został wpisany do
rejestru zabytków sztuki w dwóch etapach:
23.01.1991 wpisano pałac (nr rej.: 2188/88/91),
a 14.09.1993 r. park (nr rej.: 292/93).

W sołectwie Szczyty odnotowano 13
stanowisk archeologicznych.

1.3.12 Tłustomosty

Nazwa miejscowości składa się z dwóch
członów tłusty oraz most i oznacza dosłownie
"tłuste, śliskie mosty". Częściami wsi są kolonia
Langowo i przysiółek Rogów. Dawny pałac naj-
prawdopodobniej pochodzi z XIX w., z czasów
kiedy wioska należała do Donnersmarcków i nie
był siedzibą przedstawicieli
rodu, lecz miejscem zamiesz-
kania zarządcy tutejszego
folwarku. Do zabytków należy
kamienna figura polichro-
m o w a n a

z 1877 r. w centrum
wsi.

Wieś od XI I I w ieku
stanowiła własność biskupa
ołomunieckiego Brunona,
który osadził tu swoich lenników. W roku 1390
wieś została podzielona na dwie części, które
otrzymali Lantherowie i bracia Pescho z Tłusto-
mostów. W XVI wieku wieś przeszła w posia-

ś w. J a n a N e p o -
mucena

danie Rottenbergów z Kietrza. W 1865 roku
Tłustomosty wydzierżawiono hrabiemu Aman-
dowi von Gaschin. Po śmierci hrabiego majątek
przejęła córka hrabina Wanda Henckel von
Donnersmarck z domu von Gaschin. W 1908
roku dzierżawcą wsi został hrabia Edgar Henckel

von Donnersmarck. We wsi
działał browar będący włas-
nością dworu – produkcja zło-
cistego trunku zakończyła się
bankructwem w 1845 r. Po I
wojnie światowej w Tłusto-
mostach dzięki staraniom
b i s k u p a J ó ze f a M a r c i n a
Nathana zbudowano kościół
p o d w e z w a n i e m S e r c a
Jezusowego, który uroczyście
konsekrowano w 1925 r.

W sołectwie Tłustomosty odnotowano
66 stanowisk archeologicznych.

Liczbę obiektów o walorach zabytkowych
(dowodów dziedzictwa kulturowego) przy-
pisanych – zdaniem uczestników warsztatów –
do obszaru Gminy Baborów przedstawia poniż-
sza mapa. Prócz wskazanych wyżej obiektów
grupa uznała, że obiektami o szczególnych walo-
rach są również: stary młyn w Sułkowie, budynek
przedszkola w Baborowie, budynek poczty

w Baborowie, budynek byłego ośrodka zdrowia
w Baborowie, dzielnica miasta – Jaroniów, wieża
ciśnień w Baborowie oraz miejski węzeł kolejo-
wy wraz z dworcem kolejowym (nieczynny).

Na uwagę zasługuje zwłaszcza Jaroniów.
Jest to dawna wieś, która została włączona do
Baborowa w 1928 r. Miejscowość ta była zwią-



37ANALIZA KULTUROWO-HISTORYCZNA GMINY BABORÓW operacja realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

Sucha
Psina
Sucha
Psina

Czerwonków

Księże
Pole

Księże
Pole

Boguchwałów

Babice

Dziećmarów

Szczyty

RakówDzielów

Tłustomosty

BABORÓW

Sucha
Psina

Czerwonków

Księże
Pole

Boguchwałów

Babice

Dziećmarów

Szczyty

RakówDzielów

Tłustomosty

BABORÓW
SułkówSułków

LangowoLangowo

zana z joannicką komandorią w Grobnikach,
a pierwsza wzmianka o Jaroniowie pochodzi
z 1377 r. W 1889 r. wybudowana została
neogotycka kaplica p.w. Serca Jezusowego. Przy
wejściu do ceglanego kościółka stoją barokowe

posągi świętych: figura św. Jana Nepomucena
z 1766 r. oraz św. Florian z 1768 r. Stoją na
cokołach z morawskimi napisami. Jaroniów ze
względu na piękne położenie i krajobraz
nazywany był Szwajcarią Jaroniowską.

Rys. 2. Rozmieszczenie obiektów zabytkowych na terenie Gminy Baborów.
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W odniesieniu do zasobów kulturowych
i historycznych Gmina Baborów nie ma zbyt
wielu obiektów, które można byłoby zakwa-
l if ikować do tego rozdziału. Są to przede
wszystkim parki wchodzące w skład komplek-
sów pałacowych (Szczyty) oraz miejsca ważne
dla historii tego obszaru, jak park miejski, który
w celu zachowania pamięci pokoleń otrzymał
nazwę “Park im. Sybiraków w Baborowie”.

Ponieważ zasobem historycznym są
także nieprzetworzone walory krajobrazowe,
należy nadmienić, że na obszarze gminy są
miejsca, które można tak zakwalifikować.
Znajduje się tutaj fragment obszaru chronio-
nego krajobrazu Wronin – Maciowakrze obej-
m u j ą c y o b s za r o k . 2 0 0 h a ( p ó ł n o c n o –
wschodnia część Gminy Baborów), który został
utworzony uchwałą nr XXIV/193/88 z 26 maja
1988 r. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu.
Jest to obszar o charakterystycznym pagórko-
watym ukształtowaniem terenu z wąwozami,
parowami i jarami oraz rozległymi, suchymi
wierzchowinami lessowymi i podmokłymi
dnami dolin strumieni z licznymi mokradłami
i oczkami wodnymi. Również krajobraz terenu
między Sułkowem, a przysiółkiem Wierzbno

(przynależnym do Boguchwałowa) należy do
szczególnych zasobów ze względu na istnienie
tam terenów podmokłych, szuwarowych.

Zadrzewienia śródpolne są widokiem
typowym dla obszaru – tutaj znajdują schro-
nienie dzikie zwierzęta: sarny, lisy, zające,
borsuki. Naturalne łąki i pastwiska są siedliskami
ptaków i płazów. Odnotowano tutaj obecność
m.in. bociana białego, czapli siwej, bażanta,
sokoła pustułki. W okolicy miejscowości Szczyty
jest niewielki akwen, obecnie zdegradowany.
W Boguchwałowie są stawy rybne.

Zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego województwa opolskiego,
obszar obejmujący dolinę rzeki Psiny, wystę-
pujący w granicach Gminy Baborów, został
wskazany do ochrony w formie obszaru chro-
nionego krajobrazu „Dolina Psiny” – obszar
obejmuje dolinę rzeki Psiny, z łęgową zielenią
krzewiastą i wysoką oraz płatami trzcinowisk
zwłaszcza w strefie przykorytowej. Jest to teren
o wysokich walorach przyrodniczych - bogata
fauna i flora, miejsca rozrodu i zimowania wielu
gatunków ptaków, płazów i gadów, ostoje wielu
zwierząt, główny szlak migracji organizmów.
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1.5 SPOŁECZNOŚĆ I ŚWIADOMOŚĆ LOKALNA

społecznego, które nawet potencjalnie mogą
być partnerem w wykorzystaniu walorów
historycznych i kulturowych Gminy Baborów. Są
to jednostki OSP oraz kluby sportowe.

Bardzo dużą popularnością na obszarze
cieszy się Program Odnowa Wsi w Wojewódz-
twie Opolskim. Uczestniczenie w tej sieci dało
możliwość grupom liderów i przedstawicielom
organizacji i grup nieformalnych uczestniczenia
w warsztatach usprawniających analizowanie
własnych zasobów, ich waloryzowanie oraz
opracowywanie projektów. Na obszarze
wiejskim Gminy Baborów najbardziej aktywni
przedstawiciele lokalnych społeczności działają
najczęściej we wszystkich grupach, organi-
zacjach, klubach.

Świadomość społeczna wyrażana jest
nie tylko w konkretnych przedsięwzięciach,
w przewadze inwestycyjnych, remontowych
obiektów zabytkowych, ale także w działaniach,
które zmierzają do ochrony zasobów niema-
terialnych, jak specyficzny język, kultura
śpiewacza, wydarzenia historyczne, legendy,
obrzędowość. Niestety, na tym terenie brakuje
wyróżniających produktów kul inarnych,
typowych dla społeczności zamieszkującej
obszar Gminy Baborów.

Na obszarze Gminy Baborów działają
różne podmioty, które w sferze swoich zainte-
resowań i praktycznych działań mają zacho-
wanie i promocję zasobów dziedzictwa kultu-
rowego oraz historycznego. Do najważniejszych
– również ze względu na moce decyzyjne
i f inansowe – jest samorząd baborowski
(Burmistrz i Rada Miejska) oraz Urząd Miejski,
a także instytucja kultury, którą jest Gminny
Ośrodek Kultury oraz Gminna Bibl ioteka
Publiczna, a także Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Baborowie. Administracja wydaje periodyk
„Echo Baborowa”, który jest w części narzę-
dziem informacyjnym i promocyjnym przed-
s ięwzięć związanych z ochroną zasobów
historycznych i kulturowych oraz ich promocją.

Bardzo ważną funkcję pełnią lokalne
grupy, które w sposób bardziej lub mniej
sformalizowany podejmują działania, których
celem jest ochrona dziedzictwa i jego gospo-
darcze wykorzystanie. W każdym sołectwie
działają organizacje społeczne lub grupy
liderów. Bywa, że nawet organizacje nastawione
na realizację innych niż wskazane niniejszym
dokumentem celów, włączają się aktywnie
w projekty związane z historią i kulturą obszaru.
Dlatego też w tym podrozdziale zdecydowaliśmy
o wskazaniu wszystkich podmiotów życia

1.5.1 Wybitne osobistości

Wielkie znaczenie mają dawni i obecni
mieszkańcy gminy, w tym ci, którzy w swojej
pracy lub pasji odnoszą się do tradycji arty-
stycznych, rzemieślniczych i obrzędowych

obszaru. Z pewnością do najsławniejszych
mieszkańców terenu obecnej Gminy Baborów
należeli:

Dr Feliks Steuer

Pochodził z Sułkowa, gdzie urodził się
w 1889 r. Ukończył gimnazjum, a następnie
studiował na uniwersytetach w Innsbrucku i we
Wrocławiu, uzyskując tytuł doktora filozofii.
W czasie I wojny światowej służył w armii
niemieckiej na froncie i w wyniku odniesionych
ran stracił nogę. Opisał specyficzne cechy
narzecza baborowskiego (dialekt morawski)
oraz sułkowskiego (dialekt polski). Po wojnie dr

Steuer osiadł w Katowicach, gdzie został
d y re k t o re m Pa ń s t w o w e g o G i m n a z j u m
Klasycznego. W tym też czasie, prócz pracy
pedagogicznej, poświęcił się swojej pasji, czyli
badaniu i opisywaniu gwar śląskich. Współ-
pracował w tej dziedzinie z krakowską Akademią
Umiejętności, w tym z wybitnymi dialekto-
logami, takimi jak profesorowie Kazimierz Nitsch
i Stanisław Bąk. Wśród najważniejszych dzieł



naukowych Feliksa Steuera wymienić należy
monograficzne opracowania gwary wsi Sułków,
z której pochodził („Dialekt sułkowski”), oraz
sąsiedniego miasteczka Baborów („Narzecze
baborowskie”). W roku 1935 Steuer wydał dwie
książeczki: „Ostatńi gwojźdźaurz” i „Z naszej
źymjy ślůnskej” napisane w całości i konsek-

wentnie w gwarze rodzinnego Sułkowa. Aby
zachować rodzinny język przygotował też
słownik z odmianami używanych słów oraz kilka
czytanek pisanych specjalnym alfabetem,
oddającym brzmienie słów. Feliks Steuer zmarł
w roku 1950. Został pochowany na cmentarzu
parafialnym w Baborowie.

Ks. Józef Wilpert

Pochodził z Dzielowa, urodził się 1857 r.
Ukończył studia teologiczne. W Austrii, w Inns-
brucku rozwinęło się jego zainteresowanie
archeologią chrześcijańską. Uzyskując stypen-
dium wyjechał do Rzymu w 1877 r. i tam spełnił
swoje marzenie, czyli rozpoczął badanie kata-
kumb św. Kaliksta, którym poświęcił 60 lat życia.
Podziemia Rzymu zostały przez niego opisane
i przerysowane. Wszystko wykonywał samo-
dzielnie, sam też pracował pod ziemią. Wszys-
tkie ze swoich dzieł badacz ze Śląska opisywał
dokładnie w swoich książkach. W 1903 r. ukazały
się dwa tomy ksiąg na temat malarstwa kata-
kumbowego, a 21 lat później czterotomowe
dzieło zawierające wyniki jego wieloletnich

badań nad mozaikami i malowidłami rzymskich
kościołów. Ks. Józef Wilpert został w 1926 r.
profesorem Papieskiego Instytutu Archeologii
Chrześci jańskiej , gdzie kierował katedrą
ikonografii chrześcijańskiej. Wykładał tam do
1936 roku. Z jego odkryć do dziś korzystają
archeolodzy całego świata i jemu zawdzięczają
to, że uratował chociaż część zabytków dawnego
chrześcijaństwa. Zmarł w 1944 r. i został pocho-
wany na słynnym cmentarzu Santo Campo,
w cieniu bazyl iki św. Piotra. W Dzielowie
znajdują się jego książki. Do dzisiaj stoi w tej wsi
jego rodzinny dom. Na ścianie kościoła wisi
tablica upamiętniająca osobę sławnego księdza.

Max Waldau (Richard Georg Stiller von Hauenschild)

Niemiecki pisarz i poeta, właściciel
majątku w Szczytach. Urodził się w 1825 r.

we Wrocławiu, zmarł w Szczytach w 1855 r.

Do dzisiaj cykliczne wydarzenia przy-
pominają współczesnych, ale zmarłych już
mieszkańców obszaru. Gminny Ośrodek Kultury
organizuje doroczny Turniej Szachowy im.
Andrzeja Rippy oraz Bieg Baborowa im. Edwarda
Gorczyńskiego.

Współcześni sławni mieszkańcy Gminy
Baborów kontynuują tradycje tej ziemi. Należą

do nich: Marek Czechowicz – plastyk i muzyk,
Irena Czuta-Pakosz – mistrzyni świata w biegach
górskich, Damian Lechoszest – malarz, Andrzej
Surmiak – rzeźbiarz oraz Bogusław Wyderka -
prof. dr hab., specjalizujący się w dialektologii,
historii języka i językoznawstwie.
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1.5.2 Ważne wydarzenia historyczne

2 8 l u t e g o 1 9 4 4 n a s t ą p i ł a a kc j a
pacyfikacyjna polskiej ludności cywilnej w Hucie
Pieniackiej (Kresy Wschodnie), w wyniku której
zamordowanych zostało od 600 do 1500 osób.
Ludobójstwa dokonal i żołnierze 4 Pułku
Pol icy jnego SS z łożonego z ochotn ików
ukraińskich do SS-Galizien wraz z oddziałem
Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i oddziałem
paramilitarnym składającym się z nacjonalistów
ukraińskich. Huta Pieniacka liczyła wówczas 172
gospodarstwa i około 1000 mieszkańców, we wsi
znajdowało się również spora liczba ucieki-
nierów (m.in. z Wołynia), którzy opuszczali

mie jsca zamieszkania obawia jąc s ię fa l i
morderstw dokonywanych przez nacjonalistów
ukraińskich i wspomagających ich miejscowych
ukraińskich chłopów. Ocalało około 160 osób.

W Babicach organizowane są obchody
upamiętniające tę tragedię. W 2002 r. odsło-
nięto i poświęcono tablicę upamiętniającą
zamordowanych w Hucie Pieniackiej. W 2009 r.
w została tutaj wmurowana urna z ziemią
przywiezioną z Huty Pieniackiej.

1.5.3 Ważne wydarzenia sportowe

Bieg Baborowa im. Edwarda Gorczyńskiego

Turniej Szachowy im. Andrzeja Rippy
(Baborów)

Bieg "Z Ireną po zdrowie" – zawody sportowe
z Irena Czuta-Pakosz, mistrzynią świata
w biegach górskich (Sułków)

1.5.4 Organizacje i grupy społeczne

Baborów

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Silesia"

Celem tej organizacji jest próba przybliżenia różnorodnych aspektów historii. Podstawą jej działania jest
rekonstrukcja czasów pogańskiego wczesnego-średniowiecza, ale też coraz bardziej rekonstrukcje
innych kultur barbarzyńskich, rycerstwa późnośredniowiecznego, wojsk frontów Drugiej Wojny
Światowej oraz czasów 1945-1993.

Chór Margaretki

Działający przy Kole Emerytów i Rencistów
w Baborowie od 2007. Większość uczestniczek
chóru pochodzi z rodzin, które przybyły tutaj
z kresów wschodnich, dlatego też w repertuarze
chóru są scenki, piosenki i pieśni związane
z kulturą wschodnia, kresową.
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Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Studio Dobrego Smaku”

Ludowy Zespół Sportowy „Sokół Boguchwałów”

Grupa Odnowy Wsi
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Grupa Odnowy Wsi,

Ludowy Zespół Sportowy

Koło Gospodyń Wiejskich

Ochotnicza Straż Pożarna

Dziećmarów

Powstało w 2008, a jego głównym celem jest działanie na rzecz sołectwa oraz realizacja przedsięwzięć
związanych z kultywowaniem obyczajów i tradycji regionu, jak strojenie domów na „Abrahama” czy
„szkubanie pierza”. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim
w Rakowie, którego celem jest utrzymanie tożsamości narodowej mniejszości niemieckiej.
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Sucha Psina

Sułków

Szczyty
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Ochotnicza Straż Pożarna zarejestrowana

w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Grupa Odnowy Wsi

Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa

Grupa Odnowy Wsi (w składzie zbliżonym do Rady Sołeckiej)

Stowarzyszenie Mostowiacy z Tłustomostów

Powstało w roku 2008, reprezentuje Gminę Baborów na licznych konkursach, festynach i festiwalach
o zasięgu nie tylko gminnym, ale również powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, angażuje się
w organizację imprez i uroczystości gminnych i sołeckich.

Społeczność lokalna szczyci się faktem odnotowania tutaj dialektu sułkowskiego – jednego
z dialektów śląskich, wyodrębnionego i opisanego przez Feliksa Steuera w swojej pracy „Dialekt
sulkowski” z 1934. Dialekt ten należy do dialektów pogranicza śląsko-laskiego, a swą nazwę bierze od
rodzinnej miejscowości autora opracowania, czyli właśnie Sułkowa.

Powstało w roku 2010, prowadzi działania na rzecz sołectwa i mieszkańców sołectwa Tłustomosty
poprzez organizację imprez i uroczystości adresowanych do mieszkańców sołectwa.

Każde sołectwo jest organizatorem
imprez o charakterze lokalnym, ale też wydarzeń
o zasięgu co najmniej gminnym. Do najpopular-
niejszych przedsięwzięć należą: dożynki,
odpusty, inne imprezy sakralne (np. majówki
w kościele św. Józefa w Baborowie), Dni Matki,
Dziecka, Ojca, mikołajk, zabawy andrzejkowe,

Złote Gody, zawody strażackie, turnie je
piłkarskie, kiermasze świąteczne. Do tradycji
wymienianych podczas warsztatów należą –
zdaniem uczestników – także tworzenie bram
weselnych. Liczbę imprez, które odbywają się
w poszczególnych miejscowościach przedstawia
poniższa mapa.
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Rys. 3. Rozmieszczenie i liczba imprez organizowanych na terenie Gminy Baborów.



1.6 GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

Pod pojęciem „infrastruktura turys-
tyczna” mieszczą się obiekty oraz urządzenia
turystyczne, a także usługi, które mają na celu
zaspokojenie potrzeb turystów i odwiedzających
dany obszar.

Tworzą je poniższe kategorie:
1) baza noclegowa:  hotele, hostele,

pensjonaty, pokoje gościnne, gospodarstwa
agroturystyczne, schroniska turystyczne,
apartamenty, domy wycieczkowe, domki
wczasowe, kempingi, pola namiotowe.

2) baza gastronomiczna: restauracje, bary,
puby, kawiarnie, spożywcze produkty
lokalne sprzedawane przez rolników,
koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia.

3) obiekty sportowe i rekreacyjne: hale
sportowe, korty tenisowe, boiska, ścieżki
zdrowia, siłownie, pływalnie, kąpieliska,
place zabaw itd.

4) obiekty kultury: galerie, izby regionalne,
muzea, teatry, kina.

5) szlaki turystyczne: piesze, rowerowe,
narciarskie, konne (rekreacyjne, widokowe).

6) baza towarzysząca: punkty informacji
turystycznej, wypożyczalnie sprzętu
turystycznego i urządzeń sportowych
oraz rekreacyjnych; mała architektura
turystyczna – miejsca odpoczynkowe,
ogólnodostępne grille, miejsca ogniskowe,
punkty widokowe, wieże widokowe, tablice
informacyjne itd.

7) Usługi: sklepy, bankomaty, apteki
i punkty apteczne, zakłady mechaniczne,
punkty naprawy sprzętu sportowego, SPA,
solaria itd.

Gmina Baborów wydaje się obszarem
skromnie wyposażonym w elementy wskaza-
nych wyżej kategorii, jednak analizując składowe
istniejącej infrastruktury turystycznej, należy
stwierdzić, że istnieje podstawowy zasób,
umożliwiający pobyt na tym terenie turystów
i odwiedzających. Trudno jednak potraktować
ten potencjał, jako odpowiednie zaplecze
do rozwijania turystyki opartej na zasobach
historycznych i kulturowych. Dlatego też
mówiąc o gospodarczym przetworzeniu
zasobów należy uznać, że zakres podstawowych
usług jest jeszcze niewystarczający.

45ANALIZA KULTUROWO-HISTORYCZNA GMINY BABORÓW operacja realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013



46ANALIZA KULTUROWO-HISTORYCZNA GMINY BABORÓW operacja realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

Sucha
Psina
Sucha
Psina

Czerwonków

Księże
Pole

Księże
Pole

Boguchwałów

Babice

Dziećmarów

Szczyty

RakówDzielów

Tłustomosty

BABORÓW

Sucha
Psina

Czerwonków

Księże
Pole

Boguchwałów

Babice

Dziećmarów

Szczyty

RakówDzielów

Tłustomosty

BABORÓW
SułkówSułków

LangowoLangowo

Rys. 4. Rozmieszczenie obiektów usług okołoturystycznych na terenie Gminy Baborów.
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ROZDZIAŁ 2

OCENA JAKOŚCI SPOŁECZNEGO
ZAANGAŻOWANIA W OCHRONĘ
ZASOBÓW HISTORYCZNYCH
I KULTUROWYCH

Wyniki badań
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Przeprowadzone badania ankietowe
pozwoliły na rozszerzenie katalogu danych,
które zostały przez ostatnie lata zawarte
w dokumentach źródłowych pierwotnych.
Wyniki badań prezentujemy w niniejszym
rozdziale. Pozwoliły one także na ocenę wiedzy
teoretycznej związanej z zasobami historycz-
nymi i kulturowymi obszaru. Wzór ankiety został
dołączony do niniejszego dokumentu, jako

załącznik. Infografiki odzwierciedlają odpo-
wiedzi na pytania zamknięte. Uczestniczący
w badaniu nie zawsze kierowali się instrukcją
dotyc ząca okreś lonych py tań i czasami
zaznaczali więcej niż wskazany zakres możliwych
odpowiedzi. W związku z tym, w części odpo-
wiedzi liczba uczestników wskazuje więcej niż
100%.

Zasób historyczno-kulturowy to (zaznacz właściwą Twoim zdaniem odpowiedź):
a) Zasoby historyczno-kulturowe to rzeczy nieruchome i ruchome wraz ze związanymi z przypisanymi
im wartościami.
b) Zabytki nieruchome i zabytki ruchome.
c) Dziedzictwo niematerialne przekazywane przede wszystkim za pomocą przekazu ustnego
i tradycji.

Przestrzeń publiczna, w rozumieniu relacji między zabudową, środowiskiem przyrodniczym,

działaniami społecznymi moim zdaniem ma wpływ na :

a) Zjawiska historyczne
b) Zjawiska obyczajowe
c) Zjawiska kulturalne
d) Zjawiska gospodarcze

29

14

84

wybór a

wybór b

wybór c

Zasób historyczno-kulturowy

wybór a

wybór b

wybór c

wybór d100

36

82

73

Przestrzeń publiczna ma wpływ na
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Przestrzeń publiczna, w rozumieniu relacji między zabudową, środowiskiem przyrodniczym

i działaniami społecznymi to przekazywana z pokolenia na pokolenie wartość :

a) Historyczna
b) Patriotyczna
c) Religijna
d) Naukowa
e) Artystyczna

wybór a

wybór b

wybór c

wybór d

100
49

8638

Przestrzeń publiczna to wartość

wybór e

27

Dziedzictwo niematerialne to:

a) Zwyczaje
b) Przekaz ustny
c) Wiedza i umiejętności
d) Zwyczaje, przekaz ustny, wiedza i umiejętności i związane z nimi przedmioty i przestrzeń
kulturowa, uznane przez daną wspólnotę, społeczność, grupę ludzi za część własnego dziedzictwa.

wybór a

wybór b

wybór c

wybór d

92

39

47

Dziedzictwo niematerialne to

23

W mojej rodzinie informacje o historii rodziny, miejscowości, zwyczajach, przepisach kulinarnych itp.

jest:

a) Pradziadek
b) Prababcia
c) Dziadek
d) Babcia
e) Matka
f) Ojciec
g) Wujek
h) Ciotka
i) nikt
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babcia

dziadek

matka

ojciec

67
1

89

W mojej rodzinie informacje o historii rodziny, miejscowości,
zwyczajach, przepisach kulinarnych przekazuje

wujek
74

ciotka

brat

48

24
17

W swojej pracy, działalności społecznej, życiu rodziny wykorzystuję wiedzę i umiejętności

przekazywane przez przodków z zakresu:

a) Prac domowych naprawczych
b) Gotowania, pieczenia itp.
c) Szydełkowania, robienia na drutach, wyszywania itp.
d) Zabaw z dziećmi
e) Zdobienia domu, ogrodu itp.
f) Ogrodnictwa, sadownictwa  itp.
g) Prac rolnych
h) Urządzania domu
i) Urządzania zwyczajowych imprez (wesele, urodziny, święta itp.)

Wykorzystuję wiedzę i umiejętności przekazywane przez przodków z zakresu

wybór a

wybór b

wybór c

wybór d

47

63 58
wybór e

56

98

84
41

wybór f

wybór g

wybór h

wybór i

58

92

Młodszemu ode mnie pokoleniu (nie tylko swojemu dziecku/dzieciom) przekazałam/-em wiedzę,

którą otrzymałam/-em od przodków z zakresu:

a) Prac domowych naprawczych
b) Gotowania, pieczenia itp.
c) Szydełkowania, robienia na drutach, wyszywania itp.
d) Zabaw z dziećmi
e) Zdobienia domu, ogrodu itp.
f) Ogrodnictwa, sadownictwa  itp.
g) Prac rolnych
h) Urządzania domu
i) Urządzania zwyczajowych imprez (wesele, urodziny, święta itp.)
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Młodszemu ode mnie pokoleniu przekazałam wiedzę,
którą otrzymałamod przodków z zakresu:

wybór a

wybór b

wybór c

wybór d

47

47 28
wybór e

74

98

73
35

wybór f

wybór g

wybór h

wybór i

54

91

Wartość zasobów historyczno-kulturowych jest ważna dla mnie osobiście i dla społeczności, którą

tworzę z powodu przesłań:

a) „Zachowania pamięci o tych, co minęli”
b) „Naród, bez przeszłości nie ma przyszłości”
c) „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”
d) „Jesteśmy tym, co jemy”
e) Zasoby historyczno-kulturowe nie mają dla mnie żadnego znaczenia.

wybór a

wybór b

wybór c

wybór d

86

3

89
75

Wartość zasobów historyczno-kulturowych
jest dla mnie ważna z powodu przesłań:

wybór e

64

Najważniejsze dla rozwoju mojej miejscowości jest:

a) Jej położenie geograficzne
b)  Jej położenie komunikacyjne
c) Wartości przyrodnicze
d) Wartości historyczne
e) Ludzie
f) Organizacje społeczne



52ANALIZA KULTUROWO-HISTORYCZNA GMINY BABORÓW operacja realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

wybór a

wybór b

wybór c

wybór d

46
21

39

5

Najważniejsze dla rozwoju mojej miejscowości jest

wybór e

42

wybór f2

Najważniejsze dla rozwoju Gminy Baborów jest:

a) Jej położenie geograficzne
b)  Jej położenie komunikacyjne
c) Wartości przyrodnicze
d) Wartości historyczne
e) Ludzie
f) Organizacje społeczne

wybór a

wybór b

wybór c

wybór d

72

18

7 5

Najważniejsze dla rozwoju Gminy Baborów jest

wybór e

37

wybór f2

Kiedy jestem na urlopie, najczęściej zwiedzam:

a) Obiekty sakralne
b)  Muzea
c) Sklepy, galerie handlowe
d) Zabudowania i miejsca związane z historią miejsca
e) Lokale gastronomiczne serwujące lokalne przysmaki
f) Miejsca, które znam z gazet i telewizji
g) To co polecają mapy i przewodniki

wybór a

wybór b

wybór c

wybór d
47

46

72

5

Kiedy jestem na urlopie najczęściej zwiedzam

wybór e

49

wybór f

17

wybór g

51

94
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Wśród pamiątek przywożonych sobie i innym z wakacji, najczęściej są:

a) Kubki z nadrukiem
b) Mapy, albumy, przewodniki
c) Pocztówki
d) Lokalne rękodzieło
e) Dzieła lokalnych artystów
f) Kulinaria (przyprawy, soki, nalewki, owoce, warzywa, sery, itp.)
g) Zdjęcia

wybór a

wybór b

wybór c

wybór d

21
95

67

47

Wśród pamiątek przywożonych sobie i innym z wakacji najczęściej są

wybór e

wybór f

36

wybór g

8

54



ANALIZA KULTUROWO-HISTORYCZNA GMINY BABORÓW operacja realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

ROZDZIAŁ 3

ANALIZY ZASOBÓW: ABC ORAZ SWOT

Wyniki prac warsztatowych
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3.1 POŁOŻENIE I RELACJE ZEWNĘTRZNE

Atuty:

Bariery:

- bliskość miasta powiatowego
- położenie w bliskości granicy z Czechami

- położenie na obrzeżu województwa,
w znacznej odległości od Opola
- niedostateczna komunikacja autobusowa
- brak połączeń kolejowych
- zły stan dróg
- słabo rozwinięta sieć tras i ścieżek
rowerowych łączących gminę z innymi
centrami/ośrodkami

Ciekawe:

- …czy zwiększenie ruchu komunikacji
publicznej wpłynęłoby na rozwój turystyki na
obszarze gminy?
- … czy polepszenie stanu dróg wpłynęłoby na
ruch turystyczny?
- …jak można byłoby połączyć poszczególne
punkty ważne pod względem historycznym
oraz kulturowego dziedzictwa materialnego?

3.2 POŁOŻENIE I RELACJE WEWNĘTRZNE

Atuty:

Bariery:

- tygiel kulturowy uwarunkowany historią
obszaru
- rozwinięta współpraca międzysołecka
- mnogość grup społecznych
- popularność programu Odnowa Wsi
w Województwie Opolskim
- Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka
Publiczna jako ośrodki scalające działania
wszystkich miejscowości

- mało formalnie zarejestrowanych grup

- niedostateczne umiejętności w pozyskiwaniu
funduszy przez lokalne organizacje
- brak dróg rowerowych i wytyczonych ścieżek
rekreacyjnych
- zły stan zabytków

- …czy zwiększenie liczby organizacji
pozarządowych wpłynęłoby na zwiększenie
liczny realizowanych na obszarze Gminy
Baborów projektów związanych
z zachowaniem i/lub promocją lokalnego
dziedzictwa historycznego i kulturowego

Ciekawe:

3.3 ŁAD PRZESTRZENNY

Atuty:

Baborów:

Boguchwałów:

Dzielów:

Czerwonków:

Dziećmarów:

Księże Pole:

- historyczne uwarunkowania rozwojowe
gminy i ich wpływ na architekturę wsi i miasta
- duża liczba zabytków

Kościół parafialny pw. NMP; Kościół
św. Józefa; Ratusz; zabudowa rynku; Spichlerz,
dawna przychodnia, kapliczki, Jaroniów

Kościół pw. św. Mateusza;
Kościół pw. św. Mikołaja;

kościół pw. Narodzenia NMP;
Kościół parafialny pw. św.

Michała Archanioła;
Kościół pw. św. Bartłomieja;

Raków:

Sucha Psina:

Babice:

Szczyty:

Sułków:

Tłustomosty:

Kościół pw. NMP;
Kościół pw. Jodoka;

Kościół pw. św. Katarzyny;
Zespół pałacowy oraz Park

przypałacowy;
Kościół;

Kościół pw. Serca Jezusowego;
- oryginalny układ przestrzenny wsi Księże Pole
- węzeł kolejowy
- tzw. ścieżka zdrowia
- świetlice
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Bariery:

Ciekawe…

- fatalny stan części zabytków
- niedostateczna infrastruktura rekreacyjna
- mało projektów realizowanych
z wykorzystaniem (bądź w celu ochrony)
dziedzictwa historycznego i kulturowego
- brak informacji turystycznej
- zdewastowana trakcja kolejowa

- …czy skategoryzowanie większości obiektów
w grupie zabytków sakralnych umożliwi
stworzenie produktu turystycznego?

- …czy istnieją na obszarze gminy nieformalne
trasy turystyczne (piesze i rowerowe) i czy
łączą punkty związane z położeniem tam
zabytków?
- …czy są w użyciu nieformalne, ale związane
z tradycją nazwy miejscowości, przysiółków,
miejsc terenowych, gospodarstw?
- czy obrazy św. Walentego mogą zostać
wykorzystane w tworzeniu produktu
turystycznego?

3.4 ŚRODOWISKO

Atuty:

- położenie na Płaskowyżu Głubczyckim
(Wysoczyzna Głubczycka)
- doliny rzeki Psiny i jej dopływów
- istnienie na terenie Gminy Baborów parków
(zabytkowego w Szczytach oraz
dokumentującego historię obszaru –
w Baborowie)

Bariery:

Ciekawe:

- niedostateczna infrastruktura rekreacyjna

-… czy dolina Psiny może stać się atrakcją
turystyczną, lub częścią produktu
turystycznego?

3.5 SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Atuty:

- narzecze baborowskie, dialekt sułkowski
- uroczystości cykliczne związane z historią
mieszkańców (Huta Pieniacka i in.)
- liczne legendy i podania (podziemne przejście
z Księżego Pola do Kietrza; powstanie drogi
w Sułkowie i in.)
- tradycyjne imprezy związane z kulturą
rolniczą: dożynki
- tradycja tworzenia bram weselnych
- działająca grupa rekonstrukcyjna Silesia
- wydarzenia sakralne: majówki w kościele św.
Józefa, odpusty parafialne
- wybitni mieszkańcy Gminy Baborów:
Ks. Josef Wilpert (1856 - 1944) - pochodził
z Dzielowa; badacz katakumb
starochrześcijańskich w Rzymie, wybitny
archeolog, autor publikacji z historii
starochrześcijańskiej, wykładowca;
pamiątkowa tablica umieszczona na murach
kościoła w Dzielowie.

Feliks Steuer
Edward Gorczyński
Irena Czuta-Pakosz – mistrzyni świata
w biegach górskich
Marek Czechowicz – plastyk i muzyk
Andrzej Rippa
St. Tokarz
Paweł Lex
Bogusław Wyderka - prof. dr hab.,
specjalizujący się w dialektologii, historii języka
i językoznawstwie
Damian Lechoszest – malarz
Andrzej Surmiak – rzeźbiarz
- działające organizacje społeczne
- chór „Margaretki”
- zajęcia kulturalno-sportowe w świetlicach
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wiejskich

- brak wyczerpujących opracowań dotyczących
dawnych i obecnych mieszkańców;
- niedostateczne sieciowanie organizacji
- niespójności tematyczne w zakresie
dysponowania zasobami (zbyt duża
różnorodność zasobów i próba łączenia nie
związanych zakresowo obszarów)
- niedofinansowanie organizacji
pozarządowych
- niedostateczne doświadczenie w zakresie
pozyskiwania środków zewnętrznych na
działania projektowe i zarządzania projektami;
- w 2013 roku majówka się nie odbyła –

Bariery:

zagrożenie dla zanikania zwyczaju

- …czy współpraca partnerska z zagranicznymi
gminami może mieć wpływ na promocję jej
zasobów historycznych i dowodów dziedzictwa
materialnego?
- … czy organizacje pozarządowe i nieformalne
grupy mieszkańców mogą wykorzystać zasoby
historycznych i dowodów dziedzictwa
materialnego w realizacji własnych projektów?
-…czy narzecze baborowskie może stać się
jednym z elementów produktu turystycznego
- …czy otrzymane dotacje zmotywują do
następnych działań?

Ciekawe…

3.6 GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

Atuty:

Bariery:

- dostępność do funduszy umożliwiających
zachowanie i promocję zasobów historycznych
i kulturowych
- dostępność do funduszy umożliwiających
rozpoczynanie i rozwój działalności
gospodarczej opartej na ww. zasobach
- przyjazny klimat tworzony przez samorząd dla
rozwoju turystyki opartej na wykorzystaniu
zasobów historycznych i kulturowych
- gospodarka rolna, która może być podstawą
do rozwoju sieci gospodarstw
agroturystycznych

- słaba infrastruktura noclegowa,
gastronomiczna i usług okołoturystycznych

- strach przed rozpoczynaniem nowych
działalności
- małe doświadczenie w zakresie tworzenia
usług związanych z turystyką
- przekonanie, że lokalne zasoby nie są
wystarczające, aby rozwinąć w oparciu o nie
działalność gospodarczą

- czy mógłby powstać program zachęcający do
inwestowania środków i zasobów w rozwój
działalności turystycznej?

Ciekawe…
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3.7 ANALIZA SWOT

MOCNE STRONY

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

dogodne położenie komunikacyjne
i geograficzne, bliskość ośrodków
zamieszkałych przez potencjalnych
odbiorców oferty turystycznej
walory przyrodnicze i czyste środowisko,
dobre położenie komunikacyjne,
gleby wysokiej klasy bonitacyjnej,
czyste środowisko naturalne,
aktywność grupy mieszkańców,
zadbane domy i otoczenie domostw
tygiel kultur uwarunkowany historycznie
(wielokulturowość: kresowiacy, mniejszość
niemiecka, elementy kultury czeskiej
i śląskiej)
tradycyjna gospodarka rolna, co wpływa na
tworzenie interesujących krajobrazów
imprezy sportowe znane poza granicami
gminy

SŁABE STRONY

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

słabe zainteresowanie mieszkańców
stworzeniem alternatywnych źródeł
dochodu
starzenie się społeczeństwa, migracja
młodzieży do miasta,
fatalny stan zabytków
słaba promocja zasobów historycznych
i kulturowych
brak informacji turystycznej
brak wytyczonych tras rekreacyjnych
słaba promocja imprez
słaba motywacja mieszkańców do
formalizowania swojej działalności
brak istniejącego produktu lokalnego, w tym
kulinarnego
brak lokalnego przetwórstwa opartego na
tradycyjnej gospodarce rolnej

SZANSE

�

�

�

�

�

�

�

�

możliwość pozyskania środków finansowych
z źródeł zewnętrznych – krajowych
i zagranicznych,
zagospodarowanie budynku po byłej szkole,
zagospodarowanie wolnych terenów,
integracja mieszkańców sołectwa,
tania siła robocza,
wzrost przywiązania mieszkańców do swojej
miejscowości,
sprzyjająca polityka regionalna nastawiona
na rozwój obszarów wiejskich,
położenie przy granicy z Czechami

ZAGROŻENIA

�

�

�

�

�

�

�

�

�

niebezpieczeństwo niepełnego
wykorzystania szansy, jaką dają środki UE,
trudności w pozyskiwaniu środków
finansowych z zewnątrz,
postępująca indywidualizacja życia
społecznego ,
starzenie się społeczeństwa, a jednocześnie
mały przyrost naturalny,
migracja młodzieży związana z edukacją
i poszukiwaniem pracy,
upadek firm w pobliskich miastach,
bezrobocie
skomplikowane przepisy i mało czytelne
prawo – niechęć do rozpoczynania
działalności gospodarczej
obawa przed nowym
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ROZDZIAŁ 4

WYKORZYSTANIE WALORÓW
HISTORYCZNYCH I DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

Cele rozwojowe:
turystyczne wykorzystanie zasobów
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Atrakcyjność turystyczna każdego
obszaru może być oceniana w kontekście wielu
elementów, w istotny sposób wpływających na
rozwój turystyki. Do czynników tych należą:
w a l o r y t u r y s t y c z n e , s t a n ś r o d o w i s k a
naturalnego, dostępność komunikacyjna.
Zestawienie powyższych elementów pozwala
określić atrakcyjność turystyczną danego
obszaru. Ocena taka jest ściś le związana
z oferowanym produktem turystycznym oraz
segmentem turystów – adresatów danej oferty.
Z jednej strony mogą występować obszary
o b o g a t e j h i s t o r i i o r a z r o z b u d o w a n e j
infrastrukturze turystycznej, z drugiej zaś będą
miejsca o bogatych walorach przyrodniczych,
d y s p o n u j ą c y c h p o w a ż n y m z a p l e c ze m
t u r yst yc z ny m . Ka ż d e z m i e j s c , p o m i m o
posiadania odmiennych i częściowych walorów,
może być atrakcyjne turystycznie dla wybranych
grup odbiorców.

Tu r y s t y k a , t o s p e c y f i c z n a g a ł ą ź
gospodarki – wydaje się, że ze względu na
specyficzny charakter Gminy Baborów turystyka
m o ż e z a c z ą ć d e c y d o w a ć o p o t e n c j a l e
g o s p o d a r c z y m . C o w i ę c e j , t r a d y c y j n a
gospodarka rolna może, a nawet powinna
współistnieć z powodzeniem z rozwojem
turystycznym obszaru.

Turystyka w wielu krajach sprawiła, że
tamtejsze społeczeństwa cieszą się dobrobytem
(jest źródłem powodzenia finansowego); nie
borykają się z problemem braku pracy (jest
instrumentem walki z bezrobociem); aktywizuje
społeczności w wieku produkcyjnym ( jest
instrumentem wspierania przedsiębiorczości)
oraz poprodukcyjnym (tworzy instrumenty
wsparcia zagospodarowania czasu wolnego
seniorów).

Innym aspektem rozwoju turystycznego
regionu jest fakt, że turystyka wpływa na
budowę poczucia związku z ojczyzną, stanowi
świetne narzędzie edukacji młodego pokolenia
i utrwala pożądane systemy wartości, a także już
w b a rd zo ko n k re t ny s p o s ó b w p ł y wa n a
zachowanie i ochronę kulturowego dziedzictwa
narodowego.

Spójna oferta turystyczna jest oparta
o właściwie komponowany produkt turystyczny.
Definicji produktu turystycznego jest wiele
i w zasadzie każda może być z powodzeniem
stosowana: od założenia, że jest to wszystko, co
spotyka turystę od wyjścia z domu aż do
powrotu po skumulowaną ofertę, z której
turysta korzysta w miejscu wypoczynku. Politykę
produktu można rozpatrywać i prowadzić
z dwóch punktów widzenia:

1. określonego obszaru
2. określonego przedsiębiorstwa.

W przypadku Gminy Baborów produkt
turystyczny może powstać w odniesieniu do
grupy 1. Dlatego też musimy dla potrzeb
zarówno opracowania niniejszego dokumentu,
jak i jego realizacji uznać, że przedmiotem
polityki produktu w odniesieniu do samorządów
j e s t t ra k t o w a n i e p ro d u k t u w a s p e kc i e
terytorialnym. Jest to tzw. złożony produkt
turystyczny, oferowany przez pewien obszar, na
który składają się naturalne i sztuczne dobra
turystyczne, określone usługi i towary, a także
udogodnienia umożliwiające korzystanie z dóbr
turystycznych oraz nabywanie towarów i usług.

Z a u n i ka l n e n a l e ż y u z n a ć wa l o r y
historyczne i kulturowe Gminy Baborów (ilość
zasobów kulturowych, ich jakość i różno-
rodność, zachowany układ przestrzenny
niektórych wsi, wyjątkowe w swojej kategorii
zabytki itd.). Stan wyposażenia gminnych
i prywatnych urządzeń sprzyjających ofercie
turystycznej należy natomiast ocenić na dość
słaby. Gmina posiada kilka obiektów i urządzeń
bazy wypoczynkowej, tj. boiska sportowe,
strzelnicę, parki, stawy, ale to za mało, aby
można było mówić teraz o przygotowaniu do
przyjęcia turystów.

R o z w ó j f u n kc j i t u r y s t y c z n o -
wypoczynkowej ułatwia dobre położenie Gminy
Baborów i bliskość dużych ośrodków, których
mieszkańcy staną s ię adresatami oferty
turystycznej obszaru.

Zweryfikowane w niniejszej analizie
zasoby, występujące obiektywnie atrybuty
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ś ro d o w i s ka , zo s t a ł y p o d d a n e p o d c za s
warsztatów ocenie. Wyznaczyliśmy w ten
sposób walory, czyli elementy środowiska
historycznego oraz dziedzictwa kulturowego,
które - wspólnie lub każde z osobna – stanie się
przedmiotem zainteresowania turysty. Całość
czynników decydujących o możliwościach
rozwoju turystyki na danym obszarze określana
jest mianem potencjału turystycznego. Gmina
Baborów – w odniesieniu do analizowanych
zasobów – dysponuje potencjałem, którego osią
jest dziedzictwo historyczne i kulturowe.
Potencjał oznacza zasób możliwości, mocy,
zdolności wytwórczej tkwiącej w czymś,
sprawność, wydajność, możl iwość w tej
dziedzinie.

W tych kategoriach mieszczą się:
1. obiekty zabytkowe (przestrzenne elementy
ruchome i nieruchome)
2. miejsca archeologiczne
3. imprezy (sportowe, ludyczne, historyczne)
4. kultywowanie tradycji (zachowania, język)
5. sztuka
6. osobowości - liderzy

Ponieważ obecnie Gmina Baborów jest
na początku budowania oferty turystycznej
należy przyjąć zasadę kolejności działań:
1. Opracowanie planu działań związanych
z ochroną oraz promocją zasobów, zgodny
z proponowanymi niżej celami
2. Utworzenie sieci współpracy podmiotów
uczestniczących w utworzeniu i wdrażaniu
oferty turystycznej: samorząd, instytucje
kultury, organizacje pozarządowe, rady
sołeckie, grupy odnowy wsi, przedsiębiorcy,
rolnicy oraz organizacje zewnętrzne związane
z promocją narciarstwa biegowego,
motolotniarstwa.
3. Zaplanowanie gry terenowej w oparciu
o zasoby lokalne.
4. Ustalenie organizacji rekonstrukcji
historycznej na obszarze Gminy Baborów we
współpracy ze stowarzyszeniem Silesia.
5. Ustalenie koncepcji tras turystycznych –
z wykorzystaniem najważniejszych i najlepiej
zachowanych obiektów historycznych
i kulturowych.

6. Ustalenie koncepcji tras turystycznych –
w oparciu o imprezy odbywające się na
obszarze gminy.
7. Wytyczenie tras rowerowych oraz
narciarskich tras biegowych, a także tras
pieszych oraz konnych z wykorzystaniem
istniejących dróg polnych, leśnych, transportu
rolnego, gminnych, powiatowych i ich
oznakowanie. Należy przeanalizować potrzebę
i możliwości techniczne, prawne oraz
finansowe budowy drogi rowerowej łączącej
Głubczyce, Baborów i Kietrz, granica państwa,
aby stworzyć infrastrukturę sportowo-
rekreacyjną, którą mogą wykorzystywać
zarówno amatorzy, jak i zawodowcy.
8. Wyznaczenie miejsc odpoczynku na
wyznaczonych trasach.
9. Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej
w Baborowie.
10. Wykonanie materiałów promocyjnych oraz
wirtualnej wędrówki po Gminie Baborów
(strona www oraz aplikacje mobilne)
11. Ustalenie kalendarza targowego –
wyznaczenie najważniejszych miejsc
targowych, na których będzie promowana
Gmina Baborów.
12. Badanie ruchu turystycznego, monitoring
działań i zakładanych efektów.

Podsumowując: najpierw planujemy,
potem udostępniamy zgodnie z zasadami:
- udostępniając przestrzeń, skupiamy się na
wybranych (a nie wszystkich) miejscach;
- rozwijamy turystykę tylko tam, gdzie
społeczność lokalna akceptuje i wspiera cele;
- opieramy się na miejscowej inicjatywie
gospodarczej – każdy z nas jest inwestorem
strategicznym
- sprzyjamy rozwojowi komunikacji publicznej;
- harmonijnie rozwijamy różne segmenty
turystyki.

Ze względu na słabo rozwiniętą ofertę
i niedostateczne możliwości finansowe, które
w krótkim czasie mogłyby sprawić, że oferta
turystyczna Gminy Baborów sta łaby s ię
rozpoznawalna i wykorzystywana w planowaniu
spędzania wolnego czasu, należy zacząć od
produktów turystycznych opartych na już
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istniejących zasobach, w formie, w jakiej istnieją.
W takiej sytuacji ważne jest wsparcie miękkich
działań promocyjnych.

Proponujemy, aby skupić się w począt-
kowej fazie wdrażania oferty na produktach
opartych na grach terenowych. Jest to rodzaj
aktywności, w którym obowiązują czynności
o ustalonych zasadach (informacja), w której
udział bierze zwykle kilka osób (np. rodziny lub
grupy znajomych, firmy), prowadzone w celach
rozrywkowych, nieodpłatne. Gry terenowe
rozgrywane są w czasie rzeczywistym, gracze
przemieszczają się w terenie i mogą wykonywać
po drodze różne zadania (lecz nie wszystkie gry
zakładają konieczność zaliczania zadań, część
polega wyłącznie na zal iczeniu punktów
kontrolnych). Podstawową umiejętnością
przydatną w grach terenowych jest dobra
orientacja w terenie, umiejętność czytania
mapy, a nawet posługiwanie się urządzeniami
GPS. Gry terenowe posiadają aspekt edukacyjny.
Do najpopularniejszych gier terenowych należą:
1. gry fabularne – z fabułą, wokół której
zbudowana jest gra; proponujemy, by gry
fabularne baborowskie odnosiły się albo do
historycznych wydarzeń lokalnych, albo do
osiągnięć najsłynniejszych mieszkańców
obszaru.
2. gry miejskie - rozgrywane są w przestrzeni
miejskiej Baborowa.
3. gry siłowe i zręcznościowe - wymagają od
uczestników wykazania się sprawnością
fizyczną, z wykorzystaniem istniejących lub
planowanych ścieżek zdrowia.

W ramach konsultacji padła propozycja,
aby do gier strategicznych – prócz walorów

wynikających z zasobów obszaru – wykorzystać
stare budynki , pozostałość po upadłych
fabrykach. Ta ciekawa i oryginalna koncepcja
wymaga ustalenia prawa własności budynków
i stworzenia bezpiecznych warunków do
prowadzenia tego typu gier.

Specyficzną, ale popularną na całym
świecie (chociaż adresowaną do elitarnych grup
odbiorców) grą jest geocaching. Nazwa pocho-
dzi od słów "geo" (gr. Ziemia) oraz "cache" (ang.
chować, schowek, kryjówka) i oznacza zabawę
polegającą na ukrywaniu w specjalnie przygoto-
wanych pojemnikach przedmiotów ("skarbów"),
a następnie podawaniu współrzędnych geogra-
ficznych tych miejsc do publicznej wiadomości,
często za pośrednictwem specjalnych serwisów
internetowych. Miejsca wybrane do schowania
"skarbów" są często trudno dostępne lub mało
znane, lecz warte wypromowania (np. małe
miejscowości z ciekawą historią lub zapomniane
budynki na obrzeżach miast), choć nierzadko
skrzynki można znaleźć w bardziej ustronnych
zakątkach ruchliwych ulic wielkich miast.

P ro j e k t e m w z m a c n i a j ą c y m r u c h
turystyczny oraz aktywność mieszkańców
w sezonie zimowym może być powrót do
organizowanej przed laty ogólnodostępnej
ś l i zga w k i . W ra m a c h ko n s u l ta c j i p a d ł a
propozycja, aby przywrócić tę zimową atrakcję
na starym placu szkolnym przy ul. Krakowskiej.

P r ze p r o w a d ze n i e w s z y s t k i c h
wymienionych wyżej działań i propozycji
powinno być ukierunkowane, tj. odpowiadające
założonym celom.
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CELE STRATEGICZNE DZIAŁANIACELE OPERACYJNE

CEL STRATEGICZNY 2:

WZROST NA OBSZARZE
GMINY BABORÓW DZIAŁAŃ
ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ
ZASOBÓW HISTORYCZNYCH
I KULTUROWYCH

2.1 Promocja zasobów
historycznych i kulturowych

2.1.1 Wsparcie inicjatyw
lokalnych związanych
z ochroną dziedzictwa
historycznego i kulturowego
(działania „miękkie”).

2.1.2 Utworzenie Centrum
Informacji Turystycznej

2.1.3 Utworzenie wirtualnej
mapy zwiedzania
Gminy Baborów

2.1.4 Wdrożenie koncepcji
gry terenowej opartej
na lokalnych zasobach

CEL STRATEGICZNY 3:

WSPARCIE DZIAŁAŃ
ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM
INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ

3.1 Budowa obiektów
o charakterze rekreacyjnym
(trasy turystyczne, ścieżki
zdrowia) wykorzystujących
zasoby historyczne
i kulturowe

3.1.1 Wytyczenie tras
rekreacyjnych: rowerowych,
pieszych, narciarstwa
biegowego

3.1.2 Budowa miejsc
odpoczynku położonych
na turystycznych trasach
rekreacyjnych

3.2 Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej
obszarów wiejskich.

3.2.1 Zagospodarowanie
centrów wsi: budowa miejsc
odpoczynku, tablic
informacyjnych, parkingów.

3.2.2 Wsparcie lokalnych
działań zmierzających
do poprawy estetyki wsi.

CEL STRATEGICZNY 1:

WZROST NA OBSZARZE
GMINY BABORÓW DZIAŁAŃ
ZWIĄZANYCH
Z ZACHOWANIEM
ZASOBÓW HISTORYCZNYCH
I KULTUROWYCH

1.1 Inwestycje i remonty
w istniejącej zabudowie
historycznej – ochrona
dziedzictwa historycznego
i kulturowego.

1.1.1 Remonty i oznakowanie
obiektów sakralnych,
kapliczek, krzyży
przydrożnych i małej
architektury zabytkowej.

1.1.2 Wsparcie inicjatyw
lokalnych związanych
z ochroną dziedzictwa
historycznego i kulturowego
(działania inwestycyjne).

1.1.3 Wsparcie działalności
inwestycyjnej organizacji
pozarządowych, kościoła
i innych instytucji
(działania inwestycyjne).
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CELE STRATEGICZNE DZIAŁANIACELE OPERACYJNE

4.1.2 Wsparcie doradcze
współtwórców produktu
turystycznego w zakresie
pozyskiwania funduszy
pozabudżetowych na
realizację projektów
inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych

4.1.3 Uczestnictwo w targach
związanych z turystyką.

4.1.4 Wdrażanie brandingu
i certyfikacji marki oraz
stosowania elementów
identyfikacji wizualnej
Gminy Baborów

4.2 Rozwój infrastruktury
noclegowej oraz
gastronomicznej

4.2.1 Stworzenie instrumentów
finansowych dla realizacji
działań modernizacyjnych
dla sektora usług
turystycznych poprzez
stworzenie systemu wsparcia
związanych z estetyzacją bazy
noclegowej i otoczenia

4.2.2 Stworzenie systemu
wsparcia na tworzenie nowych
miejsc pracy związanych
z rozwojem bazy noclegowej.

CEL STRATEGICZNY 4:

KREOWANIE, WDRAŻANIE
I WSPARCIE PRODUKTÓW
TURYSTYCZNYCH
WPŁYWAJĄCYCH NA
ROZWÓJ TURYSTYKI

4.1 Zapewnienie podstaw
w zakresie wiedzy i informacji
dla powstawania
konkurencyjnych produktów
turystycznych

4.1.1 Organizacja szkoleń,
warsztatów i forów
adresowanych do
współtwórców produktu
turystycznego (wytwórców
produktu lokalnego
(regionalnego), gestorów
turystycznych, liderów
społecznych i organizacji
pozarządowych)
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ROZDZIAŁ 5

MONITORING I EWALUACJA



66ANALIZA KULTUROWO-HISTORYCZNA GMINY BABORÓW operacja realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

Wdrożenie przyjętej koncepcji, a zatem
i celów, które zostały w opracowaniu wskazane,
wiąże się w pierwszym jej etapie z koniecznością
stworzenia zespołu, który będzie tworzył i opi-
niował konkretne projekty. W pracach takiej
roboczej grupy powinni uczestniczyć przed-
stawiciele samorządu lokalnego, organizacji
społecznych, grup nieformalnych, przed-
siębiorców, instytucji kultury. Planowane
przedsięwzięcia – czy to generujące koszty, czy
też nie – muszą być zgodne z przyjętymi
w niniejszym dokumencie celami. Ich osiąg-
nięcie będzie możliwe dzięki właściwemu
monitoringowi, a sprawdzenie skuteczności
podjętych działań – ewaluacji.

Po zaplanowaniu projektu, rozpoczyna
się najważniejsza część – wdrażanie. Bardzo
rzadko zdarza się, by realizacja projektu przebie-
gała dokładnie według planu. W rzeczywistości

często okazuje się, że wdrażanie projektu idzie
w kierunku lub nabiera tempa w sposób, którego
zupełnie nie przewidziano na etapie plano-
wania. Zarządzający projektem mają w takim
przypadku do wykonania ważne i trudne zadanie
polegające na zapewnieniu wystarczającej
kontrol i nad real izacją projektu, tak aby
zapewnić, by jego real izacja przebiegała
w kierunku osiągnięcia celów. Dokonuje się tego
poprzez monitorowanie, które można zdefi-
niować jako systematyczne i ciągłe zbieranie,
analizę i wykorzystanie informacji dla kontroli
zarządzania i podejmowania decyzji. Monitoro-
wanie projektu stanowi integralną część
codziennego zarządzania. Jego celem jest
dostarczenie informacji, na podstawie których
zarządzający mogą zidentyfikować i rozwiązać
problemy związane z wdrażaniem, ocenić
postęp w stosunku do pierwotnych planów.

MONITORING

Podstawowym celem monitoringu jest
umożliwienie sprawnego zarządzania projek-
tami, które w niniejszym programie zapisane są
w formie celów operacyjnych. Umożliwia to
właściwą koordynację poszczególnych zadań
i ocenę postępu ich realizacji oraz skuteczności
ich wdrażania. Monitoring będzie dzielił się na
monitor ing rzeczowy, który wykaże, czy
założone w konkretnych projektach wskaźniki
zostały uzyskane i czy odstępstwa od wytycznych
wpływają na stopień osiągnięcia. Drugi obszar
poddany monitoringowi to wskaźniki finansowe.
W obecnej sytuacji finansowej i możliwościach
budżetowych Gminy Baborów, a także nie
wystraczającemu w dużej mierze zapleczu
finansowemu działających na obszarze organi-
zacjom pozarządowym, szczególnie te ostatnie
wskaźniki powinny być dokładnie ustalane oraz
analizowane.

K i e d y ze s p ó ł ro b o c zy sfo r m u ł u j e
i przyjmie wskaźniki do planowanych projektów,
musi zaproponować również źródło informacji
o tychże oraz sposób pozyskiwania danych.
Należy się kierować zasadą przydatności wskaź-
nika oraz jego kosztu i prostoty. Zespół może

przyjąć różne formy raportowania wskaźników,
ważne jednak, by pamiętał o podanych niżej
składowych takiego raportu:

tytuł realizowanego projektu
przedstawienie aktualnego statusu projektu
w stosunku do wskaźników celów i wyników
projektu
najważniejsze działania podjęte w okresie,
jakiego dotyczy raport, w stosunku do
harmonogramu działań.
wydatki w okresie, jakiego dotyczy raport,
i narastająco do danego dnia w stosunku do
budżetu i harmonogramu kosztów.
szacunki na temat liczby osób
zaangażowanych w realizację projektu
w danym okresie
szacunki na temat liczby turystów
i odwiedzających w realizację projektu
w danym okresie
aktualne i przewidywane problemy,
z uwzględnieniem planowanych działań
naprawczych
najważniejsze planowane działania
i harmonogramy na wstępny okres

�

�

�

�

�

�

�

�
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EWALUACJAPROJEKTU

Ewaluacja to systematyczna i obiek-
tywna ocena programu, tj. jego założeń, procesu
realizacji i rezultatów pod względem stosow-
ności, skuteczności, trwałości, efektywności,
a także użyteczności podjętych w jego ramach
działań. Powinna dostarczyć rzetelnych i przy-
datnych informacji o obiekcie badania wspie-
rając w ten sposób proces decyzyjny oraz

współdziałanie wszystkich partnerów zaanga-
żowanych w realizację programu. Podczas
przeprowadzania ewaluacj i powinniśmy
dowiedzieć się, jak program jest oceniany przez
poszczególne osoby lub grupy osób, będących
beneficjentami Programu.

�

�

�

Definiowanie przedmiotu ewaluacji
(przedmiot, kwestia, okres czasu)

Sformułowanie kluczowych pytań
badawczych – ogólne pytania, które sami
sobie zadajemy Określenie kryteriów
ewaluacji – według przyjętych standardów
(np. zgodne z formalnymi założeniami
badanego projektu)

Dobór metod badawczych

ETAPY PROJEKTOWANIA EWALUACJI

�

�

�

�

Określenie próby badawczej (biorąc pod
uwagę pieniądze i czas)

Zbieranie danych

Określenie formy prezentacji danych
(raportu) (kto otrzyma raport?)

W fazie ewaluacji instytucja finansująca
projekt ocenia go po to, by stwierdzić co
zostało osiągnięte i wyciągnąć wnioski.
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BABORÓW

Kościół cmentarny pw. św. Józefa Kościół par. pw. Narodzenia NMP,
z poł. XIX w., 1922 r.

Kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
ul. Opawska 17, z 1889 r.

Ratusz, z XIX w.
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BABORÓW

Turniej Szachowy im. Andrzeja Rippy,
organizowany corocznie w okresie jesiennym.

Bieg Baborowa im. Edwarda Gorczyńskiego,
byłego Burmistrza Baborowa, sportowca,

działacza społecznego, który to rozpropagował
w naszym mieście tę dyscyplinę sportu.  Bieg
Baborowa jest imprezą, która po raz pierwszy
odbyła się w roku 1989, jego trasa przebiega
ulicami miasta i każdego roku bierze w niej

udział ponad 200 zawodników – dzieci,
młodzieży, dorosłych. Uczestnikami są zarówno

zwykli pasjonaci biegania, jak i mistrzowie
Polski, Europy i Świata: Irena Pakosz-Czuta,

Oleg Gutnik,  Jakub Glajcar.  Najwięcej
zawodników wystartowało w roku 1996 – 756

osób, co było sporym osiągnięciem dla
miasteczka liczącego ok. 3000 mieszkańców.

Chór Margaretki ”, powstał przy Kole Emerytów
i Rencistów w Baborowie w 2007. Promują
Gminę Baborów na różnych konkursach i

uroczystościach. Większość uczestniczek chóru
pochodzi z rodzin, które przybyły tutaj z

kresów wschodnich, dlatego też wiele w ich
repertuarze scenek, piosenek i pieśni

związanych z kulturą wschodnia, kresową.
Dom, Rynek 17, z poł. XIX w.
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BABICE

Kościół par. pw. św. Katarzyny

Huta Pieniacka – polska wioska położona
niegdyś w województwie tarnopolskim na
pograniczu Podola i Wołynia. Po II wojnie
światowej ocaleni z rzezi mieszkańcy Huty

Pieniackiej przybyli na Opolszczyznę, osiedlając
się w większości w Babicach, w Gminie

Baborów.  W 2002 roku na murze  przy kościele
Babiczanie, a także mieszkańcy innych

okolicznych wsi zawiesili tablice upamiętniającą
tragedię na Kresach Wschodnich. Od tamtej

pory co roku w Babicach odbywa się uroczysta
msza święta ku czci pomordowanych

Kresowiaków oraz spotkanie
w świetlicy wiejskiej.
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BOGUCHWAŁÓW

Kościół par. pw. św. Mateusza
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CZERWONKÓW

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Kościół pw. Najświętszej Marii Panny

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny

Świetlica wiejska
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DZIEĆMARÓW

Kościół par. pw. św. Michała Archanioła Kapliczka

Kapliczka Kapliczka
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DZIELÓW

Kościół par. pw. św. Mikołaja Świetlica wiejska

W maju 2004 roku z okazji 60-tej rocznicy ks. Józefa Wilperta
śmierci została odprawiona uroczysta msza w jego parafialnym
kościele im. Św. Mikołaja. W tym dniu do Dzielowa zjechało się
dużo gości m.in. bp. Jan Kopiec, profesorowie z Niemiec, Polski

i Rzymu. Na ścianie kościoła zawisła tablica upamiętniająca
wybitnego człowieka pochodzącego z tej wioski.

Krzyż pokutny Kapliczka
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KSIĘŻE POLE

W 2013 roku odbyły się w Księżym Polu
dożynki powiatowo-gminne.  Po raz pierwszy

od wielu lat w Gminie Baborów zorganizowane
zostały na wsi, nie zaś w Baborowie

Kościół par. pw. św. Bartłomieja
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RAKÓW

Kościół parafialny w Rakowie

Kościół parafialny w Rakowie
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SUCHA PSINA

Kościół par. pw. św. Jodoka

Kościół par. pw. św. Jodoka



81ANALIZA KULTUROWO-HISTORYCZNA GMINY BABORÓW operacja realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

SUŁKÓW

Kapliczka Kapliczka

Kapliczka Pomnik dr. Feliksa Steuera
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SZCZYTY

Świetlica wiejska
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TŁUSTOMOSTY

Kościół pw. Serca Jezusowego

Kościół pw. Serca Jezusowego


