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8. Historia, opis i wartości 

Trzebina wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1362 roku pod nazwą 
KUNCZENDORF. Lokowana została na prawie niemieckim w roku 1370  jako wieś 
regularna licząca ponad 20 kmieci, o układzie rozłogów  niwowo – łanowym. 
Dokumenty historyczne pochodzące już z 1385 roku wzmiankują o istnieniu we wsi 
kościoła parafialnego (dzisiejszy pochodzi z XVI/XVII w).   W XV w. wioska należała 
do rodu Elsterberg, posiadającego liczne majątki w okolicach Prudnika. Do XVI wieku 
wieś rozwijała się w kierunku południowym i północnym zagęszczając układ 
łańcuchowy, coraz częściej z dwustronnie obudowaną drogą. W szesnastym stuleciu 
miejscowość należała do rodu Kottulinskich. Rządy tej rodziny to okres szybkiego 
rozwoju Trzebiny, która w 1542 r. otrzymała od króla czeskiego Ferdynanda 
Habsburga uzyskała rangę osady targowej z prawem do osiedlania się w niej 
rzemieślników oraz odbywania tzw. targu tygodniowego. Zachodzące wówczas  
przemiany w strukturze społecznej i zawodowej jej mieszkańców miały wpływ na 
ograniczenie rozwoju  zabudowy zagrodowej. Wówczas też we wsi, będącej 
własnością możnowładcy, wybudowano  założenie zamkowo - parkowe (1559 roku)  
o charakterze obronnym (obecne relikty muru  obwodowego). Stanowiło własność 
rodziny Wachtelów. Wówczas też powstała droga wiejska biegnąca po zachodniej 
stronie potoku, która zapewniała dojazd do zamku. Ważnym dla rozwoju Trzebiny 
było odkrycie tutaj źródeł wód mineralnych, uznanych  za lecznicze. Już na początku 
XIX wieku na terenie zespołu zamkowo – parkowego  wykonano dwie studnie.  
Powstało wówczas we wsi niewielkie uzdrowisko, w którym leczono schorzenia 
reumatyczne. Zakończenie działalności uzdrowiskowej wiąże się ze spaleniem  
zamku  w czasie działań wojennych w 1945 roku, choć źródła wód mineralnych były 
wykorzystywane jeszcze w latach 50-tych XX wieku. 

Układ wsi kmiecej reprezentuje typ zabudowy łańcuchowej, z długim szeregiem 
nieregularnie (obecnie stosunkowo ciasno) położonych zagród  wzdłuż drogi  
wiejskiej, charakteryzującej się przebiegiem dostosowanym do ukształtowania terenu. 
Jest to układ przestrzenny rzadko spotykany na obszarze województwa opolskiego, 
typowy dla terenów górskich południowo – zachodniej Polski (zachodnie Karpaty i ich 
przedgórze). Osią siedliska jest ciek wodny oraz główna droga wiejska, od której 
prostopadle odchodziły tzw. drogi łanowe, stanowiące granice pomiędzy własnościami 
poszczególnych kmieci. Równolegle  biegła tzw. droga zastodolna.  Genetyczne 
parcele kmiece usytuowane były od siebie w odległości około 100-120m, a w 
późniejszych czasach zostały zagęszczone przez sytuowanie nowych siedlisk 
zagrodowych, dostosowanych do wcześniejszych, tradycyjnych zasad. Ważnym 
elementem układu jest dawny zespół zamkowo – parkowy.  

Wieś posiada wysokie wartości kulturowe i krajobrazowe obu genetycznych układów 
zabudowy tzn. wsi łańcuchówki oraz zespołu pałacowo-parkowego. Tworzą je liczne 
obiekty uznane za zabytkowe, wpisane do rejestru zabytków. Są to elementy zespołu 
zamkowego oraz zabytki sakralne (kapliczki i kościół). We wsi są również zachowane 
liczne przykłady historycznej zabudowy zagrodowej oraz mieszkalno – usługowej.  

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji 

Bardzo dobrze zachowany układ przestrzenny: czytelny układ tradycyjnych zagród 
oraz pozostałej zabudowy, budynki w niewielkim stopniu przekształcone. Stan 
techniczny zróżnicowany, w zależności od użytkowania obiektu (nieużytkowane 
popadają w ruinę), część budynków zmodernizowana. Najstarsze i najcenniejsze 
budynki zagrożone rozbiórkami ze względu na zły stan techniczny. 

Zachowanie charakterystycznych elementów: utrzymania linii zabudowy, brył 
budynków: jedna lub dwie kondygnacje, kąty nachylenia połaci dachowych, brak 
wysuniętych w szczytach okapów, tradycyjną kolorystykę dachów - dachówka w 
kolorze ceglastym lub szarym, w przypadku elewacji kolorystyka naturalnego tynku, 
ściany bielone, ewentualnie kolory pastelowe. W przypadku złego stanu zachowania 
poszczególnych obiektów dopuszczenie do wymiany substancji budowlanej z 
zachowaniem w/w wytycznych. Należy zachować brukowane drogi, podjazdy  
i podwórka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) 

 

Iwona Solisz 

 

listopad 2020r. 

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego 
konserwatora zabytków)* 

 

 

 

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków  

i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków 

 


