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Od Maciejowa można rozpocząć również wędrówkę 

wzdłuż „Szlaku Drewnianych Kościółków”. 
Nieopodal tutejszej Pasieki znajduje się kościół 
drewniany konstrukcji zrębowej na podmurowaniu 
ceglanym, który jest jednym z najmniejszych kościółków 
drewnianych powiatu kluczborskiego. 

Najstarszym kościołem, wybudowanym już w 1236 roku, 
jest kościół pw. Narodzenia NMP w Chocianowicach. 
Kościół ten ma konstrukcję zrębową z wieżą konstrukcji 
słupowej na podmurowaniu. 

W środku obejrzeć można ołtarz główny i ambonę  
z rzeźbą Chrystusa na baldachimie. 
W powiecie kluczborskim znajdują się 22 drewniane 
kościoły. Na terenie powiatu oleskiego zobaczymy  
17 takich budowli. 
Najciekawszym obiektem jest kościół odpustowy  
św. Anny z 1518 r. rozbudowany w latach 1668-1670 r. 
na rzucie gwiazdy z pięcioma kaplicami. To interesujący 
przykład kościoła pątniczego i jeden z najciekawszych 
kościołów drewnianych na Śląsku. Urzeka zwłaszcza 
bogaty barokowy wystrój wnętrza z XVII i XVIII w.

Kontakt dla turystów:

„Tradycja Dawniej i Dziś”...................0048/34 358-20-38
„Szlak Ginących Umiejętności” 
Kuźnia Chocianowice ..................kom. 0048/602-467-249
„Igłą malowane” ...................................0048/77 418-29-19
Pasieka w Maciejowie .........................0048/77 413-19-77
Kuźnia i piekarnia w Kuniowie .......tel. 0048/77 418-65-69
„Szlak Drewnianych Kościółków”........wizytę w każdym 
z drewnianych kościołów należy ustalać w miejscowych 
parafiach.

Autorem produktu Zwierciadło Przeszłości jest 
Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna
46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1, tel. (077) 418-52-18 wew. 153
kolot@op.pl; www.kolot.republika.pl

ZWIERCIADŁO
PRZESZŁOŚCI

Turystyczny Produkt Roku 2006  
certyfikowany przez  

Polską Organizację Turystyczną
Zwierciadło Przeszłości, to produkt skierowany do miłośników 
turystyki kulturowej, umożliwiający poznanie ciekawych 
miejsc, zwiedzanie unikalnych zabytków, zapoznanie się  
z kulturą, obyczajowością i tradycjami. Produkt Zwierciadło 
Przeszłości składa się z następujących elementów:

Tradycja Dawniej i Dziś
Polega na organizowaniu specjalnych przedstawień, kultywujących 
lokalne tradycje i obyczaje, związane z weselami. Ożywione przez 
mieszkańców tradycje stanowią dużą atrakcję dla turystów.

Szlak Ginących 
Umiejętności
Połączenie miejsc związanych z zapominanymi 
i niedocenianymi w codziennym życiu umie-
jętnościami. Do szlaku włączona jest kuźnia  
w Chocianowicach, kuźnia i piekarnia w Kunio-
wie, Pasieka Zarodowa w Maciejowie, gospo-

darstwo zajmujące się rękodziełem ludowym 
„Igłą malowane” w Ligocie Górnej.

Szlak Drewnianych 
Kościółków
Połączenie w turystyczny szlak tematyczny 

istniejących na terenie Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej 
drewnianych kościółków, które stanowią jedną z jej 
największych atrakcji.          



„Tradycja Dawniej i Dziś” ma na celu kulty-
wowanie tradycji i obyczajów, związanych z historią 
lokalną. Co roku jesienią młodzież szkolna organizuje 
specjalne przedstawienia. 

Ostatnio w 2006 r. 
zaprezentowała wi-
dzom jak wyglądało 
wesele śląskie i wie-
luńskie od czasu mię-
dzywojennego do lat 
60-tych XX wieku. 
Na obrzędy weselne 
składają się: swaty, 
zrękowiny i zaprosi-
ny, rozpleciny, wesele, 
oczepiny, przenosiny.

Zanim jednak do 
wesela dochodzi, 
młodzi ludzie mu-
szą się poznać.
Okazją do tego są 
na wsi różne zaję-
cia np. darcie pie-
rza, prządki czy 
kiszenie kapusty.

Organizowane są 
one najczęściej w sa-
lach wiejskich po-
wiatu oleskiego.
Czynności te sta-
nowią pretekst do 
bujnego życia to-
warzyskiego, tutaj 
wymienia się „plo-
teczki” i opowieści 
ze świata, śpiewa 
pieśni i tańczy.

Dalsza część przedstawienia to kolejne etapy obrzędu 
weselnego. Prezentowane są na przemian tradycje ślą-
skie i tradycje wieluńskie. 

„Szlak Ginących Umiejętności” rozpoczy-
na się w Chocianowicach (Gmina Lasowice Wielkie) 
w kuźni kowalstwa ar-
tystycznego Państwa 
Turków. Tradycja ro-
dzinna tego rzemiosła 
kontynuowana jest od 
125 lat, a efekty pracy 
artystycznej można zo-
baczyć w starej kuźni 
kowalskiej. 
Następnie kierujemy się 
do Gminy Kluczbork, 
gdzie w miejscowości 
Ligota Górna można 
obejrzeć piękne obra-
zy wykonane haftem. 
Kompozycje pejzaży 
„malowanych igłą” 
wprawią w zachwyt 
każdego turystę. Na 
miejscu można przejść 
krótki kurs haftowania 
i spróbować swoich sił 
w tej trudnej sztuce.

Koniecznie trzeba wstąpić do Maciejowa gdzie znaj-
duje się Pasieka Zarodowa im. ks. dr. Jana Dzier-
żona, odkrywcy tajników pszczół, który urodził 
się w Łowkowicach i spędził tam ostatnie lata 
swojego życia. 

W 2006 roku obchodzo-
no 100. rocznicę śmierci 
wielkiego pszczelarza.
Początki swojego ist-
nienia Pasieka datu-
je na rok 1968, kiedy 
powołano ją do życia 
jako kontynuację dzieła 
swego patrona. Znaj-
duje się tutaj dworek,  
a w nim historyczna Izba Pamięci poświęcona ks. Dzier-

żonowi oraz skansen 
uli z produktami 
pszczelimi.
W Maciejowie moż-
na również zwiedzić 
drewniany kościół 
ewangelicki wzmian-
kowany w 1446 r. 
Kolejnym etapem 
„Szlaku Ginących 
Umiejętności” jest 
Kuniów. We wsi ist-
nieją pozostałości 
XIX-wiecznej kuźni 
i piekarni, w których 
stworzono „Izbę Pa-

mięci Regionalnej i Rzemiosła”.
W oryginalnym piecu kuźni, przy użyciu narzędzi 
z XIX wieku, można wykuć „podkowę Kuniowa”,  
a w piekarni samemu 

wyrobić i wypiec 
„chleb kuniow-
ski” przygoto-
wany według 
dawnej recep-
tury. 
Po pracy, go-
towy wypiek 
spożywa się 
przy stylo-
wych ławach 
wśród zabytkowych eksponatów. 


