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Słowo wstępne

Zanikające cienie dni, które nigdy nie powrócą
Atramentem historii wpisują się w dziejów ciąg dalszy
W zakamarkach wspomnień przyczajone dziecięce tęsknoty 
resztkami kamiennych świadków, półmrokiem wiekowych świątyń
litanią pożółkłych fotografii i okruchami pradawnych opowieści 
Będą z nami wracały do miejsc, w których serce wciąż bije...

Drogi Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk historyczną opowieść, zapraszając Cię 
do wędrówki poprzez wieki, ulicami kochanego miasta, aby podziwiać jego pięk-
no, bogactwo dziedzictwa kulturowego pokoleń i wsłuchiwać się w przesłanie 

jego dziejów. Oby to wołanie z głębin czasu poruszyło ukrytą w każdym z nas nutkę 
wyobraźni...

Zapraszamy także  do  wędrówki  historycznym szlakiem z Moraw do Olesna, aby 
poznać  czeskich partnerów gminy Olesno  w malowniczym kraju morawsko-śląskim.

Sylwester Lewicki 
Burmistrz Olesna
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Rzeźba św. Leopolda w kościele św. Michała, 
w której niektórzy doszukują się postaci księcia Henryka I Brodatego 

Strona techniczna

Zanim powstało Olesno
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Najstarsze dzieje Olesna, osnute mgłami podań, sięgają czasów zamierzchłych, a ich rekonstruk-
cja jest znaczona licznymi stanowiskami archeologicznymi rozłożonymi wzdłuż rzeki Stobrawy, 
Liswarty i Prosny. Korzystne warunki naturalne i dogodne położenie sprawiły, że okolice Olesna 

nadawały się do zamieszkania od prawieków, a początki osadnictwa datujemy na okres neolitu. 

Ekspozycja archeologiczna w Oleskim Muzeum Regionalnym

W Oleśnie, w rejonie obecnej ul. Opolskiej, od-
kryto m.in. fragmenty kamiennych neolitycznych 
siekierek, cmentarzysko z epoki brązu o miesza-
nym szkieletowo - ciałopalnym (birytualnym) ob-
rządku pogrzebowym. Na Walcach cmentarzysko 
i osadę wielokulturową (kultura łużycka, prze-
worska i wczesne średniowiecze), gdzie zna-
leziono m.in. groby szkieletowe kultury łużyc-
kiej, liczne naczynia gliniane, brązowe ozdoby, 
jamy posłupowe po obiektach mieszkalnych, 
kości, zęby zwierzęce oraz żelazną radlicę. We 
Wroczynie odkryto ceramikę celtycką. Okolice 
Olesna zamieszkiwała w IV i V okresie epoki 

brązu ludność grupy górnośląsko-małopolskiej 
kultury łużyckiej. Niezmiernie cenne znaleziska 
kultur prehistorycznych pochodzą z wykopalisk 
w pobliskich Kościeliskach, gdzie natrafiono na 
cmentarzysko i osadę reprezentującą wszystkie  
okresy chronologiczne, a także ze stanowisk 
w: Jamach, Kozłowicach, Ligocie Sternalickiej, 
Radłowie, Skrońsku, Sternalicach, Bodzanowicach, 
Jastrzygowicach, Wachowie, Karmonkach Starych, 
Wojciechowie, Wachowicach. Eksponaty archeo- 
logiczne z wymienionych miejsc prezentowane są 
w Oleskim Muzeum Regionalnym.
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Niewątpliwym atutem osiedleńczym było bo-
gactwo natury: lasy, doliny rzek, oraz położenie na 
skrzyżowaniu ważnych, europejskich szlaków han-
dlowych: starożytnego szlaku „bursztynowego” 
i „królewskiego”. Pierwszy zwany także wówczas 
„solnym”, prowadził od Ołomuńca na Morawach 
przez Głubczyce, Głogówek, Krapkowice, Opo-
le, Olesno, Zarzyska, Wieluń, Sieradz, Łęczycę do 
Torunia. Drugi ze szlaków „via regna”-„królewski” 
ciągnął się z Wrocławia przez Olesno, Lubliniec, 
Woźniki, Zarzyska do Krakowa, dalej do Lwowa 
i nad Morze Czarne.

Zapewne pierwszą z tych dróg pod koniec X w. 
podróżował przez Opawę, Cieszyn do Dobrodzie-
nia i Opola biskup Pragi ze znakomitego czeskie-
go rodu Sławnikowiców - św. Wojciech. Jak głosi 
podanie podczas długiej wędrówki szerzył Słowo 
Boże, zatrzymując się w wielu miejscach. Uczynić 
to miał także w pobliżu Olesna, w wiosce nazwanej 
na pamiątkę świętego Wojciechowem (niemiecka 
nazwa wioski Albrechtsdorf także wywodzi się od 
św. Wojciecha, bowiem główny patron Polski zna-
ny jest w Europie zachodniej pod imieniem Adal-
bert lub Albrecht). Tradycję ową upamiętnia figura 
świętego postawiona w Wojciechowie w roku mi-
lenium jego męczeńskiej śmierci 1997. 

W okresie wczesnego średniowiecza rejon 
Olesna zamieszkiwany był przez ludy zaliczane do 
plemienia Opolan. Zachowane nazwy miejscowe 
Grodzisko i Stare Olesno mogą stanowić etymolo-
giczne ślady istnienia ich najstarszych grodów. 

Zanim jednak poznamy warunki rozwoju mia-
sta warto rozstrzygnąć sprawę jego nazwy. Na-
zwa „Olesno”, wymieniona w najstarszym doku-
mencie z 1226 r., wywodzić się miała od zalesionej 
okolicy lub gęsto rosnących tam olch. Od najdaw-
niejszych bowiem czasów leżało ono w pierścieniu 
lasów, które sięgały prawie do murów miejskich. 
Etymologiczne znaczenie określenia „Olesno” pró-
buje wyjaśnić legenda. 

Figura św. Wojciecha w Wojciechowie  



8 ZANIM POWSTAŁO OLESNO    9

Hen, hen przed wiekami lubujący się w polowaniach książę Henryk Brodaty go-
niąc zwierzynę łowną tak daleko zapuścił się w gęstą knieję, aż trafił w przepiękne 
miejsce. Pod wpływem jego uroku, nakazał sługom zbudować tam zamek myśliwski, 
z okien którego mógł ubijać sarny i jelenie. Gościł tam zaproszonych na łowy, wielu 
książąt piastowskich, którzy zobaczywszy ową szczelnie otuloną lasem krainę za-
wołać mieli w zachwycie : „O jak tu leśno”! Do myśliwskiej warowni, książę zabierał 
często ze sobą małżonkę swoją księżnę Jadwigę. Świątobliwa niewiasta często od-
dawała się modlitwie i pokucie, dlatego wkrótce nieopodal zamku wzniesiono drew-
nianą kapliczkę poświęconą św. Walentemu. 

„O, jak tu leśno!” – rys. A. Robok
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Nieco później pojawiła się 
w dokumentach (w dokumencie 
księcia opolskiego  Bolka I z 1 wrze- 
śnia 1310 r.) inna, niemiecka naz- 
wa „Rosenberg” – „Różana Gó- 
ra”, która według J. Lompy wy-
wodzić się miała od rzekomo ro- 
snących w okolicy krzewów dzi-
kiej róży. Oleski dziejopis podaje 
w „Dziejach miasta Olesna”: nie-
miecka nazwa (Rosenberg - Ró-
żana Góra) ma stąd pochodzić, że 
w miejscu obecnie biegnącego od 
ratusza ku południa zaułka, rosło 
wiele krzewów róż, a zaułek ten 
w starszych pismach nazywano 
ulicą Różaną. Nazwy ulic: Róża-
na – Rosenstrasse lub Zaułek 
Róż – Rosen Gasse widoczne 
są na planach Olesna z lat 1810 
i 1846. Obecnie ulice te noszą 
nazwy Jaronia i Labora. 

Róża występująca w nie-
mieckiej nazwie miasta mo-
gła być również utożsamiana  
z kwiatem wszystkich stworzeń 
– Najświętszą Maryją Pan- 
ną Różą Duchowną – Rosa My-
stica. Wieki średnie były okre-
sem rozkwitu kultu maryjnego 
dzięki rozpowszechnianej przez 
dominikanów modlitwie różań-
cowej. Tak też miasto oddane 
opiece Najświętszej Dziewicy  
z czasem mogło przyjąć nazwę 
od jej symbolu – najdoskonal-
szego kwiatu róży. 

Legendarni założyciele miasta:  
piękna Róża i dzielny Woko z rodu Bergów  
– rys. A. Robok
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 Źródło słów nazwy „Rosenberg” próbuje wyjaśnić kolejny legendarny przekaz z końca XVIII w.  
o pierwszych mieszkańcach miasta, zanotowany przez oleskiego proboszcza Franciszka Kuschla (1786-
1801), a odnaleziony i opublikowany na łamach „Oleskiego Telegrafu” przez historyka Andrzeja Pawlika. 
Oto jego streszczenie: 

Szlachetny książę Henryk lubujący się w polowaniach zapuścił się w gęstą knieję docierając do 
przepięknego miejsca, które nazwał Górą Róży. Miejsce owo tak się księciu spodobało, że nakazał 
tam wznieść zamek myśliwski. Do powstałego dworzyszcza zabierał ze sobą małżonkę księżnę Ja-
dwigę. Wśród dworzan księcia Henryka znalazł się dzielny rycerz Woko z rodu Bergów oraz piękna 
Róża (Rosa), przybyła z dalekich północnych stron. Zawitała wraz ze swoim schorowanym ojcem 
w strony księcia Henryka, poszukując cudownych źródeł leczniczych. Tam spotkała rycerza Woko 
z rodu Bergów, który zakochał się z wzajemnością w ślicznej Róży. W końcu Róża wraz z ojcem, 
siostrą Woko Jolantą i jej ukochanym rycerzem Zawiszą dotarła do poszukiwanych źródeł, przy 
których w dzień św. Michała Archanioła, 29 września, jej ojciec doznał cudownego uzdrowienia. 
Wkrótce na zamku księcia Henryka odbyły się dwa wesela: Jolanty i Zawiszy oraz Róży i Woko. 
Młodzi zamieszkali nieopodal książęcego dworu i osobliwie ozdobili swoje domy. Róża pomalowa-
ła swój dom na zielono, zgodnie z kolorem swoich oczu, a jego ściany ozdobiła czerwonymi różami, 
podobnie uczyniła Jolanta malując swoje domostwo na czarno i także przyozdabiając je w róże. 
Po kilku latach już cała osada wyróżniała się malowidłami królowej kwiatów. Postawiono w niej 
też kościół ku czci św. Michała, uzdrowiciela ojca Róży. Po śmierci naszych bohaterów mieszkańcy 
osady postanowili ją nazwać Rosenberg - Różaną Górą na część pięknej Róży i dzielnego Woko  
z rodu Bergów. Z połączenia ich imion Rosa i Berg wywodzić się miała niemiecka nazwa miasta 
Rosenberg.

Czy w legendzie o „Róży i Bergu” występują-
ce osoby są postaciami historycznymi? Czy Woko  
z rodu Bergów to znany czeski rycerz Woko I Ro-
senberg (Vok z Rožmberka), w którego herbie wid-
niała róża? Zdaniem badacza średniowiecznych 
dziejów Olesna, Waldemara Szydło, czeski rycerz 
występujący w legendzie to syn Woka I z Rosen- 
berga – Henryk z Rosenberga. Ów rycerz Henryk 
przyczynił się do lokowania miasta Prudnika, 
a Rosenbergowie wywodzący się ze znamie-
nitego czeskiego rodu Witkowiców, wybudo-
wali nad Wełtawą w południowych Czechach 
gród o nazwie Rosenberg/Rožmberk. Obec-
ny herb Olesna oraz nazwa Rosenberg (Rosen- 
berk) użyta po raz pierwszy w 1310 r., może wska-

zywać na to, że Czesi zapisali się na trwale w hi- 
storii naszego miasta. Prawdopodobnie Henrykowi 
z Rosenberga możemy zawdzięczać i część herbu  
z motywem róży i nazwę staroniemiecką Rosenberg.

Podanie o „Róży i Bergu” koresponduje z za-
pisem F. Zimmermanna i J. Lompy o szczególnym 
upiększaniu w połowie XV w. oleskich domów: 
domy były szkieletowe, dwa piętra wysokie, z nama-
lowanymi różami; drzewo pomalowano na zielono,  
a balkon na niebiesko. Niektóre z tych domów przy 
Rosenstrasse/Labora jeszcze w następnych stu-
leciach zachowały swoje oryginalne zdobnictwo  
i ponoć zamieszkane były przez oleskie córy Ko-
ryntu, nazywane przez miejscowych „różami”.
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W średniowiecznych dokumentach obydwie 
nazwy miasta zmieniały często swoją pisownię 
na „Olezno”, „Oleszno”, „Oleschnow”, „Oleschno”, 
„Rosinberc”, „Rosemberk”, „Rosimberk”, „Rosin-
berg”, „Rosnberk”. Przenikanie się tych dwóch tra-
dycji unaocznia symbolika herbu Olesna, w którym 
na błękitnym polu widnieje połowa piastowskie-
go złotego orła, a na białym (srebrnym) tle połowa 
czerwonej róży.

 Na najstarszych oleskich pieczęciach miejskich 
z 1478 r. i około 1600 r. oraz 1745 r. przedstawiono 
trzypłatkową różę z dwiema wypustkami, a na pie-
częciach z II połowy XVIII w. czteropłatkową różę  
z trzema wypustkami. Herb miasta zachował do 
naszych czasów, prawie niezmienioną strukturę 
heraldyczną, ulegając jedynie nieznacznym modyfi-
kacjom (odlewy gipsowe dawnych oleskich pieczęci 
znajdują się w Oleskim Muzeum Regionalnym). 

Na kartach historii Olesno pojawiło się dopiero 
w I połowie XIII w., wymienione po raz pierwszy  
w dokumencie erekcyjnym (konsekracyjnym) ko-
ścioła grodowego (obecnego kościoła św. Michała) 
wystawionym w 1226 r. przez biskupa Wawrzyńca 
(Laurentius) na polecenie opolskiego księcia Kazi-
mierza I. Manuskrypt zawiera informacje o istnie-
niu w Oleśnie komory celnej, należącej do wyżej 
wymienionego biskupa, który ustanowił dla niej 
nową taryfę opłat celnych. Oto treść dokumentu 
w tłumaczeniu na język polski:

„W imię Pana, amen. My Wawrzyniec,  
z łaski bożej biskup Wrocławia, oznajmiamy 
wszystkim współczesnym i potomnym, że na 
wyraźną prośbę naszego wybranego czcigod-
nego pana i księcia opolskiego dokładaliśmy 
przy pomocy doświadczonych doradców szcze-
gólnych starań, aby odnaleźć prawdziwe stare 
postanowienia celne dla Olesna i Siewierza. 
Zaprzysiężywszy tych, o których sądziliśmy, 
że posiadają najwięcej wiadomości o tych rze-
czach i wysłuchawszy ich wypowiedzi o posta-
nowieniach wyżej wymienionych ceł, ustana-
wiamy zgodnie z życzeniem pana naszego oraz 

Witraż z pocz. XX w. z herbem Olesna 
z sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie 

Odlew gipsowy pieczęci Olesna z XV w. 
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według możliwości zgodnie z radą naszych do-
radców ważne po wsze czasy przepisy. Pusty 
wóz, przejeżdżający w drodze z Moraw na Ku-
jawy przez Olesno, powinien zapłacić kamień 
soli, natomiast jeśli w drodze powrotnej prze-
wozi śledzie, powinien zapłacić 30 śledzi. Inne 
wozy, przejeżdżając tą drogą, płacą niezależnie 
od przewożonego towaru i od ilości koni, które 
mają, pół skojca. Od każdej kobiety i każdego 
niewolnika, przeznaczonych na sprzedaż, nale-
ży pobierać 1 skojec i tyleż samo za jedną prze-
jeżdżającą Żydówkę, nawet gdyby nie była prze-
znaczona na sprzedaż. Obcy jeźdźcy i piechurzy 
obojga płci, obładowani towarami, niezależnie 
od tego, czy są chrześcijanami czy Żydami i nie-
zależnie od przenoszonych towarów, płacą po 
dwa opolskie grosze. Jeźdźcy i piechurzy miej-
scowi nie płacą niczego. Wóz, przejeżdżający 
przez Siewierz, płaci niezależnie od ilości koni 
1 skojec srebra, o ile przewozi ołów. Inne wozy, 
którym zezwolono podróżować przez Siewierz, 
płacą po 1 skojcu srebra bez względu na ilość 
koni lub jakoś towaru. Od jeźdźców i pieszych 
chrześcijan lub Żydów należy w Siewierzu po-
bierać to, co ustalono dla Olesna. Zwolnieni od 
opłaty są wszyscy duchowni, żołnierze i posło-
wie niezależnie od tego, skąd pochodzą i dokąd 
podróżują, oraz miejscowi celnicy i pracownicy 
mennic. Natomiast cło Lubecka (Lubitsco) jako 
niesprawiedliwe i ustanowione mimo świec-
kiego i duchownego zakazu obłożyliśmy i nadal 
obkładamy karami ekskomuniki i wygnania 
przez wymienionego księcia. Gdyby więc kto-
kolwiek ośmielił się przekroczyć to nasze roz-
porządzenie, będzie ukarany ekskomuniką oraz 
zapłaci karę w wysokości 4 grzywien, z których  
3 grzywny przypadają księciu, a czwarta poszko-
dowanemu lub temu, kto o przestępstwie doniósł.

Dan w Oleśnie roku pańskiego 1226 przy 
poświęceniu kościoła w Oleśnie w obecności 
Sebastiana, kanclerza księcia Kazimierza, ma-
gistra Herolda, pana Teodora (Tetryka) sub-
diakona, panów Marcina Semeneza, kanonika 

naszego Jana, proboszcza z Rudy, kapelana na-
szego Wojciecha (Alberta), Wawrzyńca Magnu-
sa i Maćka (Mazkona), obu kapelanów księcia 
Kazimierza, Andrzeja, Mikołaja syna Nassilusa 
(Wasyla), Mistigneusa (Mścigniewa) i Krzyszto-
fa (Kryszona) rycerza wspomnianego księcia.”

Ten najstarszy, spisany po łacinie, pergami-
nowy dokument dotyczący Olesna zachował się  
w oryginale w dobrym stanie i jest przechowywa-
ny w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu. 

Od każdego pustego wozu przejeżdżającego  
z Moraw na Kujawy przez Olesno pobiera-
no jeden kamień soli (nazwa Rynek Solny na-
wiązuje do handlu solą i prawa celnego dla tej 
transakcji), a od każdego wozu jadącego z po-
wrotem ze śledziami - 30 śledzi, od wozów za-
ładowanych innym towarem pół skojca sre-
bra (średniowieczna jednostka obrachunkowa, 
monetarna lub masy, równa 1/24 grzywny, za  
1 grzywnę można było kupić dobrą krowę, za 600 
jaj płaciło się ok. 12 skojców). Dwa opolskie grosze 
płacili obcy kupcy, miejscowi nie uiszczali opłat. 
Od niewolników przeznaczonych na sprzedaż, 
wśród których wymieniono Żydówki, pobierano  
1 skojca. Opłata w wysokości 1 skojca odpowiadała  
2 srebrnym groszom - była to wartość�łokcia lnia- 
nego płótna (ok. ½ m). 

 Dzięki tej informacji historycznej Olesno po-
jawiło się po raz pierwszy z niebytu w 1226 r., 
ale osada niewątpliwie istniała już wcześniej, 
była przecież punktem handlowym, przez który 
przejeżdżali kupcy nie tylko ze Śląska, ale tak-
że m.in. z Czech, Moraw, Kujaw, i znad Bałtyku, 
tędy przecież prowadziły ważne średniowiecz-
ne trakty handlowe. Komora celna nie wyrosła 
tutaj z dnia na dzień. Istniała już przed rokiem 
1226, skoro w dokumencie widnieje zapis o tym, 
że biskup Wawrzyniec przybył do Olesna m.in.  
w celu uporządkowania starych przepisów celnych 
dla komór w Oleśnie i Siewierzu. Zdaniem jednego  
z najwybitniejszych polskich mediewistów - Romana 
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Grodeckiego jest to najstarsza taryfa celna polska.  
(Grodecki R., „Polityka pieniężna Piastów”, Kraków 
2009). Olesno musiało być osadą pokaźną, jeże-
li sam biskup pofatygował się i przyjechał oso-
biście dokonać ceremonii konsekracji kościoła 
i określenia zasady funkcjonowania oleskiej ko-
mory celnej. Zgromadzenie się wielu świadków 
konsekracji, wśród których były osoby znaczą-
ce jak chociażby Sebastian – kanclerz księcia 
opolskiego Kazimierza I, potwierdzają donio-
słość wydarzenia, jakim była owa uroczystość. 
Dwie ważne historyczne osobistości figurujące  
w dokumencie: biskup wrocławski Wawrzyniec  
i książę opolski Kazimierz nie poświęciliby tyle 
uwagi jakiejś dopiero tworzącej się wspólnocie osie-
dleńczej. Nie konsekruje się kościoła, ani nie usta-
nawia się nowych taryf opłat celnych w miejscu 
niezamieszkałym czy odludnym. Mieszkańcy osady 

o nazwie Olesno, wyrosłej przy ruchliwych traktach 
handlowych, niewątpliwie korzystali z dobrodziejstw 
takiego położenia, trudniąc się transakcjami wy-
miennymi, ciągnęli zyski z handlu pomiędzy wschodem 
a zachodem i tzw. szlaku bursztynowego. Ruch handlo-
wy musiał tu być spory, skoro opłacało się wbrew woli 
księcia utworzyć nielegalną komorę celną w sąsiednim 
Lubecku. Ta aktywność ekonomiczna wpłynęła za-
pewne na rozwój rodzimego rzemiosła, tym bardziej  
że „jeźdźcy i piesi miejscowi nie płacili niczego”. 

Badacze dziejów miast śląskich m.in. Frie-
drich Albert Zimmermann i Józef Lompa, w swo-
ich opracowaniach prapoczątki grodu, a nawet 
miasta wiążą z wybudowaniem w 1208 r. zamku 
myśliwskiego przez księcia wrocławskiego Hen-
ryka I Brodatego. Prawdopodobnie korzystali oni  
z rękopiśmiennej kroniki kościelnej przeora ole-
skich kanoników regularnych Augustyna Blazika 
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(Błazika), spisanej na przełomie XVII i XVIII w. (nie 
zachowała się). 

Friedrich Albert Zimmermann podaje:

Herzog Heinrich der Bärtige lieβ ohngefähr 
im Jahr 1208 in der Gegend Rosenberg ein 
Schloβ erbauen; es fanden sich mehrere Häuser 
dazu, er befestigte die Mittagsseite mit einer 
hohen Mauer... 

Książę Henryk Brodaty polecił około roku 
1208 zbudować w okolicy Rosenberg zamek, 
wokół niego również domostwa, stronę połu-
dniową umocnił wysokim murem. (F.A. Zim-
mermann, „Beyträge zur Beschreibung von 
Schlesiens”, t. II, Brieg 1783).

W wypadku miasta Olesna wydaje się 
być pewnym, ze zostało ono założone przez 
księcia Henryka Brodatego, pobożnego mał-

żonka świętej Jadwigi. Książę ten wystawił 
tu bowiem około roku 1208 zamek myśliwski  
i dał go umocnić, by go jako miejsce pogranicz-
ne przeciw napadom Tatarów zabezpieczyć. 
(J. Lompa, „Dzieje miasta Olesna”, „Głos Olesna”, 
z.7, 1972 r.). 

Przypuszczalnie drewniany, niewielkich roz-
miarów zamek myśliwski wrocławskiego księ-
cia usytuowany był na wschód od obecnego 
kościoła św. Michała, gdzieś pomiędzy dzisiej-
szym kościołem a początkiem ulicy Pieloka. Nie 
miał on charakteru obronnego. Książę Henryk 
Brodaty zbudował to dworzyszcze na niepod-
legającym mu wtedy obszarze. Od 1201 r. Ole-
sno podporządkowane było spokrewnionym 
z Henrykiem książętom opolskim - Mieszko-
wi I Plątonogiemu, a po jego śmierci od 1211 r. 
Kazimierzowi I, ale także wraz z całym Śląskiem, 

Makieta Olesna w Oleskim Muzeum Regionalnym
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należało wtedy do diecezji wrocławskiej. Dopiero 
po śmierci Kazimierza I w 1229 r. (1230 r.) Olesno  
przypadło Henrykowi Brodatemu, który narzucił 
swój protektorat wdowie - Wioli i jej małoletnim 
synom – Mieszkowi i Władysławowi. Z pewnością 
ten zapalony myśliwy, zapraszany przez krew-
niaków, książąt z Opola, na polowania do podole-
skich lasów, tak upodobał sobie urokliwą okolicę, 
że zbudował w niej dworzyszcze myśliwskie jako 
taką „średniowieczną daczę”, miejsce pokrzepienia 
po łowach, odpoczynku na pograniczu księstwa, 
zabawy dla książąt i ich dworzan. Nie bez znacze-
nia było także położenie geopolityczne tego ma-
lowniczego miejsca. Granice w wiekach średnich, 

zwłaszcza w okresie rozdrobnienia dzielnicowego, 
były często umowne, stąd powstanie zamku na 
rubieżach księstwa pozwoliło na kontrolowanie 
terenu i dało impuls nowemu osadnictwu, sko-
ro już 18 lat po wzniesieniu zamku myśliwskiego,  
w 1226 r. Olesno było osadą handlową ze zmody-
fikowaną taryfą miejscowej komory celnej i konse-
krowanym przez biskupa kościołem.

Związek tego wybitnego Piastowicza śląskiego 
i jego świątobliwej małżonki z Olesnem znalazł swo-
je odzwierciedlenie nie tylko w wzmiankach histo-
rycznych, ale w tradycji ustnej – pięknych legendach, 
które są swoistą podróżą w czasie i przestrzeni. 

Święta Jadwiga Śląska – obraz w oleskim muzeum 
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Gdy książę Henryk zwabiony rykiem dzików i niedźwiedzi zapuszczał się w gęsty bór, jego 
pobożna małżonka Jadwiga opuszczała swój drewniany zamkowy kościółek, zabierając ze 
sobą obraz św. Anny oraz nieodłączny psałterz i wychodziła w puszczę za mężem. Powiesiwszy  
ów obraz na sośnie, klękała przed nim i modliła się długo. Razu jednego zaskoczyła ją burza  
z gwałtowną ulewą, a chroniąc się przed nią pospiesznie wyruszyła z lasu, zapomniawszy  
o zawieszonym na sośnie wizerunku świętej Anny, która wkrótce wielką sławę przynieść mia-
ła miastu. Księżna, przechodząc przez Oleską Ziemię, pozostawiła odciski swoich stóp na du-
żym, polnym kamieniu w pobliskich Kościeliskach. 

Żona założyciela Olesna została uwieczniona na pomniku 
usytuowanym przed budynkiem Publicznej Szkoły 
 Podstawowej nr 2 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej
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Fragment średniowiecznego muru obronnego 

W XIII w. kolejną fazą rozwoju oleskiej osady w kierunku grodu - centrum administracyj-
no - wojskowego było powstanie kasztelanii. W dokumencie wydanym przez kancela- 
rię książęcą Władysława I Opolskiego w 1274 r. wzmiankuje się osobę świadka jako kasz-

telana oleskiego Moyco de Olesno wywodzącego się z czeskiego rodu rycerskiego. Kasztela-
nia oleska była strategiczną miejscowością strzegącą północnych rubieży księstwa opolskiego. 
W dokumencie wystawionym w dniu 14 kwietnia 1343 r. ówczesny opat Jan z klasztoru cyster-
skiego w Lubiążu stwierdza, że książę opolski Bolko II ofiarował temuż klasztorowi 5 i ¼ grzywny 
z dochodów mennicy w Oleśnie (Codex diplomaticus Silesiae). To jedyny enigmatyczny ślad rzekomej 
mennicy. Nie wiemy czy w ogóle funkcjonowała ta mennica, ale nawet gdyby była tylko epizodem 
dodawała splendoru historii Olesna. 

 Panami Olesna w średniowieczu byli piastowscy książęta opolscy i wrocławscy. W XIV w. Śląsk 
definitywne odpadł od Polski. Opolski książę Bolko II w 1327 r. uznał zwierzchnictwo czeskie. 
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Średniowieczni panowie Olesna:

• 1138 - 1201 śląscy książęta piastowscy
• 1201 - 1211 książę opolsko - raciborski Mieszko I Plątonogi 
• 1211 - 1229 książę opolski Kazimierz I
• 1230 - 1238 książę wrocławski Henryk Brodaty 
• 1238 - 1246 książę opolski Mieszko II Otyły
• 1246 - 1282 książę opolski Władysław I
• 1282 - 1313 książę opolski Bolesław I
• 1313 - 1356 książę opolski Bolesław II
• 1356 - 1396 książę opolski Władysław II
• 1396 - 1399 Spytko z Melsztyna - prywatny właściciel
• 1399 - 1401 Jadwiga, córka Spytka - prywatna właścicielka
• 1401 - 1455 książę niemodlińsko-strzelecki Bernard
• 1455 - 1460 książę opolski Bolesław V
• 1460 - 1476 książę opolski Mikołaj I
• 1476 - 1497 książęta opolscy Jan i Mikołaj II
• 1497 - 1532 Jan Dobry – ostatni Piast opolski



Średniowieczna plaga rycerzy - rabusiów dot- 
knęła także Olesno, a włodarze miasta nie zawsze 
byli w stanie zapewnić mu bezpieczeństwo. W 1384 r. 
Olesno przystąpiło do konfederacji miast śląskich, któ- 
rej celem było zwalczanie plagi rozbójnictwa. Rau- 
britterzy księcia Bolka V Husyty (wielkiego zwolen-
nika czeskiego reformatora religijnego) grabili oko- 
lice Olesna w 1444 r. Podczas wojny księcia opolskie- 
go Władysława II  -  wasala króla czeskiego, z Włady- 
sławem Jagiełłą, Olesno zostało zajęte przez wojska 
polskie w 1396 r. Miasto otrzymał na własność od 
polskiego monarchy wojewoda krakowski Spytko  
z Melsztyna. Jego córka Jadwiga zostając żoną księ-
cia Bernarda niemodlińsko - strzeleckiego w posagu 
wniosła mu m.in. Ziemię Oleską. Dzięki rokowaniom 
księcia Bernarda z husytami i bratankiem Bolkiem  
V Husytą udało się oszczędzić miasto i okolice przed 
najazdem husyckim w 1430 r. Pobliski Kluczbork stał 
wtedy husyckim bastionem. 

 W tych niespokojnych czasach miasto zostało 
obwarowane. Dokument z 1395 r. podaje, że Ole-
sno było miastem i twierdzą –„civitas et fortalitium”. 
Od 1404 r. zostało otoczone murami obronnymi, 
co świadczyło o jego uporządkowanej zabudowie  
i przeprowadzonej lokacji miasta. Niewielki frag-
ment muru miejskiego ze średniowiecznej cegły 
zachował się przy obecnej ul. Lompy.

 Lokacji Olesna dokonał w 1275 r. książę opolski 
Władysław I. Datę tę podaje się najczęściej za skru-
pulatnym śląskim statystykiem Felixem Triestem 
(„Handbuch von Oberschlesien”, Wrocław 1864). 
Występują w zapisach także inne daty lokacji Ole-
sna - 1294 r. ( J. Lompa), 1302 r. (B. Leszczyńska,  
K. Maleczyński), 1310 r. (W. Neugebauer). Odtąd 
interesy księcia reprezentował wójt, sprawujący 
swój urząd dziedzicznie. Pierwszym wójtem zo-
stał niejaki Wojciech. Z pewnością z woli księcia 
swój urząd sprawował w dawnym zamku myśliw-

Dokument lokacyjny z 1450 r. wydany przez 
księcia Bernarda strzelecko - niemodlińskiego



skim Henryka Brodatego, do czasu kiedy otrzy-
mali go kanonicy regularni. Jednakże dokument lo-
kacyjny został strawiony przez pożar, dlatego pan 
miasta, książę niemodlińsko – strzelecki Bernard, 
nadał 10.06.1450 r. Olesnu nowe prawa miejskie, 
potwierdzając wcześniej już nabyte ustalenia pra- 
wa magdeburskiego. Dokument lokacyjny księ-
cia Bernarda zachował się w Archiwum Pań-
stwowym we Wrocławiu. Miasto otrzymało od 
niego dwa przedmieścia: Duże i Małe. Dochody  
z wójtostwa, ze stawów rybnych i młynów zacho-
wał książę dla siebie. Po powtórnej lokacji miasto 
„wzbogaciło się” o własny samorząd – burmi-
strza i radę miejską wymienioną po raz pierwszy  
w dokumencie z 1450 r. Wspomniany Bernard zamie-
rzał przenieść nawet z Opola do Olesna swoją ksią-
żęcą rezydencję, w czym przeszkodziła mu śmierć. 

Jako typowe miasto średniowieczne, lokowane 
na prawie niemieckim Olesno otoczone było fosą,  
w niektórych miejscach podwójną, utworzoną  
z trzech rzeczek: Pisarki, Młynówki i Potoku Młyń-
skiego. Z trzech stron broniły miasta dwu - trzy - 
lub czterometrowe mury, od strony wschodniej wał 
ziemny z palisadą. Od północnego - wschodu dostęp 
do miasta utrudniało szerokie rozlewisko Pisarki, od 
zachodu przeszkodą były tereny podmokłe i duży 
staw, zwany Rybnikiem. W dwóch miejscach za mu-
rami rozciągał się las. Do miasta wchodziło się przez 
dwie bramy, od strony Opola i Dobrodzienia przez 
Bramę Opolską, zwaną także Czerwoną, przy której 
znajdowała się masywna wieża służąca za więzie-
nie i katownię, od północy przez Bramę Północną, 
nazywaną też Gorzowską. Poza miastem znajdowa-
ły się dwa przedmieścia: „Wielkie”, ze stawem pro-
boszczowskim i młynem wodnym, usytuowane było 
na południe od murów miejskich, „Małe” na północ. 
Centrum miasta stanowił prawie kwadratowy rynek, 
z którego rogów wychodziły dwie ulice, biegnące do 
murów miejskich. Ulica Rolna to dzisiejsza ulica Lom-
py. Ulica, którą prowadzono skazańców do szubieni-
cy i którą kat wywlekał z miasta martwe psy i pa-
dlinę, nosiła nazwę Psi Zaułek (w okolicy ul. Lompy). 
W XVII w. znajdował się w jej pobliżu miejski browar  
i gorzelnia. Ulica Solna prowadziła od rynku na Rynek 
Solny. 

W wąskich uliczkach większy natłok prze-
chodniów szybko tworzył ciżbę. Ulice zastawione 
wozami, pełne pałętającego się drobiu i prosia-
ków były miejscem codziennych zajęć i spotkań, 
wymieniano tam ploteczki i nowiny. Żebracy żyli 
i spali na ulicach. Błotniste ulice (Olesno wybruko-
wano w 1678 r.) na których walające się odpad-
ki i wylewane nieczystości nierzadko cuchnęły, 
stawały się wylęgarnią chorób. Władze miejskie  
z pewnością zleciły dozorcom ulicznym wyrzucanie 
śmieci. Wzdłuż ulic ciągnęły się domy, budowane 
przeważnie z drewna, niektóre z kamienia i gliny. 

 Od zarania dziejów mieszkańcy Olesna zaj-
mowali się rolnictwem i hodowlą bydła, gęste lasy 
sprzyjały myślistwu, a liczne stawy rybołówstwu. 
Karczowano lasy i pędzono smołę. Drewno z oko-
licznych lasów przeznaczano na budulec, opał  
i surowiec do uzyskiwania węgla drzewnego. 
Uprawiano winną latorośl w założonej przez ka-
noników winnicy na terenie miasta i w okolicach 
Starego Olesna. Dogodne położenie, funkcjonu-
jąca komora celna i lokacja miasta niewątpliwie 
przyczyniły się do rozwoju handlu i rzemiosła. 
Olesno stało się centralnym ośrodkiem życia go-
spodarczego całej okolicy. 

Liczne warsztaty rzemieślników zrzeszonych  
w cechach przyciągały klientów. Najstarsze odno-
towane cechy to: cech sukienników (1404) i rzeź-
ników (1411). W 1584 r. utworzono cech łączący 
rzemieślników wielu specjalności, w 1589 r. zało-
żono cech tkaczy lnu. Rzemieślnicy uzyskiwali od 
właścicieli miasta liczne przywileje. W 1560 r. ole-
scy piernikarze i piekarze uzyskali od cesarza Fer-
dynanda I przywileje dotyczące jatek piekarskich. 
Piernikarz oleski Jan Schmidt w 1582 r. otrzymał 
od ówczesnego właściciela miasta Jana Beessa 
przywilej dający mu monopol na wypiekanie pier-
ników, ciast, i prawo do posiadania straganu. Tylko 
jego pierniki wolno było kupować w Oleśnie. W 1585 r. 
Jan Beess zatwierdził przywileje cechu solarskiego 
dla handlarzy solą. Warto nadmienić, że na wesele 
Jana Beessa z Małgorzatą Żyrowską został zapro-
szony do Olesna sam cesarz rzymski, król Czech  
i Węgier Rudolf II, niestety monarcha nie zawitał do 
miasta z powodu złego stanu zdrowia. 

 



Mieszczanie prowadzili handel wymienny z oko-
licznymi wioskami. Miasto posiadało jatki mię-
sne, chlebowe i szewskie. Od XVIII w. dwukrotnie 
w ciągu roku odbywały się na rynkach miejskim, 
Solnym i Garncarskim, wielkie, trwające cały ty-
dzień targi, na których sprzedawano wyroby 
krawców, garncarzy, piekarzy, złotników, pier-
nikarza, szewców, kowali, płatnerzy, powroźni-
ków, rymarzy, siodlarzy, kołodziejów, kapelusz-
ników, stolarzy, farbiarzy, białoskórników, czy 
bednarzy. Rozkładano wtedy stragany, kramy 

i ławy. Ryby i śledzie 
kupowano na ulicy Ryb-
nej (obecnej ul. Mickie-
wicza), raki z Liswarty  
(z Łęgu) na ulicy Raków  
(ul. Kopernika). Solą co  
sobotę handlowano na 
Rynku Solnym - przy 
którym stały magazy- 
ny soli, zaś wyroby miej- 
scowych garncarzy moż- 
na było zakupić na, znaj- 
dującym się na końcu 
Rynku Solnego, Rynku 
Garncarskim (okolice  
obecnego targowiska). 
Ponadto organizowano  
4 targi bydła rocznie. 

Wywożono do in-
nych miast wiele miej-
scowych wyrobów, ta- 
kich jak płótno, kape-
lusze, wyroby tkackie, 
kowalskie oraz karpie  
z oleskich stawów. Spro- 
wadzano zaś śledzie, 
ołów, wosk, miód, skóry, 
konie i wełnę. Oleśnia-
nie utrzymywali kon- 
takty handlowe z Cze-
chami, Morawami, Wro-
cławiem i stołecznym 
Krakowem, w którego 

księgach miejskich spotykamy imiona oleskich 
mieszczan: Adama z Olesna (1396), Wojciecha 
Goldschmidta (1487), Mikołaja Weinricha (1440), 
Marcina Velgenera (1444), Stanisława Lischa 
(1470), Piotra z Olesna (1484), Michała Beyera 
(1484), Jana Złotnika (1439), Stanisława Bujaka 
(1486). (Dr G. Kurz, Krakauer Bürger aus dem Kreise 
Rosenberg, „Heimat-Kalender des Kreises Rosen-
berg O-S” 1935). 

Zejście na Solny Rynek



Gospodarcze powiązania Olesna z Krakowem za-
owocowały kontaktami na płaszczyźnie kulturalnej. Sy-
nowie mieszczan z Olesna (Wilhelm Johannes, Andrzej 
Gregory z Olesszna i inni) studiowali w Akademii Kra-
kowskiej. W latach 1400-1512 było ich aż dziesięciu. Po-
wstała nawet specjalna fundacja kanonika wrocławskie-
go Mikołaja z Gliwic przeznaczona dla oleskich żaków, 
w wysokości 100 groszy praskich dla każdego z nich. 

Wzrost zamożności mieszczan uwidaczniał się w pięk-
niejącym mieście, z ratuszem, kościołami, przytułkiem dla 
ubogich, młynami wodnymi, słodownią do wyrobu piwa, 
z browarem, wapiennikiem do wypalania wapna, winni-
cą, murami miejskimi i nowymi domami. Olesno posiada-
ło liczne grunty w postaci łąk i lasów. W 1514 r. otrzymało 
przywilej zbioru i skupu drewna. W 1482 r. miasto zakupiło 
wieś Grodzisko, w 1518 r. Wysoką, w 1608 r. Biadacz i Wa-
chowice. 

Obok burmistrza i rajców w mieście byli ławnicy, kat do 
wymierzania wyroków w katowni, przy szubienicy (znaj-
dowała się przy dzisiejszej ul. Opolskiej, obecnie stoi tam 
krzyż).

 Do karania służył także pręgierz usytuowany na ryn-
ku, a zniszczony w 1687 r. od uderzenia pioruna. Porządku 
i bezpieczeństwa pilnowali strażnicy przy bramach, stróże 
nocni i stróże ratusza. Cechy miały szczególny obowią-
zek gaszenia pożarów. Parafia dbała o szpitale (przytułki), 
szkolnictwo i duchowy wymiar życia, skarbnicy, poborcy 
podatkowi i ceł służyli fiskusowi. Miasto pulsowało gwa-
rem codziennych zajęć, stukotem kół i kopyt końskich, 
krokami przemierzających jego ulice, nawoływaniem prze-
kupek i kupców, szczękiem narzędzi i broni, dźwiękiem ko-
ścielnych dzwonów, wrzawą biegających dzieci, gregoriań-
skim, gardłowym śpiewem mnichów, ogłaszaniem woli 
pańskiej, wieczornymi okrzykami wracających z szynków  
i karczmy, pohukiwaniem strażników ulicznych, miarowymi 
uderzeniami dzwonu ratuszowego i wszystkimi barwami  
i odgłosami życia. 

Mieszkało w nim niemało ludzi. Pod koniec średnio-
wiecza Olesno liczyło 700 mieszkańców, dla porównania 
o wiele większy obecnie Cieszyn był zamieszkany tylko 
przez 400, Rybnik 300, a Strzelce Opolskie 500 osób. 

Krzyż na miejscu dawnej szubienicy 
przy obecnej ul. Opolskiej



„Matka oleskich świątyń”  
– kościół św. Michała  
Archanioła.  
Olescy kanonicy

Najstarszy kościół Olesna – pw. św. Michała 



Kwitnące życie gospodarcze nie przysłoniło, wręcz ułatwiło rozwój niezwykle ważnej sfery 
rzeczywistości, jaką jest życie religijne. Wzrastało ono we wspólnocie wiary w przestrzeni 
kościoła, który był sercem parafii, owym mieszkaniem sacrum i nośnikiem kultury.

Najstarsza świątynia Olesna pod wezwaniem św. Archanioła Michała istniała z pewnością już 
jako kościół grodowy, prawdopodobnie drewniany. Kolejny został konsekrowany w 1226 r. przez bisku-
pa Wawrzyńca.

Ponad 400 lat patronat nad parafią sprawo-
wali kanonicy regularni laterańscy reguły św. Au-
gustyna zwani popularnie augustianami. Sprowa-
dzeni w 1353 r. przez księcia opolskiego Bolka II  
z wrocławskiego klasztoru Najświętszej Ma-
ryi Panny na Piasku weszli w posiadanie daw-
nego zamku myśliwskiego Henryka Brodatego, 
przekształconego w siedzibę zakonu, a także  
stawu rybnego, młyna wodnego i łąk (doku- 
ment z 09.05.1353 r. zachował się w postaci kopii  
z 1753 r. w Archiwum Państwowym we Wrocławiu).

 W 1374 r. zakonnicy otrzymali od księcia 
opolskiego Władysława II Opolczyka (funda-
tor klasztoru paulinów na Jasnej Górze, do któ-
rego sprowadził cudowny obraz Matki Boskiej 
z ruskiego Bełza) prawo patronatu nad para-
fią i kościołem, z zastrzeżeniem prawa miano- 
wania nowego prepozyta (proboszcza) w Oleśnie 
przez opata kanoników regularnych z macierzys- 
tego klasztoru we Wrocławiu. W tym samym ro- 
ku książę polecił wznieść nowy, gotycki, muro-
wany kościół św. Michała w Oleśnie. Zakonnicy 
sprawowali opiekę duszpasterską w Chociano-
wicach, Lasowicach, Laskowicach, Ligocie Ole-
skiej, Kadłubie, Uszycach, Wachowie, Wędryni, 
Zębowicach, Borkach Wielkich i Małych, Brońcu, 
Jastrzygowicach, Kościeliskach i Zarzyskach.  
W 1375 r. kanonicy utworzyli w pobliżu swojej 
siedziby pierwszą szkołę przyklasztorną. Uczono 
w niej czytania i pisania po łacinie, religii, śpie-
wu kościelnego, podstaw liturgii - ministrantury.  
W 1396 r. właściciel miasta, wojewoda krakowski 
Spytko z Melsztyna (będąc zaufanym króla Wła-
dysława Jagiełły, kierował wyprawami rycerzy 
polskich przeciwko przeciwnikowi Jagiełły - księ-
ciu opolskiemu Władysławowi II Opolczykowi.  
W 1396 r. Spytko zajął m.in. Olesno, które otrzy-

mał na własność od polskiego monarchy) poda-
rował im cło uzyskiwane z komory celnej, przez 
co dochody zakonu wzrosły czterokrotnie. Kano-
nicy uzyskali ponadto prawo do wyszynku piwa 
i gorzałki, w piwnicach klasztornych z pewnością 
dojrzewało wino pozyskiwane z gron klasztornej 
winnicy. Konwent zakupił także okoliczne wioski: 
Zarzyska, Kościeliska, Ligotę Oleską, Jastrzygowice, 
Borki Wielkie i Małe.

U schyłku średniowiecza wzrastająca zamoż-
ność oleskiego konwentu wpłynęła negatywnie 
na moralność zakonników zaniedbujących często 
swoje obowiązki duszpasterskie na skutek hucz-
nych syconych klasztornym winem i piwem uczt, 
co w efekcie doprowadziło do konfliktu z radą 
miejską i mieszczanami. Na znak protestu prze-
ciw trybowi życia oleskich kanoników z fundacji 
mieszczańskiej postawiono między 1450 a 1478 
rokiem na Małym Przedmieściu, poza murami 
miejskimi, mały, drewniany kościółek pod we-
zwaniem Ciała Chrystusowego (Corpus Christi). 
Obok nowego kościoła postawiono altarię pod 
wezwaniem św. Filipa, Jakuba i Doroty dla spro-
wadzonego księdza altarysty, który nie pełnił pra-
cy duszpasterskiej, ale odprawiał dwie msze św. 
w ciągu tygodnia i opiekował się chorymi i bied-
nymi, bowiem nieopodal kościółka zbudowano 
przytułek dla ubogich. Kościół spalił się w 1624 r.  
i został odbudowany w 1635 r. Niewiele wiadomo 
o jego wyglądzie poza tym, jak donosi protokół wi-
zytacyjny parafii z 1679 r., że miał podłogę z de-
sek, ołtarz główny ku czci Bożego Ciała, ołtarze 
boczne poświecone NMP i św. Antoniemu. Nie po-
siadał organów, nie było też w nim Najświętszego 
Sakramentu, wody chrzcielnej ani olejów świętych. 
Wokół kościoła rozciągał się cmentarz, na którym 
do 1900 r. grzebano zmarłych różnych wyznań. 



Konflikt pomiędzy oleskim konwentem ka-
noników regularnych a mieszczanami w końcu 
zażegnano, po śmierci zaniedbującego parafię 
i bulwersującego Oleśnian proboszcza, określa-
nego przez współczesnych „hulajduszą”. Nowy 
proboszcz Jakub, zaprosił rajców do klasztoru... 
aby pojednać się na wszystkie czasy. W efekcie  
w 1486 r. rada miejska Olesna na zawsze prze-
kazała kanonikom regularnym prawo patronatu 
nad kościołem Ciała Chrystusowego, zobowiązu-

jąc zakonników do odprawiania  
w nim minimum dwóch mszy św. 
w tygodniu. 

Kanonicy nadal administrowali 
parafią, do której w XVII w. nale-
żało 12 wsi i dwa kościoły filialne  
w Wędryni i Starym Oleśnie oraz 
kaplica w Borkach Wielkich.

Pierwsza połowa XVIII w. to 
złoty wiek w dziejach oleskiego 
konwentu. Zakon stał się wła- 
ścicielem kolejnych wsi i folwar- 
ków takich jak: Kiełbasin, Mły-
nek, Wytoka, Biskupice, Grono- 
wice, Świercze, Wojciechów. Pro-

tokoły z wizytacji parafii świadczą o wysokim po-
ziomie moralnym zakonników, o ich skromności, 
posłuszeństwie i wzorowej opiece nad świątynia-
mi. Wyróżnieniem zakonu było nadanie godności 
prałata w 1730 r. oleskiemu proboszczowi Domi-
nikowi Respondkowi, przez co konwent wzbogacił 
się o własny herb. 

Nie każde śląskie miasteczko może się szczy-
cić posiadaniem infułata. Został nim urodzony  
w Oleśnie Leopold Ignacy Labor, wyróżniający się 

Drewniany kościół Ciała Chrystusowego 

Szczątki L. I. Labora w podziemiach kościoła św. Michała



żarliwą pobożnością, wiedzą 
i znajomością języków: niemiec-
kiego, polskiego, łaciny, gre-
ki, francuskiego i hebrajskiego.  
W 1742 r. został przeorem ole-
skich kanoników regularnych,  
a 6 lat później już jako proboszcz 
parafii otrzymał tytuł prałata. 

W 1752 r. został on wynie-
siony przez papieża Benedykta 
XIV do godności infułata. Oleski 
konwent uniezależnił się od ma-
cierzystego zakonu we Wrocła-
wiu. Oleski infułat miał prawo 
noszenia insygniów - pastora-
łu, mitry, pierścienia, sandałów  
i rękawiczek, jednak tylko na 
terenie archiprezbiteratu ole-
skiego i na obszarze diecezji 
gnieźnieńskiej, na terenie której  
L. Labor pełnił funkcję wizytato-
ra klasztorów kanonickich. Nie-
wątpliwie świadczy to o powa-
żaniu jakim darzył go Prymas 
Polski arcybiskup gnieźnień-
ski Adam Ignacy Komorowski. 
Swoją nominację L. Labor uczcił 
w 1753 r. postawieniem pomni-
ka św. Jana Nepomucena na 
oleskim Rynku. Dobrze zacho-
wane szczątki oleskiego infu-
łata spoczywają w podziemiach 
kościoła św. Michała. Jego imie-
niem nazwano jedną z ulic mia-
sta - ulica Labora. 

 Czasy rozkwitu oleskie-
go konwentu nie trwały długo. 
Po kilku latach zakon zaczął 
popadać w długi. W czasach 
pruskiego panowania na Ślą-
sku, państwo prowadziło ry-
gorystyczną politykę fiskalną, 
toteż chłopi pańszczyźniani 

Pomnik św. Jana Nepomucena na oleskim Rynku



często nie uiszczali należności konwentowi 
płacąc coraz większe sumy do kasy królewskiej. 
Pożary, wojna siedmioletnia oraz niegospodarny 
prałat Daniel Bessling złożyły się na fatalną kondy-
cję finansową klasztoru. Prałat Bessling za nieod-
dane długi został nawet aresztowany. Był częstym 
uczestnikiem odbywających się w tych czasach  
w Oleśnie nader hucznych zabaw i pijatyk, trwają-
cych do białego rana, bali maskowych z pochodnia-
mi, w których uczestniczyli przybywający do miasta 
uchodźcy z Królestwa Polskiego - konfederaci bar-
scy. Informacje te zapisał w swoim pamiętniku Karol 
Henryk Fabian hrabia von Reichenbach - właściciel 
ziemski z Bodzanowic. W tej sytuacji zakon wyprze-
dawał swoje dobra. W wyniku przymusowej licyta-
cji w 1770 r. nastąpiła likwidacja zadłużonego kon-
wentu Zakonnicy przeszli pod patronat diecezjalny, 
zmienili ubiór z białych habitów na czarne sutanny 
z białymi opaskami. W 1810 r. pruska sekularyzacja 
stała się rzeczywistym końcem oleskiego zgroma-
dzenia. J. Lompa zanotował związane z tym podanie 
zatytułowane: 

O przyczynie upadku klasztoru w Oleśnie

Klasztor w Oleśnie sam się zniósł. Wspo-
minają starzy mieszkańcy tameczni, że ostat-
ni z konwentualów bardzo wino lubili a tak 
włości klasztorne, wsi czternaście, zadłużyli, 
że sprzedać je musieli. Chcieli oni się jeszcze 
ratować. Ksiądz jeden już to miał od paniej na 
Gliniej sumą pożyczoną na stole w złocie wyra-
chowaną, gdy prawie jeden z jej krewnych od 
izby wstąpił i słysząc, dla kogo moneta, rzekł: 
- Co? Dla tych? A dyć mój ojciec im pieniądze 
na dwa nowe ołtarze złożył, które miały być 
całe wyzłocone, a już tak dawno stoją, jak sny-
cerz postawił, ponieważ fundusz przepili - Pani 
pieniądze zgarnęła, a tak się kotwica ostatnia 
klasztoru zerwała. 

O istnieniu zakonu przypomina do dzisiaj 
umieszczony w dwóch miejscach w kościele św. 
Michała herb kanoników oleskich: na bocznym oł-
tarzu Matki Boskiej Szkaplerznej i na balustradzie 
chóru kościelnego. Na tarczy podzielonej na cztery 
pola, po przekątnej w prawym górnym rogu i na le-
wym dolnym widnieje góra z różą nawiązująca do 
nazwy miasta, na pozostałych dwóch błękitnych 
polach znajduje się złoty krzyż. Piąte pole umiesz-
czone w środku pozostałych przedstawia atrybut 
świętego Augustyna - płonące na czerwonym tle 
złote serce. Od czasu nominacji L. Labora na infu-
łata dodano do herbu labry (ozdobne obramowa-
nie nad tarczą herbową), mitrę i pastorał. 

Kościół, którym skwapliwie opiekowali się na 
przestrzeni wieków kanonicy, nie omijały poża-
ry i zawieruchy wojenne. Palił się w latach: 1578, 
1624, 1642, 1722, 1745. Po dotkliwym pożarze 
w 1642 r. z kościoła została w Oleśnie jego ruina. 
Przed głównym ołtarzem wyrosła trawa i krzewy 
jeżyny. Mieszkańcy miasta ogromnie przywiązani 
do swojej świątyni starali się ją odbudowywać, re-
konstruować i w efekcie upiększać. Podczas jednej 
z renowacji w 1657 r. sklepienie nad chórem zawa-
liło się, zabijając dwóch i raniąc kilku robotników. 

 W XVII w. kościół wzbogacano nowymi kapli-
cami z kryptami i barokowym wystrojem - ołta-
rzami, amboną, balustradami. Inicjatorem restau-
racji świątyni był proboszcz Jerzy Flak. On również 
odbudował spalony klasztor, aby zakonnicy nie 
musieli już mieszkać u swoich parafian. Jego na-
stępca proboszcz Andrzej Pechenius (Pichenius) 
w 1668 r. postawił ołtarz główny z obrazem św. 
Michała, pierwotnie innym niż obecny. Archa-
nioł przedstawiony był z wagą sprawiedliwo-
ści i mieczem. W tym samym roku ukończono 
piękną ambonę z rzeźbami ewangelistów i św. 
Augustyna. Złocenia w ołtarzu głównym pole-
cił wykonać kanonik Jerzy Czekalla. Kościół wy-
łożono białymi, marmurowymi płytami. W pre-
zbiterium umieszczono naprzeciwko siebie dwie 
rzeźby z 1746 r. przedstawiające św. Jana Nepo-
mucena i św. Ignacego Loyolę. Utworzony chór 
nad zakrystią pełnił funkcje oratorium dla odpra- 



 
 

wiających liturgię godzin zakonników. W prezbite-
rium zachowała się cenna barokowa chrzcielnica  
z ok. 1700 r, z marmurową misą w kształcie muszli. 

W XVII w. w kościele było 6 ołtarzy, m.in. św. 
Sebastiana, św. Anny, a jeden z nich z relikwiami 
nogi św. Feliksa z Cantalice był poświęcony naj-
starszemu patronowi miasta. Na uwagę zasłu-
gują dwa barokowe boczne ołtarze Św. Trójcy 
i Matki Bożej Szkaplerznej noszącej też tytuł Matki 
Boskiej z Góry Karmel. Istniejące w XVII i XVIII w. 
przy kościele bractwo szkaplerzne (przywileje dla 
tego bractwa zatwierdził 8 maja 1673 r. papież 
Klemens X, a 15 grudnia 1675 r. zostały przyzna-
ne kościołowi św. Michała w Oleśnie specjalne 

odpusty zupełne) niewątpliwie 
przyczyniło się do powstania oł-
tarza z bogatym barokowym ob-
razem swojej patronki odzianej  
w srebrną, trybowaną sukienkę,  
o pięknym obliczu i łagodnym 
spojrzeniu, trzymającej na jednej 
ręce Dzieciątko, a w drugiej szka-
plerz. Wizerunek ten otaczano 
wielkim kultem i zasłaniano go na 
znak czci innym obrazem Niepo-
kalanej (wzorowanym na obrazie  
B. E. Murillo). Z pewnością ucho-
dził za łaskami słynący, gdyż 
czyniono tak tylko z cudownymi 
wizerunkami. Zachowane, nie-
stety już nieliczne, wota są nie-
mymi świadkami wdzięczności 
naszych przodków, modlących 
się przed tym obrazem. Dziś nosi 
on tytuł Matki Boskiej Oleskiej. 
Po poddaniu go gruntownej re-
nowacji, z inicjatywy burmistrza 
Sylwestra Lewickiego, w 2009 r. 
został ukoronowany przez ordy-
nariusza opolskiego abp Alfonsa 
Nossola. Mechanizm służący do 
odsłaniania i zasłaniania obrazu 
jest ponownie wykorzystywany. 
Wizerunek otaczają dwie baro-

kowe rzeźby, po lewej stronie przedstawiony został 
prorok Daniel z lwami (ołtarz był fundowany przez 
przeora Daniela Besslinga w latach 1750 -1751), 
po prawej stronie stoi postać św. Ignacego Loyoli.  
U szczytu ołtarza widnieje płaskorzeźba św. Barba-
ry z kielichem i wieżą. 

Ołtarz Trójcy Świętej ufundowany w 1749 r. 
przez L. Labora ozdabia olejny obraz o sporej war-
tości artystycznej. W lewym dolnym rogu namalo-
wana jest scena z życia św. Augustyna, który roz-
ważając dogmat o Trójcy Św. i spacerując brzegiem 
morza, zauważył dziecko, przelewające wodę  
z morza do dołka w piasku na plaży. Na pytanie świę-
tego „co robi?”, dziecko powiedziało, że prędzej  

Ołtarz główny w kościele św. Michała 



przeleje całe morze do dołka niż Augustyn zdoła 
pojąć tajemnicę Trójjedynego Boga. Nad opisaną 
wyżej sceną namalowano apoteozę Trójcy Świę-
tej - Boga Ojca z kulą ziemską, Syna Bożego  
z Krzyżem  a nad nimi w postaci gołębicy unoszą-
cego się Ducha Świętego. Ołtarz zdobią rzeźby Św. 
Augustyna i św. Leopolda (niektórzy dopatrują się 
postaci księcia Henryka Brodatego lub Bolka II). Jego 
zwieńczenie stanowi płaskorzeźba przedstawiająca 
św. Katarzynę Aleksandryjską z atrybutem koła. 

Wokół kościoła rozciągał się niegdyś cmen-
tarz z kostnicą, w której gromadzono ludzkie kości  
i rozkładające się ciała, pochodzące z likwidowa-
nych grobów. Wydobywająca się stamtąd wilgoć 
zaatakowała ściany kościoła, a straszliwy fetor 
rozkładających się ludzkich szczątków był nie do 
wytrzymania. Na szczęście zaniechano tej praktyki.  
W II połowie XVII w. w południowo - wschodniej  

stronie kościoła powstała kaplica ogrójcowa z fun-
dacji Jakuba Franciszka Śliwki proboszcza z Wyso- 
kiej, koło Leśnicy. Ten Oleśnianin przeznaczył fun- 
dusze dla 4 uczniów mających przez okres Wiel- 
kiego Postu w środy i piątki śpiewać po łacinie i po 
polsku „Patris Sapientia”, za co mieli otrzymać każ-
dorazowo po jednym krajcarze (108 krajcarów sta-
nowiło 1 talara, ¼ krajcara równała się 1 fenigowi). 
Kościół posiada w podziemiach krypty. Wejście 
do jednej z nich pod kaplicą południową znajduje 
się pod bocznym ołtarzem Matki Boskiej Oleskiej.  
W krypcie tej, wybudowanej w latach 1652/1653 
z inicjatywy proboszcza Daniela Chmielitiusa, zło-
żono ciała oleskich kanoników, później prawdopo-
dobnie także burmistrzów. Zmarli zakonnicy ubrani 
w białe habity, w białych rękawiczkach i skarpetach, 
w złożonych dłoniach trzymali krzyże i brewiarze.  
O spoczywających w podziemiach kanonikach krą-
żyły legendarne opowieści.

Wiele lat po kasacji konwentu, oleskiemu proboszczowi na plebani ukazywał się 
duch mnicha augustianina. Zjawa pojawiała się tylko wtedy, gdy brewiarz proboszcza 
leżał otwarty. Wówczas gość z zaświatów klęcząc modlił się z niego. Widocznie podczas 
ziemskiego życia zaniedbywał ten obowiązek. Po odbyciu pokuty, pewnego wieczoru 
zakonnik ukłonił się proboszczowi, wypowiadając „Deo gratias” i zniknął na zawsze 
(ze wspomnień p. Marii Gutowski).

Druga krypta z 1663 r. znajduje się pod kaplicą 
północną, w której pochowane są ciała zmarłych 
donatorów kościoła. Jest ona w złym stanie z po-
wodu wilgoci przedostającej się z kanału Młynówka. 
Powstała z fundacji odwiedzającego swoją matkę w 
Oleśnie kupca lwowskiego Jana Gwozdziowitza. 

Trzecia, najstarsza i największa z krypt, do której 
obecnie nie ma już wejścia, ma rzekomo znajdować 
się pod prezbiterium kościoła. Krypta kanoników, 
w której w dobrym stanie zachowały się częścio-
wo zmumifikowane szczątki zakonników czeka na 
inwentaryzację, zabezpieczenie ciał i trumien, upo-

rządkowanie oraz przywrócenie temu miejscu na-
leżnego mu szacunku. Marzeniem byłoby udo-
stępnienie go szerokim rzeszom zainteresowanych 
miejscowym i turystom, jako miejsce historycznej 
pamięci, skupienia i modlitwy za zmarłych. 

Prawdopodobnie oprócz krypt w kościele św. 
Michała istniały podziemne przejścia łączące ten 
kościół z ratuszem. Może biegły poza mury obron-
ne ówczesnego miasta do kościoła Ciała Chrystu-
sowego, a być może, jednym z takich tuneli uciekli 
nieliczni Oleśnianie, w roku straszliwej dżumy, do 
lasu w rejonie Grodziska? 



Po dotkliwym pożarze w 1722 r. odbudowano 
kościół w dzisiejszym kształcie. Wzniesiono bar-
dzo wysoką wieżę (115 łokci), widoczną z Dobro-
dzienia. Zawieszono w niej trzy dzwony „Święty 
Michał”, „Maryja Panna” i „Święty Augustyn”. Po stu 
latach wysoka wieża zaczęła jednak pękać, dlatego 
rozebrano ją w 1822 r. Nową, obecną, postawiono 
dopiero w latach 1856 – 1857. Wysokość wieży wy-
nosi 44 m. Gruzem ze starej wieży wyłożono ulicę 
prowadzącą od kościoła na Solny Rynek. 

Na początku XIX w. administracja rządowa 
króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III poleci-
ła przesłać do Olesna organy ze zlikwidowanego 
klasztoru franciszkanów w Namysłowie. W tym 
samym stuleciu proboszcz Mateusz Ludenia (Lu-
dynia) zlecił remont głównego ołtarza, w którym 
wymieniono obraz przedstawiający patrona ko-
ścioła wzorowanego na dziele Rafaela. Wizerunek 
św. Michała okalają rzeźby św. Piotra Apostoła 
z kluczami i św. Pawła z mieczem w ręku. 
Dwaj inni apostołowie - Andrzej z krzy-
żem w kształcie litery X i św. Jakub Apo-
stoł, wynurzają się znad bocznych krawędzi 
ołtarza. Nad obrazem głównym widnieje 
mniejszy przedstawiający złożenie Chry-
stusa do grobu, przy którym „straż” trzy-
mają figury św. Barbary i Katarzyny. Pod 
koniec XIX w. w prezbiterium zawieszo-
no dwie rzeźby św. Józefa i św. Antoniego  
z Padwy. W II połowie XIX stulecia posta-
wiono nowe ołtarze w bocznych kaplicach: 
w północnej - poświęcony św. Franciszkowi  
z Asyżu w otoczeniu św. Franciszka Ksa-
werego po prawej stronie (od widza) i św. 
Franciszka z Paoli po lewej. W kaplicy po-
łudniowej stanął ołtarz z figurą Najświęt-
szego Serca Jezusowego. W ołtarzach tych 
kiedyś znajdowały się obrazy o czym świadczą 
zachowane ramy. 

 W latach 1896-97, 1953-54 przepro-
wadzono renowacje świątyni. Za pasterzo-
wania proboszcza Gustawa Łysika w 1968 r. 
została ona na nowo pomalowana przez 
Józefa Dragona. Ostatniej gruntownej re-
nowacji podjął się były proboszcz para-
fii ks. prałat Zbigniew Donarski. W latach 

1997-2002 wymieniono dach, tynki zewnętrzne, 
pomalowano wnętrze, umieszczono nowe witra-
że w oknach. Od 2006 r. kościół upiększają nowe, 
wykute w miedzi drzwi z motywami zaczerpnię-
tymi z angeologii (w „anielskim” kościele znajdu-
je się ponad 70 wyobrażeń aniołów, najwięcej na 
zasłonie obrazu Matki Boskiej Oleskiej), a także 
nowy posoborowy ołtarz z pięknym neogotyc-
kim pacyfikałem z relikwiami Krzyża Świętego  
i świętych: Jakuba Większego, Karola Boromeusza, 
Jana Nepomucena. 

Od 1935 r. kościół Św. Michała przestał pełnić 
funkcję kościoła parafialnego. Ta, stojąca w sercu 
miasta, Matka kościołów oleskich zawsze była 
jego ozdobą, stając się z wiekami swoistym atry-
butem architektury Olesna, dlatego we współcze-
snym logo miasta znalazła się stylizowana wieża 
tego właśnie kościoła. 



Na przestrzeni dziejów Oleśnianie stawiali Bogu piękne świątynie, będące żywymi pomnikami ich 
wiary, hojności i estetycznej wrażliwości. Jednym z najpiękniejszych obiektów sakralnych nie tylko 
na Ziemi Oleskiej, ale w skali regionu, a nawet kraju jest pątniczy kościół pod wezwaniem św. Anny, 

usytuowany w odległości 1,5 km na północ od miasta. Będąc perłą architektury drewnianej, wyłania się  
z zieleni drzew jako prawdziwa „ oleska róża zaklęta w drewno”. Świątynia ta ma średniowieczny rodowód  
i legendarne korzenie. 

Nieopodal Olesna, w gęstym lesie, na starej sośnie wisiał wizerunek Świętej Anny, umieszczony tam 
przez księżną Jadwigę, wspomnianą już wcześniej świątobliwą małżonkę Henryka Brodatego. Do tego 
właśnie drzewa ostatkiem sił dobiegła pewna dziewczyna o imieniu Anna, ścigana przez zbójców. Upa-
dła na kolana, kurczowo obejmując pień sosny i ze łzami w oczach wołała o ratunek do swojej patronki.  
I cud się wydarzył, napastnicy przeszli tuż obok, ale dziewczyny nie dostrzegli, bo stała się dla nich niewi-
doczna. Porażeni ślepotą zaniechali dziewczyny, ledwo znajdując wyjście z lasu. Ocalona, powróciwszy 
do swoich rodziców, opowiedziała z przejęciem o przedziwnym zdarzeniu. Wdzięczni rodzice uratowanej 
polecili wyrzeźbić figurę Świętej Anny Samotrzeciej i zawiesić ją na cudownej sośnie. 

Kościół  św. Anny z lotu ptaka - “Oleska róża zaklęta w drewno”



„Cudowna sosna” w kościele św. Anny

Tyle legenda o początkach tego święte-
go miejsca. Już w 1444 r. wzniesiono niewielki, 
drewniany kościółek o rozmiarach dzisiejszego 
prezbiterium. Świątynię zbudowano wokół cu-
downej sosny, której obcięto wierzchołek i kona-
ry, a pień do dzisiaj podtrzymuje ołtarz główny.  
U góry drzewa umieszczono białą owalną tablicz-
kę z napisem: „CZCIGODNA STARA SOSNA, POD KTÓ-
RĄ JEDNA PANIENKA ZA WSTAWIENNICTWEM ANNY 
ŚWIĘTEJ OD ŚMIERCI URATOWANA BYŁA. LIPIEC 
1444.” Wierząc w cudowną moc jej drewna po-
bożni pątnicy wycinali z niej drzazgi, dlatego jest 
ona obita deskami (drzazgi z owej sosny szcze-
gólnie miały być pomocne w dolegliwościach zę-
bów wg dziewiętnastowiecznych zapisków Józefa 

Lompy i Marcina Gorzołki, sołtysa z Borek Wiel-
kich). Umieszczony na niej, za ołtarzem, gipsowy 
odlew ręki potartej o relikwie św. Anny do dzisiaj  
z pietyzmem dotykają pielgrzymi. 

Sława tego miejsca roznosiła się po okolicy. 
Licznych pielgrzymów ze Śląska, Polski, Czech  
i Moraw nie mógł pomieścić mały kościółek, dlate-
go wybudowano większy. Nowy został konsekro-
wany w dniu 18.04.1518 r. przez biskupa wrocław-
skiego Jana V Turzo, który był synem węgierskiego 
szlachcica, mecenasem kultury i wielkim apologetą 
św. Anny. Na belce tęczowej w prezbiterium wid- 
nieje napis: „Erecta et consecrata 1518 ” - „Wznie-
siono i poświęcono 1518”. 



Zadbano o piękny wystrój wnętrza, którego 
szczególną ozdobę stanowił ołtarz główny „Wielka 
Święta Rodzina”. Był to tryptyk z początku XVI wie-
ku przypisywany mistrzowi Jakubowi łączonemu 
z krakowską szkołą Wita Stwosza bądź z kręgiem 
wrocławskiego rzeźbiarza i malarza Jakuba Be-
inharta, nazywanego śląskim Witem Stwoszem.  
W centralnym miejscu ołtarza siedzą dostojnie 
Maryja z Dzieciątkiem na kolanach i koroną na gło-
wie, obok niej jej matka Św. Anna z otwartą księgą. 
Po przeciwnej stronie św. Elżbieta z małym Janem 
Chrzcicielem w otoczeniu trojga dzieci, być może ar-
tysty rzeźbiarza. 

Na balustradzie nad wymienionymi postaciami 
widnieją płaskorzeźby (od prawej): św. Józefa, Sto-
lona i Emerencji - rodziców św. Anny i św. Joachi-
ma - męża św. Anny. Po lewej stronie (od widza) 
przedstawione jest ofiarowanie Jezusa w świątyni  
w otoczeniu być może Symeona i prorokini Anny. 
Nad scenami wyrzeźbiony Bóg Ojciec z kulą ziem- 
ską w lewej dłoni błogosławi patrzących. W czte-
rech kwaterach snycerz wyrzeźbił klasyczne 
stwoszowskie sceny: „Zwiastowania”, „Nawiedze-
nia św. Elżbiety”, „Bożego Narodzenia” i „Pokłonu 
trzech króli”. Późnogotyckiego dzieła nie ma już 
jednak w Oleśnie, cenne rzeźby zostały skradzio-

Belka tęczowa z kościoła św. Anny



ne w nocy z 19/20 VIII 1994 r. Obecnie w ołtarzu 
znajduje się ich replika. Neogotycka obudowa oł-
tarza pochodzi z 1873 r. 

Największą świętość oleskiego sanktuarium 
stanowi późnogotycka figura Świętej Anny Sa-
motrzeć z końca XV w. lub z początku XVI w. Drew- 
niana polichromowana rzeźba, wykonana  w  war- 
sztacie artysty „szkoły śląskiej”, przedstawia sie-
dzącą św. Annę ze stojącą w dziewczęcym wieku  
córką Maryją i wnukiem Dzieciątkiem Jezus na 
kolanach. Figurę poddano gruntownej renowacji. 
Odnowiona rzeźba jaśnieje pełną krasą gotyku. 

Św. Anna w oleskiej rzeźbie jako potomkini kró-
la Dawida, patriarchów i proroków, o mądrym  
i zatroskanym spojrzeniu seniorki rodu, siedzi na 
tronie. Nie reprezentuje pozycji władczyni, ale wy-
suwa Wnuka i Córkę na pierwszy plan, a sama jest 
trzecia – stąd jej przydomek: Samotrzecia. 

Od swego zarania kościół był postrzegany  
przez ludzi wiary jako miejsce cudowne i takim po-
został do dzisiaj. Legendy, religijne opowiadania  
o cudach św. Anny zanotowane w kronice kościel-
nej Augustyna Blazika, a przekazane nam przez  
J. Lompę, podają kilka takich wydarzeń. 

Replika ołtarza „Wielka Święta Rodzina” w oleskim sanktuarium św. Anny



Porywczy wieśniak z Wojciechowa w cza- 
sie orki, za złe prowadzenie wołów, uderzył 
syna kijem tak mocno, że pozbawił go życia. 
Zrozpaczony ze łzami i głośnym lamentem 
pada przed ołtarz św. Anny i prosi o życie dla 
dziecka. W drodze do domu słyszy za sobą 
jakieś kroki, odwróciwszy się z niedowierza-
niem i radością widzi biegnącego syna. Na 
dowód wdzięczności i ku pamięci potomnych 
ów chłop zawiesił narzędzie zbrodni – kij na 
tęczy w kościele. Obok kija do dzisiaj wiszą 
tam też żelazne, zardzewiałe, 2 - kilogramo-
we kajdany, tzw. kuny tureckie przywiezione 
przez cudownie ocalonych braci z niewoli. 
Dwaj Oleśnianie będący w srogiej niewoli 
tureckiej zakuci w kajdany w wigilię odpu-
stu św. Anny wzdychali ze łzami do swojej 
patronki. I przyszedł na nich sen, w którym 
św. Anna rozerwała im pęta i zaprosiła na 
swój odpust. W cudowny sposób uwolnieni 
znaleźli się w jej sanktuarium w Oleśnie. 

Na tęczy kościoła umieszczona jest rzeźba 
głowy jelenia św. Huberta na pamiątkę cudownie 
ocalonej dziewczynki spod rogów groźnego zwie-
rzęcia. Belkę tęczy wieńczy grupa ukrzyżowania  
z umierającym na krzyżu Chrystusem, Matką Bo-
ską Bolesną, Janem Ewangelistą i napisem: „O wy 
wszyscy, którzy idziecie drogą, obaczcie a przypatrz-
cie się, czy jest boleść jako boleść moja” (Jeremiasz, 
1.14.12; 213; 5.21). Napis ów widniał w wersji pol-
skiej i niemieckiej do końca II wojny światowej. 

W nawie głównej kościoła znajdował się ołtarz  
z obrazem Zbawiciela z owieczką na ramionach. 
Obecnie stoją tam XIX-wieczne ołtarze: św. Walen-
tego po lewej stronie a po prawej stronie św. Józefa. 
W 1630 r. wyłożono deskami posadzkę kościoła,  
w 1646 r. wzniesiono sygnaturkę. 

W związku z narastającą rzeszą pielgrzymów 
w 1619 r. proboszcz Hieronim Perca postawił 
przybudówkę z pruskiego muru, z której otwar-
tego okna głoszono kazania do zebranych na 
dworze wiernych. Dokumenty wizytacyjne parafii  
z XVII w. podają liczbę 10 tysięcy pątników w dzień 
odpustu! Sanktuarium „rywalizowało” nawet  
z Jasną Górą! Dla wielojęzycznego tłumu piel-
grzymów głoszono kazania w językach: polskim, 
czeskim, niemieckim i morawskim. Kościół jednak 
był wciąż za mały, dlatego proboszcz Andrzej Pe-
chenius (Pichenius) w porozumieniu z przeorem 
Janem Pateciusem (Petetiusem) i radą miejską, 
po uzyskaniu aprobaty właściciela Olesna Jerze-
go Adama Franciszka hrabiego von Gaschin, pod-
jął decyzję o jego rozbudowie. 6 grudnia 1668 r. 
zawarto umowę z cieślą i budowniczym z Gliwic 
Marcinem o nazwisku Snopek (Senepek, Sempek), 
któremu proboszcz wraz z konwentem zobowiązał 
się zapłacić 80 talarów, dostarczyć 4 szefle żyta, 
trzy szefle kaszy tatarczanej, dwa szefle jęczmienia, 
jedną ćwierć prosa, grochu, trzydzieści kwart masła, 
dwa połcie słoniny trzy kopy sera, i cztery beczki piwa.  
J. Lompa. (szefel- miara objętości, szefel oleski 
=125 l., �wier� zwany też wiertlem= 31 ¼ l.). 

Figura św. Anny Samotrzeć 



Z rozbudową kościoła związane jest legendarne 
zdarzenie: Przy tymże budowaniu, gdy cieślom dla lep-
szej ochoty mieszczanie beczkę piwa wystawili, a tegoż 
już na schyłku było, jeden z cieślów radził ostatek na ju-
trzejszy dzień zachować, drugi zaś radził wszystko wy-
pić, przydawszy, że św. Anna nazajutrz znowu tę becz-
kę napojem napełni. Stało się jako mówił, bo nazajutrz 
nowym piwem napełnioną beczkę znaleźli. Tym nowym 
cudem pobudzeni będąc cieśle tak ochoczo koło bu-
dynku pracowali, że w krótkim czasie kościół postawili.  
W tak „nadprzyrodzony” sposób dopingowani bu-
downiczy postawili w latach 1669 - 1670 pięć kaplic 
o barokowym wystroju. Kunszt wytrawnego mi-
strza i ciężka praca jego pomocników wyczarowała 
przepiękną, pięciopłatową „oleską różę”, która stała 
się inspiracją kreacji architektonicznej tego kościoła. 
Kształt jego części centralnej jest symbolem her-
aldycznym i swoistą transpozycją na język architek-
toniczny herbu miasta Olesna, w którym widnieje 
połowa kwiatu róży. Jest także nawiązaniem do 
niemieckiej nazwy miasta – Rosenberg. Powstał 
osobliwy obiekt sakralny wyróżniający się teatral-
nością programu architektonicznego, który prze-
jawia się w jego unikatowym kształcie złożonym  

z trzech członów. Najstarsza część to jakby korzenie 
połączone jedenastometrowym przejściem – łody-
gą z pięcioma płatkami - kaplicami tej swoistej ar-
chitektonicznej róży. Dlatego ta świątynia określana 
mianem „oleskiej róży zaklętej w drewno” jest za-
bytkowym reliktem naszego najcenniejszego dzie- 
dzictwa kulturowego. Część centralna na pla-
nie róży obejmuje 5 kaplic. Kaplicę św. Anny, nad 
którą patronat objął przeor Michał Ostrowski, 
wyróżnia cenny, XVII - wieczny obraz patron- 
ki kościoła. Przypomina dzieła mistrzów flamandz-
kich (Jakuba Mertensa) i jest niewątpliwie najbar-
dziej wartościowym artystycznie obrazem olejnym 
w tym kościele. Kolejną kaplicą poświęconą św. 
Krzyżowi, opiekował się następca Ostrowskiego 
- przeor Wacław Slabonius. O trzecią z nich, cen-
tralną, z ołtarzem 14 orędowników - Akacjusza, 
Barbary, Błażeja, Dionizego, Erazma, Eustache-
go, Idziego, Jerzego, Katarzyny Aleksandryjskiej, 
Krzysztofa, Małgorzaty, Mikołaja, Rocha, i Pan-
taleona zadbał profesor kolegiaty zakonnej Jerzy 
Istel. Jego brat Grzegorz Istel, także kanonik, ufun-
dował drewnianą podłogę do czwartej kaplicy  
z ołtarzem przestawiającym Wniebowzięcie NMP.  

Kościół św. Anny 



Nie wiadomo, jak wyglądał obraz w ołtarzu ostat-
niej kaplicy, obecnie znajduje się tam kopia wize-
runku Matki Boskiej Częstochowskiej. Ostateczny 
wystrój kościoła powstawał stopniowo. W 1681 r. 
proboszcz Jerzy Czekalla polecił wybrukować śro-
dek dobudowanej części kościoła i odkopać znaj-
dującą się tam studnię. W 1696 r. wyremontowano 
kopułę, a w następnym roku proboszcz Krzysztof 
Biadoń zlecił pokryć kaplice gontami. Świątynię 
otoczono sobotami - niskim zadaszeniem chro-
niącym pielgrzymów przed deszczem i spiekotą.  
W 1699 r. członek rady parafialnej Marcin Stoklos-
sa zlecił naprawę podłogi w całej świątyni i nakazał 
usunąć z prezbiterium szpecące liczne wota: koł-
nierze, czepki i kołtuny. Wiele o doznanych łaskach 
 i cudach mogłyby nam opowiedzieć wiszące kiedyś 
w kościele 22 srebrne wotywne tablice. W przej-
ściu stoją dwa ołtarze maryjne, jeden z ludową 
Pietą. Wisi tam obraz wotywny z fundacji miesz-
czanina oleskiego Szymona Foita, uratowanego 
od śmierci z bagnistego trzęsawiska. 

Kaplice kościoła św. Anny 

Obraz wotywny z fundacji mieszczanina S. Foita



O wyjątkowości i świętości tego 
miejsca może świadczyć pustelnia 
usytuowana niegdyś w pobliżu obec-
nego Nadleśnictwa, w której przez 22 
lata mieszkał tercjarz franciszkański, 
oleski pustelnik, Wawrzyniec Chylek 
(Chyłek). Po odbyciu po śmierci żony 
pielgrzymki do Rzymu, do końca życia 
służył oleskiemu sanktuarium. Ten 
dobroczyńca kościoła, ufundował 
dwa konfesjonały, ambonę i dylowa-
nie – wyłożenie deskami środkowego 
przejścia kościoła. Po śmierci w 1697 r.  
spoczął w nawie głównej sanktu-
arium. 

 Wokół świątyni rozciąga się 
cmentarz. Na placu przykościelnym 
znajduje się neogotycka kapliczka wotywna z czer-
wonej cegły postawiona w 1880 r. dla upamiętnie-
nia cudownego uzdrowienia z paraliżu ewangelika 
barona von Reiswitza z Wędrynii. 

Oleskie sanktuarium św. Anny to zabytek 
klasy zerowej. Jego makieta była prezentowana 
na światowej wystawie sztuki architektonicznej  
w Nowym Jorku. Kościół leży na Szlaku Drewnia- 

 
nego Budownictwa Sakralnego (Stare Olesno, 
Chocianowice, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, 
Wędrynia, Bierdzany, Laskowice, Kolanowice, Do-
brzeń Wielki, Czarnowąsy, Opole - Bierkowice).

To ukochane przez mieszkańców Olesna świę-
te miejsce trwa w swoim transcendentnym spo-
koju i pięknie, choć zmieniały się czasy, uwarunko-
wania polityczne, granice i właściciele miasta. 

Kaplica wotywna barona von Reiswitza



„Od powietrza, głodu, ognia i wojny…” 
– w dobie siedemnastowiecznych wojen

Kolumna maryjna na oleskim Rynku 



Nowy rozdział w dziejach Olesna otwiera przejście Śląska pod panowanie Habsburgów w 1526 r. 
Również w granicach ich cesarstwa znalazła się Ziemia Oleska po śmierci ostatniego Piasta 
opolskiego księcia Jana Dobrego w 1532 r. Rządzili miastem prywatni właściciele, m.in. Izabela 

Zapolya, królowa Węgier, córka króla polskiego Zygmunta I Starego i Bony (w latach 1553-1557), baron 
Jan von Beess (w latach 1581(7)-1594). Od 1645 r. do 1666 r. księstwo opolsko - raciborskie, w tym 
i Olesno podlegało królom Polski - Władysławowi IV Wazie (1645-48), Janowi Kazimierzowi Wazie 
i królowej Ludwice Marii Gonzaga (1648-1666). Cesarz Ferdynand I w celu uzyskania pieniędzy oddał 
pod zastaw królowi polskiemu Władysławowi IV Wazie wyżej wspomniane terytorium jako zadośćuczy-
nienie za długi posagowe habsburskich żon jego ojca - Zygmunta III Wazy. Ziemie te przeszły na brata 
Jana Kazimierza, który następnie przepisał je na żonę. Po 20 latach rządów Wazów na Śląsku cesarz 
wykupił dobra z zastawu. Ponad 200 lat - od 1594 do 1802 r. Olesno należało do hrabiowskiego rodu 
Gaschinów (Gaszynów).

• Melchior hrabia von Gaschin (1594-1629) 
• Melchior Ferdynand hrabia von Gaschin (1629-1665)
• Jerzy Adam Franciszek hrabia von Gaschin (1665-1719)
• Franciszek Karol hrabia von Gaschin ( 1719-1733) 
• Jan Józef hrabia von Gaschin (1733-1740) 
• Karol Ludwik hrabia von Gaschin (1740-1754) 
• Antoni hrabia von Gaschin (1754-1796)
• Franciszek Antoni hrabia von Gaschin (1796-1802)

Jeden z nich Antoni hrabia von Gaschin słynął z nadludzkiej siły, nazywano go podobnie jak króla 
polskiego Augusta II „Mocnym”. Lompa zanotował opowiastkę o wyczynach mocarnego hrabiego:

O nadzwyczajnej sile cielesnej jednego z przodków hrabi Gaszynów na Żyrowej pod Górą Chełm 
w powiecie wielkostrzeleckim, w przeszłym stuleciu zmarłego, wspomina w odległych okolicz-
nościach lud bardzo wiele, na przykład był on w stanie szynę żelaza człowiekowi o szyję niby 
powróz owinąć, powóz z czterema końmi, w najśpieszniejszym pojaździe za koło go chwytając 
zatrzymać; na każdej wyciągniętej ręce trębacza trąbiącego utrzymać, furę z drzewem przez ni-
ską chałupę przerzucić. W Wojciechowie, o ćwierć mili od Olesna, dźwigano w folwarku jemu 
należącym stodołę, chcąc na rogach pod przyciesie duże kamienie podłożyć. Nie chciało się to 
majstrowi ciesielskiemu na żaden sposób udać. Hrabia Gaszyna udźwignął każdego rogu rękami 
i tak długo trzymał, dopóki kamienia nie podłożono. 

Mimo wielu przywilejów nadanych przez pry-
watnych właścicieli oleskim rzemieślnikom, już  
w XVI w. miasto zaczynało popadać w regres eko-
nomiczny. Zwłaszcza na przełomie XVI i XVII w. na-
siliła się jego stopniowa agraryzacja, spowodowana 
zmniejszającym się znaczeniem dawnych szlaków 
handlowych oraz dominującą w tej części Europy go-

spodarką folwarczno - pańszczyźnianą (warto nad-
mienić, że w roku 1605 chłopi w Kadłubie Wolnym 
uzyskali wolność od pańszczyzny, stając się właści-
cielami użytkowanej ziemi: łąk, folwarków, stawów, 
młynów, tartaku i lasów, za cenę 2500 talarów. 
Wolna wieś w Ziemi Oleskiej była ewenementem na 
skalę kraju). 



Feudalne przywiązanie chłopów do zie-
mi doprowadziło do rozluźnienia kontaktów wsi  
z ośrodkami miejskimi i pauperyzację tych ostat-
nich. Do tego dochodziły pożary, klęski żywioło-
we, epidemie, ciągły brak poczucia bezpieczeń-
stwa, szczególnie w czasie i po zakończeniu wojny 
trzydziestoletniej (1618 - 1648). Olesno nie było 
terenem bezpośrednich walk w tej wojnie, ale 
ucierpiało w wyniku licznych przemarszów wojsk 
walczących stron (protestanckiej Unii i katolickiej 
Ligi), pociągających za sobą grabieże, kontrybucje, 
gwałty i pożary. Miasto nękały także klęski żywio-
łowe, głód i choroby. Tumultów na tle religijnym  
w Oleśnie nie odnotowano. Skalę zniszczeń i utra-
pień obrazują następujące po sobie wydarzenia.

 W dniu 20 VIII 1624 r. miasto spaliło się 
nieomal doszczętnie od uderzenia pioruna w za-

budowanie lub drzewo. Na szczęście nie wywołały 
większych strat w Oleśnie przechodzące przez nie 
w marcu 1626 r. wojska hrabiego E. von Mansfel-
da. Nie czyniąc szkody miastu, w lipcu 1627 r. woj-
ska duńskie dotkliwie ograbiły podoleskie wioski. 

W sierpniu 1627 r. wycofujące się z miasta 
wojska sasko - duńskie, na wieść o zbliżających się 
żołnierzach Albrechta Wallensteina, splądrowały 
oleskie domy. Po wycofaniu się Sasów do miasta 
wkroczyli żołnierze cesarscy Wallensteina, zmu-
szając mieszkańców Olesna do dostarczenia koni, 
powozów, zboża, żywności, odzieży i kosztowności. 
Wojska te spustoszyły oleskie kościoły. We wrześniu 
wycofały się z miasta. 

W roku 1630, nazywanym „rokiem plew”, nę-
kały mieszkańców nieurodzaje i ulewne deszcze, 
szerzące głód, ubóstwo i epidemię dżumy. 

Kolumna na Wielkim Przedmieściu na fotografii z pocz. XX w.



W 1642 r. dwukrotnie paliło się Olesno, 4 maja wkra-
czający do miasta cesarscy żołnierze spowodowali pożar, 
kolejny wznieciły 16 maja wojska szwedzkie kwaterujące 
w mieście. Spaliły się wtedy 63 domy, kościoły (kościół Św. 
Michała prawie doszczętnie), budynki klasztorne. Olesno 
było w „opłakanym stanie”. Ze względu na fatalny stan 
Olesna po pożarze, w dokumencie z 1642 r. biskup wro-
cławski Karol Ferdynand Waza (syn króla polskiego Zyg-
munta III Wazy) umorzył nieopłaconą zaległą dziesięcinę 
mieszkańcom Olesna. 

Następny rok obfitował w anomalia pogodowe: po 
upałach nastąpił mróz i spadł nagle śnieg, niszcząc zbio-
ry. W 1648 r. chłopcy strzelający ze strzelb kluczowych 
spowodowali pożar miasta. 

• W 1653 r. Olesno nękała susza, a sześć lat póź-
niej spaliło się 28 domów. 

• Od 3 VII do 15 VIII 1679 r. miasto nawiedzały 
codziennie błyskawice, grzmoty i fala zimnicy. 

• Szerzyły się choroby, szczególnie róża w latach 
1689 - 1690. 

• W 1692 r. Olesno nawiedzały błyskawice z pio-
runami, które zabijały zwierzęta i wywoływały 
pożary. 

• W następnym roku dotkliwa susza i plaga sza-
rańczy zniszczyła zbiory, powodując straszliwą 
drożyznę. 

• W 1695 r. lato było bardzo zimne i deszczowe, 
zaś w styczniu następnego roku stopił się śnieg 
i upały trwały do września. 

Tajemnicza kolumna   
na Wielkim Przedmieściu  

W tak strasznej niedoli, niepewni jutra, czę-
sto głodni i pozbawieni godności mieszkańcy Ole-
sna, szukając pocieszenia w wierze, zwrócili się do 
swojej patronki – Najświętszej Maryi Panny. Po-
stawili Jej na rynku w 1697 r., na miejscu dawnego 
ratusza, kolumnę wotywną z figurą Niepokalanie 
Poczętej, ufundowaną przez brata zakonnego  
i organistę Jerzego Augustyna Michała Ciosska.  
W 1845 r. rzeźbę Immaculaty postawiono na nowej, 

korynckiej kolumnie. Data ta jest umieszczona nad jej 
cokołem i przyozdobiona motywami miecza, wstę-
gi i korony królewskiej. Zaznaczono tam także rok 
postawienia kolumny - 1697, oraz daty kolejnych  
renowacji: 1903 i 1937. W okresie międzywojennym 
statuą Matki Boskiej i św. Jana Nepomucena na 
oleskim rynku z wielkim oddaniem opiekowała się 
pani Maria Rzepka, ozdabiając je wieloma kwiatami 
doniczkowymi. Figura maryjna ucierpiała w czasie  



II wojny światowej. Wkraczający do Olesna żoł-
nierze radzieccy w styczniu 1945 r. dotkliwie ją 
zniszczyli, odstrzeliwując jej głowę i ręce. Kolum-
nę odnowiono w 1945, 1970, 1995 i w 2009 r. 
Starsi mieszkańcy Olesna znają, przekazaną im 
m.in. przez proboszcza Antoniego Kaleję, osobli-
wą przepowiednię, związaną z maryjną figurą. 
Obecnie złożone do modlitwy dłonie Madonny sty-
kają się tylko końcami palców. Natomiast gdy Matka 
Boska dłonie swoje całkowicie rozłoży, nastąpić ma 
niechybnie koniec świata. Do dzisiaj Niepokalana  

w wieńcu z gwiazd dwunastu, stojąc na księżycu 
i depcząc apokaliptycznego smoka, czuwa jak 
strażnik i chroni od „wszelakich złych przygód”,  
z góry spoglądając, Olesno i jego mieszkańców.

Ludzie, oczekując pomocy z niebios, wzno-
sili Bogu wotywne kapliczki, krzyże przydrożne 
i kolumny. Znajdująca się w Oleśnie na Wielkim 
Przedmieściu, obecnie przed szkołą muzyczną, 
kolumna, może być zaliczana do typu wotyw-
nych kolumn morowych – Pestsäule i upamiętnia 
morowe powietrze - zarazę z 1630 r. (Oleśnianie 

Dom strzelecki i restauracja przy szosie Opolskiej – 1925 r.



już wtedy ślubowali zbudowanie kościoła wo-
tywnego). Jednak ze względu na jej usytuowa-
nie, w pobliżu dawnej Bramy Opolskiej, możemy 
mniemać, że była też słupem przydrożnym, zna-
kiem drogowym - drogowskazem. Z pewnością 
umieszczone na niej dawniej napisy informowa- 
ły o kierunkach podróży, natomiast zwieńczenie  
kolumny przypominające kapliczkę, z figurami 
świętych (obecnie od strony południowej zacho-
wała się tylko jedna płaskorzeźba klęczącej po-
staci) nadawało jej charakter sakralny - miejsca 
modlitwy. Spełniała obie funkcje, wskazując jak 
wyjechać z miasta, w kierunku do Opola, Dobro-
dzienia, Lublińca, czy Wysokiej i nakłaniała podróż-
nych do modlitwy o szczęśliwą, bezpieczną podróż.  
Renesansowa kolumna z toskańskim kapitelem  
została postawiona w XVII w. prawdopodobnie  
z rozebranej w 1659 r. starej plebanii. Jest ona 
unikatowym, jedynym obecnie zachowanym tego 
typu zabytkiem na skalę europejską. Trudno spo-
tkać jej odpowiednik. Druga kolumna bliźniaczo do 
niej podobna stała do czasów II wojny światowej 
na Małym Przedmieściu, także w pobliżu dawnej 
bramy miejskiej. Podczas wykopów pod zbiorniki 
paliwa stacji benzynowej kolumnę rozebrano i już 
nigdy nie postawiono. Znamy ją teraz tylko ze sta-
rych fotografii. 

Mimo klęsk i przeciwności mieszkańcy Olesna 
nie pozostawali bierni. Zachowało się zapisane 

m.in. przez J. Lompę podanie o trzech Oleśnianach, 
którzy w końcowej fazie wojny trzydziestoletniej, 
uciekając się do przemyślnego fortelu, obronili 
miasto. W czasie wojny trzydziestoletniej Polacy ra-
bowali i plądrowali otwarte miasta graniczne. W cza-
sie takiego podjazdu na Olesno mieszkańcy uciekli do 
lasów. Trzech mieszczan pozostało w mieście, przy-
gotowując się dzielnie do obrony. Kiedy Polacy zbliżyli 
się do miasta, jeden z trzech uderzył w bęben, drugi 
dzwonił na trwogę, a trzeci strzelał przez rząd usta-
wionych beczek, tak że powstał wielki łoskot. Polacy 
myśleli, że w mieście jest silna załoga i oddalili się, za-
bierając ze sobą jednego zabitego. Tak zostało miasto 
przez trzech śmiałych mężczyzn szczęśliwie ocalone.

Wyczyn trzech bohaterskich mieszczan dał  
początek oleskiemu Strzeleckiemu Bractwu Kur- 
kowemu. Gildia strzelecka założona 18 V 1680 r. 
otrzymała statut od ówczesnego właściciela 
miasta - hrabiego Jerzego Adama Franciszka 
 von Gaschin w 1684 r. 

Strzelcy kurkowi nosili jednolite stroje – ka-
pelusze, czarne fraki, żółte bawełniane spodnie 
i corocznie (w Zielone Świątki pod wałami, na te-
renie dzisiejszego dużego parku) odbywali zawo-
dy strzeleckie o tytuł oleskiego króla kurkowego. 
W 1741 r. strzelcy zawiesili działalność i złożyli  
w oleskiej krypcie kościoła Św. Michała 30 srebr-
nych, ofiarowanych przez królów kurkowych, ryn-
grafów, z wygrawerowanymi napisami: 

Wznowienie działalności bractwa nastąpi-
ło w 1814 r. Cztery lata później wybudowało ono 
własną drewnianą strzelnicę przy obecnej ul. Do-
brodzieńskiej. Po jej spaleniu się (1853 r.) wybudo-
wano w 1854 r. przy ul. Opolskiej Dom Strzelecki  

z 6 izbami, salą, restauracją ogrodową, stanowis- 
kami do strzelania, stajniami, huśtawką i kręgielnią. 
W 1933 r. Oleskie Bractwo Strzeleckie postawiło no-
woczesną halę za budynkiem obecnego Miejskiego 
Domu Kultury. Bractwo przestało istnieć w 1939 r. 

Wielkiemu Bogu i Panu, dla honoru, czci i chwały, ma i musi mnożyć grono strzelców przez 
wszystkie lata, Kto pragnie szczęścia, ten trafi w cel, Orzeł, Róża i góra, Bóg strzeże tych trzech, 
Dzisiaj mnie, jutro tobie. 



Dżuma. 
Kościół wotywny św. Rocha.

Kościół św. Rocha na Grodzisku



Wiek XVII był trudny w dziejach miasta, ale to, co najgorsze, 
czekało na jego mieszkańców u progu następnego stulecia. 
Ze znalezionego w 1960 r. podczas prac remontowych ko-

ścioła św. Rocha, dokumentu z dnia 6 XI 1710 r., spisanego w językach 
polskim, niemieckim i łacińskim, wynika, że od soboty 18 II do ponie-
działku 3 XII 1708 r. grasowała w Oleśnie dżuma, która zdziesiątko-
wała mieszkańców doprowadzając niemal do wyludnienia miasta. 
Przypadki zgonów wywołanych przez zarazę wystąpiły jeszcze na po-
czątku 1709 r. (relacja medyków Cesarsko-Królewskiego Nadurzędu, 
księgi metrykalne rzymsko-katolickiej parafii Olesno z lat 1660-1766). 
Choroby epidemiczne wielokrotnie nawiedzały Olesno, m.in. dżuma 
w latach 1348-50, 1405 r., 1603 r., 1630 r., 1708 r., zimna gorączka  
w 1679 r., w latach 1689-90 i 1765 r. róża, w latach 1847-48 i 1852 r. 
- tyfus, w 1866 r. - cholera. 

Zachowały się różne przekazy dotyczące przyczyn epidemii, naj-
popularniejsze jednak są te o wątkach legendarnych. Można je znaleźć 
w zapiskach J. Lompy.

• W niedziele palmową 19 marca szedł pewien Polak do miasta 
na targ. Kiedy już był blisko miasta, upadł na ziemię i nagle 
zmarł. Grabarz, który go pochował, wziął jego odzież i nosił ja 
na własnym ciele, czym zaraził całe miasto.

• Według innej tradycji dżuma dostała się do miasta przez 
rosyjską skórę juchtową. Podróżujący kupiec przywiózł do 
miasta wóz skóry. Siostra ówczesnego proboszcza przy  
św. Michale o nazwisku Kosik wydana była za biednego szew-
ca w Oleśnie. Oboje mieszkali w domu przy stawie przed fol-
warkiem klasztornym, zwanym pralnią. Szewc prosił swego 
duchownego szwagra, by mu kupił te furę skóry. Proboszcz 
uczynił to chętnie. Kiedy szewc zaczął skórę kroić, zrobiło mu 
się niedobrze i zmarł. Wkrótce żona poszła za nim do grobu. 
Dom natychmiast zabito gwoździami. W jednym oknie wisia-
ły korale zmarłej. Pasterze, którzy w pobliżu domu paśli by-
dło zauważyli korale. By je wziąć w posiadanie, wybili szybę 
i wkrótce potem zmarli. Paniczny strach ogarnął mieszkań-
ców. Postanowiono dom spalić. To się stało bezzwłocznie, jed-
nak zadżumiony dym owiał miasto i stąd straszna choroba. 



Zapiski Lompy zawierają pewne nieścisłości.  
Po pierwsze data początku epidemii - niedziela 
palmowa 19 marca. W roku 1708 niedziela palmo-
wa była 1 kwietnia. Wspomniany wcześniej doku-
ment znaleziony w sygnaturce kościoła św. Rocha 
podaje datę początku zarazy - 18 lutego. 

 W drugiej wersji Lompa wymienia nazwisko 
proboszcza Kosik. Jeden z oleskich proboszczów 
nazywał się wprawdzie Tomasz Koschyk, ale ad-
ministrował parafią w latach 1720-1730. W roku 
pamiętnej dżumy w 1708 r. proboszczem był 
Krzysztof Ksawery Biadoń, a przeorem kanoników 
kronikarz Augustyn Blazik. 

Budzą także wątpliwości korale 
zawieszone w oknie. Skoro szew-
cowa była biedna, z pewnością nie 
posiadała korali. Mogła jednak otrzy- 
mać je od bogatego brata probosz-
cza, ale tak cennej rzeczy nie wiesza-
łaby w oknie, tylko zapewne skrzęt-
nie schowała w skrzyni. 

Kolejne zastrzeżenie budzi dym 
spalonego domu szewca, który owiał 
miasto i rzekomo rozniósł dżumę. 
Tymczasem postępowanie było wła- 
ściwie, ponieważ wysoka tempe-
ratura niszczy zarazki dżumy. Od 
średniowiecza zapobiegano roz-
przestrzenianiu się „morowego po-
wietrza” przez palenie zarażonych 
domostw czy ubrań.

W rzeczywistości nosicielami 
epidemii okazał się żywy inwentarz 
będący własnością żydowskiej ro-
dziny karczmarza Krymscha, któ-
ra uciekając w 1707 r. przed zarazą 
dżumy z pobliskiej, leżącej w okrę-
gu lublinieckim, Olszyny, dotarła do 
Olesna, osiedliwszy się na Wielkim 
Przedmieściu. Raczej wątpliwe jest 

aby pałeczki dżumy rozniesione zostały po mie-
ście przez ludzi, uczyniły to wszechobecne pchły 
i szczury. Straszliwa zaraza najpierw zdziesiąt-
kowała gryzonie, a następnie zbierała swoje żni-
wo wśród mieszkańców Olesna. Potwierdzają 
tę wersję w swej relacji dla Cesarsko - Królew-
skiego Nadurzędu lekarze (medycy) Milde i Ho-
elmann, uznając, że epidemia przedostała się do 
Olesna z pobliskiej wsi Olszyna, w której dżuma 
rozprzestrzeniła się rok wcześniej – w 1707 r. 
(Einiger Medicorum Schreiben von der in Preussen 
An. 1708, in Danzig An. 1709, in Rosenberg An. 1708 
und in Fraustadt An. 1709 grassireten Pest, Bres-
lau 1711, s. 100-109).

Mogiła ofiar dżumy z 1708 r. 



Kolejna przyczyna tej klęski elementarnej 
tkwiła w warunkach sanitarnych panujących  
w ówczesnych miastach. Lompa, opisując Olesno, 
podaje: 

Bruk uliczny był w bardzo złym stanie, przed 
domami w rynku leżały wielkie sterty drew-
na opałowego i budulca, kamieni, wozów, 
desek. Zaułki napełnione gnojem były trud-
ne do przejścia. Na ulicy prowadzącej z Ryn-
ku na Rynek Solny były głębokie doły, które 
mieszczanie napełniali perzem i ściółką le-
śną dla uzyskania większej ilości obornika. 

W takim stanie zaniedbania i brudu miasto 
było prawdziwą wylęgarnią szczurów i innych gry-
zoni, roznoszących zarazki dżumy. 

W czasie trwania epidemii od 3 IX 1708 r. 
Olesno zostało otoczone kordonem dragonów, 
strzelających do każdego, kto chciał wydostać się  
z miasta, zerwano mosty, lasy otoczono zasiekami. 

Długotrwałość „morowego powietrza” (brak 
przeciwdziałania i pomocy) sprawiły, że wyginęli 
niemal wszyscy mieszkańcy Olesna. Dżuma po-
chłonęła około 90% mieszkańców miasta. Z 1003 
osób przy życiu pozostało ok. 100 (90, 95, 96). 
Przybliżoną liczbę mieszkańców Olesna przed wy-
buchem zarazy podaje m.in. Kurzeja, Rosenberg 
w „Deutsches Städtebuch” I, Stuttgart 1939.

Wotywny kościół św. Rocha na Grodzisku 



Dokument z 6.11.1710 r. podaje liczbę 778 
ofiar, relacja lekarzy 860 zgonów. Ofiarą epide-
mii padli wszyscy kanonicy z Olesna z wyjątkiem 
jednego zakonnika, który schronił się w Borkach 
Wielkich. 

Posługę duszpasterską w tych tragicznych 
miesiącach pełnili ojcowie franciszkanie z Namy-
słowa. To oni z pewnością grzebali ofiary czarnej 
śmierci. Zmarłych chowano w masowych mogi-
łach na cmentarzach epidemicznych: na pagórku 
z krzyżem przy obecnej ul. Lublinieckiej, przy ul. 
Drzymały, przy ul. Grunwaldzkiej (na wzgórzu przy 
Wielkim Przedmieściu) i na ul. Kościuszki - krzyż 
naprzeciwko basenu. 

Samo zakończenie pomoru oleski dziejopis 
ubarwił następującą legendą: 

Przebywający w lasach Oleśnianie w dniu 
Bożego Ciała usłyszeli tak miłe im bicie 
dzwonów z kościoła św. Michała. A więc 
dżuma się skończyła, morowe powietrze 
ustało, życie powróciło, więc czym prędzej 
pobiegli do miasta. Jakież musiało być ich 
zdziwienie, gdy zobaczyli opustoszałe ulice 
i dzwony same kołyszące się na kościelnej 
wieży. 

W zapisie Lompy przyjęcie uroczystości Boże-
go Ciała za schyłkowy okres epidemii jest niepre-
cyzyjny, gdyż z wielu innych przekazów wynika, 
że zaraza ustała dopiero zimą, w grudniu 1708 r. 
lub na początku 1709 r. Zaś samo bijące dzwo-
ny należy uznać za baśniowy aspekt tej legendy. 
Wszystkie te opowiadania wywodzą się z podań 
ustnych, często przeinaczanych, mocno tkwiących 
jednak w pamięci potomków cudownie ocalałych 
Oleśnian.

Przybyli do miasta jego uratowani mieszkań-
cy zastali w nim przerażające pobojowisko śmierci. 

Na ulicach, placach, w domach leżały rozkładające 
się i cuchnące ciała ofiar tej straszliwej choroby. 
Oleśnianie chroniąc się w lasach Grodziska, modlili 
się o ratunek do patrona od chorób zakaźnych św. 
Rocha i ślubowali wybudowanie kościoła wotyw-
nego pod jego wezwaniem. Ponadto obiecali cały 
materiał budowlany na własnych rękach na plac 
budowy zanieść żadnego zaprzęgu nie używać, 
ale wszystkie drzewa na plac budowy dostarczyć. 

 J. Lompa w „Dziejach miasta Olesna” wymie-
nia nazwiska niektórych uratowanych Oleśnian: 

 
Po strasznej zarazie następujące rodziny zo-
stały przy życiu, których potomkowie zacho-
wali się jeszcze do dziś: MYSCHIK, WICHER, 
JURCZYK, RENDSCHMIDT, CIOSSEK, STOPA, 
SKLARZIK, GLAUER, PELIAN, BLASCZYK, 
BLACHNIK, LOMPA, PLUSTEK, SLOWIK, WYS-
TRYCHOWSKI, ISTEL, KRALL, LUPA, DWORO-
CZYK, WYZGALA, CZYRSKI, KRUPA, SKOW-
RONEK, JAROSS, SCHARFF.

Poczynione śluby zostały wypełnione przez 
ocalałych mieszkańców Olesna. Zbudowali oni 
na wzgórzu za miastem, na Grodzisku, kościółek 
epidemiczny pod wezwaniem św. Rocha, a rada 
miejska z burmistrzem zobowiązała się po „wiecz-
ne czasy” zapewnić z budżetu miasta utrzymanie 
tej świątyni, co potwierdziła stosownym doku-
mentem pod datą 18.08.1711 r. Dokument ten 
znany dziś jest głównie z fotokopii zamieszczonej  
w książce S. Wasylewskiego „Na Śląsku Opolskim”, 
wydanej w 1937 r. Do 1945 r. jego oryginał znaj-
dował się w oleskim archiwum parafialnym, gdzie 
spłonął w końcowej fazie wojny, wraz z wszystki-
mi zasobami archiwalnymi. Treść jego zacytowana 
poniżej w oryginalnej wersji stanowi swoiste zo-
bowiązanie dla ówczesnych mieszkańców, ale i dla 
następnych pokoleń. 



My Bormistrz, a Rada Vogt, a Przisięgli, Conszelle, Czechmistrz Gminski, yak tesz Czechmistrzowie Na 
Miejsca Upalnej Obcze Miasta Oleszna , znamo czenimy tem to pismem naszemu Jednemu Kaszde-
mu, osobliwie komu na tem zalezy, ze będącz my Tempore Pestis (: która u nas w roku 1708 et 1709 
grassirowała) od Pana Boga wszechmogącego z nieskonczoney, a Przedwieczney Łaski eliberowa-
ni, tedy za to Neymiłościwsze Dobrodziejstwo na Czescz, a na Chwałę Swiętem Patronom: to iest 
Rochowi, a Swiętey Rozalij kaplicę przy naszym Miescie Olesznie naszem Miejskim kosztem wybu-
dowacz dali, ze by na nabożeństwo na wieczną Pamiatkę v tejże Kapliczy odprawiało; Gdzie My yak 
tesz naszi Erbowie, a Potomczy o wysz mianowaney kapliczy wiecznemi czaszy zawiadowacz, a gdy 
co potrzeba poprawicz y sprawaicz będzie, wszelakim spusobem wynakładacz się obliguiemy y we-
dług możności naszej czenicz chcemy. Co dla Lepszey Wiary Naszą Mieyską Pieczęcią się stwierdziło. 
Actum w Miescie Olesznie dnia 18.Augusti Ao 1711. 

Ołtarz główny w kościele św. Rocha 



Postawiono Bogu ku chwale, a ludziom dla 
upamiętnienia kataklizmu dziejowego, mały, dre- 
wniany kościółek pięknie wtopiony w krajobraz 
pól, otoczony wiekowymi drzewami, dobrze wi-
doczny z oddali. Smukła sygnaturka przypomina 
do dzisiaj datę powstania świątyni - 1710 r., wybitą 
na przymocowanej tam metalowej chorągiewce. 
Mieszczanie bez zaprzęgu na własnych barkach 
wnosili bele drewna do jej budowy. Z powstaniem 
kościoła wiąże się pewne podanie. 

Kościół miał powstać w innym miejscu niż 
obecnie. Przy drodze z Grodziska do Wyso-
kiej - Zacisze stoi osobliwa, sucha, bez jednej 
igiełki, z maleńką kapliczką sosna, przy któ-
rej składowano materiał do budowy świą-
tyni. Następnego dnia robotnicy zauważy-
li, że materiał został przeniesiony w inne 
miejsce, na odległe o jakieś 500 m wzgórze. 
Przeniesione drewno nazajutrz znowu zmie-
niło swoje położenie, a rosnąca obok sosna 
wygięła się dwukrotnie w kierunku obec-
nego kościoła św. Rocha. Odczytując to za 
objaw woli Bożej, postawiono kościółek na 
wzgórzu.

Jest to świątynia jednonawowa, orientowana 
z usytuowanym na wschód prezbiterium. W ołta-
rzu głównym znajduje się obraz św. Rocha z Mon-
tpellier. Święty w chwale nieba, w otoczeniu anio-
łów, w stroju pielgrzyma wznosi się na obłoku.  
W lewym dolnym rogu tego obrazu przedstawio-
na jest panorama ówczesnego Olesna. Widoczny 
tam kościół św. Michała ma inną, nieistniejącą już, 

barokową wieżę. W ołtarzu znajdują się figury: 
św. Augustyna czczonego przez oleskich kanoni-
ków regularnych, św. Jana Nepomucena- patrona 
Czech, Śląska, mostów i spowiedników, którego 
kult rozkwitał w czasach habsburskich, św. pa-
pieża Grzegorza Wielkiego - reformatora i Dok-
tora Kościoła oraz św. Ignacego Loyoli założyciela 
kontrreformacyjnego zakonu jezuitów. Ołtarze 
boczne poświęcone są Matce Boskiej Bolesnej  
z obrazem zdjęcia z krzyża i Trójcy Świętej. Na bel-
ce tęczowej stoi krucyfiks. 

Na ścianie północnej zawieszono obraz przed-
stawiający świętych patronów kościoła: Rocha, 
Rozalię i Sebastiana z motywem herbu Olesna  
i datą dżumy - 1708 r. Byli to orędownicy w cza-
sach epidemii i chorób zakaźnych. Św. Rozalia cie-
szyła się pradawnym kultem w mieście, którego 
nazwa Rosenberg nawiązywała do jej imienia.  
W zakrystii na ścianie widnieje data 1708 r. z na-
pisem „zaraza morowa”, nad nią mieści się loża, 
rodzaj empory. 

W latach 60-tych XX w. za proboszczowania  
ks. G. Łysika gruntownie wyremontowano kościół. 
Osadzono go na solidnej podmurówce, (w wieży 
znaleziono wtedy dokument, wspomniany na po-
czątku wywodu o dżumie) uporządkowano oto-
czenie kościoła i wybudowano amfiteatr z ołta-
rzem polowym goszczącym co roku w dni odpustu 
tysiące pielgrzymów. 

 Pamięć o tragedii była zawsze żywa, zaraza 
mogła doprowadzić do zagłady miasta. Nader uro-
czyście obchodzono jej setną rocznicę co odnoto-
wał J. Lompa: Było duchowieństwo do 30-stu osób, 
a ludu tyle, że jedni od procesji wchodzili na cmentarz 
o ćwierć mili odległego kościoła św. Rocha, ostatni 
zaś dopiero z miasta wychodzili. W setny jubileusz 
tych hiobowych dni J. Lompa ułożył 65 zwrotkową 
„Pieśń o morowym powietrzu w Oleśnie w roku 
1708”. Oto jej fragment: 



„O Jezu najmilejszy, sędzio sprawiedliwy
Miłosierny, łaskawy, jak i litościwy

Ktoregośmy doznali z twojego wyroku
Tysiącznego siedemsetnego i osmego roku

Gdyś na miasto Olesno włożył swe karanie
Śmierć, wrzody i niemocy na pomiarkowanie
 
Jedni śmiercią, drudzy zaś brzidkiemi wrzodami
Drudzy zaś niemocami byli ukarani.

Niektorzi zaś tak nagle tez poumierali
Stojąc, chodząc i siedząc na ziemię padali...”

Dżuma była, jak wtedy sądzono, karą Bożą 
zesłaną na ludzi za ich grzechy. Budziła trwogę  
i szaleństwo, toteż oddawano się różnym prak-
tykom ascetycznym w duchu ekspiacji za po-
pełnione winy. Wymownym tego świadectwem 
było powstałe w XVIII w. w Oleśnie bractwo bi-
czowników. Organizowane przez nie wieczorem 
w Wielki Piątek procesje pokutne były niezwykle 
sugestywnym widowiskiem. Za wielkim krzyżem 
z umocowanym doń łańcuchem wił się wąż migo-
cących świateł długich latarń, trzymanych przez 
odzianych w szare stroje pokutników. Za nimi  
w milczeniu kroczyła kolumna ok. 100 biczujących 
własne plecy mężczyzn. Głuchą ciszę przerywały 
jedynie świsty biczów i szczęki łańcucha. Bractwo 
praktykujące w XVIII w. typowe średniowieczne 

formy pobożności było w tych czasach ewene-
mentem w skali Śląska. Zakończyło swój żywot  
w 1786 r., na mocy kategorycznego zakazu prze-
ora Franciszka Kuschla. Biczownicy mimo tego 
zakazu nadal spotykali się przy kościele św. Anny, 
praktykując umartwianie, aby zadośćuczynić za 
grzechy własne i świata. W mieście istniały inne 
bractwa: szkaplerzne, pogrzebowe, św. Michała, 
powstałe jeszcze w XVI w. - różańcowe i św. Anny 
(Paul Schmidt, Die Geisselbrüder von Rosenberg, 
Heimat-Kalender des Kreises Rosenberg O-S 1941). 

 W okresie zawirowań dziejowych i katakli-
zmów w XVII i XVIII wieku w Oleśnie nierzadko 
sterczały spopielałe szczątki dawnej zabudowy,  
a pośpiesznie odbudowane najważniejsze obiekty, 
nie budziły większego zachwytu. Miasto straciło 
na kolorycie i przestawało być atrakcyjne. W do-
tkliwym pożarze w 1642 r. usytuowany na środku 
rynku ratusz doszczętnie się spalił. W południo-
wo - wschodnim narożniku rynku wybudowano 
nową, murowaną, dwupiętrową siedzibę władz 
miejskich, krytą gontem i zwieńczoną wieżą z ze-
garem i „dzwonem grzeszników”. Przed nim stał 
pręgierz do wymierzania chłosty. Kolejny wielki 
pożar Olesna w 1722 r. spowodował ówczesny 
burmistrz miasta Józef Tlustek. Udał się wieczo-
rem do drewnianego ustępu z zapaloną świecą  
i zasnął. Pozostawiona świeca zapaliła drewnia-
ną toaletę. Widząc to żona burmistrza, obudziła 
śpiącego, następnie sprowadziła straż nocną, aby 
ugasić swój (dom stał w rynku po stronie zachod-
niej) płonący dobytek. Dopiero gdy cały dom zajął 
ogień, na ratuszu rozległo się wołanie na trwo-
gę. Pożar pochłonął prawie całe ówczesne mia-
sto, łącznie z ratuszem, kościołem parafialnym, 
pozostawiając tylko 4 domy na Solnym Rynku. 
Burmistrz Tlustek widząc rozmiary tragedii, którą 
nieumyślnie spowodował, popadł w chorobę psy-
chiczną. 



Wojny śląskie. Miasto w II poł. XVIII w.

Najstarszy z zachowanych planów miasta – Wernhera z II poł. XVIII w. 



Nie ominęły Olesna wojny w połowie XVIII w. Król pruski Fryderyk II zwany Wielkim (1740 - 1786) za 
cenę uznania praw do tronu cesarskiego Marii Teresy zażądał Śląska, doprowadzając tym do wojen 
śląskich (1740 - 1742), (1744 - 1745) i wojny siedmioletniej (1756 - 1763). Podczas drugiej wojny ślą-

skiej rozegrała się m. in. bitwa o Olesno. Walczący po stronie Austrii węgierscy huzarzy generała Karolyiego 
zdobyli na początku 1745 r. Lubliniec i Olesno. Jednak 7 II 1745 r. Węgrzy zostali wyparci z Olesna przez woj-
sko pruskie pułkownika von Schwerin, które pozostawiło w mieście swój garnizon (Prusacy pozostawili  
2 szwadrony huzarów z pułku Działdowo nr 6 oraz fizylierów 2 pułku Brunszwik nr 39). Gdy 8 IV 1745 r. 
do miasta zbliżały się silne oddziały węgierskie, dowodzący wojskami pruskimi major von Schaffstedt 
obsadził bramy miasta fizylierami, 60 piechurów ustawił przy ulicy prowadzącej do Wielkiego Przed-
mieścia, a główne siły w liczbie dwóch i pół szwadronu huzarów wysłał w kierunku Wysokiej. Generał 
węgierski Karolyi otoczył Olesno, ostrzeliwując je, a następnie wtargnął do jego przedmieść. Miasto 
stanęło w ogniu pożaru, który strawił całą drewnianą zabudowę. Doszczętnie spalone straciło 157 do-
mów w obrębie murów, 58 na Wielkim i 33 na Małym Przedmieściu. Dalsza jego obrona była bezcelo-
wa. Wojska pruskie majora Schaffstedta wycofały się z miasta do Kluczborka, ścigane przez huzarów 
węgierskich. Straty wyrządzone miastu szacowano na 9850 talarów cesarskich. Podobnych poty-
czek w rejonie Olesna było więcej. Ostatecznie wojnę wygrały Prusy, które na mocy pokoju w Dreźnie  
w 1745 r. przejęły cały Śląsk wraz z Ziemią Oleską. W konsekwencji Olesno w latach 1742 - 1871 zna-
lazło się w Królestwie Pruskim, a po zjednoczeniu Niemiec - od 1871 do 1918 r. podlegało Cesarstwu 
Niemieckiemu-II Rzeszy Niemieckiej. Ostatnim prywatnym właścicielem miasta był Ernest Filip hrabia 
von Bethusy - Huc (1802 - 1826). 

Dzięki najstarszemu, prawdopodobnie z 1766 r., 
zachowanemu planowi Olesna, sporządzonemu 
przez niemieckiego rysownika, miedziorytnika,  
inżyniera i kronikarza F.B. Wernhera (1689 - 1778) 
można w przybliżeniu zrekonstruować wygląd 
miasta w II połowie XVIII w. Wykonana na pod-
stawie tego planu makieta prezentująca wygląd 
Olesna z tamtego okresu znajduje się w Oleskim 
Muzeum Regionalnym. 

Olesno obejmowało obszar o powierzchni  
ok. 8,8 ha, którego obwód wynosił ok. 1320 m,  
a jego środek zajmował przesunięty nieco w kie-
runku pn. - zach. rynek o kształcie prostokąta,  
o wymiarach 65 m x 70 m. Od północno - zachod-
niej, południowej i południowo - zachodniej strony 
otoczone było murem obronnym, zaś od wschodu 
broniły go resztki palisady i wał ziemny. W połu-
dniowo - zachodniej pierzei rynku stały spalone  
w 1722 r. pozostałości ratusza zabite deskami. 

Natomiast jego funkcje pełnił mały, czarny budy-
nek z zakratowanym oknem, do którego wcho-
dziło się przez niską szopę, zrobioną z desek,  
z jedną izbą na sesje radnych i miejskie archi-
wum. Budynek ten w niczym nie przypominał 
siedziby władz miejskich. Przez prawie 100 lat 
ratusz czekał na solidną odbudowę. Obok niego 
„straszyła” na wpół zawalona komora, a w niej 
„hiszpański płaszcz” - beczka z otworem u góry,  
w której oprowadzano przestępcę po mieście. Da-
lej było pomieszczenie z wagą miejską i browar. 
Wokół rynku i wzdłuż bocznych uliczek stały domy 
mieszczan z zabudowaniami gospodarskimi: szo-
pami, stodołami, oborami i stajniami. W mieście 
 (bez przedmieść) było 144 zabudowań, w tym 125 
domów mieszkalnych, 2 browary, 2 młyny wodne, 
2 latarnie, 1 manufaktura skór, w południowo-  
zachodnim narożniku rynku stała karczma, na-
leżąca do właścicieli miasta. Tylko 6 domów 



było pokrytych dachówką, pozostałe 
gontem lub słomą, ich szczyty znaj-
dowały się od strony ulicy. Niektóre 
domy były dwupiętrowe. Część z nich 
ozdobiona była malowanymi różami 
na niebieskich lub zielonych ścianach. 
Domy miały z przodu izdebkę, a od 
strony podwórza dużą izbę z komorą. 
Wodę deszczową odprowadzały dłu-
gie drewniane rynny. Z tyłu domów 
znajdowały się pola, co świadczyło  
o rolniczym charakterze miasta. Wokół 
rynku, podobnie jak w średniowieczu, 
rozlokowano ławy, kramy, stragany 
miejscowych kupców, rolników i rze-
mieślników. Przy ulicy prowadzącej do 
ratusza na południe po prawej stro-
nie stała, otynkowana gliną szkoła 
z pruskiego muru. Na dziedzińcu fary 
znajdował się budynek klasztorny  
z dwupiętrowymi piwnicami, pokryty 
unikalnym włoskim dachem, przylega-
ły do niego pomieszczenia gospodar-
cze probostwa, a za klasztorem była 
siedziba pańska, inaczej dworek nale-
żący do właścicieli miasta. 

Pomimo burzliwych czasów i znisz-
czeń do miasta napływali osadnicy z in-
nych rejonów Śląska, z Niemiec i z Pol-
ski. Powstawały nowe cechy. W 1669 r. 
utworzono najsilniejszy w mieście cech 
płócienników, którzy cieszyli się szcze-
gólnymi przywilejami, a w 1674 r. cech garncarzy. 
Kapelusznicy założyli własny cech w 1676 r., kie-
dy miasto stawało się znanym ośrodkiem tkackim  
i kapeluszniczym. W Oleśnie warzono piwo,  
w 1639 r. produkowano 58 warów piwa, w 1660 r. 
już 87 warów. Do miasta spędzano na targ mnó-
stwo bydła, na przykład w 1782 r. - 3 400 wołów, 
592 krowy, 710 koni, 2275 świń. Miasto rozwijało 
się jako osada kupiecko – rolniczo – rzemieślnicza.

 Stopniowy wzrost zamożności mieszczan 
przyczynił się do odbudowy zrujnowanego Olesna 
i jego kluczowych obiektów: rozbudowano kościół 
św. Anny, odbudowano kościół parafialny, zbudo-
wano nowy kościół św. Rocha. Prywatni właściciele 
dbali o porządek w mieście i moralność jego miesz-
kańców. Na życie codzienne Oleśnian nieco światła 
rzuca tekst instrukcji, wydanej w 1707 r. przez właści-
ciela miasta hrabiego Jerzego Adama Franciszka von 
Gaschin dla magistratu i wójta oleskiego. 



Żaden z magistratu oleskiego jak także i woyt [...] i cechmistrz gmiński nie ma pod wiecham ze sąm-
sasiadmi zasiadać, a tam trunk albo też na wsiach do karcem chodzić, gdyż przez to cały respekt 
jemu należyty traci,[...] strzelanie a pukanie bormistrz a rada żadnym sposobem dopuscać nie ma 
i któryby kolwiek młodzieniec po dzisiątej godzinie na ulicy przytrafiony był, na zawsze dziewięć 
groszy pokuty odłożyć, z której czwarta część woytowi za jego pozor należeć będzie,[...] po dziewiątej 
godzinie miejskie bramy też mają być zawarte żeby się żadnego cudzego a nie znanego albo w cem-
kolwiek podejrzanego do miasta bez porządnej atestaciej nie puscało,[...] co się białogłów dotyczy, 
które przy siedzeniu w szynkowych domach albo insych schadzkach, ten zwyczaj mają, że zawdy 
kłopoty, plotki i obmowiska insych ludzi stroią a czinią albo też na ulicach się wadzą akłopotują tedy 
takowe miescki będą jakiekiwiek, zawsze każdy raz cztyry  



Wydane rozporządzenia nie wydają się być 
całkowicie bezzasadne, skoro kilkadziesiąt lat 
wcześniej (w 1681 r.) miał miejsce skandal oby-
czajowy odnotowany w kronice kościelnej Augu-
styna Blazika. Na jego kanwie J. Lompa napisał 
dziełko „Maria Jakobina Hoffman” o smutnym 
końcu oskarżonej o magię, cudzołóstwo i pomoc 
w zabójstwie żony kochanka. 

 Sensacją w prowincjonalnym Oleśnie było 
z pewnością jedno z ostatnich w Europie spaleń 
żywcem na stosie, które miało miejsce w 1738 r. 
niedaleko miasta, na Grodzisku (w latach 1774-
1775 Olesno założyło kolonie Walspek i Rosen-
hain przylegające do Grodziska). Skazańcami byli: 
niejaki Benski, znany kłusownik spod Łomnicy, 
oskarżony o kradzież sprzętu liturgicznego i pro-
fanację hostii z kościoła w Wysokiej oraz służąca 
posądzona o podpalenie Wojciechowa. Ubrani na 
biało skazańcy przywiązani do stosu obłożonego 
słomą i drewnem smolnym płonęli jak żywe po-
chodnie. Na miejscu kaźni zebrał się tłum gapiów 
z Olesna i okolicy z kanonikami, sędzią, katem  
i jego pomocnikami. Popiół ze spalonych ciał roz-
rzucono na cztery strony świata. Ta egzekucja,  
z pewnością drastyczna, była sensacją w prowin-
cjonalnym Oleśnie ku przestrodze dla innych, wy-
wołała bowiem omdlenia, a ponoć nawet śmierć 
jednej z oglądających kobiet. Wydarzenie to upa-
miętniały dwa drewniane pale zastąpione później 
trzema krzyżami. Jeden z nich został przeniesiony 
i postawiony jako „Krzyż skazańców” przy drodze 
do Lublińca. Obecnie na miejscu kaźni stoi kaplicz-
ka z Chrystusem Ubiczowanym. O wydarzeniu 
tym czytamy w kronice kościelnej z Wysokiej:

Gdzieś tu znajdował się grób  
dystyngowanego Tatara

W zimową noc na przełomie lat 1737/38 pewien człowiek przybył konno do Wysokiej. Przy kościele przy-
wiązał wierzchowca do ogrodzenia i nie niepokojony przez nikogo wdarł się do świątyni. Z tabernaku-
lum bez większych problemów wykradł cyborium (puszkę do przechowywania hostii). Z łupem ukrytym  
w pęku lnu udał się do Olesna aby Żydowi sprzedać. Żyd nie w ciemię bity, pomiarkował się od razu, 
że taki towar w ręku prostego chłopa jest na pewno trefny i udając zainteresowanego kupnem zdążył 
donieść o wszystkim odpowiednim organom. Złoczyńca wraz z łupem dostał się więc w ręce policji. Cybo-
rium zostało oddane księdzu Grzegorzowi Ptakowi, proboszczowi okradzionej parafii, a złodzieja oddano 
pod sąd. Okazał się nim miejscowy niejaki Benski z Benskiego, któremu udowodniono jeszcze więcej ta-
kich występków i skazano w majestacie prawa na śmierć przez ogień.



  W okresie wspomnianych wcześniej wo-
jen, w listopadzie 1761 r. w Oleśnie zatrzymali się 
orientalni goście. Byli to posłowie tatarscy, zwani 
wtedy także Turkami, udający się z misją dyploma-
tyczną do króla pruskiego, prowadzącego wtedy 
kolejną, siedmioletnią wojnę (1756 - 1763) i usiłu-
jącego pozyskać wsparcie chana krymskiego Kry-
ma I Giereja. Jak wynika z relacji spisanej w 1807 r. 
przez ówczesnego burmistrza sądowego Anto-
niego Vogta, Tatarzy zostali przyjęci uprzejmie 
przez prepozyta klasztoru oleskich kanoników, 
prałata Daniela Besslinga, rozłożyli na podwó-
rzu klasztornym dywan z poduszkami, częstując 
dzieci migdałami i wschodnimi specjałami wypie-
kanymi przez tureckiego kucharza. Zanim udali 
się na spoczynek do swoich wielkich namiotów, 

rozbitych poza murami miasta, 78 wyznawców 
islamu na oleskim rynku odprawiło modły ku czci 
Allacha. Wydarzenie to wywołało ogromne poru-
szenie w małym Oleśnie. Gdy w drodze powrot-
nej na Krym w 1762 r. Tatarzy znowu pojawili się  
w mieście, zmarł w Oleśnie osobisty lekarz chana- 
Mustafa Aga. Pochowano go w pobliżu kościoła 
św. Rocha, ok. 100 m na zachód od tej świątyni. 
Współtowarzysze zmarłego postawili mu mauzo-
leum według muzułmańskich kanonów. Owinięte 
w płachtę zwłoki w pozycji siedzącej złożono do 
trumny, umieszczonej pionowo w dole grobowca. 
Twarz zmarłego zwrócono w kierunku Mekki. Na 
utrzymanie obiektu Tatarzy przekazali znaczną 
sumę pieniędzy miejscowym, jednak te zniknęły 
w niewyjaśnionych okolicznościach, a mauzoleum 



uległo zniszczeniu. Wśród mieszkańców Olesna 
pamięć o nim trwała jeszcze w XIX w. Grobowiec 
wspominał nauczyciel z Wysokiej pan Janietz, ma-
jąc 86 lat (1836 r.) opisał zdarzenia z dzieciństwa: 

Kierując się od szosy z Walspeck - Rosen-
heim (Grodziska) na drogę prowadzącą do 
kościoła św. Rocha, wraca się 200 kroków 
z powrotem, zatrzymuje się i kierując w pra-
wy róg na pola, idzie się prosto dalej w kie-
runku zachodnim i tak stoi się przy 30 albo 
32 kroku nad grobem Turka. 

Osobliwość tą odnotowali w swoich dziełach: 
Zimmermann, Knie, burmistrz Olesna Dressow,  
a także Lompa.

 Turek, pod Górą św. Rocha pochowany, miał 
być kupiec bogaty, który z stadami wołów 
na jarmarku w Brzegu był, a tu umarł. Na 
utrzymanie mauzoleum jego był fundusz 
złożony, który atoli nie wiedzieć jakowym 
sposobem zginął. Każde dziecko, które przy 
pogrzebie przytomne było, dostało półzło-
tówkę, oprócz tego osoby z magistratu były 
hojnie winem częstowane.

W roku 1752 u podnóża pagórka św. Rocha 
wzniesiono tu zmarłemu dystyngowanemu 
Turkowi mauzoleum, które przez złą wolę 
pasterzy zostało zniszczone. J. Lompa.

W zapiskach tych są błędy co do narodowo-
ści, pozycji społecznej orientalnego gościa i daty 
jego śmierci. Wspomniany Turek był Tatarem  
z Chanatu Krymskiego podległego wtedy Turcji,  
z pewnością nie był jednak kupcem jak zanotował 
to Lompa, bowiem określenie użyte przez niego  
w innej relacji – dystyngowany - wskazuje na oso-
bę z wyższych kręgów społecznych. Kupiec ponad-
to nie zostałby pochowany w okazałym grobowcu 

jak to miało miejsce na Grodzisku. Także data jego 
śmierci - 1752 r. jest błędna, prawdopodobnie źle 
odczytano faktyczną datę - 1762 r., uwarunkowa-
ną sytuacją polityczną w Europie. Prusy nie zabie-
gałyby o tatarskich sprzymierzeńców w 1752 r.  
w okresie pokoju, natomiast w roku 1762 uczest-
niczyły w siedmioletniej wojnie (1756 - 1763). 

Wokół tatarskiego poselstwa narosły legendy 
o tureckim skarbie. Józef Lompa w swoich pracach 
przytoczył opowieść o trzech studentach rodem  
z  Olesna, którzy ukrywając się na chórze kościoła 
 św. Rocha, modlitwą i 9 - dniowym postem próbo- 
wali pozyskać ów rzekomy skarb. Dziejopis podanie 
to usłyszał w młodości z ust wytrawnego oleskiego 
gawędziarza Istla. A oto cytat w oryginalnej formie: 

Trzech studentów rodem z Olesna, przyszedłszy 
na wakacje, zjednoczyli się za przyczyną 14-tu do-
znanych w potrzebie świętych pomocników dobywać 
skarbu. Dla wykonania zamiaru tego trzeba było po-
ścić i przez 9 dni trwać na modlitwach. Po spowiedzi 
odprawionej dali się do dzieła, nie objawiając nikomu 
przedsięwzięcia swojego. O ćwierć mili za miastem 
stoi na wesołym pagórku kościółek samotny św. Ro-
cha, przez pobożnych obywateli na pamiątkę uśmie-
rzenia morowego powietrza w roku 1708 wystawio-
ny. Ukryli się tam nad zakrystią w chórze, oratorium 
zwanym, mając się za bezpiecznych, że ich tam nikt 
nie postrzeże. Wytrwali aż do siódmego dnia, w któ-
rym się dostawił diabeł z ogromnym miechem pienię-
dzy, ale go zbyć nie potrafili, bo egzorcyzmu potrzeb-
nego nie wiedzieli. Diabeł bawił aż do dziesiątego dnia 
i już tylko kilka godzin brakowało, to by im był głowy 
pourywał. Niespodziany przypadek ratował im życie. 
Na poziomie góry są pustkowia Grodzisko zwane. Zgi-
nęła tam jednemu gospodarzowi owca. Mniemano, 
że ją złodziej ukradł. Gospodarz szukał owce w całym 
obrębie z pomocnikami swoimi. Pastucha jeden mówi: 
- Przed kilką dniami widziałem w mroku wieczornym 
na cmentarzu św. Rocha człowieka; kto wie, jeżeli się 
tam złodzieje nie zataili, pójdziemy tam! Tak się sta-
ło. Osoby szukając poszły po wschodzie i na oratorią.  
A tu co? Oto trzech studentów w strachu śmiertelnym. 
Diabeł w postaci człowieka oprawiał owcę. Ludzie jęli 



się imać studentów i oprawców jak pewnych złodziei. 
Alić diabeł zniknął i smród nieznośny po sobie zosta-
wił. Studenci uradowani nie wiedzieli, jakich wyrazów 
nabrać dla podziękowania wybawicielom swoim. 

Pod koniec XVII w. i w następnym stuleciu nie 
tylko poselstwo tatarskie, ale także inne osobisto-
ści przechodziły przez Olesno, urozmaicając nieco 
monotonne życie codzienne jego mieszkańców. 

W 1697 r. przejeżdżał przez miasto, wybra-
ny właśnie królem Polski, elektor saski August 
II Mocny, aby objąć tron Rzeczypospolitej.

W okresie wojny siedmioletniej odwiedził Ole-
sno, zdążający do Kluczborka, król pruski Fryderyk 
II i podarował zniszczonemu miastu mury miejskie 
z pozwoleniem na ich rozbiórkę. Z pozyskanego 
materiału zbudowano nowe domy, fabrykę skór 
i odlewnię dzwonów, która mieściła się w rejonie 
dzisiejszej gazowni. 

Również wielki niemiecki poeta Johann Wol-
gang Goethe oglądał panoramę naszego miasta 
w 1790 r. z okien swojego dyliżansu w drodze po-
wrotnej z Krakowa. 

W jedną z niedziel 1794 r., podczas odprawia-
nia mszy świętej, przy ołtarzu pozostał jedynie 
kapłan, ponieważ uczestniczący w nabożeństwie 
Oleśnianie wybiegli na ulicę zobaczyć przejeżdża-
jącego wtedy właśnie ulicami miasta monarchę 
pruskiego Fryderyka Wilhelma II.

Przybywający na Śląsk urzędnicy frydery-
cjańscy z pewną dozą przejaskrawienia opisywali 
obyczajowość mieszkańców dopiero co włączonej 
do Prus prowincji. Nagminne zamiłowanie do al-
koholu odnotował w swej relacji jeden z pruskich 
urzędników podróżujący po powiecie oleskim  
w końcu XVIII w. (przytoczone cytaty pochodzą  
z A. Pawlik, Krótka historia pijaństwa w oleskim, 
„Oleski Telegraf” 2005, nr 369). 

Wódka jest bóstwem tych ludzi. Robi ona z tych, którzy zazwyczaj są leniwi i powolni, ludzi od-
ważnych, wesołych i rozpasanych. Oczy ich błyszczą, kiedy ją tylko zobaczą. Piją ją ze zwierzęcą 
zachłannością. Parobek ożywiony przez alkohol tańczy ze swoją piękną przy dźwiękach skrzypiec 
najmarniejszego grajka i czuje się ponad wszelką miarę szczęśliwy kiedy przepija swój ostatni de-
nar. (...) Alkohol jest dla tych ludzi wszystkim. Wódkę pije kilkumiesięczne dziecko, raczy się nim (...) 
zniszczony życiem starzec. Wódkę pije dziewczyna i kobieta. Pije się ją rano i wieczorem, w południe 
i o północy; pije się wtedy kiedy tylko można ja zdobyć. Wódka jest dla tych ludzi uniwersalnym 
lekarstwem. Nawet umierający pije wódkę dla wzmocnienia. Alkohol pije się przy każdej okazji: na 
chrzcinach, weselach, pogrzebach, w dni odpustowe i świąteczne. Za pomocą wódki wszystko moż-
na z tymi ludźmi uczynić, zaprowadzić ich dokąd się tylko zechce. Skutki tego nałogu są (...) aż do 
utraty zdrowia włącznie. W ten sposób powstają (...) niechlujstwo i nieporządki, zaniedbania, bieda, 
kłótnie i waśnie, a czasami i mord. Zdarzyło się więcej aniżeli raz, że w dni odpustowe po uroczysto-
ściach kościelnych, po których oddawano się pijaństwu, ludzie popadali w kłótnie i mordowali się 
wzajemnie”. 

Ale również przysłowiowy „pruski dryl” nie był 
obcy mieszkańcom Śląska. W czasach pruskich 
Olesno było miastem garnizonowym. Od 1767 r. 
do 1797 r. mieściła się w nim siedziba Eskadronu 
Husarii Regimentu nr 3, w latach 1804-1806 - 
Huzarów Regimentu nr 4, od 1811 r. - 11 Kawa-
lerii Górnośląskiego Regimentu nr 23, od 1868 r. 
- sztabu I Batalionu Regimentu Krajowego nr 63,  

w latach 1867 - 1871 - 3 i 5 Eskadronu 15 Regi-
mentu Dragonów, w latach 1870 - 1871 - I Kom-
panii Regimentu nr 23, w latach 1871 - 1914  
- sztabu I Batalionu 4 Górnośląskiego Regimentu 
nr 68. (Eskadron to inaczej szwadron-pododdział 
kawalerii, odpowiednik kompanii w piechocie,  
w Europie od XVIII w. do 1945 r.).





Początek XIX w. to lata napoleońskich kampa-
nii wojennych. Po pokonaniu Prus w 1806 r. 
wojska francuskie dowodzone przez bra-

ta cesarza Napoleona – Hieronima wkroczyły na 
teren Śląska. W grudniu 1806 r. Francuzi weszli 
do Olesna, którego mieszkańcy musieli służyć im 
kwaterą i spełniać ich żądania, ponosząc ciężary 
kontrybucji wojennych, które to mocno zapadły 
w pamięci Oleśnian: ... Jeszcze ze wspomnień mojej 
matki Barbary. Jej babcia opowiadała, że wojsko fran-
cuskie, gdy maszerowało na Wschód, to było bardzo 
uciążliwe, wybredne w jedzeniu, chcieli tylko pieczywo 
pszeniczne, do spania zabierali ludziom pierzyny, żą-
dali ciepłej wody. Odwrotnie, gdy nadeszły wojska ro-
syjskie, to nie było z nimi żadnego kłopotu - byle były 
ziemniaki, czosnek, cebula, spanie po kątach. Ludzie 
ich chwalili” (fragment pochodzi z pamiętnika rodziny 
Wandzioch - przodków Aleksandra Dybały [Dyballa]). 

Często musiał biedny mieszczanin pięciu Fran-
cuzów w kwaterze utrzymywać i cierpliwie znosić ich 
swawolę i nadmierne żądania. / J. Lompa

Przez całe lato 1807 r. kościół Ciała Chrystu-
sowego pełnił rolę szpitala polowego dla rannych 
żołnierzy napoleońskich, kuchnię polową urzą-
dzono na przykościelnym cmentarzu. 

Także władze pruskie obłożyły mieszkańców 
Ziemi Oleskiej ciężarami wojny: Powiat oleski świad-
czył dla wyposażenia armii: 1143 szefli żyta, 403 sze-
fli owsa, 48 cetnarów siana, 9 kop i 54 snopki sło-
my, ... 8 sztuk wołów, 80 sztuk krów, 23 sztuki owiec,  
12 sztuk świń... 22 sztuki koni i 6 wozów z wyposa-
żeniem... na umundurowanie w powiecie zaciągniętej 
landwery, ponad 500 pieszych i 50 kawalerzystów,  
w gotówce 113 talarów 17 srebrnych groszy. J. Lom-
pa. (Szefel pruski = 54,9615 litra, szefel wrocław-
ski = 75 litrów, cetnar = 50 kg.)

Po klęsce Napoleona Bonapartego w Rosji, 
przez Olesno w 1813 r. przechodziły wojska saskie, 
francuskie i rosyjskie. Kościoły Św. Michała i Ciała 
Chrystusowego pełniły funkcje więzienia dla 500 
jeńców francuskich. Mogiły francuskich żołnierzy 
napoleońskich upamiętniają krzyże w Wachowie 
- jeden z kapliczką usytuowany za cmentarzem, 
drugi stojący przy drodze. 

Krzyż w Wachowie, upamiętniający 
mogiły żołnierzy napoleońskich 



Pruskie porządki  
i niepokoje Wiosny Ludów. 
Tradycje oleskiego drukarstwa

Oleski Ratusz w okresie międzywojennym 



Wyciągając wnioski z wcześniejszych niepowodzeń, monarcha pruski podjął dzieło reformowa-
nia państwa. Wydana w 1808 r. pruska ordynacja miejska okazała się korzystną dla Olesna, 
gdyż zniosła różnice między miastami prywatnymi i królewskimi, uniezależniając je od pry-

watnych właścicieli, a także nadała gminom miejskim rozległe kompetencje.

Od 1816 r. w ramach ujednolicenia administra-
cji w Prusach Śląsk jako prowincja został podzie-
lony na 4 rejencje: wrocławską, opolską, legnicką 
i dzierżoniowską. Do rejencji opolskiej należało  
14 powiatów, w tym oleski. Prowincją kierował 
prezydent, powiatem landrat. 

W połowie XIX w. władzę miejską stanowili: 
burmistrz, rada miejska, burmistrz sądowy, bur-
mistrz policyjny, burmistrz ogniowy, sędzia wię-
zienny. W mieście było 21 kupców, 1 aptekarz, 
31 kramarzy, 8 gospód, 17 wyszynków, odbywały 
się w roku 4 jarmarki i targi bydlęce. 

Zaistniały sprzyjające warunki dla rozkwitu 
rzemiosła. W Oleśnie powstał cech cechmistrzów, 
który był ekskluzywną organizacją zrzeszającą 
starszych cechu wszystkich cechów działających 
na terenie miasta. Zachowana się w Archiwum 

Państwowym w Opolu Księga cechu cechmistrzów 
oleskich z lat 1809-1912, na podstawie której wie-
my, że istniało w mieście 15 cechów. W latach 
40-tych XIX w. było w Oleśnie aż 16 rzeźników  
(w 1810 r. w Prusach wprowadzono wolność wy-
konywania zawodu poza cechami po uiszczeniu 
odpowiedniego podatku). Pojawiły się nowe za-
wody: aptekarzy, drukarzy, księgarzy. 

Bogacący się mieszczanie zadbali o odbudowę 
oleskiego zniszczonego przed 100 laty ratusza. 
Nowy został wystawiony w latach 1820 - 1821,  
wg projektu Gottlieba Wilhelma Kalbfleischa, 
przez opolskiego mistrza murarskiego Ernesta 
Samuela Friebela. Koszt tego przedsięwzięcia wy-
nosił ok. 5000 talarów, z czego prawie połowę, bo 
2000 talarów ofiarował swojemu miastu wybitny 
Oleśnianin Felix Rendschmidt. W nowym ratuszu 

Oleski Ratusz - wygląd obecny



w piwnicy mieściła się piwiarnia „Schweitnitzek-
eler”, z której na okrągło przez 24 godziny na dobę 
dobiegały hałasy rozochoconych amatorów złoci-
stego napoju. Wchodziło się do niej przez wyjąt-
kowo strome schody, z których nierzadko spadali 
trunkowi goście, a częste ich kontuzje spowodo-
wały w 1846 r. zamknięcie lokalu. 

Siedzibę władz miejskich poddawano renowa-
cjom i upiększeniom: w latach 1852 - 1853 znacz-
nie poszerzono istniejący już budynek, a w 1854 r. 
jego wieżę ozdobiono zegarem. Przebudowano 
fasadę w stylu neoklasycystycznym, ozdabiając ją  
w 1880 r. sześciokolumnowym portykiem. W la-
tach 1927 - 1930 gruntownie przebudowano jego 
wnętrza, a w następnym roku odrestaurowano 
wieżę. Częściowo spalony w styczniu 1945 r. zo-
stał odbudowany po wojnie w latach 1949 - 52, ale 
już bez wieży. Jego ostatnia renowacja miała miej-
sce w 2013 r. Po II wojnie św. w budynku dawne-
go ratusza mieściły się: siedziba władz miejskich  
- Miejska Rada Narodowa, Urząd Stanu Cywilnego 
i inne instytucje: m. in. Muzeum Regionalne im. J. N. 
Jaronia, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Oleskiej.

Tworzenie się nowego ładu w Europie i brak 
rozwiązania istotnych kwestii społecznych do-
prowadziły do rewolucyjnych wystąpień w poło-
wie XIX w. Niespokojne czasy Wiosny Ludów nie 
ominęły Olesna, Gorzowa Śl. i wielu sąsiadujących  
z nimi wiosek. We wrześniu 1848 r. na rynku  
w Oleśnie zebrany tłum pozbawił władzy burmi-
strza Reicherta, którego wsadzono do taczki i ob-
wożono po mieście. Po ucieczce starosty, rejencja 
przysłała do Olesna nowego urzędnika Christiana 
Schemmela, którego na przedmieściach witała 
rzesza chłopów uzbrojonych w kosy, cepy, widły 
i siekiery. Gdy zebrany tłum wdarł się do sali sta-
rostwa, kierując żądania i pretensje pod adresem 
władzy, nowy starosta dzięki swojemu opanowa-
niu, stanowczości oraz płomiennemu przemówie-
niu w języku polskim zdołał opanować rewolu-
cyjne nastroje. W grudniu 1848 r. władze pruskie 
ogłosiły stan oblężenia w powiecie oleskim i klu-
czborskim (Schemmel, Eine Erinnerung aus dem Jah-
re 1848, „Heimat Kalender des Kreises Rosenberg 
O-S” 1928).

Niewątpliwie na fali tych wydarzeń wybrano 
do pruskiego parlamentu w Berlinie przedstawi-
cieli włościan: Marcina Gorzołkę - rolnika z Borek 
Wielkich i Józefa Ligendzę (Gorzołka był trzykrot-
nie wybierany do parlamentu), a bezprecedenso-
wym był wybór 78 - letniego woźnicy ze wsi Oś, 
Krystiana Minkusa do Zgromadzenia Narodowego 
we Frankfurcie nad Menem, gdzie był jedynym 
przedstawicielem włościan na 568 deputowa-
nych! Jest to także okres ożywienia narodowego 
na Górnym Śląsku. W Oleśnie wychodził wtedy 
pierwszy lokalny tygodnik polski „Telegraf Górno-
śląski” z podtytułem „Tygodnik dla Polepszenia, 
Wyćwiczenia i Wynauczenia Ludu”, wydawany od 
26 X 1848 r. do 30 VI 1849 r. przez Franciszka Kuh-
nerta, przy współpracy z Józefem Lompą.

Tradycje drukarstwa w Oleśnie były wcze-
śniejsze, od 1801 r. działała pierwsza na Gór-
nym Śląsku drukarnia założona przez proboszcza 
(1801-1808) Jana Gałeczkę (Galetzka). Wychodzi-
ły z niej modlitewniki i śpiewniki religijne w języ-
ku polskim. W 1840 r. Fryderyk Kuhnert założył 

Oleski rocznik powiatowy z 1939 r.



w Oleśnie drukarnię, księgarnię i bibliotekę. Jego 
następcy - Franciszek i Stanisław Kuhnertowie 
byli znanymi oleskimi drukarzami wydającymi  
w późniejszym czasie m.in. „Katolika” i „Prawdę”. 
Od 1840 r. w języku niemieckim drukowano „Ro-
senberger und Kreuzburger Telegrapf”, a modli-
tewniki w języku polskim i niemieckim oraz pięk-
ne kartki z widokami Olesna wydawała drukarnia 
Jaschke. 

Pod koniec XIX w. zamieszkała w Oleśnie 
rodzina Nowackich, znanych na Górnym Śląsku 
drukarzy z Mikołowa. Konstanty Nowacki wydał  
w Oleśnie wiele polskojęzycznych książeczek do 

nabożeństwa. Od 1873 r. ukazywał się „Rosen-
berger Stadtblatt”, a w latach 1908 - 1920 „Ro-
senberger Zeitung.” Ważnym źródłem wiedzy 
o mieście i regionie był wydawany w okresie mię-
dzywojennym „Rosenberger Heimatkalender”, 
nazywany wcześniej „Heimatkalender des Kreises 
Rosenberg O/S”. Od 1911 do 1913 r. wychodziła 
oleska „Prawda”- Tygodnik dla spraw narodowych, 
politycznych i gospodarczych ludu polskiego na 
Śląsku”, na łamach której ukazywały się artykuły 
kształtujące świadomość narodową Polaków na 
Górnym Śląsku.

Widokówka Olesna z wydawnictwa Jaschke

„Rosenberger und Kreuzburger Telegrapf”



Oni 
„solą tej Ziemi”

Pomnik Józefa Lompy



Bez wybitnych postaci, które trwają w pełnej tożsamości z epoką, w jakiej żyli, nie można sobie 
wyobrazić historii i kultury danego miejsca i czasu. 

Znanym Oleśnianinem był Józef Lompa urodzony 29.06.1797 r. w Oleśnie, zmarł 29.03.1863 r.  
w Woźnikach, nauczyciel z zawodu, organista. Pozostawił ogromny dorobek literacki - około 56 książek 
i broszur, 150 tytułów utworów, notatek i artykułów. Autor licznych opracowań historycznych – dziejów 
miast śląskich. Napisał kilka podręczników dla szkół elementarnych. Folklorysta - pionier etnografii na 
Śląsku - zbierał pieśni, podania, przysłowia, legendy potocznie krążące wśród ludu śląskiego. Tłumaczył 
wiele niemieckich utworów literackich i popularnonaukowych. Sam pisał wiersze, pieśni dla ludu – „by 
księgi zawędrowały pod strzechy”. Wydał cztery zbiory pieśni kościelnych. Popularyzował wiedzę rol-
niczą, sadownictwo i uprawę warzyw. Był korespondentem wielu czasopism wychodzących na Śląsku,  
w Prusach, w Galicji i zaborze rosyjskim. Pisał w języku polskim i niemieckim. Jego wszechstronne za-
interesowania i aktywna obrona praw ludu polskiego na Śląsku uczyniły go prekursorem procesu od-
rodzenia narodowego na Górnym Śląsku. Wielkiego rodaka upamiętnia pomnik stojący przed Zespołem 
Szkół Zawodowych oraz szlak turystyczny nazwany jego imieniem. Szlak Józefa Lompy ma kolor niebie-
ski, jego długość wynosi 83,7 km na trasie Olesno - Woźniki. Prowadzi przez Woźniki, Ligotę Woźnicką, 
Lubszę, Kamienicę Śląską, Okrąglik, Niwy, Boronów, Doły, Hadrę, Kierzki, Piłkę, Chwastec, Lisów, Taninę, 
Braszczok, Zborowskie, Panoszów, Wędzinę, Kowię, Kuźnicę Borecką, Borki Wielkie, Sowczyce, Wysoką 
i Olesno. Jedna z ulic w mieście nosi jego imię. 

 Ważniejsze dzieła i opracowania J. Lompy:

• „Krótkie wyobrażenie historii Śląska dla szkól 
elementarnych 

• „Klechdy ludu polskiego w Śląsku”
• „Pielgrzym w Lubopolu”
• „Przysłowia i mowy potoczne ludu polskiego 

na Śląsku”
• „Historia o Gryzeldzie i margrabi Walterze”
• „Historia o pięknej i szlachetnej Meluzynie”
• „Historia o pobożnej i błogosławionej Petrone-

li, polskiej pustelnicy na górze Chełm u Świętej 
Anny w Górnym Śląsku”

• „Kwiaty moralne, zebrane na Górze Świętej 
Anny”

• „Ofiara miłości niewczesnej”
• „Życie, sprawy i wędrówka do piekła doktora 

Jana Faustusa, osławionego czarnoksiężnika, 
astrologa, mistrza magii i humorysty”

• „Żywot świętej Genowefy”
• „Zamek w Głogówku”
• „Krótki rys historii miasta Opola i księstwa 

opolskiego”, 

• „Krótka historia miasta Gliwic”
• „Oblężenie miasta Byczyny przez Polaków”
• „Autobiografia” na łamach „Gwiazdki Cieszyń-

skiej”
• „Przewodnik dokładny dla odwiedzających 

święte i od wieków cudami słynące miejsce  
w Obrazie Najświętszej Panny na Jasnej Górze 
w Częstochowie”

• „Złota rodzinna książeczka”
• „Wzory kaligraficzne polskie dla szkół elemen-

tarnych”
• „Historyczne przedstawienie najosobliwszych 

zdarzeń w królewskim mieście powiatowym  
w Oleśnie” („Kronika Królewskiego Powiatowe-
go Miasta Olesna”), Koźle 1856 - „Geschichtliche 
Darstellung der merkwürdigsten Ereignisse in 
der Königlischen Kreisstadt Rosenberg„

• „Beschreibung der Stadt Rosenberg”, Gleiwitz 
1832, ukazała się w polskim tłumaczeniu  
w 1849 r. w „Telegrafie Górnośląskim” jako 
„Krótki rys historyi miasta Olesna”



Nauczycielem Lompy był urodzony w Oleśnie 
31.05.1786 r. Felix Rendschmidt - wybitny pe-
dagog, uczeń Pestalozziego, wyższy nauczyciel 
seminarium i rektor szkoły ćwiczeń Katolickie-
go Seminarium Nauczycielskiego we Wrocławiu, 
kontynuator idei Pestalozziego, prekursor nowa-
torskiego systemu edukacyjnego, wychowawca 
ponad 2000 nauczycieli, wnikliwy badacz natury, 
przyrodnik, entomolog, geolog, kolekcjoner mine-
rałów, podróżnik, działacz społeczny, autor pod-
ręczników szkolnych, w tym dwujęzycznych i publi-
cysta. Ten wszechstronnie uzdolniony Oleśnianin 
odkrył nowy gatunek chrząszcza, nazwanego na 
jego cześć „abbax schueppeli rendschmidtii”. Od-
znaczony został przez króla Fryderyka Wilhelma 
IV Odznaką Honoru oraz Orderem Kawalera Czer-
wonego Orła IV Klasy. F. Rendschmidt, rozumiejąc 
specyfikę własnego regionu, dostrzegał obecność 

na Górnym Śląsku żywiołu słowiańskiego, pol-
skiego. Wychowywał się i wyrósł w środowisku 
dwujęzycznym, w którym zwykli, prości ludzie po-
sługiwali się na ogół dialektem śląskim - owym 
„Wasserpolnisch”, stąd nie negował dwujęzycz-
ności jego mieszkańców i propagował nauczanie 
bilingualne. Kwestie narodowościowe czy etniczne 
nie miały wpływu na jego ocenę człowieka. Zmarł 
w Mieroszowie (Friedland) 13.08.1853 r. Jego ro-
dzinne miasto ufundowało znakomitemu ziom-
kowi tablicę pamiątkową uroczyście poświęconą 
w dniu 31.05.1887 r., umieszczoną nad wejściem 
jego domu rodzinnego, który znajdował się na 
Wielkim Przedmieściu w pobliżu synagogi, na-
przeciwko obecnego Zespołu Szkół Zawodowych. 
W latach międzywojennych napis na tablicy został 
odnowiony. Dom uległ zniszczeniu w pamiętnym 
dla Olesna styczniu 1945 r. 

Felix Rendschmidt był autorem wielu podręczników szkolnych:

• „Przewodnik do rachunków pamięciowych dla 
nauczycieli szkól ludowych” - „Anweisung zum 
Kopfrechnen für Lehrer an Volksschulen”

• „Przewodnik do rachunków cyfrowych” – „An-
weisung zum Zifferrechnen”

• „Przewodnik do rachunków pamięciowych dla 
nauczycieli miejskich i wiejskich szkół” - „An-
wesung zum Rechnen für Lehrer an Stadt-und 
Lndschulen”

• „Książka do czytania dla klasy wyższej kato-
lickich szkół miejskich i wiejskich” - „Książka 
dla klasy średniej katolickich szkół miejskich 
i wiejskich”

• „Nauka czytania dla szkól elementarnych” - „Ein 
Lesebuch für die obere Klasse der Elementar-
schulen“

 Zbiór podręczników wybitnego pedagoga  
w formie reprintów przekazała w darze dla ole-
skiego muzeum pani dr Adelheid Glauer, która na 
nowo okryła tę postać dla Olesna. 

 Utalentowanym lirykiem i dramaturgiem, 
najwybitniejszym wieszczem górnośląskim był 
urodzony 3 maja 1881 r. pod Olesnem, w Jastrzy-
gowicach, Jan Nikodem Jaroń. Do najsłynniejszych 
jego dramatów zalicza się : „Wojsko św. Jadwigi”, 
„Konrad Kędzierzawy” oraz „Wywłaszczenie”. 
Publikował na łamach „Górnoślązaka”. W Opolu 
współpracował z „Gazetą Opolską” i „Nowina-

mi Codziennymi”. Był uczestnikiem III powstania 
śląskiego, pełniąc funkcję cywilnego komisarza 
na powiat oleski. Zmarł 1 lipca 1922 r. w Lublińcu. 
Jedna z ulic miasta nosi jego imię. Rodzina brata uta-
lentowanego pisarza mieszka do dzisiaj w Oleśnie. 

„Wrócę znów do mego ludu,
świadom walki, świadom trudu,
Ludzie mój, my nie zginiemy,
Muza, ma dzieweczka miła,
We mnie siłę znów wskrzesiła
Więc się pracy podejmiemy”. J.N.Jaroń



Józef Jeziorowski, urodzony 16 lutego 1767 r. 
w Leśnej w powiecie oleskim był wybitnym pe-
dagogiem, uczniem Pestalozziego, zwolennikiem 
reform Komisji Edukacji Narodowej, inicjatorem 
i dyrektorem seminarium nauczycielskiego w Po-
znaniu oraz propagatorem idei Pestalozziego. 
Zmarł w Kartuzach koło Legnicy 19 maja 1856 r. 
Upamiętnia tę postać 29 kilometrowy czerwo-
ny szlak turystyczny Olesno - Chudoba (rezerwat 
„Smolnik” w Szumiradzie) nazwany jego imieniem. 

Emanuel Kania urodzony w Uszycach w 1827 r. 
zasłynął jako kompozytor, nauczyciel gry na for-
tepianie, pianista, krytyk i recenzent muzyczny. 
Ten wybitny Chopinista na Śląsku zmarł w 1887 r.  
w Warszawie. Kompozytora upamiętnia jedna 
z ulic miasta. 

Kolejnym wybitnym muzykiem był Josef Stein, 
kompozytor muzyki kościelnej, profesor i dyrek-
tor wydziału muzycznego Królewskiego Semina-
rium Nauczycielskiego w Oleśnie, dyrygent i du-
sza „Towarzystwa Cecyliańskiego”. W jego ślady 
poszedł syn Bruno Maria Josef Stein (1873- 1915) 
- kompozytor ponad 75 dzieł muzycznych. Ulica 
Kamienna przed II wojną światową nazywała się 
ul. Steina, obecnie ulica Steina biegnie od siedziby 
DFK do budynku straży pożarnej. 

Znanym Oleśnianinem był Adolf Weissmann 
urodzony w 1873 r., doktor filozofii, profesor gim-
nazjalny, słynny krytyk muzyczny i autor licznych 
publikacji na temat wybitnych twórców muzyki 
niemieckiej i innych, m. in.: Chopina, Verdiego, Puc-
ciniego. Zmarł w 1929 r.w Haifie w Izraelu.

Z Olesna pochodził także Heinrich Wolff 
(1799 - 1861) nauczyciel gimnazjalny i pedagog 
muzyki wykładający 35 lat w Katolickim Gimna-
zjum w Gliwicach.

Szumirad  - rezerwat ,,Smolnik”



Kościół ewangelicki w Oleśnie



Wyjątkową postacią XIX - wiecznego Olesna był charyzmatyczny 
pastor parafii ewangelicko - augsburskiej Leopold Polko, który  
w latach 1847-1883 jako pierwszy duszpasterz przewodził gmi-

nie luterańskiej w mieście. Nieliczni wówczas olescy ewangelicy, nie mając 
własnego kościoła, zwrócili się nawet z prośbą do króla pruskiego Fryde-
ryka Wilhelma III o pomoc finansową na budowę zboru w Oleśnie. Władca 
zobowiązał się dać 300 królewskich talarów pod warunkiem utworzenia 
w mieście samodzielnej parafii ewangelickiej.

Przy wsparciu burmistrza Knoblaucha organizowano kolekty na bu-
dowę kościoła, datki były jednak tak niewielkie, że zrezygnowano z tych 
przedsięwzięć. Pastor Polsko wynajął od katolików drewniany kościółek 
Ciała Chrystusowego za 20 talarów na rok, świątynia ta jednak znajdo-
wała się w opłakanym stanie, z trudem można było w niej odprawiać na-
bożeństwa. Ponowiono więc starania o budowę zboru. W 1845 r. pastor 
powołał komitet budowy kościoła, a miasto za burmistrza Reicherta po-
darowało gminie ewangelickiej plac o powierzchni ok. 1,75 ha. Pierwsze 
nabożeństwo w Oleśnie odprawiono w sali hotelu „Król Prus” w 1845 r. 

Administratorem powstałej 5 grudnia 1847 r. samodzielnej parafii 
ewangelickiej w Oleśnie został Leopold Polko. Prace przy budowie kościo-
ła opóźniały się z powodu wybuchu epidemii tyfusu, cholery i ogólnego 
zubożenia mieszkańców miasta. 

Od 1849 r. pastor zlecił drukowanie broszurek-ulotek (Flugblatt)  
z prośbą o jednego grosza – „Ich bitte um einen Pfennig !”- rozesłanych do 
wszystkich ewangelickich duchownych w Prusach. Ksiądz Polko osobiście 
podróżował po kraju, prosząc o datki często w wierszowanej formie. Oto 
jeden z wierszy: 

„Do kościółka spokojnie i cicho
wejdź do środka dla dzwonka
Dla wieżyczki ślicznie i mocno

Niechaj służebny będzie ten grosz
Aby przywędrować do Olesna

Niech z cegiełką połączy się cegiełka”

Do komitetu budowy kościoła zaczęły napływać owe grosze - fenigi 
i to z całych Prus. Pastor Polko zebrał 3.000.000 fenigów. 



W dniu 5 maja 1851 r. wmurowano kamień wę- 
gielny kościoła. Jego budowniczymi byli: Franciszek 
Hanke i Bartich. Nowo poświęcona 11 maja 1853 r. 
świątynia pod wezwaniem „Krzyża Chrystusowe-
go” nazywana była kościołem groszowym - feni-
gowym (nawet do odlewu krzyża znajdującego się 
na wieży wrzucono kilka fenigów). Przy wejściu do 
kościoła umieszczono tablicę z napisem:

„Wiara co w Panu ma zaufanie
Wybudowała mnie z fenigów

Stoję tu ku czci Chrystusa
Niech tu przyjdzie, kto Jezusa szuka” 

Król pruski Fryderyk Wilhelm IV podarował 
900 talarów na dzwony do nowego kościoła, za 
co osobiście w Berlinie, podziękował mu oleski 
pastor. W ołtarzu z fundacji Augustyna hrabiego 
von Schlippenbach, znajduje się obraz A. G. Zim-
mermanna przedstawiający Chrystusa i uczniów 
idących do Emaus (Sękowski pastor, Einiges aus 
der Entstehungsgeschichte der ewarngeliscben Kirche 
in Rosenberg OS, „Heimat - Kalender der Kreises 
Rosenberg O-S” 1927). 

Nabożeństwa w tym kościele odprawiano w ję- 
zyku niemieckim i polskim. Obok niego wybudowa-
no plebanię. Leopold Polko był niezwykle odda-
nym pastorem dla swojej owczarni, lata jego pracy  
w Oleśnie to najświetniejszy okres w dziejach tej 
parafii, dlatego niepowetowaną stratą dla miasta 
była śmierć tego wszechstronnego duchownego 

Barwna litografia przedstawiająca fazy budowy kościoła ewangelickiego w Oleśnie



Wnętrze kościoła ewangelickiego – ołtarz z obrazem Chrystusa idącego do Emaus 

- 7 marca w 1891 r. Pochowany został na cmen-
tarzu obok kościoła Ciała Chrystusowego, gdzie 
grzebano zmarłych innych wyznań. 

W latach 1912 - 13 z inicjatywy pastora Mak-
similiana Sękowskiego zbudowano dom parafialny, 
w którym organizowano spotkania z Biblią, spo-
tkania gospodyń domowych, nauczanie dzieci, 
młodzieży i dorosłych. W czasie I wojny światowej 
w budynku mieścił się wojskowy szpital. Obec-
na ulica Henryka Brodatego nazywała się przed  
II wojną światową ulicą Maximiliana Sękowskiego. 

W Oleśnie już od końca XVIII w. funkcjonowała 
szkoła ewangelicka. Na jej budowę miasto poda-
rowało dwa pogorzeliska na Rynku Solnym, cegłę 
i drewno. Pozostałe koszty miały być pokryte 
z darowizn i kwest. Szkołę dla 30 uczniów, zbudo-
waną głównie z gliny, otwarto w 1793 r. Pomiesz-

czenie było wilgotne i niezdrowe, jednak poziom 
nauczania był wysoki. Swoich synów posyłali do 
niej nawet katolicy, m. in. uczył się w niej Felix 
Rendschmidt i Józef Lompa. Pierwszym nauczy-
cielem został Marquardt. W 1866 r. uczęszczało 
do niej 80 uczniów. Szkoła posiadała bibliotekę. 
Na przełomie wieków przeniesiono ją do budyn-
ku przy obecnej ul. Labora (naprzeciwko obecnego 
Banku Spółdzielczego), a następnie do nowo wy-
budowanego domu parafialnego. 

W 1900 r. na 4864 mieszkańców Olesna było  
708 ewangelików, w 1912 r. na 5468 mieszkań-
ców było 713 ewangelików, w 1933 r. na 6969 
mieszkańców było 696 ewangelików, w 1991 r. na 
10259 mieszkańców było już tylko 79 ewangeli-
ków.



Oleski cmentarz żydowski



Na wielowyznaniowość mieszkańców Olesna wskazu-
je powstała w XIX w. gmina żydowska. Już od XIII w. 
„wieczni tułacze”- Żydzi wędrujący po szlakach han-

dlowych przejeżdżali przez Olesno. W najstarszej wzmian-
ce o mieście ustalono dla nich wysokość cła (za przejeżdża-
jącą Żydówkę pobierano 1 skojca srebra). Od XV - XVI w. 
osiedlały się pojedyncze rodziny żydowskie na przed-
mieściach miasta, ponieważ nie wolno im było mieszkać  
w obrębie jego murów. Duże migracje tej ludności w XVII w. 
powodowały zwiększające się ich osiedlanie w Oleśnie.  
W czasie straszliwej dżumy w 1708 r. zaraza pochło-
nęła 18 Żydów. Na początku XVIII w. liczba rodzin ży-
dowskich wzrosła w mieście, bo pozwalał na to edykt 
cesarski z 1713 r. Jednak w okresie wojen śląskich z roz- 
kazu władz pruskich większość Żydów musiała opuścić 
miasto. Wygnani, rozproszeni po okolicznych wioskach, 
prowadzili karczmy i gorzelnie. Od 1778 r. mogli ponownie 
osiedlić się w mieście w celu ożywienia miejscowego han-
dlu. Kuratelę i pomoc osiedleńcom świadczył Oleski Żydow-
ski Urząd Tolerancyjny, powołany do przestrzegania praw 
wyznawców judaizmu. W 1782 r. w Oleśnie na 1183 miesz-
kańców mieszkało 150 Żydów. Liczebność tej społeczno-
ści pozwalała na zorganizowanie gminy z własną bożnicą 
i cmentarzem. 

W 1814 r. przy obecnej ulicy Młyńskiej utworzono, otoczony 
kamiennym murem, cmentarz żydowski ulokowany na wy-
sokości 235 m n. p. m. Obszar ten stanowi dziś prostokąt 
o wymiarach: 72 m na 29 m. Rejon ów w XIX w. nazywa-
no „Żydowską Szwajcarią”, ze względu na jego położenie  
w malowniczym zakątku miasta, w dolinie Młynówki. Przed 
utworzeniem odrębnego cmentarza zmarłych wyznawców 
religii mojżeszowej grzebano przy kościółku Ciała Chry-
stusowego. W 1868 r. zbudowano przy oleskim cmenta-
rzu żydowskim dom przedpogrzebowy - taharę czyli „dom 
oczyszczenia”, a także rozebrano pierwotny kamienny mur 
zastąpiwszy go ceglanym. Zachowana do dzisiaj tahara  
z czerwonej cegły zwieńczona oknem z motywem gwiazdy 

Dawida, obecnie pusta, z jedną kamienną misą służącą do ablucji - rytualnego oczyszczenia, niegdyś 
była miejscem obmywania zwłok, które trzeba było jak najszybciej pochować. Do lat 60-ych XX w. znaj-
dował się w niej jeszcze stół rytualny, na którym kładziono zwłoki. 



Dzięki pożyczce finansowej katolickiego księ-
dza z Gorzowa Śl., w tym samym roku co cmentarz 
(1814 r.), gmina żydowska wybudowała poza ów-
czesnym miastem drewnianą bożnicę - synagogę. 
Budowniczymi jej byli mistrz ciesielski Pantsch 
oraz mistrz murarski Antoni Winkler.

W 1861 r. na 2551 mieszkańców było 307 Ży-
dów. Stanowiąc znaczny odsetek Oleśnian - 12,04 %, 
bogaci żydowscy kupcy, lekarze, adwokaci, radni, 
prawnicy, właściciele kamienic, dzierżawcy szyn-
ków, gorzelni i destylowni, dzięki nagromadzone- 
mu kapitałowi, zaczęli odgrywać w końcu XIX w. 
istotną rolę w mieście. Przyczynili się oni do oży-
wienia gospodarczego i wspomagali finansowo 
potrzebujących mieszczan. W 1841 r. oleski kupiec 
Kiwe Rosenthal w swoim testamencie przeznaczył 
sporo pieniędzy na lokatę kapitałową, która przy-
nosiła rocznie 150 talarów zysków, przeznaczo- 
nych na cele dobroczynne. W 1885 r. zmarły kupiec 

Tahara – żydowski dom przedpogrzebowy przy oleskim cmentarzu żydowskim

Zdjęcie z pocz. lat 30. XX wieku. Dr Lutz  
Schlesinger z żoną Vally Schlesinger – była  
to zamożna rodzina żydowska. Ojcem Lutza  
był słynny Siegfreid Schlesinger



Abraham Karmcinski przekazał w testamencie 
3000 marek na potrzeby szpitala w Oleśnie. Ole-
scy Żydzi wspomogli budujący się kościół ewange-
licki w mieście ofiarując 22 talary na ten cel. 

Zmarły w 1917 r. Martin Cohn prowadzący 
handel spedycyjny, był najbogatszym obywate-
lem Olesna, a drugim za nim był właściciel browa-
rów i sklepów Siegfried Schlesinger (1835 - 1896). 
Jego wódka była szeroko znana w mieście i okolicy 
pod nazwą „Wódka SS” (od pierwszych liter jego 

imienia i nazwiska). Ku-
piec Ludwig Kochmann 
miał sklep monopolowy  
przy dzisiejszej Armii Kra-
jowej, posiadał także fa-
brykę wody mineralnej i li- 
kierów, Wilhelm Neuländer 
- towary mieszane w ryn- 
ku, Sigmund Baginsky był 
właścicielem „Hotelu de 
Rome” na rynku, Isidor 
Grünpeter miał domy to- 
warowe w rynku, Benno 
Schlamm był właścicielem 
sklepu  spożywczego i deli- 
katesowego przy ówczesnej 
Herrenstr. obecnej Reymonta. 

W północno - zachod-
niej pierzei rynku znajdo-
wał się dom ze sklepem 
należący do rodziny We-
igert - dziadków twórcy 
nowoczesnej chemiotera-
pii, laureata nagrody No-
bla z dziedziny medycyny 
(1908 r.) Paula Ehrlicha, 
którego podobizna znaj-
dowała się na 200 mar-
kowym banknocie (matka 
noblisty Rosa Weigert, 
urodziła się w 1826 r.  
w Oleśnie, babka noblisty 
ze strony matki to Rosa 

Cohn ur. w 1791 r. w Praszce, a dziadek Abraham 
Weigert ur. 1785 r., zm. 1868 r.). Z Olesna wywo-
dził się także zmarły w 1887 r. radca sanitarny 
Królewskiego Związku Fizyków dr Józef Ferdynand 
Rosenthal. W latach międzywojnia do kręgu inte-
ligencji żydowskiej należeli też lekarze: Matzdorf, 
Preihs i Süssbach Dwaj ostatni mieszkali w domu 
państwa - Respondek przy obecnej ulicy Wielkie 
Przedmieście. Matzdorf mieszkał w willi wcześniej 
należącej do burmistrza Eugena Kasperowskiego, 
 

Zdjęcie willi burmistrza Kasperowskiego,  
później Matzdorfa, potem Schostoka

Sklep rodziny Weigert – dziadków śląskiego noblisty Paula Ehrlicha 



 
 
 
 od lat 40-tych XX w. do doktora Schostoka (obec-
nie pięknie wyremontowana willa z drewnianą al-
tanką przy ul. Pieloka, nieopodal dawnego ZOZ). 

Po spaleniu się bożnicy 14 VI 1887 r. od ude-
rzenia pioruna, w ciągu trzech lat, od 1887 r. do 
1889 r., zbudowano nową synagogę przy Wielkim 
Przedmieściu (naprzeciwko obecnego domu Pań-
stwa Respondek i Zespołu Szkół Dwujęzycznych). 
Prace budowlane rozpoczęto w 1888 r. Powstał 
przepiękny obiekt z czerwonej cegły holenderskiej 
zendrówki, którego kształt i wyposażenie wnę-
trza można częściowo zrekonstruować w oparciu 
o nielicznie zachowane fotografie.

 Synagoga posiadała bogato 
zdobioną fasadę, narożniki jej 
portalu zwieńczone były la-
tarniami - małymi wieżycz-
kami. Świetne oświetlenie 
zapewniały liczne i wielkie 
okna. Trzy cebulaste kopu-
ły, w pośrodku z największą, 
mieniły się z pewnością prze-
pięknie w słońcu, ukazując  
z daleka swoje położenie. 
Wewnątrz, w centralnej czę-
ści, znajdowały się zwoje Tory 
na ścianie skierowanej na 
wschód, w kierunku Jerozo-
limy, umieszczone w „Świę-
tej Arce” – „Aron ha Kodesz”. 
Obok arki po obu stronach 
stały dwie wielkie menory- 
świeczniki siedmioramienne. 
Na jednej ze ścian umieszczo-
no tablicę z nazwiskami 15 
oleskich Żydów, którzy zginęli 
w I wojnie światowej. Czy znaj-
dowała się tam także bima 
- trybuna, z której prowadzo-
no modły, czytano Torę i wy-
głaszano kazania? W Europie 
dominowały wtedy dwa ro-
dzaje synagogi. „Bet ha-kne- 

set” – „dom zgromadzenia”, czyli właściwa bożni-
ca, przeznaczona do odmawiania w niej modlitw 
i innych obrzędów religijnych i „bet ha–midrasz” 
– „dom egzegezy”, gdzie regularnie studiowano 
Pismo Święte. Przypuszczać można, że w Oleśnie 
synagoga odpowiadała pierwszemu przypadko-
wi. Oleska gmina żydowska praktykowała trady-
cję reformowaną stąd prawdopodobnie podium  
- bima stała z przodu, przy ścianie ze zwojami Tory. 
Nabożeństwa sprawowano głównie w języku miej-
scowym, skrócono rytuały, rosnący był współudział 
kobiet, a nawet zarzucono separację płci, wprowa-
dzono muzykę organową i śpiew chóralny.

Synagoga



Nieopodal bożnicy 
znajdował się budynek 
służbowy opiekującego 
się tym domem modli-
twy. Także w jej rejonie, 
przy ówczesnej ulicy 
Grosse Vorstadt/Wlk. 
Przedmieście znajdo- 
wał się Żydowski Dom  
Gminy, w którym mie- 
szkał rabin (budynek 
ten zachował się do 
dnia dzisiejszego).

Synagoga powsta- 
ła dzięki hojności człon- 
ków oleskiej gminy ży-
dowskiej, a szczególnie 
rodziny Schlesinger, sta- 
jąc się świadectwem 
zamożności tej grupy 
wyznaniowej. Jej uro-
czystego otwarcia do-
konał rabbi Blumfeld  
w 1889 r. 

W Oleśnie działa-
ły: Związek Młodzieży 
Żydowskiej, zarządza- 
ny przez kantora Eryka 
Lewina i Kurta Trans- 
lateura oraz Stowarzy- 
szenie Kobiet Żydow-
skich, którego przewo- 
dniczącymi były - Vally 
Schlesinger i Amalie 
Böhm. Sekretarzem by- 
ła Jadwiga Wartenber-
ger (informacje z dokumentu z 1931 r., znalezio-
nego w wieży oleskiego ratusza, spisanego przez 
kantora Eryka Lewina). 

Do przeszłości Olesna należy zaliczyć widok 
idących grupami odświętnie ubranych Żydów, 
zmierzających w sobotni poranek do synagogi na  

 
Wielkim Przedmieściu. Z zachowanych fotografii 
spoglądają piękni, dumni i zamożni - kobiety z nie- 
zwykle starannymi, misternymi fryzurami, bo-
gatymi kapeluszami w futrzanych etolach i męż- 
czyźni w dobrze skrojonych surdutach z nieod-
łącznym kapeluszem i laseczką.

Bożnica

Wnętrze oleskiej synagogi



Olescy żydowscy kupcy i przedsiębiorcy - zdjęcie z 1907 r. 

Winiarna Cassela – miejsce „ekumenicznych spotkań” 



Przełom XIX i XX w. to przepiękny okres w dziejach 
Olesna, koegzystencji nacji, kultur i religii, toleran-
cji, wzajemnego szacunku i zrozumienia dla tych 
odmienności. Wymownym tego świadectwem 
były „ekumeniczne” coniedzielne spotkania w wi-
niarni Cassela, oferującej ok. 30 gatunków wina, 
na partyjce skata ewangelickiego pastora Johanna 
Salzwedela, rabina Blumfelda i katolickiego pro-
boszcza Walentego Morawca (Morawietz). (Lan-
ger J., Geschichtliche Nachrichten, w „Rosenberger 
Tag der Heimat 1957 r. in der Patenstadt Arnsberg, 
Regionaler, spezieller geographischer Bericht für 
den Kreis Rosneberg O/S für das Jahr 1929“). 

Niestety prześladowania ludności żydow-
skiej w Niemczech znacznie zmniejszyły jej liczbę  
w Oleśnie. W 1933 r. było ich już tylko 112 na 6969 
mieszkańców miasta. 

W nocy z 9 na 10 listopada 1938 r. podczas 
akcji – „Reichskristallnacht” („noc kryształowa”) 
faszyści splądrowali domy i sklepy żydowskie 
oraz podpalili oleską synagogę, a ostatni kantor 
Erich Lewin został zmuszony do opuszczenia Ole-
sna. Wywieziono go do obozu w Buchenwaldzie, 
jego żona i córka zginęły w Auschwitz w 1943 r.  
Pozostałej rodzinie i jemu samemu pozwolono 
wyemigrować do Palestyny. Starsi mieszkańcy 
przedwojennego Olesna pamiętają płonącą w li-
stopadową noc bożnicę, którą otoczyli członkowie 
SA (podpalenia synagogi dokonali prawdopodob-
nie hitlerowcy z Kluczborka, bo olescy odmówili), 
pilnując aby przybyła straż pożarna nie podjęła 
akcji ratunkowej, bowiem strażacy mieli jedynie 
strzec sąsiadujących z palącą się synagogą zabu-
dowań. Oto wspomnienie jednego z Oleśnian bę-
dącego w dzieciństwie świadkiem tego wydarzenia:



Mój ojciec pracował na kolei. Poprzez łącz-
ność kolejową otrzymał wiadomość, iż  
w Kluczborku pali się synagoga, niedługo 
po tej informacji zaczęła się palić syna-
goga w Oleśnie. Jako chłopiec pobiegłem  
w miejsce pożaru, gdzie z wielkim trza-
skiem pękały witraże. W końcu zgarnął 
mnie jakiś SS - man, który kazał mi rzucać 
kamieniami w szyby sklepów żydowskich. 
Sprawiało mi to nawet frajdę. Gdy ojciec 
dowiedział się gdzie byłem, wygarbował 
mi skórę.

Nie pozostał po niej żaden ślad - jedynie cu-
dem uratował się jeden ze zwojów oleskiej Tory,  
wywieziony przez dr H. Preissa do Manili. Pod-
czas bombardowania miasta przez Japończyków 
synagoga, w której umieszczono oleską Torę, ule-
gła zniszczeniu. 

Jedyną pozostałością po tej współtworzącej 
niegdyś społeczność Olesna, grupie wyznaniowej 
jest ich cmentarz – kirkut, który zgodnie z trady-
cją żydowską jest miejscem świętym do końca 
świata. Na oleskim kirkucie pozostało wiele ma-
cew - pionowych nagrobków kamiennych z he-
brajskimi lub niemieckimi tekstami i bogatą sym-
boliką. Znajdują się na nich reliefy złamanej palmy, 
rozwartych dłoni, gwiazdy Dawida, uskrzydlonej 
klepsydry czy dzbana. Na szczęście uratowane 
one zostały przed dewastacją i wywozem dla po-
zyskania cennego kamienia. 

Tworzony w latach trzydziestych XX w. nazistowski „ład” dotknął także część katolików. W każdą 
niedzielę w kościele Bożego Ciała odbywało się jedno nabożeństwo mszalne z polskim śpiewem i homi-
lią. Od 1938 r. zakazano używania tego języka i skasowano polskie msze święte. 
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W ostatnich dwóch stuleciach zmieniał się wygląd miasta, jego zabudowa i infrastruktura. Po-
wstawały nowe budowle i warsztaty wytwórcze, pozytywne zmiany następowały w gospo-
darce komunalnej. Zaczęto wznosić budynki z cegły. Odnowiono istniejące już bruki, a w 1824 r.  

wyłożono kostką rynek i wszystkie główne ulice. W 1846 r. wytyczono drogę bitą z rynku w kierunku 
Świercza. Kilka lat później, w 1852 r. położono twardą nawierzchnię na Wielkim Przedmieściu. W 1892 r. 
wybrukowano ponownie rynek i główne ulice. Zadbano o oświetlenie lampami gazowymi centrum mia-
sta (1823 r.), ale prawdziwe pokonanie ciemności nastąpiło w 1923 r., gdy zelektryfikowano Olesno. 

„Wiek pary i elektryczności” 
– zmiany w wyglądzie  
miasta w XIX stuleciu

Rozwój komunikacji przyczynił się do budowy 
i modernizacji dróg. W latach 1852-1853 wyty-
czono szosę z Olesna do Bierdzan, w latach 1864-
1865 do Dobrodzienia, w latach 1870-1872 przez 
Bąków do Kluczborka, w latach 1872-1873 do Bo-
dzanowic, w latach 1873-1874 do Lublińca. Szcze-

gólnie uwidacznia się rozwój kolei, jako główne-
go środka transportu ludzi i towarów. W ciągu 
dwóch lat (1882 -1884) zbudowano linię kolejową 
z Kluczborka przez Olesno do Lublińca oraz oleski 
dworzec kolejowy z czerwonej cegły, z peronami 
oświetlonymi lampami gazowymi. 

Paulinka 



Dworzec kolejowy w 1914 r. 

W latach 1895 - 1896 powstała linia kolejowa 
do Gorzowa Śląskiego - „Paulinka”, przedłużona 
do Zawisnej (Praszka). Nazwano ją od wielkiego 
pieca „Paulina” w Więckowicach. 

Równie ważny, jak rozwój środków transportu, 
był postęp w technikach przekazywania informa-
cji. Do tego celu służyła poczta, telegraf elektrycz-
ny oraz rewolucyjny wynalazek telefonu. W 1840 r. 
wprowadzono „pocztę konną”, która w ciągu 7 go- 
dzin docierała do Opola. Jej budynek i stajnie znaj-
dowały się na Wielkim Przedmieściu. W 1867 r. 
Olesno otrzymało połączenie telefoniczne z Klu-
czborkiem, Lublińcem i Dobrodzieniem. Od 1902 r. 
działała w mieście poczta cesarska, do której  
w 1910 r. dodano dział telekomunikacji. Z tego  

samego roku pochodzi obecny budynek poczty, na 
którego piętrze znajdowało się mieszkanie pocz-
mistrza, na podwórzu garaże dla samochodów  
i autobusów pocztowych. 

Opis statystyczny J. G. Knie podaje informacje  
o istnieniu w Oleśnie w 1828 r. straży pożarnej i re- 
mizy strażackiej, ale ochrona przeciwpożarowa ist-
niała już w naszym mieście pod koniec XVIII w. Wcze-
śniej obowiązek gaszenia pożarów spoczywał na 
członkach cechów rzemieślniczych. Na planie Olesna  
z 1810 r. zaznaczono krzyżykiem budynek remizy 
strażackiej na rynku. J. Lompa pisał: w tym samym 
roku (1770) zbudowano masywnie główny odwach oraz 
remizę strażacką na środku rynku i jako pierwszy budy-
nek w mieście pokryto go dachówkami.



Budynek Straży Pożarnej w Oleśnie na zdjęciu z 1924 r. 



W 1862 r. władze miejskie wydały kolejne za-
rządzenia dotyczące działania straży, które służy-
ły za wzór innym miastom. Strażacy byli umundu-
rowani, dowódcy nosili szarfy, a komisarze rozety. 
Kompanie i oddziały były oznaczone numerami. 
Niemiecka ustawa z 15.12.1932 r. wprowadziła 
trzy rodzaje służb strażackich: straż zawodo-
wą, ochotniczą i przymusową. W latach 80-tych 
XX w. powstało z inicjatywy zbieracza sprzętów 
i pamiątek pożarniczych pana Józefa Trajdosa 
Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnie,  
z siedzibą w Łomnicy. Niestety muzeum obecnie nie 
istnieje. 

Przemiany zachodzące w przemyśle i handlu 
przyczyniły się do rozwoju warsztatów wytwór-
czych na terenie miasta: w 1812 r. zbudowano 

nową słodownię i browar, kolejny, nowy browar 
postawiono w 1850 r., a trzy lata później desty-
lownię. Przed 1870 r. powstały tartaki w Oleśnie. 
Mąkę mieliły cztery młyny wodne na Stobrawie, 
m.in. młyn Buchty i Skowronka. Największą inwe-
stycją na wschód od Odry okazał się budowany w 
latach 1912 - 13 młyn parowy Junga i Riemanna 
przerabiający żyto, jęczmień, pszenicę i owies na 
mąkę, płatki owsiane i kasze, wywożone do Sak-
sonii, Wirtembergii i Berlina. 

Miasto wzbogaciło się o nowe budynki użytecz- 
ności publicznej. W latach 1908 - 1909 powstał 
 duży gmach Powiatowego Urzędu Stanów - staro-
stwa (w połowie XIX w. budynek starego starostwa 
mieścił się przy obecnej ul. Kościuszki). Wzniesio-
no w latach 1913 - 1915 budynek sądu okręgowego 

Budynek sądu przy obecnej ul. Sądowej



Budynek Sądu Rejonowego – zdjęcie współczesne 

Budynek Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie



(wcześniejszy znajdo-
wał się na ul. Jaronia za 
ratuszem). 

W 1871 r. zbudo- 
wano mieską gazow- 
nię, a w 1856 r. więzienie 
dla 200 więźniów przy 
ul. Szywałdzkiej (Koś- 
ciuszki). 

 W 1826 r. zburzo-
no budynek klasztorny 
i bliżej kościoła posta-
wiono nową plebanię. 
W 1895 r. powstała 
Miejska Kasa Oszczęd-
ności. 

W każdym mieście 
niezbędne były służby 
medyczne. Przytułek 
dla chorych mieścił 
się na Małym Przed-
mieściu, nieopodal ko-
ścioła Ciała Chrystu-
sowego, wielokrotnie 
palony i odbudowany.  
W 1846 r. wybudowa-
no drewniany lazaret, 
a w latach 1858 - 59 
na Wielkim Przedmie- 
ściu postawiono nowy, miejski, murowany szpi- 
tal św.  Anny. W 1869 r. dobudowano do niego 
domową kaplicę dla Sióstr Franciszkanek  
Szpitalnych. W latach 1909 – 1912 powstało 
zaplecze gospodarcze, kostnica i kaplica w sty- 
lu neogotyckim. Była ona poświęcona Naj-
świętszej Maryi Pannie i służyła chorym, perso- 
nelowi szpitala oraz mieszkańcom Olesna. 
Szpital był kilkakrotnie odnawiany w latach: 1895-
1896, 1905 r., 1910 r., 1946-1947 i częściowo  
w latach 80 –tych XX w. Funkcjonował on jeszcze 
do 1997 r., mimo oddania do użytku nowego 
szpitala. Popadający w ruinę opustoszały budy- 
 

 
nek po wielu latach został przekształcony w dys- 
kont handlowy. Miłośnicy Kaplicy Starego Szpitala 
uratowali ją przez unicestwieniem. Obecnie trwa 
rewitalizacja tej kaplicy. 

Od 1908 r. w mieście funkcjonował siero-
ciniec „Błogosławieństwa Bożego”, nad którym 
opiekę przejęły Siostry Boromeuszki ze Zgroma-
dzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza 
(przebywały w Oleśnie od lat 60-tych XIX w.).  
Mieścił się on do 1945 r. na Wielkim Przedmieściu, 
w obecnym budynku Szkoły Muzycznej. Siostry 
prowadziły także katolickie przedszkole i bibliote-
kę im. Karola Boromeusza. 



Konsekwencją postępu cywilizacyjnego było 
rozwijające się szkolnictwo. Potrzeby kształcenia 
nauczycieli dla nowo powstałych szkół sprawiły, 
że w 1873 r. otwarto 2 i 3 - letnią preparandę (kurs 
przygotowawczy) i 3-letnie seminarium nauczy-
cielskie, które w 1879 r. przeniesiono do budyn-
ku po koszarach wojskowych na Seminarstrasse, 
przy obecnej ulicy Sądowej. Te formy kształcenia 
połączono w 1913 r. w sześcioklasowe semina-
rium, funkcjonujące do 1926 r. Królewskie Kato-
lickie Seminarium Nauczycielskie było pierwszą 
placówką na Górnym Śląsku przygotowującą do 
pracy i studiów nauczycielskich. Równocześnie  
w 1922 r. otwarto nowoczesną tzw. „Szkołę Nadbu-
dowaną” (Aufbauschule) - Państwową Szkołę Do-
kształcającą o programie gimnazjalnym, lokum jej 
nadal znajdowało się w gmachu zlikwidowanego 
seminarium. Od 1932 r. zaczęto też tworzyć tam 
Zreformowane Gimnazjum Realne, przekształ-
cone od 1938 r. w Miejską Szkołę dla Chłopców 
im. gen. K. Hoefera (Generał dywizji Karl Hoefer Siostry Boromeuszki na zdjęciu z 1937 r. 

Katolicka Szkoła Powszechna na zdjęciu z 1907 r. 



był przewodniczącym niemieckiej samoobrony  
Górnego Śląska w okresie plebiscytu). Zastąpiła 
ona od 1939 r. stopniowo likwidowane klasy Pań-
stwowej Szkoły Dokształcającej. Szkoła była zre-
formowanym gimnazjum realnym, pomimo nazwy 
zostając nadal koedukacyjną. 

W 1903 r. zbudowano Katolicką Szkołę Po-
wszechną, przekształconą w czasie II wojny świa-
towej w Niemiecką Szkołę Narodową (włączono do 
niej szkołę ewangelicką). Powstała ona w sąsiedz-
twie kościoła Ciała Chrystusowego. Burmistrz Eu-
gen Kasperowski wyraził zgodę na użycie do jej bu-

dowy średniowiecznych cegieł z rozebranego muru 
miejskiego. Mieści się tam obecnie Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki. 

W latach 1908 – 1935 młodzież mogła kształ-
cić się także w Wyższej Szkole Koedukacyjnej (przy 
ul. Lompy, obok poczty). 

W latach 1861 - 1944 działała w Oleśnie Ku-
piecka Szkoła Dokształcająca, a od 1927 r. Szkoła 
Rolnicza i mieszcząca się w niej Szkoła Gospodar-
stwa Domowego dla Dziewcząt, usytuowane obok 
starostwa naprzeciwko cmentarza. 



Wzrost liczby mieszkańców w XIX w. sprawił, 
że zaczęło brakować miejsc pochówku na dotych-
czasowych cmentarzach wokół kościołów. Jedną 
z pozostałości po nich jest wyłaniająca się z po-
śród zieleni okalającej wzgórze kościoła Bożego 
Ciała, ledwo zauważalna płyta nagrobna żony ole-
skiego radcy prawnego Carla Ferdinanda Richtera  
z napisem: „Henriette Wilhelmine Wiesner. Geb. d. 
21.December 1770 zu Hausdorf i d. Lausitz, vere-
hel. Justizräthinn Richter, gest. d. 16. Januar 1844 
zu Rosenberg” – „Henrietta Wilhelmina Wiesner. 
ur. 21 grudnia 1770 r. w Hausdorf, żona radcy 
prawnego Richter, zm. 16 stycznia 1844 r. w Ole-
śnie”. Miasto potrzebowało dużego komunalnego 
cmentarza, którego otwarcie nastąpiło w 1858 r. 

Jednym z najstarszych grobów oleskiego 
cmentarza jest mogiła dwóch francuskich jeńców 
wojennych z wojny francusko – pruskiej. Na krzy-
żu odnowionego pomnika znajduje się napis: Leon 
Remix i Piers David, „A la Memoire des Soldats 
francais decedes en 1870 - 1871” - „Pamięci żoł-
nierzy francuskich wojny 1870 - 1871”.

Ofiarom tej wojny miasto postawiło w 1885 r. 
pomnik w kształcie wysokiej kolumny zwieńczo-
nej pruskim orłem. Stał on do 1945 r. na środku 
parku, na przecięciu alejek. 

Pomnik poświęcony wojnie  
francusko-pruskiej w miejskim parku

Wieża ciśnień w latach 30. XX w. 



W następnym stuleciu trzeba było unowocze-
śnić i inne obiekty komunalne. Zwiększenie zużycia 
wody i problemy z usuwaniem nieczystości i odpa-
dów wymusiły w 1924 r. modernizację kanaliza-
cji miejskiej, postawienie w 1927 r. wieży ciśnień 
i wybudowanie w latach 1934-1936 oczyszczalni 
ścieków.

Od 1891 r. do 1927 r. niezwykle aktywnym 
włodarzem miasta był Eugen Kasperowski, który 
pełnił urząd burmistrza przez 36 lat. Zasłużony 
gospodarz Olesna przyczynił się do zelektryfiko-
wania miasta, zmodernizowania szpitala miejskie-

go, budowy sali gimnastycznej przy Seminarium 
Nauczycielskim, Katolickiej Szkoły Powszechnej, 
wzniesienia budynku Urzędu Skarbowego przy ul. 
Dworcowej, siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej 
z garażami, wybrukowania rynku i głównych ulic, 
zorganizowania Domu Opieki Społecznej (budynek 
obecnej szkoły muzycznej), a także zakupienia dla 
miasta 10 ha gruntów za budynkiem dzisiejszego 
MDK. Popierał inwestycje gospodarcze – powsta-
nie w Oleśnie największego wzdłuż prawobrzeż-
nej Odry młynu parowego - Junga i Riemana. 

Grób żołnierzy francuskich z wojny francusko-pruskiej. 



Kościół pw. Bożego Ciała



Wzrastające funkcje rozwijającego się 
dynamicznie Olesna na przełomie XIX 
i XX w. pociągały za sobą konieczność 

zaspokojenia potrzeb nie tylko materialnych, 
ale i duchowych powiększającej się liczby jego 
mieszkańców. Kościół parafialny pw. św. Micha-
ła okazał się za mały, stąd na miejscu drewnia-
nego kościółka Ciała Chrystusowego postano-
wiono wznieść okazałą neobarokową świątynię 
pw. Bożego Ciała (drewniany kościół przeniesio-
no do Gronowic, gdzie spłonął w 1995 r.). Inicja-
torem postawienia nowej świątyni parafialnej 
był ksiądz proboszcz Bruno Alexander. Budowę 
rozpoczęła w 1909 r. firma z Kluczborka pod kie-
rownictwem królewskiego mistrza budowlane-
go rejencji opolskiej Gustawa Schmidta, a ukoń-
czono ją 25 marca 1913 r. W tym samym roku 18 
października kardynał Jerzy (Georg) Kopp z Wro-
cławia dokonał konsekracji nowej świątyni. Pro-
boszcz B. Alexander został wtedy wyniesiony do 
godności honorowego dziekana. Kardynał Kopp 
ofiarował 30 tysięcy marek na budowę kościoła 
oraz 10 tysięcy marek na zabudowę jego oto-
czenia. Kościołem parafialnym został on dopiero 
w 1935 r. za pasterzowania księdza Pawła Foika. 

 Ta świątynia jest monumentalną, pełną 
harmonii i światła budowlą, o powierzchni 1500 
m², powstałą na planie krzyża łacińskiego. Do 
prezbiterium przylegają dwie zakrystie pokryte 
kopułami. W ołtarzu głównym z 1913 r. króluje 
wielki olejny obraz, namalowany przez T. Tisba-
cha przedstawiający ostatnią wieczerzę Chry-
stusa rozdającego apostołom Chleb życia. Obraz 
kościołowi ofiarował wikariusz oleskiej parafii 
ks. Wiktor Przylas. 



Pod nim złocone tabernakulum zwieńczone 
lampką oliwną o motywach orientalnych. Nad ob-
razem w centralnej części w girlandzie srebrnych 
obłoków apoteoza Ducha Świętego otoczonego 
puttami. Zwieńczeniem ołtarza są dwie umiesz-
czone w pozycji siedzącej rzeźby: od lewej św. 
Rocha z pieskiem u nogi i od prawej św. Jana Ne-
pomucena z krzyżem w ręku. Po bokach ołtarza 
nad bramkami umiejscowiono dwie majestatycz-
ne drewniane rzeźby: patrona oleskich kanoników 
św. Augustyna w szatach pontyfikalnych trzyma-
jącego pastorał i płonące serce oraz długowłose-
go św. Jana Ewangelisty z księgą, gęsim piórem 
i atrybutem orła u stóp.

Ołtarze boczne z 1914 r. poświęcono Matce 
Bożej Różańcowej (miasto róż) i Jej oblubieńcowi 
św. Józefowi. Obrazy olejne namalował P. Asbach. 
Wizerunek NMP otaczają w tondach (medalionach) 
muzykujące anioły. Od ołtarza po prawej stronie 
zawieszono kopię ikony, otoczonej pradawnym 
kultem - Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Ob-
raz ten jest owocem rekolekcji parafialnych, prze-
prowadzonych przez ojców redemptorystów. Co 
środę odprawia się się przed nim nowennę maryj-
ną. W ołtarzu św. Józefa umieszczono pomalowa-
ne na biało figury: jednego z najstarszych patro-
nów Olesna św. Feliksa z Cantalice trzymającego 
Dzieciątko, z napisem u podstawy „Patronus” i św. 
Teresy od Jezusa z Avilla, wielkiej hiszpańskiej mi-
styczki i reformatorki Karmelu. Po bokach tego oł-
tarza umieszczono figury św. Franciszka z Asyżu  
z krzyżem w ręku i św. Antoniego z Padwy trzy-
mającego Dzieciątko. Kościół zdobią przepiękne 
plafony (malowidła sufitowe): nad prezbiterium 
są to Anioły w glorii nieba, w kopule nad skrzyżo-
waniem naw widzimy Wniebowstąpienie Chrystusa, 
nad ołtarzem Matki Boskiej Różańcowej zostało 
namalowane Zesłanie Ducha Świętego, a nad ołta-
rzem św. Józefa – Zmartwychwstanie. Nad chórem 
znajduje się fresk Pokłonu Trzech Króli, za nim w kie-
runku nawy Dwunastoletni Jezus nauczający w świą-
tyni, dalej przedstawiono Cud w Kanie Galilejskiej  
i Ukrzyżowanie Chrystusa. Kościół posiada piękne 

witraże, w tym cztery figuralne. Po prawej stronie 
w transepcie (nawie poprzecznej) umieszczono wi-
traż przedstawiający św. Jadwigę Śląską i św. An-
toniego, po lewej stronie św. Klarę i św. Francisz-
ka z Asyżu. U szczytu bogato zdobionej ambony  
z przepysznym baldachimem umieszczona zo-
stała wyjątkowo piękna rzeźba Maryi Królowej  
z Dzieciątkiem i berłem w ręku w płomienistej au-
reoli. Kazalnicę zdobią trzy płaskorzeźby przed-
stawiające: św. Rodzinę, Zmartwychwstanie i mo-
dlitwę Chrystusa w Ogrójcu.

Organy z bogatym prospektem wyróżnia ba-
lustrada z wkomponowanymi dwoma popiersiami 
architekta kościoła Tomasza Skalca i jego budow-
niczego proboszcza Brunona Alexandra. 

Jedyną pozostałością pierwotnego drewnia-
nego kościoła jest obraz Matki Bożej otaczany 
kultem wiernych, umieszczony w ołtarzu kapli-
cy Lumen Fidei, którą przebudował z okazji 100 
- lecia świątyni parfialnej w 2013 r. proboszcz 
Walter Lenart. W 2017 r. polecił odnowić elewa- 
cję kościoła, w 2018 r. odmalowano świątynię. 
Kościół wyposażony jest w harmonizujące z wy-
strojem wnętrza neobarokowe konfesjonały 
i chrzcielnicę. W 1961 r. przeprowadzono jego re-
nowację (ks. G. Łysik), w latach 80 - tych i 90 - tych 
XX w. prałat Z. Donarski polecił wykonać wiele 
prac remontowych (malowanie, pokrycie dachu 
miedzią, otynkowanie z zewnątrz, zawieszenie 
dzwonów „Św. Michał”, „Św. Anna”, „Boże Ciało”). 
Budowniczy tej pięknej świątyni ks. Bruno Ale-
xander ur. 24 września 1869 r. w Rybniku, świę-
cenia kapłańskie otrzymał w 1894 r. Dwa lata 
później wykładał religię w katolickim Seminarium 
Nauczycielskim w Oleśnie. W latach 1902 – 1916 
pełnił funkcje oleskiego proboszcza, dbając rów-
nocześnie o wiernych w poszczególnych wioskach 
parafii. Sprowadził w 1905 r. do Borek Wielkich oj-
ców franciszkanów. Pod jego nadzorem wybudo-
wano kościół pod wezwaniem Serca Jezusowego 
w Chudobie. Przyczynił się do erygowania nowej 
parafii w Starym Oleśnie. Przeprowadził także 
remonty kościołów św. Michała i św. Anny oraz 



kolumny maryjnej na Rynku. Był dziekanem de-
kanatu oleskiego. Żył zaledwie 47 lat. Został po- 
strzelony, a pocisk tkwiący do końca życia w jego 
szyi powodował pogarszanie stanu zdrowia.  
Zmarł 1 marca 1916 r. w Oleśnie i został pochowa- 
ny na cmentarzu komunalnym. W roku 1997 prze- 

niesiono jego szczątki do mogiły przy kościele pa-
rafialnym. Odtąd zasłużony proboszcz spoczywa 
obok swojego wielkiego dzieła życia. Ulica w po-
bliżu kościoła Bożego Ciała została nazwana ulicą 
księdza Brunona Alexandra. 

Popiersie Brunona Alexandra na balustradzie chóru kościoła Bożego Ciała



Rok po zbudowaniu nowej parafialnej świątyni zaczęła się I wojna światowa (1914 - 1918), której 
pierwszą z ponad 10 milionów ofiar okazał się szeregowy żołnierz Paul Grun zabity przez Koza-
ków w 1914 r. na „Amcie” we wsi Bodzanowice w pobliżu Olesna. Aby upamiętnić to wydarzenie,  

w okresie hitlerowskim, Bodzanowice nazwano Grunsruh - miejsce spoczynku żołnierza Gruna,  
(J. Kolisko, Der erste Gefallene des Weltkrieges ruht in Botzanowitz, „Heimat - Kalender des Kreises Rosen- 
berg O-S" 1934).

Pomnik Powrotu Ziem Piastowskich do Macierzy



Jako leżące u granic Cesarstwa Niemieckiego -  
Olesno stało się miastem lazaretowym, bowiem 
urządzono w nim rezerwowe szpitale wojskowe – 
lazarety dla żołnierzy różnych narodowości z fron-
tu wschodniego. Mieściły się one w szpitalu świętej  
 

Anny, w hotelu Vogt`a (obecnym MDK), w ewange-
lickim domu parafialnym, w baraku nieopodal cmen-
tarza i w gmachu więzienia miejskiego. Około 73000 
rannych żołnierzy opiekowali się: lekarze i członki-
nie Oleskiego Patriotycznego Stowarzyszenia Ko-
biet, zakonnice katolickie, ewangelickie diakonisy, 
pomocnicy Czerwonego Krzyża, proboszcz Bruno 
Alexander, wikary Paweł Foik i pastor Maksimilian 

Sękowski z siostrą Elżbietą (Elisabeth Sekowski, 
Erinnerungen an meine Lasarettäigeit in dem Jahren 
1914 bis 1918 in Rosenberg OS, „Heimat - Kalender 
des Kreises Rosenberg O-S”1941). 

      Na frontach I wojny światowej zginęło 
194 Oleśnian. W roku 1914 – 33 osoby, 
1915 – 45 osób, 1916 – 40 osób, 1917 
– 30 osób, 1918 – 46 osób. Dla ich upa-
miętnienia wzniesiono przed cmentarzem  
w 1923 r. okazały pomnik z motywem 
miecza. W jego fundamencie umieszczono 
urnę z nazwiskami 194 poległych oleskich 
żołnierzy. Niestety pomnik został znisz-
czony przez wkraczającą do Olesna Armię 
Czerwoną. Na jego miejscu postawio-
no czerwonoarmistom w 1945 r. obelisk 
zwieńczony pięcioramienną gwiazdą. Po 
ekshumacji zwłok żołnierzy radzieckich  
i przewiezieniu ich do Kluczborka w 1965 r.  
stanął tam kolejny już trzeci pomnik  
w kształcie dwóch orłów symbolizujący 
złączenie Olesna z polską Macierzą. 

Na cmentarzu komunalnym znajdu-
je się około 296 grobów żołnierzy - ofiar 
I wojny światowej, różnych narodowości  
- Niemców, Austriaków, Węgrów, Rosjan, 
Serbów i Czecha. Byli to zmarli ranni, le-
czeni w oleskich szpitalach polowych. Mo-
giły katolików i ewangelików są zwień-
czone żelaznymi krzyżami oficerskimi,  
o rozszerzonych końcach, a wyznawców 
prawosławia krzyżami równoramienny-
mi, prostymi. Poświecono im krzyż z pła-
skorzeźbą żołnierza i tekstem ze Starego  
Testamentu, z II Księgi Machabejskiej :

„Seele und Leib, Gab ich für das Vaterland und se-
ine Gesetzes” – „Duszę i ciało dałem za Ojczyznę 
i jej prawa”. 

Jeden z nagrobków wyróżnia się porcelano-
wą tabliczką z napisem: Heinrich Paprotny, ur.  
w 1891 r., zm. 13.10.1918 r. Jest to grób mieszkań-
ca Ziemi Oleskiej, poległego w I wojnie światowej. 



 Warunki życia podczas wojny i po jej zakończeniu nie były łatwe. Tak jak w innych miastach  
w Oleśnie magistrat wydawał „zastępcze” pieniądze papierowe (Notgeld) w kształcie żółtych tektu- 
rek. Drukowano je jednostronnie z pieczątką magistratu i podpisami burmistrza Olesna Kasperowskiego  
i jednego ze skarbników. 



Pomnik Powstańców Śląskich na cmentarzu komunalnym

 Wojna nie rozwiązała wszystkich problemów 
Górnego Śląska. Sąsiadujący z kwaterą poległych 
żołnierzy, pomnik powstańców śląskich stał się 
świadectwem burzliwych lat - trzech powstań 
śląskich (1919, 1920, 1921). Nad grobem powstań-
ców: Bukowskiego, Franciszka Dragona, Piotra 
Marona, Josefa Stebinskiego, Michała Wyrwicha, 
Josefa Mazura i 6 nieznanych z nazwiska w 1971 r. 
wzniesiono monument z napisem: „Cześć i chwała 
powstańcom śląskim”.

Na oleskim cmentarzu komunalnym znajduje 
się również grób powstańca Feliksa Stróżyka, do-
wódcy IV kompanii wchodzącej w skład IV batalio-
nu oleskiego podgrupy „Butrym”. Powstańcy ślą-
scy patronują Publicznej Szkole Podstawowej nr 
3 i jednej z ulic, a Oleska Biblioteka Publiczna nosi 
imię poety i powstańca Jakuba Alberta Pieloka. 

Jana Pieloka z Wysokiej, współzałożyciela oleskie-
go Banku Ludowego i Spółdzielni Rolnik, działacza  
w okresie plebiscytu i powstań śląskich oraz kierow-
nika oleskiego oddziału powiatowego Związku Pola-
ków w Niemczech, upamiętnia główna ulica miasta. 

Na mocy Traktatu Wersalskiego o przynależ-
ności Górnego Śląska miał zadecydować plebiscyt. 
Jeszcze przed wydaniem ostatecznego werdyktu 
w nocy 7/8 czerwca 1919 r. wybuchło tzw. po-
wstanie oleskie. Działacze oleskiej POW - Polskiej 
Organizacji Wojskowej Górnego Śląska (komen-
dant Jan Przybyłek, Franciszek Kawula) dążąc do 
włączenia oleskiego do państwa polskiego, zdecy-
dowali się na zbrojne powstanie. Powstanie roz-
poczęło się z soboty na niedzielę Zielonych Świąt 
7/8 czerwca 1919 r. i zakończyło się niepowo-
dzeniem. Powstańcy kierowani przez Walentyna  



Sojkę z Łowoszowa, Franciszka Grobelnego z Ole-
sna i Augustyna Koja z Zębowic mieli zerwać łącz-
ność telefoniczną pomiędzy Olesnem a innymi 
miejscowościami i zaminować most pod Sowczy-
cami. W leśniczówce w Łowoszowie nie znaleźli 
spodziewanej tam broni, wobec czego zaniechali 
planowanego uderzenia na niemiecką baterię ar-
tylerii w Wojciechowie. Oleski landradt (starosta) 
von Deines powiadomił o wypadkach prezydenta 
rejencji w Opolu. Na teren powiatu wkroczyło woj-

sko niemieckie, rozpoczęły się rewizje, aresztowa-
nia i przesłuchania 16 powstańców.

Kolejno po sobie następujące dwa powstania 
śląskie nie przyniosły rozstrzygnięcia. Zaostrzy-
ła się sytuacja narodowościowa, agitacja i walka 
przedplebiscytowa. Konflikty przebiegały niejed-
nokrotnie przez rodziny: 

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie



... po kilka razy dziennie i nocą przychodzili niemieccy żandarmi i szukali mojego ojca - po-
wstańca. Częstowali cukierkami dzieci i wypytywali o niego. Przez kilka nocy stał pod do-
mem żandarm, faktycznie mój ojciec był cały czas w domu. Siedział w komórce za kuchnią, 
której drzwi babcia i mama zakryły szafą, a wszystko w ścisłej tajemnicy przed dziećmi. 
Według odczucia mojej mamy, uratowały tatę rodzinne modlitwy i różaniec. Po zakończe-
niu obstawy stwierdzili, że to cud, bo małe okienko z komory widoczne z podwórka, nie 
było przez żandarmów zauważone (z pamiętnika Aleksandra Dybały). 

Żołnierze Grenzschutzu zastrzelili znanego działacza polskiego Izydora Murka w Kadłubie Wolnym, 
podczas jego ucieczki z domu. Z kolei powstańcy plądrowali miejscowe sklepy i uwięzili wielce zasłużo-
nego dla miasta oleskiego pastora Maximiliana Sękowskiego, którego uwolniły dopiero oddziały Selbst-
schutzu (Samoobrony). 

Powstańcy śląscy w rejonie Starego Olesna



Wymowne było zdarzenie związane z postacią 
Józefy Liberkowej, odważnej kobiety, która podczas 
manifestacji propolskiej w Oleśnie, zaatakowana 
przez bojówkarzy dzielnie broniła biało - czerwo-
nego sztandaru. Wleczona po bruku, nie dała sobie 
odebrać flagi, zwinęła ją i schowała pod fartuch. Do-
piero interwencja wojsk francuskich i brytyjskich do-
prowadziła do względnego spokoju w mieście. 

Podczas jednego z wieców w Oleśnie ksiądz 
Paweł Kuczka, wdrapał się na gazową latarnię na 
rynku, wygłaszając z niej patriotyczne przemówie-
nie, za co został dotkliwie pobity przez żołnierzy 
Grenzschutzu. Ks. Kuczka proboszcz w Wysokiej 
znany z aktywnej działalności na rzecz chrześci-
jańskiego Centrum i Koła Polskiego współdziałał  
z Wojciechem Korfantym. W 1912 r. kandydował 
do niemieckiego parlamentu z koła mniejszo-
ści polskiej. Był współtwórcą Banku Ludowego  
w Oleśnie (1911 r.) Propagował kulturę polską  
i śląską poprzez organizację chórów, teatrów, spo-
tkań, wieczornic i odczytów. W latach 1919 - 1920 
stał na czele Powiatowej Rady Ludowej. Aresz-
towany w 1919 r. W czasie plebiscytu prowadził 
 wiece w powiecie kluczborskim i oleskim. W 1922 r.  
musiał opuścić Oleskie i przenieść się na polski 
Górny Śląsk, gdzie zmarł w 1948 r., pełniąc funkcję 
proboszcza w Kamieniu koło Pszczyny. Został od-
znaczony orderem Polonia Restituta. 

W dobie powstań miało miejsce zamordowa-
nie niemieckiego proboszcza nowo powstałej parafii 
w Starym Oleśnie, księdza Franciszka Marxa, któ-
ry bronił praw ludności śląskiej do języka polskiego  
i oddawania głosów podczas plebiscytu zgodnych 
z poczuciem narodowościowym. Czynił to także na 
łamach prasy, stając się poniekąd trybunem lud-
ności wiejskiej. Wywołał tym gniew miejscowych 
niemieckich posiadaczy ziemskich i nacjonalistów, 
którzy podczas III powstania śląskiego 11.05.1921 r. 
dokonali bestialskiego mordu na jego osobie. Ok. 30-
40 uzbrojonych ludzi wtargnęło w nocy na plebanię, 
uprowadziło księdza do lasu i zamordowało, a jego 
zwłoki spaliło w gazowni w Kluczborku. Ks. Marx  
w latach 1904 - 1905 był wikarym w Oleśnie. 

Plebiscyt na Górnym Śląsku odbył się 20 mar-
ca 1921 r. Jego wyniki (ok. 60% głosów za Niemca-
mi, 40 % za Polską) wskazywały na pozostawie-
nie Niemcom niemal całego spornego terytorium.  
W Oleśnie na 3767 głosujących 3286 osób oddało 
głos za Niemcami, co stanowiło 87%, a 473 miesz-
kańców czyli 13% głosowało za Polską. 

Kolejne, III powstanie objęło również Olesno 
i tereny jego powiatu już w nocy z 2/3 maja 1921 r.  
Miasto zajęte przez powstańców 5 maja 1921 r. 
było atakowane na północnym odcinku przez woj-
ska niemieckie. W dniach od 8 do 12 maja siły nie-
mieckie kilkakrotnie próbowały je bezskutecznie 
zdobyć. 

W dniu 22 maja trzy kompanie batalionu „Ro-
senberg” zaatakowały Olesno, bronione przez  
5 batalion porucznika Kaliny i 5 kompanię 1 bata-
lionu z Podgrupy „Butrym”. Gdy wojska niemiec-
kie wdarły się do Olesna, powstańcy wysadzili 
mosty, centralę telefoniczną i dworzec kolejowy, 
aby utrudnić akcję niemieckiemu pociągowi pan-
cernemu grupy „Nord”. Detonacja była tak silna, 
że dworzec rozerwało, a bilety i dokumenty roz-
sypały się niemal po całym Oleśnie. Wieczorem  
6 i 7 kompania z batalionu kpt. Eberhadrta ponow-
nie zaatakowały miasto. Powstańcom przybył  
z pomocą pluton artylerii por. Westfalewicza, sta-
cjonujący w Borkach Wielkich. Dla przywrócenia 
porządku 7 czerwca 1921 r. do Olesna wkroczyło 
wojsko angielskie.

 Podział Górnego Śląska zatwierdzono w paź-
dzierniku 1921 r. (Niemcy otrzymały 71%, Polska 
29% obszaru, w tym dość uprzemysłowionego). 
Wiele ważniejszych ośrodków przypadło Niem-
com - Opole, Bytom, Gliwice, Strzelce Opolskie, 
Gogolin, Kluczbork oraz Olesno, Gorzów i Dobro-
dzień. W rejonie Bodzanowic nad rzeką Liswartą 
znajdowała się granica pomiędzy dwoma pań-
stwami. Prosna i Liswarta (Bodzanowice, Kiki) 
stały się rzekami granicznymi. Do Olesna oddziały 
Reichswehry weszły 26 czerwca 1922 r. 



Ruiny wysadzonego w 1921 r. przez powstańców dworca kolejowego 



Po tak burzliwym okresie stopniowo do życia powracała normalność z wszystkimi jej blaskami  
i cieniami, a zmęczeni ludzie chcieli nieco powetować sobie ciężkie lata wojny poprzez różne formy 
uprzyjemniania czasu wolnego. Uprawiano sport, wyjeżdżano poza miasto do Siedmiu Źródeł, do 

Dobrego Źródła w Leśnej i na Smugi. 

Coraz szerszym kręgom społecznym rozrywki dostarczały kino i prasa. Od 1925 r. Olesno miało 
stadion miejski, w latach 1935 - 1936 zbudowano basen. W skład tego imponującego kąpieliska wcho-
dziły: basen do pływania dla dorosłych, basen dla dzieci, kabiny z wannami, garderoby, trampoliny, kort 
tenisowy, restauracja i letnia kawiarnia z werandą. 



Oleski basen. Wejście do basenu 
– zdjęcia z lat 30. XX w. 

W latach 20 - tych i 30 – tych działał w mieście Oleski 
Klub Samochodowy, Oleski Związek Gimnastyczny i Zwią-
zek Sportowy Olesno. W 1932 r. powstało kino Neumanna 
na rogu rynku i obecnej ul. Reymonta, w 1939 r. Neumann 
zakupił dom na Wielkim Przedmieściu i wybudował kino 
„Ro-Li” (Rosenbereger Lichtspiele). Życie towarzyskie kwitło  
w licznych hotelach z restauracjami, kawiarniach i gospodach 
takich jak: „Hotel Rome” Baginsky przy rynku, „Hotel Potrz” 
przemianowany na „Hotel Przy Poczcie”, „Hotel Dworcowy”, 
Hotel Vogta „Król Prus”, przekształcony w latach 1935-36 
w „Haus der Heimat” (Dom Regionalny) z salą koncertową, 
holem i strzelnicą za budynkiem. Obecnie mieści się w nim 
Miejski Dom Kultury. W 1931 r. przemawiał w nim kanclerz 
Niemiec Heinrich Bruenig. 

Miejscem pokrzepienia dla mieszkańców był także „Le-
śny Dom Wypoczynkowy”, znajdujący się niedaleko kościoła św. Anny, gospoda „Obok Kolei Okręgowej”, 
gospoda na Solnym Rynku, Gospoda Hermana, późniejsza Langnera, usytuowana naprzeciwko kościoła 
Bożego Ciała, Gospoda Poheide, Gospoda Bartosa niedaleko sądu, czy „Gospoda do Siedmiu Źródeł”. Na 
kawę i ciastko szło się do Kawiarni Sachta (na rogu obecnych ulic Kościuszki i Labora) lub do cukierni Flo-
riana z pięknym ogródkiem na Małym Przedmieściu. W gospodzie należącej do wieloletniego oleskiego 
króla strzeleckiego Józefa Nagla (obecnie „Hotel Aleksandra”) gromadził się miejscowy establissement. 
Do 1945 r. było w Oleśnie, w Łowoszowie, Wojciechowie, na Grodzisku i Świerczu ok. 40 karczm, gospód 
i restauracji! 

Miejski Dom Kultury



Oleskie karczmy, hotele, gospody i restauracje w latach 30. i na pocz. lat 40. XX w. 
(w niektórych nazwach mogą wystąpić drobne nieścisłości)

L.p Nazwisko i imię Strasse Ulica Wyznanie  
właściciela

1. Nagel Josef Grosse Vorstadt Wielkie Przedmieście ewangelickie

2. Haus der Heimat – Wagner Grosse Vorstadt Wielkie Przedmieście ewangelickie

3. Mikula Johann Grosse Vorstadt Wielkie Przedmieście katolickie

4. Piontek Walter Oppelner Land-
strasse Opolska ewangelickie

5. Franke Ernest Schulstrasse Lompy/Solny Rynek katolickie

6. Lepse Johann Schulstrasse Lompy katolickie

7. Nisar Schenke Schulstrasse Lompy katolickie

8. Kalus Karl Schulstrasse Lompy ewangelickie

9. Gorok Ludwig Herrenstrasse Reymonta katolickie

10. Hotel Potrz, potem Hotel 
przy Poczcie (H. Kirschner) Herrenstrasse Reymonta katolickie

11. Kochmann K. Strasse der SA Armii Krajowej mojżeszowe

12. Gomolok Franz Strasse der SA Armii Krajowej katolickie

13. Wagner Karl Strasse der SA Armii Krajowej ewangelickie

14. Freund i sp. Ring Rynek mojżeszowe

15.
Ciba (Cziba) Erich – Zajazd  

pod Koroną Cesarza  
(wcześniej należał do Kluski)

Ring Rynek ewangelickie

16. Hotel de Rome  
Baginsky Sigmund Ring Rynek mojżeszowe

17. Poheide Wilhelm Ring Rynek ewangelickie

18. Lerer Edmund Ring Rynek mojżeszowe

19. Sachta Seweryn Schönwalder Str. Kościuszki katolickie

20. Wilch Ludwig Schönwalder Str. Kościuszki ewangelickie



L.p Nazwisko i imię Strasse Ulica Wyznanie  
właściciela

21. Böhm Josef Schönwalder Str. Kościuszki mojżeszowe

22. Mainka Weinschenke Schönwalder Str. Kościuszki ewangelickie

23. Antlauf Franz Kleine Vorstadt Małe Przedmieście katolickie

24. Florian Karl Kleine Vorstadt Małe Przedmieście katolickie

25. Sekel Bahnhofstrasse Dworcowa mojżeszowe

26. Kobiołka Robert Bahnhofstrasse Dworcowa katolickie

27. Langner Richard Bahnhofstrasse Pieloka katolickie

28. Rzepka Jan Landsberger 
Strasse Powstańców śląskich ewangelickie

29. Wald Heim E. Volkmer
Leśny Dom Wypoczynkowy

Landsberger 
Strasse Gorzowska katolickie

30. Franzek (Fronczek) Felix Siebenquellen Siedem Źródeł katolickie

31. Jagoda Peter Hotel Dworcowy Bahnhofstrasse Dworcowa katolickie

32. Lokal Pohla Bahnhofstrasse Dworcowa ewangelickie

33. Karenberg an der Kleinbahn Kolejowa ewangelickie

34. Kobiołka, Skowronek Schreiberweg Skowronkowa 
/Słoneczna katolickie

35. Srokos Jakub Schönwald Świercze katolickie

36. Jochem Johann Rosenheim Grodzisko katolickie

37. Zoremba Johann Albrechtsdorf Wojciechów katolickie

38. Rospondek Albrechtsdorf Wojciechów katolickie

39. Smyrek Julius Lauschen Łowoszów katolickie

40. Gospoda Bartosa Schönwalder str. Kościuszki



W tych licznych hotelach, oberżach 
i restauracjach zatrzymywali się przy-
bywający do Olesna handlowcy i klienci.  
W mieście odbywały się często duże jar-
marki i targi zwierzęce, a co wtorek i piątek 
jego rynek zapełniał się straganami i sto-
iskami z warzywami, owocami, nabiałem, 
kwiatami, piernikami i innymi wypiekami. 

Z Olesna pochodzili światowej sławy 
artyści - lilipucie rodzeństwo Glauerów: 
Henryk, Bruno i Paweł. Założyli oni słyn-
ny zespół „Glauer Liliputaner – Trupe” wy-
stępujący wraz z cyrkiem, variete i własną 
orkiestrą niemal na całym świecie, m.in.: 
w Niemczech, Austrii, Francji, Anglii, Rosji 
(przed carem Mikołajem II), Skandynawii, 
Holandii, w USA, Japonii, Włoszech, Turcji, 
Egipcie i wielu innych. Odwiedzali często 
rodzinne miasto. 

W mieście działały różnorodne sto-
warzyszenia i organizacje społeczne m.in.: 
Katolicki Związek Młodzieży i Młodych 
Mężczyzn, Ewangelicki Związek Młodzieży 
Olesno O.S., Patriotyczne Stowarzyszenie 
Kobiet, Towarzystwo Weteranów I Wojny 
Światowej, Katolickie Stowarzyszenie Cze-
ladników, Stowarzyszenie Kupców, Mło-
dzież Bismarcka, Teatr Amatorski, Chrześci- 

jański Związek Ma- 
tek i Kongregacja 
Mariańska, Towa- 
rzystwo Śpiewa- 
cze, Oleska Orkie- 
stra Miejska, Męski 
Zespół Wokalny  
i wspomniane już 
wcześniej Bractwo 
Strzeleckie. 



Na terenie powiatu oleskie-
go funkcjonowały też polskie koła 
śpiewacze, w tym dwa w Oleśnie 
- chór kościelny „Dzwon” i chór 
świecki „Jutrzenka”(w okresie ple-
biscytu powstał chór Paderewski). 
Lekcje śpiewu utworzonej w 1929 r. 
„Jutrzenki” prowadził Jan Rychel 
działacz Związku Polaków w Niem-
czech. Spotkania miały miejsce  
w budynku „Rolnika”. Mecenasem 
życia polskiego w Oleskiem był 
Bank Ludowy w Oleśnie, działający 
w latach 1911-1939. 

W latach międzywojennych od-
bywały się huczne przyjęcia i polo-
wania w pałacu arystokratycznej 
rodziny von Studnitz znajdującym 
się nieopodal Olesna na Świerczu 
(Schönwald). Ostatni właściciel 
majątku Hans von Studnitz go-
ścił w nim m. in. asa niemieckiego 
lotnictwa barona Manfreda von 
Richthoffena zwanego „czerwonym 
baronem”, który wylądował swoim 
ciężkim samolotem bojowym na po-
lach za zamkowym parkiem. Hans 
von Studnitz przyjaźnił się także  
z Helmutem Jamesem von Moltke  
z Krzyżowej, zna-
nym niemieckim 
antyfaszystą. Kon-
takty te przypłacił 
kilkakrotnymi prze-
słuchaniami przez 
gestapo, aresztowa-
niami, utratą części 
majątku i zaszczyt-
nych stanowisk. 

Carl Ludwig Hotel zur Post (Hotel przy Poczcie) na Herrenstr./Reymonta 



 W I poł. XIX w. dobra Schönwald - Świercze 
przeszły w ręce rodu von Studnitz. Maria - naj-
starsza córka poprzedniego właściciela tych 
ziem - Karola von Jordan została żoną Felixa I von 
Studnitz, który od teścia przejął majątek. Rodzina 
zamieszkała w pięknym barokowym pałacu na 
Świerczu. Syn tej pary Felix II, będąc zapalonym 
myśliwym, troszczył się o lasy. Angażował się  
w budowę linii kolejowej Kluczbork – Olesno, pia-
stował urząd starosty okręgowego, Generalnego 
Rolnego Prezentera na cały Górny Śląsk, miał za-
szczyt być rycerzem zakonu joannitów. Syn Feli-
xa II- Hans (Jan) po I wojnie światowej założył w 
majątku na Świerczu jedną z największych na Ślą-
sku tuczarni – hodowli świń. Cały dobytek utracił  
w styczniu 1945 r., gdy pałac splądrowano i spa-
lono. W parku na Świerczu pozostały groby Felixa 
II i jego żony Heleny. Jeden z potomków tej rodziny 

przyczynił się do powstania szkoły dwujęzycznej 
w Oleśnie poprzez starania o dofinansowanie jej 
budowy ze środków Fundacji Współpracy Polsko-
-Niemieckiej. Potomkowie Studnitzów spotykają 
się na tzw. „Studnitztreffen”- „Spotkaniach Stud-
nitzów” w Niemczech. W 1999 r. odbyło się takie 
spotkanie w Oleśnie. 

Niestety w ten piękny okres także do Olesna 
brutalnie wkroczyła nieludzka ideologia narodo-
wych socjalistów, których władza oznaczała in-
doktrynację, przemoc rozkazu, eliminację wszelkiej 
samodzielności, masowe łamanie praw człowieka 
i zdolności do oporu. Monopol nazizmu objął wszyst-
kie szczeble administracji, zwłaszcza gdy od 1939 r. 
przynależność do NSDAP stała się w praktyce wa-
runkiem przyjęcia do służby państwowej. Apogeum 
faszystowskiego totalitaryzmu III Rzeszy okazała 
się najokrutniejsza w dziejach wojna. 

Słynny zespół „Glauer Liliputaner Trupe”



Legitymacja członka ZPwN

Dawne zabudowania dworskie na Świerczu



Pomnik ofiar faszyzmu w Wysokiej 



Wybuch i działania II wojny światowej sprawiły, że na oleskim cmentarzu pojawiły się nowe 
mogiły. W północno - wschodniej kwaterze spoczywają żołnierze niemieccy i polscy polegli  
na jej frontach. Dopiero po transformacji ustrojowej w Polsce, po 1989 r. można było postawić 

w latach 90-tych XX w. pomnik poległym żołnierzom niemieckim, z następującym napisem: Den Opfern 
des II Weltkrieges für Frieden über den Graben, Einwohner der Stadt und Gemeinde Rosenberg... Ofiarom II woj-
ny światowej, pokój nad mogiłami, mieszkańcy ziemi oleskiej.. Spoczywają tam Oleśnianie: Roman Weingart 
i Alois Kolodziej. 

Pomnik Lotników Polskich  
na cmentarzu komunalnym

W północnej części oleskiego cmentarza ko-
munalnego góruje monumentalny pomnik Lot-
ników Polskich poświęcony poległym 3 polskim 
lotnikom z samolotu bombowego „Karaś” ze-
strzelonego 3.09.1939 r. nad Wojciechowem 
i dwóm piechurom zmarłym od ran w oleskim 
szpitalu. Zwłoki ekshumowa-
no w 1969 r. i złożono we fun-
damentach pomnika, którego 
kształt przypomina czasze 
opadających spadochronów. 
Napis na odsłoniętej w 1983 
r. płycie brzmi: 

„Lotnicy 22 Eskadry Bom-
bowej 2 Pułku Lotniczego, ppor. 
pil. Józef Jeleń ur. 4.02.1917 r., 
ppor. obs. Władysław Żupnik 
ur. 15.09.1909 r., kpr. strz. sam. 
Stanisław Kapturkiewicz ur. 
17.06.1917 r. Polegli w czasie 
lotu bojowego w dniu 3 wrze-
śnia 1939r. w miejscowości 
Wojciechów. Szereg. Stefan Fe- 
dorowicz, szereg. Szymański. 
Zmarli z ran odniesionych w cza- 
sie walk nad Prosną. Cześć ich 
pamięci”

Liceum Ogólnokształcące 
w Oleśnie (ZS przy ul. Sądo-
wej) nosi imię Lotników Pol-
skich.

 

W Wysokiej nieopodal Olesna znajduje się po-
mnik ofiar faszyzmu. Tam bowiem 26.04.1944 r. 
publicznie powieszono dziesięciu młodych więź-
niów - Polaków przywiezionych z Lublińca, Kato-
wic i obozu z Auschwitz w odwecie za przypadko-
wą śmierć niemieckiego żandarma H. Spiessa.



Oddziały Frontu Ukraińskiego w drodze do Olesna 

L ata II wojny światowej niełatwe były nie tylko dla Polaków przywiezionych tu na przymusowe 
roboty, ale także dla rodzin ludności miejscowej. Nieuchronnie zbliżały się dni, w których umie-
rało miasto... Olesno było pierwszym miastem górnośląskim zdobytym przez Armię Czerwoną.  

W styczniu 1945 r. oddziały 5 Armii Pancernej Gwardii wojsk I Frontu Ukraińskiego zajęły Ziemię Oleską. 

Mieszkańcy Olesna, w którym utworzono 
batalion Volkssturmu, na wieść o zbliżających 
się wojskach radzieckich zaczęli opuszczać swo-
je miasto z bagażami, uprzednio zakopując naj-
cenniejsze przedmioty w ogrodach lub na polach.  
W mroźne, styczniowe dni nastąpiła przymuso-
wa ewakuacja mieszkańców miasta, głównie ko-
leją. Część Oleśnian uciekła do okolicznych wio-
sek. Miasto opuścili 16 stycznia proboszcz Paweł 
Foik i pastor Gotthard Halm. W następnym dniu 
17 stycznia wycofali się z Olesna żołnierze z 68  
i 712 Dywizji Piechoty i niedobitki 246 Pułku Pie-

choty z 4 Armii Pancernej. Oddziały te w dniach 18  
i 19 stycznia 1945 r zaminowały drogi i wysadziły 
wiadukty kolejowe na trasie Kluczbork - Lubliniec.

Oddziały prawego  skrzydła I Frontu Ukra-
ińskiego zaczęły przekraczać granicę Śląska 19 
stycznia 1945 r. Okrążenie miasta nastąpiło  20 
stycznia 1945 r. przez 26 i 28 Pułk Powietrzno - 
Desantowy Gwardii oraz  wojska 3 Dywizji Artyle-
rii Przełamania pod dowództwem mjr J. Sanki. 

W nocy z 20 na 21 stycznia Armia Czerwona 
wkroczyła do Olesna.



Autorka RODŁA - 
graficznego znaku 
Związku Polaków 
w Niemczech - Ja-
nina Kłopocka uro-
dziła się 18 sierpnia 
1904 r. w Koźminie 
Wielkopolskim. Od 
1908 r. mieszka-
ła w Berlinie, gdzie  
w ramach emigracji 
zarobkowej prze-
niosła się jej ro-
dzina. Tam w roku 

1914 r. wstąpiła do Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół”. Po ukończeniu liceum i szkoły handlowej w Berlinie 
zamierzała zostać artystką. Umożliwiło to stypendium 
dla wybitnie uzdolnionych, dzięki któremu kształciła się 
w Szkole Sztuk Plastycznych, którą ukończyła w 1925 r.  
Od roku 1929 studiowała grafikę u wybitnego prof. Wła-
dysława Skoczylasa i rysunek u prof. Mieczysława Ko-
tarbińskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Studiowała także malarstwo ścienne, ceramikę oraz 
mozaikę. Była członkiem grupy warsztatowej artystów 
„Czerń i Biel”. Parała się grafiką książkową i warsztatową  
w drzeworycie, linorycie oraz suchorycie, malarstwem 
ściennym i mozaiką. W latach trzydziestych XX w. two-
rzyła cykle drzeworytów „Kobiety” i „Góry”. Związała się 
ze Związkiem Polaków w Niemczech - główną organiza-
cją ludności polskiej w Republice Weimarskiej i III Rzeszy. 
Założony 27 VIII 1922 r. ZPwN miał na celu prawną repre-
zentację Polaków, obywateli niemieckich polskiej naro-
dowości lub pochodzenia i polskich stowarzyszeń wobec 
władz niemieckich. Główne zadania związku to zdobycie 
dla ludności polskiej pełnych praw mniejszości narodo-
wych i obrona jej interesów we wszystkich dziedzinach 
życia społecznego. ZPwN obejmował pięć dzielnic: m.in. 
Śląsk Opolski, Mazury, Warmię i Kaszuby. Prowadził 
szeroką działalność kulturalną i gospodarczą w dziedzi-
nie szkolnictwa, spółdzielczości, organizacji zawodo-
wych, sportowych i młodzieżowych. Na Kongresie ZPwN  
w Berlinie w 1938 r. ogłoszono „5 Prawd Polaków w Niem-
czech”. W 1939 r. działalność ZPwN rozwiązano i ponad 
2000 jego działaczy było represjonowanych i osadzonych 
w obozach koncentracyjnych III Rzeszy. 

Prosty w formie i jakże czytelny  znak 
Rodła  symbolizujący   kontur  Wisły, 
której bieg od Bałtyku po Karpaty ar-
tystka nakreśliła  białymi prostymi li-
niami na czerwonym tle.  



 Zniszczone miasto było wyludnione, z 7 200 
mieszkańców zostało tylko ok. 700 osób, w tym 
kobiety, starcy i dzieci. Niszczono zabudowę mia-
sta. Pani Janina Kłopocka, znana artystka, autorka 
„Rodła”- znaku Związku Polaków w Niemczech, pra-
cownica referatu kultury w oleskim starostwie tak 
wspominała swoje pierwsze zetknięcie się z umie-
rającym miastem: 

Stoimy na Rynku w Oleśnie. Przed 
nami i wokoło nas wstrząsający czworo-
bok grozy. Zgliszcza i ruiny. Otwory okienne 
na fasadach trzymających się jeszcze, zieją 
pustą czernią. Zaduch spalenizny. 

Spalono ratusz, plebanię, spłonęły archiwa 
miejskie i parafialne, ocalały na szczęście kościoły. 
Zrabowano znajdujące się w nich obrusy, ozdoby 
pomalowane na złoto, zdewastowano wnętrza, 
sprofanowano hostie - podeptane leżały na ziemi. 
W krypcie kanoników regularnych w kościele św. 
Michała pozostały butelki wódki, a w kościele św. 
Anny rozpalono ognisko. To, że drewniana świąty-
nia nie spłonęła graniczy z cudem. 

Są rozbieżności co do stopnia zniszczenia mia-
sta, podaje się 35% , a nawet 70%, różnią się także 
liczby zniszczonych zabudowań w Oleśnie - 254, 
264, 277, 317. 

Od 23. 01.1945 działała w Oleśnie komen-
dantura radziecka o charakterze czasowym, obok 
niej miała funkcjonować administracja polska, ale 
urzędnicy polscy musieli uzyskać zgodę władz  
radzieckich. Major Władimir Pereckalski (Pieriekal-
ski) jako komendant wojenny Olesna zamieszkał 
w domu piekarza Karola Klosika (pradziadka au-
torki). Około 40 mężczyzn po zgłoszeniu się ich 
do komendantury radzieckiej prawdopodobnie 
wywieziono w głąb ZSRR. W komendanturze 
przesłuchiwano miejscową ludność, m.in. księ-
dza wikarego Hugona Jendrzejczyka, który pozo-
stał z garstką wiernych, służąc im pomocą zwoził 
ciała pomordowanych i grzebał je w zbiorowych 
mogiłach. Jego spisane wspomnienia są cennym 

źródłem wiedzy o tych tragicznych dniach. Ksiądz 
Hugo Jendrzejczyk - urodzony w 1912 r. w Ra-
dzionkowie, w 1936 r. otrzymał święcenia kapłań- 
skie we Wrocławiu. W latach 1943 - 1946 pra-
cował w oleskiej parafii w charakterze wikarego. 
Jego zapisane wspomnienia z pamiętnego 1945 
roku są prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat tych 
dramatycznych dni i prawdziwym świadectwem 
humanitarnej i chrześcijańskiej postawy autora. 
Był bardzo zaangażowanym księdzem, organizo-
wał kręgi biblijne, spotkania Kongregacji Maryjnej, 
młodzieży katolickiej, narażając się tym nazistom. 
Głosił odważne kazania, w 1938 r. bronił Żydów 
prześladowanych podczas kryształowej nocy. Był 
często przesłuchiwany przez gestapo. Przebywał 
w więzieniu. W 1943 r. został wikarym w Oleśnie, 
gdzie miał bardzo dużo pracy - jako jedyny wikary 
z proboszczem Foikiem opiekował się 11000 para-
fian. Z jego pamiętników wynika, że w 1944 r. wy-
słuchał aż 23000 spowiedzi! Wspominał parafię 
oleską jako bardzo pobożną. Był człowiekiem nie-
zwykle wrażliwym na ludzką krzywdę, bronił Po-
laków będących na robotach w Niemczech. Opisał 
wkroczenie Armii Czerwonej do Olesna, ponieważ 
w tym czasie gehenny pozostał ze swoimi para-
fianami (tymi, którzy nie uciekli z miasta). Grzebał 
zmarłych, był świadkiem okropności tych dni, do-
dawał otuchy. Był obiektywny w ocenie ludzkie-
go postępowania, wolny od wszelkich nacjona-
lizmów, szukający w człowieku dobra. Niewielka 
uliczka nieopodal kościoła parafialnego nosi imię 
tego zasłużonego wikarego. 

Rozpoczęła się weryfikacja narodowościo-
wa miejscowej ludności. Wydano 778 tymczaso-
wych zaświadczeń obywatelstwa polskiego. Akcja 
ta zakończyła się w 1949 r. W marcu 1945 r. na-
stąpiło formalne przekazanie władzy w mieście 
przybyłym do niego członkom polskiej grupy ope-
racyjnej. W symbolicznym akcie wręczania kluczy 
pośredniczył powstaniec śląski Franciszek Gro-
belny (w następnych latach szykanowany i wię-
ziony przez władzę ludową). Pierwszym starostą 
został Ludwik Affa, a wicestarostami: Władysław 



Lisikiewicz i Jan Bogacz, inspektorem szkolnym 
Adam Wilczyński. Na czele zarządu miasta stanął 
burmistrz Jan Telesiński. 

Utworzono komendę powiatową MO, z ko-
mendantem ppor. Józefem Skrzydło. W końcu 
marca 1945 powstał Powiatowy Urząd Bezpie-
czeństwa. W wilii, zajętej przez kierownika sądu 
grodzkiego, asesora Mieczysława Kusia zastęp-
czo działał wymiar sprawiedliwości, ponieważ  
w budynku sądowym mieściły się magazyny mąki 
dla wojska. 

Do lata 1946 r. funkcjonował w Wojciechowie 
obóz oficjalnie przeznaczony dla jeńców wojen-
nych i członków NSDAP, administrowany przez 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Przebywało 
w nim ok. 800 osób, w tym wiele niewinnych, nie-
zaangażowanych politycznie Ślązaków. Część lud-
ności niemieckiej przymusowo wysiedlono. Akcją 
osiedleńczą zajął się utworzony w kwietniu 1945 r.  

Rejonowy Inspektorat Osadnictwa – RIO w Ole-
śnie, przekształcony w PUR - Państwowy Urząd 
Repatriacyjny, działający do 1948 r. Pierwszy 
transport repatriantów zza Buga przybył do Ole-
sna 15.04.1945 r. w liczbie 507 osób. Przydzielano 
im mieszkania, konie i bydło. Do Olesna powracali 
styczniowi uciekinierzy, tzw. „flichtlingi”- głównie 
kobiety i dzieci. Tymczasem mieszkania ich były 
albo zniszczone, albo zasiedlone przez innych tu-
łaczy - ludność zabużańską i osadników z Polski 
centralnej. Często ciężko doświadczeni, bez środ-
ków do życia musieli stawić czoło wielu nowym 
wyzwaniom - trwającej „rewolucji” narodowo-
ściowej i społecznej.

Rok 1945 był rokiem zwrotnym w dziejach 
miasta, końcem znajdującego się w granicach 
niemieckich Rosenbergu, a początkiem polskiego 
Olesna. W trudach dnia powszedniego kształto-
wała się nowa społeczność miasta. 

Ruiny oleskiego Rynku w 1945 r. 



Po wojnie Olesno weszło w skład województwa śląsko - dąbrowskiego (1945-1950), od 1950 r. 
znalazło się w nowo utworzonym województwie opolskim, od 1975 r. w częstochowskim, by znów  
w 1999 r. powrócić do Opolszczyzny.

 Oleśnianie tworzyli powojenną rzeczywistość, podejmując wiele inicjatyw i przedsięwzięć. Nad-
szedł czas odbudowy ze zniszczeń i uruchamiania pierwszych państwowych zakładów przemysłowych. 
W mieście powstały instytucje administracyjne, kulturalne, gospodarcze i inne służące jego mieszkańcom. 



Pracownice Oleśnianki

Rozpoczęła się nauka w szkołach podstawowych. Już w 1945 r. 
utworzono Państwowe Liceum Pedagogiczne i Państwowe Gim-
nazjum Koedukacyjne, w 1946 r. Publiczną Średnią Szkołę Za-
wodową. Powstały: Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa „Rolnik”, 
Spółdzielnia Spożywców „PSS Społem” , Włókniarzy „Oleśnianka”, 
Spółdzielnia „Wielobranżowa”, Spółdzielnia Inwalidów „Odrodze-
nie”, Państwowy Ośrodek Maszynowy (POM), Zakłady „Armatury 
Sanitarnej”. 

W 1950 r. utworzono Powiatowy Dom Kultury, przy którym 
w 1957 r. otwarto Społeczne Ognisko Muzyczne. Ważnym wyda-
rzeniem kulturalnym było otwarcie księgarni „Ognisko”. W 1960 r.  
odbyły się I Dni Olesna, otwarto Muzeum Regionalne im. Jana Ni-
kodema Jaronia. Zespoły taneczne i śpiewacze kierowane przez 
Halinę i Bolesława Pazurów nadawały szczególnego klimatu ole-
skiej kulturze. 

W 1959 r. powołano Zasadniczą Szkołę Dokształcającą jako 
filię ZSZ w Kluczborku, mieściła się w budynku LO. W 1965 r. od-
dano do użytku nowy kompleks budynków dla tej szkoły, znalazły  
w nim również miejsce technikum i liceum zawodowe. Rozbudowa-
no formy kształcenia w Technikum Rachunkowości Rolnej. Szkoła 
ta stała się prawdziwą „wszechnicą”, m.in. w systemie zaocznym 
była kuźnią kadr księgowych dla znacznej części południowej i za-
chodniej Polski. Dla potrzeb uczniów i słuchaczy oddano w 1969 r. 
nowy budynek internatu. 

W latach 1961 - 1965 wybudowano szkołę nr 3 – „Pomnik  
Tysiąclecia”. Miasto wzbogaciło się o amfiteatr, Dom Harcerza, 
Dom Rzemiosła, Bibliotekę Miejską, nowy szpital. Wiele z tych 
obiektów powstało w czynie społecznym. 

Rozrastała się substancja mieszkaniowa. Wiele inicjatyw bu-
dowlanych podejmowały ówczesne władze miasta, które potem 
przejęła, utworzona w 1959 r. Oleska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
wznosząc nowe domy i bloki osiedli mieszkaniowych. W latach 70 
i 80 - tych XX w. rozwijało się budownictwo domków jednorodzin-
nych. Nawet zabudowa Rynku jest odzwierciedleniem istniejących 
trendów w formie i estetyce ówczesnego budownictwa. Rynek 
zmienił swoje przedwojenne oblicze, zachowując jednak po prze-
kątnej w połowie mieszczański charakter kamienic. Wybudowane 
bloki w jego zachodniej i północnej części nadawały mu nowocze-
sny wygląd wg ówczesnych kanonów architektonicznych. 



Szkoła Tysiąclecia PSP nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie

Czterokrotnie w latach 1967 - 1972 Olesno 
zdobyło tytuł „Mistrza Gospodarności” w woj. 
opolskim, zwyciężyło z Pleszewem w 1977 r. w te-
lewizyjnym konkursie „Bank 440” („Bank Miast”).

W poczet wybitnych Oleśnian tych czasów za-
licza się prof. dr hab. Franciszka Kokota, kierow-
nika katedry i kliniki Nefrologii Śląskiej Akademii 
Medycznej w Katowicach, autora wielu prac i pu-
blikacji w zakresie nefrologii u chorych z przesz-
czepioną nerką, z nadciśnieniem tętniczym, z ak-
tywną kamicą nerkową. Wielokrotnie wyróżniany 

i odznaczany, w 1993 r. uchwałą Rady Miejskiej 
otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Ole-
sna. Dzięki staraniom prof. Kokota uruchomiono  
w 1997 r. w szpitalu miejskim stację dializ. 

Cenionym proboszczem był ks. Gustaw Łysik 
(1913 - 1968). Wyświęcony w 1938 r. pełnił m.in. 
posługę wikarego w Łomnicy. Od 1957 r. jako pro-
boszcz w Oleśnie pracował w trudnych dla pol-
skiego kościoła czasach szykan i laicyzacji szkol-
nictwa. Był skromnym człowiekiem, stroniącym 
od zbytków, którego parafianie zapamiętali jako nie-



strudzonego restauratora oleskich świątyń. Pocho-
wany został na cmentarzu przy kościele św. Anny. 

Z okolic Olesna – z Sowczyc pochodził ks. bi-
skup Juliusz Bieniek (1895 - 1978), pochowany 
na cmentarzu przy kościele w Wysokiej. Był to 
„biskup niezłomny”, który nie dał się złamać ko-
munistycznemu reżimowi i twardo odmawiał ja-
kiejkolwiek współpracy z UB i SB. Na jego pogrzeb 
w Katowicach przybył metropolita krakowski Ka-
rol Wojtyła. Z inicjatywy proboszcza Zbigniewa 
Donarskiego postawiono nowy kościół filialny 
pod wezwaniem NMP Wspomożenia Wiernych  

w Łowoszowie - konsekrowany 13.10.1987 r. przez 
księdza biskupa Alfonsa Nosola. 

W 1997 r. postawiono przy ul. Opolskiej figurę 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, upamiętniają-
cą Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we 
Wrocławiu, któremu przewodził podczas kolejnej 
swojej pielgrzymki do ojczyzny, papież Jan Paweł II. 

W 2006 r. została ukończona budowa kaplicy 
przedpogrzebowej, która architektonicznie na-
wiązuje do neobarokowego stylu kościoła para-
fialnego, w pobliżu którego została usytuowana. 



W tym samym roku zostało przywrócone do użytku publicznego leśne uroczysko zwane „Siedem 
Źródeł”, o powstaniu którego zachowała się frapująca legenda.

Podczas rozbudowy sanktuarium św. Anny w XVII w. przy kościele pojawiał się bagni-
sty grunt, wokół którego gromadziły się żaby. Pewnego dnia budowniczowie zauważyli, że 
woda na szczęście wyschła, a żaby powędrowały w kierunku Wojciechowa. Siedmiu cie-
śli udało się do lasu po drewno świerkowe potrzebne do budowy kaplic. Szli duktem wytyczo-
nym przez żaby i gdzieś w połowie drogi zauważyli coś niesamowitego. Otóż spod nóg każdego  
z owych siedmiu cieśli zaczęły się podnosić kępy mchu, a spod nich nagle wytrysnęła woda. I tak 
narodziło się „Siedem Źródeł”. Po ścięciu potrzebnych pni świerkowych, ukazała się przestronna 
polana, a przy tryskających źródłach żaby znalazły swoje miejsce. 



Siedem Źródeł

Dawniej do „Siedmiu Źródeł” - do tego to nie-
zwykłego miejsca szli po odpuście utrudzeni piel-
grzymi, aby ugasić pragnienie, umyć swoje obo-
lałe stopy i zaczerpnąć „cudownej wody”, którą 
zabierali ze sobą wracając do swoich domostw. 
A do dzisiaj utrzymuje się przekonanie, że u św. 
Anienki ani komary, ani muchy nie wyrządzają 
ludziom, ani zwierzętom żadnej krzywdy.

Walory przyrodnicze tego terenu zadecydo-
wały o wybudowaniu kapliczki z ujęciem wody 
źródlanej, wystawieniu wzdłuż leśnego traktu 
14 - tu stacji drogi krzyżowej – „Oleskiej Kalwarii”  
i posadzeniu „dębu papieskiego” (nr 57), poświę-
conego przez Ojca Świętego Jana Pawła II. 



Malarka i poetka Irena Rzegocka 
wydała książkę wspomnienie „Mój 
ukłon w stronę Olesna: moje wiersze -  
moje obrazy”. 

Począwszy od lat 90-tych ub. 
stulecia młodzi twórcy (Wojciech 
Wężyk, Sławomir Kuźnicki, Artur Ma-
jer, Kamil Pecela) najlepsze wiersze 
oleskiej poezji opublikowali w zbiorze 
„Zostanie po nas żółty słoń”, a także 
we własnych tomikach poetyckich. 

Debiutom patronowała krakow-
ska pisarka Anna Kajtochowa, która 
i Olesnu poświęciła kilkanaście strof 
swoich wierszy. 

Miejski Dom Kultury oferuje sze-
roką gamę imprez o zasięgu lokal-
nym, regionalnym i ogólnokrajowym. 

 Cyklicznie odbywają się w Oleśnie 
Międzynarodowe Zawody w Gimna-
styce Artystycznej, Oleskie Biegi Ulicz-
ne, Międzynarodowe Targi Gospodarcze.

W 1992 r. Olesno podpisało 
umowę partnerską z niemieckim mia-
stem Arnsberg i nawiązało kontak-
ty z rumuńskim miastem Alba Julia, co umożli-
wiło wymianę młodzieży tych miast. 

Od 1991 r. organizowane są w ramach Dni 
Olesna Spotkania Oleśnian, na które licznie przy-
jeżdżają rodacy zza granicy. W miesiącach letnich 
miasto ożywa nader uroczyście obchodzonymi  
od pustami ku czci pradawnych patronów Olesna  
św. Anny i św. Rocha. Uczestniczące w nabożeń-
stwach rzesze pielgrzymów miejscowych i za-
granicznych mają szczególną okazję spotkać się, 
pogłębić więzi rodzinne, kulturowo - zwyczajowe 
i przeżywać zarazem powrót do lat dziecinnych. 
Wspominają piesze pielgrzymki z figurami i banera-
mi, dzieci i „starzyków” w umajonych drabiniastych 
wozach, pamiętne „budy” jak z „kolorowych jarmar-
ków”, nocujących pielgrzymów pod drewnianymi 
sobotami kościoła, beczki z ogórkami kiszonymi na  

 
wozach w pobliskim lesie, smak wody ogórkowej, 
cukierków odpustowych, „omy w miderokach ja-
dące na kole”, sznury wiernych stojących do spo-
wiedzi świętej, obowiązkowy obchód ołtarza od-
pustowego i procesje ze śpiewem, orkiestrą dętą, 
niosące święte posągi i obrazy. Do dzisiaj uczest-
niczą tłumnie wierni w procesjach ze świecami. 

Stopniowo poszerza się turystyczno-rekre-
acyjne zaplecze miasta. Amatorów kąpieli wod-
nych i słonecznych przyciąga ośrodek wypoczyn- 
kowy „Anpol” w Starym Oleśnie, smakoszy pstrąga 
ośrodek „Horn” także w Starym Oleśnie, a miłośni- 
ków jazdy konnej ośrodek „U Bayera” w Bor- 
kach Wielkich i „Na Kamieniu” w Borkach Małych.

Osobliwości natury można podziwiać przy roz- 
lewiskach Pieklisko i Wilcza Woda w Leśnej. 

Odpust ku czci św. Anny - połączony z obchodami 
500 - lecia Kościoła



Odpust ku czci św. Anny - połączony z obchodami 
500 - lecia Kościoła

Ośrodek Wypoczynkowy „Anpol” w Starym Oleśnie



Stadnina koni w Borkach Wielkich

Wśród zakładów produkcyjnych na uwagę 
zasługują: filia fińskiego koncernu „ORAS”, produ- 
kującego armaturę sanitarną, Nestro, nowopowsta- 
łe firmy w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Eko- 
nomicznej, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska. 
OSM buduje i umacnia konsekwentnie wysoką 
pozycję na rynku o czym świadczą liczne wyróż-
nienia, puchary, medale i certyfikaty. Znakiem to-
warowym OSM w Oleśnie jest słynne Masło Extra 

z Olesna. Ale najsłynniejsza jest oleska Śmietan-
kówka - alkoholowy gadżet promocyjny, który  
w 2017 r. znalazł się w sprzedaży. 

Od 2004 r. Oleskie Muzeum Regionalne ma 
swoją nową siedzibę w odrestaurowanej i przy-
stosowanej do jego potrzeb barokowej kamienicy 
z XVIII w. przy ul. Jaronia. Wkład pracy zespołu pod 
kierunkiem Dyrektor Ewy Cichoń zaowocował aktu-
alnym nowym wizerunkiem ekspozycji muzealnych. 



Zaprezentowane w tym opracowaniu dzieje Olesna fascynowały wielu lokalnych historyków, bada-
czy i pasjonatów. Bez ich poszukiwań, twórczej pracy i zaangażowania w ostatnim pięćdziesięcioleciu, 
trudno byłoby przedstawić bogatą wielowiekową spuściznę historyczną naszego miasta. Społeczeń-
stwo Olesna winne tym ludziom pamięć i wdzięczność za rejestrowanie śladów tak przeszłości jak te-
raźniejszości. „By czas nie zaćmił i niepamięć”. 

• Wofgang Weidel (Wawoczny) – społecznik, ba-
dacz historii i archiwista różnorodnych źródeł 
dokumentujących przeszłość Olesna i okolicy. 
Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Olesna 
i honorowy obywatel tego miasta. Wieloletni or-
ganizator arnsberskich „Spotkań Oleśnian”.

• Elżbieta i Józef Lesikowie- filary Stowarzysze-
nia Miłośników Ziemi Oleskiej i „Głosu Olesna”  
w pierwszych latach ich funkcjonowania, wycho-
wawcy, którzy potrafili zaszczepić pasje histo-
ryczne wśród młodzieży. 

• Mieczysław Kuś - współorganizator i jeden z naj- 
bardziej aktywnych członków Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Oleskiej.

• Paweł Spojda - autor publikacji o przeszłości  
i tradycjach miasta oraz regionu. 

• Augustyn Szpor - przyrodnik działający na rzecz 
lokalnej społeczności.

• Bernard Krupa - major lotnictwa, społecznik 
zaangażowany w wiele przedsięwzięć promują-
cych miasto. 

• Tadeusz Bednarczuk - polonista, prezes Stowa-
rzyszenia Miłośników Ziemi Oleskiej w okresie 
jego rozkwitu.

• Jerzy Utecki - organizator życia kulturalnego  
w Oleśnie i animator regionalnej turystyki. 

• Jan Piech - pasjonat-kolekcjoner fotografii, pu-
blikacji i pamiątek historycznych związanych  
z przeszłością regionu. 

• Zofia Giaro - dyrektor Muzeum Regionalnego im. 
J.N. Jaronia w latach 60-tych XX w., wzór spo-
łecznikostwa.

• Wojciech Łonak - archeolog i inicjator wielu prac 
wykopaliskowych. Wydobyte przez niego skarby 
ziemi oleskiej wzbogaciły miejscowe muzeum. 

• Andrzej Pawlik - odkrywca wielu fascynujących 
źródeł historycznych i tropiciel białych plam ole-
skiej przeszłości. 

• Cyprian Tkacz - historyk i popularyzator zabyt-
ków najbliższej okolicy.

• Michał Tkacz - twórca historycznych impresji 
malarskich ilustrujących dzieje Olesna. 

• Dr Adelheid Glauer – autorka wielu publikacji  
o Oleśnie oraz wieloletnia inicjatorka różnorod-
nych działań mających na celu ratowanie dzie-
dzictwa kulturowego naszych przodków. 

• Klaus Kischnick - wydawca cennego dla miesz-
kańców miasta albumu „Rosenberg O.S. in alten 
Ansichtskarten und Fotografien 1897-1945”oraz 
innych opracowań. 

• Ks. dr Waldemar Klinger - badacz dziejów oles- 
kiej parafii, promujący rodzinne miasto na niwie 
wydawniczej. 

• Roch Antkowiak -  redaktor „Oleskiego Telegra-
fu”- pisma rejestrującego kluczowe wydarzenia  
z przeszłości i teraźniejszości naszej Małej Oj-
czyzny. Debiutował w „Głosie Olesna”, ostatni pre-
zes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Oleskiej.

• Bernard Kus - popularyzator zapomnianych kart 
przedwojennej historii i krzewiciel tożsamości lo-
kalnej. 

Słowa pamięci należą się przede wszystkim prof. Franciszkowi Hawrankowi, dzięki któremu po-
wstało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Oleskiej. Właściwie profesor był „spiritus movens” „Głosu 
Olesna” i gorącym propagatorem idei „małych ojczyzn” w kształceniu historycznym.



Jubileusz VIII wieków Olesna

Radością i dumą napełniła mieszkańców jednego z najstarszych śląskich miast świętowana rocz-
nica jego 800 - lecia. W 2008 r. upłynęło osiem wieków od wystawienia przez księcia Henryka 
I Brodatego w 1208 r. zamku myśliwskiego, który dał impuls nowemu osadnictwu, w efekcie do-

prowadzając, w następnych dziesięcioleciach, do powstania miasta. Upamiętnił to wydarzenie jubileusz 
VIII wieków Olesna zainaugurowany podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dni Olesna 2008. Wręczo-
no wtedy nowo utworzone odznaczenie „Zasłużony dla Ziemi Oleskiej”. Bezprecedensowym wydarze-
niem obchodów jubileuszowych była Msza św. Koronacyjna w dniu 3 maja w 2009 r. 

 Dokonano wtedy uroczystego aktu zawierze-
nia miasta opiece Matki Bożej Oleskiej. Podczas 
Mszy św. Koronacyjnej ks. abp Alfons Nossol uko-
ronował obraz Matki Bożej Szkaplerznej, zwanej 
także Oleską oraz poświęcił Kolumnę Maryjną, 
stojącą w centrum oleskiego Rynku. Obraz Matki 
Boskiej Oleskiej i kolumna NMP w Rynku zostały  
z inicjatywy burmistrza Sylwestra Lewickiego  
w 2009 r. poddane gruntowej renowacji. 

Jubileusz VIII wieków Olesna miał charakter 
wielopłaszczyznowych obchodów w postaci oko-
licznościowych wystaw, wydawnictw, pamiątek, 
konkursów, inscenizacji, koncertów, emisji żeto-
nów i lokalnych monet oraz stempli jubileuszo-
wych. Na Rynku odbył się pokaz walk bractwa ry-
cerskiego Wikingów i Słowian. Na ulicach miasta 
zainstalowano wystawy tematyczne. Poczta Pol-
ska wydała okolicznościowy datownik jubileuszo-
wy, a komora celna wybijała żetony z napisem:  
VIII wieków Olesna. 

Oleski Rynek



Rekoronacja Kolumny Maryjnej

Odbyło się wiele konkursów dla dzieci i mło-
dzieży, a także ukazało się wiele publikacji o Ole-
śnie, wydanych przez Urząd Miejski w Oleśnie, 
m.in.: album „Olesno swojej Matce” z płytą CD, 
„Jubileuszowy kalendarz na rok 2009”, „Olesno 
uczy i bawi przedszkolaka” oraz foldery promo-
cyjne: „Miasto i Gmina Olesno”, „Jubileusz VIII 
wieków Olesna”, „Olesno w obiektywie” i „Obiek-
ty sakralne Ziemi Oleskiej”. Ukazały się publikacje 
historyczne:: „Olesno – róża wśród lasów” Ewy Ci-
choń i Mirosława Dedyka, „Historyczne zdarzenia  

w mieście Oleśnie Śl. 1208-1855 Józefa Lompy”, 
opracowane i wydane przez dr Adelheid Glauer.
Dla upamiętnienia jubileuszu Urząd Miejski wydał 
oleskie dukaty lokalne: 4 Michały i srebrne 40 Mi-
chałów. 

W 2009 r. została ukończona renowacja ze-
wnętrznej elewacji zabytkowego budynku Urzędu 
Miejskiego, który obchodził stulecie swojego ist-
nienia. 



Koronacja obrazu Matki Boskiej Oleskiej 

Olesno w hołdzie Janowi Pawłowi II

W dniach od 14 do 16 września 2011 r. Olesno stało się miastem papieskim, ponieważ do-
stąpiło zaszczytu organizowania IV Krajowej Konferencji „Samorządy RP dla Jana Pawła II”  
w roku beatyfikacji jednego z największych papieży w historii Kościoła i największego z rodu 

Polaków, Jana Pawła Wielkiego, przepowiedzianego w proroczej wizji wieszcza Słowackiego. Konferen-
cję „Dziedzictwo i patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II” otworzyła uroczysta Msza św. w parafialnej 
świątyni pw. Bożego Ciała w Oleśnie, której przewodniczył Ordynariusz Opolski ks. biskup Andrzej Czaja 
– syn Ziemi Oleskiej - w towarzystwie dostojnych gości – osobistych przyjaciół i świadków Jana Pawła 
II – ks. kardynała Stanisława Nagy’ego i ks. kardynała Mariana Jaworskiego oraz ks. biskupa diecezjal-
nego gliwickiego Jana Wieczorka rodem spod Olesna. 



 Na oleskim Rynku miała miej-
sce ceremonia wmurowania kamie-
nia węgielnego z aktem erekcyjnym 
pod pomnik Jana Pawła II. Odbyła się 
uroczysta sesja popularnonaukowa 
poświęcona nauczaniu Jana Pawła II 
oraz panel dyskusyjny poświęcony 
wychowaniu patriotycznemu we- 
dług nauczania Jana Pawła II, a także 
przyjęcie i podpisanie przez Burmi-
strza Olesna Sylwestra Lewickiego 
oraz Prezesa Stowarzyszenia „Pamięć 
Jana Pawła II” Ryszarda Zawadow-
skiego uchwały i listu adresowane-
go do Konferencji Episkopatu Polski,  
XII Czwartkowe Spotkanie Muzealne  
„Oleśnianie u Jana Pawła II”, koncer-
ty, inscenizacja „Z życia Jana Pawła II”  
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół 
Dwujęzycznych w Oleśnie oraz Droga 
Krzyżowa do Siedmiu Źródeł – miejsca 
upamiętnienia Jana Pawła II. IV Krajo-
wej Konferencji „Samorządy RP dla 
Jana Pawła II” towarzyszyła Papieska 
Poczta Samochodowa, Objazdowe 
Centrum Jana Pawła II oraz 5 wystaw 
okolicznościowych. Oleską konferencję 
patronatem honorowym objęli: Biskup 
Opolski Andrzej Czaja, Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek 
Województwa Opolskiego i Telewizja 
Polska. 

Najważniejszym efektem konferencji papie-
skiej w Oleśnie było pozyskanie relikwii krwi św. 
Jana Pawła II, którą otrzymała oleska parafia z rąk 
kardynała Stanisława Dziwisza. 

Kulminacyjnym owocem konferencji papie-
skiej było postawienie pomnika św. Jana Pawła 
II w pobliżu kościoła pw. św. Michała Archanioła. 
Na granitowym wysokim cokole z wymownym 
napisem: Proszę was, abyście to duchowe dziedzic-

two… przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Abyście 
nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy 
posadowiono płytę pomnika. Wykonana została 
wg projektu najwybitniejszego polskiego mistrza 
sztuki medalierskiej prof. Józefa Stasińskiego. Na-
wiązuje ona do wyjątkowej pielgrzymki oleskich 
ministrantów do Ojca Świętego w 2001 r. Uroczy-
stego poświecenia pomnika dokonał Ordynariusz 
Opolski bp Andrzej Czaja w dniu 3 maja 2013 r.  



Akt ten poprzedziła uro-
czyście koncelebrowana 
Msza św. na oleskim Rynku, 
której przewodził bp An-
drzej Czaja w koncelebrze  
z ks. kardynałem Marianem 
Jaworskim, abp Alfonsem 
Nossolem - seniorem opol-
skim i bp seniorem Janem 
Wieczorkiem. 

17 maja 2013 r. Olesno 
odwiedził Arturo Mari, zna-
ny na całym świecie oso-
bisty fotograf papieża Jana 
Pawła II. W Miejskim Domu 
Kultury odbyło się spotka-
nie z wybitnym gościem 
w ramach XX Spotkania 
Muzealnego pt. „W hołdzie 
Błogosławionemu Janowi 
Pawłowi II”. 

Zapisem wydarzeń po-
święconych papieżowi Ja-
nowi Pawłowi II w Oleśnie 
i oddaniem hołdu Jego oso-
bie jest album Olesno – naj-
większemu z Polaków – bł. 
Janowi Pawłowi II. 

Arturo Mari w Oleśnie w towarzystwie Proboszcza Waltera Lenarta 
i Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego



Lokalna mozaika kultury

Oprócz zaprezentowanych form religijnego i artystycznego upamiętnienia św. Jana Pawła II wiel-
kim wydarzeniem kulturalnym w Oleśnie był koncert „Requiem dla mojego przyjaciela” Zbignie-
wa Preisnera w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze 

oraz Chóru Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium”, który odbył się w dniu 28 marca 2010 r. w bogatej 
scenerii neobarokowego kościoła parafialnego.

Bogatą paletę wydarzeń kulturalnych ofe-
rują miejscowi animatorzy kultury: Miejski Dom 
Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna, Oleska 
Biblioteka Publiczna oraz Oleskie Muzeum Regio-
nalne. Szeroką gamę imprez o zasięgu lokalnym, 
regionalnym i ogólnokrajowym aranżuje MDK. Od 
lat organizuje m.in.: Ogólnopolskie Turnieje Tańca 
Towarzyskiego, Ogólnopolski Przegląd Piosenki 
Poetyckiej, Oleski Konkurs Fotograficzny, Woje-
wódzki Przegląd Dziecięcych Grup Teatralnych, 
Rewię Orkiestr Tanecznych, Reggae Majówkę, Fe-
stiwal Piosenki Europejskiej. W budynku MDK ma 
swoje studio młodzieżowe Radio Strefa S. MDK 
czuwa nad programem artystycznym hucznie  
obchodzonych Dni Olesna. W latach 2007 - 2017 
koncertowały w Oleśnie wspaniałe gwiazdy pol-
skiej estrady m.in.: Trebunie Tutki, Paweł Kukiz,  
T. Love, Dżem, Zakopower, Pecktus, Anna Wy-
szkoni, Hey, Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Syl-
wia Grzeszczak, Kayah, Perfekt, Indios Bravos, Ira, 
Jamal oraz kabarety: Nie z tej Ziemi „Smak mam-
rota” z serialu Ranczo, Smile, Paka, Młodych Pa-
nów, Ciach, Nowaki, pod Wyrwigroszem, Andrzeja 
Grabowskiego i Otto. MDK organizuje koncerty 
„Muzyka sakralna w oleskich kościołach”.  

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Ole-
śnie wraz z działającymi przy szkole Stowarzysze-
niem „Pro Musica Viva” i Młodzieżowym Studium 
Muzyki Rozrywkowej przygotowuje cykliczne 
koncerty np. „Koncert Gorących Serc” (Skaldo-
wie, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Majka 
Jeżowska, Anna Jurksztowicz, Mietek Szcześniak, 
Zbigniew Wodecki, Krzesimir Dębski, Grupa VOX, 
West Lothian Schools), koncerty jasełkowe, kon-
certy kameralne, musicale. Big Band „Wind Band” 
Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej 
uświetnia lokalne imprezy kulturalne, koncertuje 

także w kraju i poza jego granicami. Szkoła orga-
nizuje ze Stowarzyszeniem „Pro Musica Viva” oraz 
z Miejskim Domem Kultury w Oleśnie Festiwal „Ja-
zzobranie”, którego dyrektorem jest dr Korneliusz 
Wiatr. „Jazzobranie” uświetniały wielkie gwiazdy 
polskiego i międzynarodowego jazzu: Jan Ptaszyn 
Wróblewski, Andrzej Jagodziński, Włodek Pawlik, 
Eric Marienthal, Mike Stern i Dave Weckl, Henryk 
Miśkiewicz, Marek Napiórkowski, Michał Urba-
niak, Otto Williams, Femi Temowo, Frank Parker, 
Xantone Blacq, Wojtek Pilichowski, Marek Raduli, 
Jose Torres, Rei Ceballo, Anna Serafińska, Krzysz-
tof Herdzin, Piotr Wojtasik, Maciej Sikała, Benek 
Maseli, Kuba Badach, Jerzy Główczewski, Wojciech 
Niedziela, Jacek Niedziela, Marcin Jahr, Krzysztof 
Dziedzic, Robert Kubiszyn, Robert Luty, Piotr Ża-
czek, Piotr Schmidt, Michał Wierba, Marcin Kalet-
ka, Ewa Bem, Gypsy Swing Quartet.

Oleskie Muzeum Regionalne organizowa-
ło wiele wystaw czasowych oraz Czwartkowych 
Spotkań Muzealnych, które zaszczycili swoją 
obecnością: prof. dr hab. Piotr Maniurka, Artu-
ro Mari, misjonarze: Henryk Kałuża, Otto Katto 
Asimwe i Dariusz Zieliński, siostra Dolores, pastor 
Ryszard Pieron, Aleksander Załęski, Marian Łysa-
kowski i wielu lokalnych historyków i pasjonatów 
dziejów Olesna. Oleska Biblioteka Publiczna słynie 
ze spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki. Podczas 
spotkań literackich z mieszkańcami Olesna w bi-
bliotece gościli znani pisarze m.in.: Jacek Hugo-
-Bader, Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Irena  
Matuszkiewicz, Katarzyna Enerlich, Magdalena 
Kordel, Mieczysław Bieniek „Hajer”, Hanna Cygler, 
Barbara Kosmowska, Małgorzata Kalicińska, Ja-
cek Dehnel, Elżbieta Dzikowska, Tomasz Różycki, 
Jacek Podsiadło, Monika Szwaja, Izabela Sowa, Jan 
Grzegorczyk, Marek Krajewski.



Ogólnopolska inauguracja 26. Europejskich 
Dni Dziedzictwa - „Niepodległa dla wszystkich” 
w Oleśnie była wyróżnieniem i zaszczytem dla 
mieszkańców miasteczka. Kilka tysięcy uczestni-
ków – mieszkańców i gości, setki zaangażowa-
nych wolontariuszy i aktywne wszystkie grupy 
społeczne – tak podsumować można to histo-
ryczne dla Olesna wydarzenie. W bogaty program 
kulturalny tej inauguracji wpisało się wiele wyda-
rzeń zorganizowanych przez Urząd Miejski w Ole-
śnie, gminne instytucje kultury, szkoły, seniorów, 
harcerzy, numizmatyków, filatelistów oraz sołec-
twa Gminy Olesno we współpracy z Narodowym 
Instytutem Dziedzictwa.

W jubileuszowym sanktuarium pw. św. Anny 
w Oleśnie odprawiona została Msza św. za Oj- 
czyznę celebrowana przez Ordynariusza Opol- 
skiego ks. bp. Andrzeja Czaję. Udział w niej 
wzięli m.in. przedstawiciele państwowych i woje- 
wódzkich instytucji kultury, przedstawiciele władz 
samorządowych, służb mundurowych, jednostek 
oświatowych, delegacje z miast partnerskich oraz 

mieszkańcy Olesna i okolicznych miejscowości. Do 
inauguracyjnego występu artystycznego zapro-
szono Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława 
Hadyny, który wystąpił w pełnym, ponad stuoso-
bowym składzie artystycznym, tworzonym przez 
chór, balet i orkiestrę, w programie „A  to Polska 
właśnie”. Równolegle na oleskim Rynku trwały 
pozostałe wydarzenia  promujące lokalne dzie-
dzictwo - otwarcie wystaw w Oleskim Muzeum 
Regionalnym pt. „Oleski cud architektury - pięcio-
wiekowy kościół św. Anny w malarstwie Barbary 
Horteckiej” oraz „Zakochana w kościele św. Anny 
- autorka Znaku Rodła Janina Kłopocka”, wspólne 
Narodowe Czytanie, spacery historyczne i kra-
jobrazowe, Rodzinny Rajd Rowerowy „Szlakiem 
Książąt Opolskich”, gra terenowa pn. „Mury, bra-
my, kramy”. Wieczorem zaś fantastyczny koncert 
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej i Młodzie-
żowego Studium Muzyki Rozrywkowej w Oleśnie 
w programie „10 Dekad Niepodległej”, a po nim 
koncert finałowy Natalii Kukulskiej, która porwała 
oleską publiczność.

Ogólnopolska Inauguracja 26 Europejskich Dni Dziedzictwa w Oleśnie

Olesno stolicą kultury





Rynek wizytówką miasta

Szczytową uroczystością Dni Olesna Anno Domini 2013 było otwarcie odnowionego Rynku miasta. 
Na wystawie plenerowej, na wielkoformatowych planszach, zaprezentowano zmiany wizerunku 
oleskiego Rynku, od historycznych ujęć niemal sprzed wieku do kolejnych etapów jego rewitaliza-

cji, którą przeprowadzono w latach 2011 - 2013. W jej wyniku Rynek powrócił do swojej przedwojennej 
estetyki unowocześnionej efektownymi elementami, jak chociażby oświetloną linią historyczną wiodącą 
od kościoła św. Michała (stanowiącego pierwociny Olesna) do Ratusza. Wyłożono Rynek i główne ulice 
kostką granitową, w centrum pomiędzy pomnikami zainstalowano podświetlaną fontannę z 24 dysza-
mi. Odbywają się tam kilkuminutowe multimedialnie zaprogramowane pokazy fontanny przy dźwiękach 
znanych utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej. Wyłożono kolorową kostką granitową herb Olesna 
naprzeciwko Ratusza. Wyeksponowano zabytkową kamienną studnię nakrytą pokrywą szklaną i oświe-
tloną halogenami. Cały Rynek oświetlony jest w technologii LED. Stylizowane na zabytkowe lampy ulicz-
ne z koszami surfinii nadają historycznego blasku centrum miasta. Pięknie podświetlone odrestauro-
wane figury NMP i św. Jana Nepomucena są przykładem na przeprowadzenie udanego mariażu starego 
z nowym, z wyczuciem i szacunkiem dla zastanej, historycznej tkanki Rynku w Oleśnie.



Urząd Miejski na tę inwestycję pozyskał do-
finansowanie w ramach Narodowego Programu  
Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Za udaną rewitalizację Rynku gmina Oles-
no otrzymała nagrodę Marszałka Województ-
wa Opolskiego w konkursie „Najlepsza Prze-
strzeń Publiczna Województwa Opolskiego 
Dziesięciolecia“ oraz w konkursie „Modernizacja 
 Roku 2013“, uzyskując nagrodę im. prof. Wikto- 

ra Zina przyznaną przez Stowarzyszenie Ochrony 
Narodowego Dziedzictwa Materialnego. Oleski 
Rynek uzyskał II miejsce w kategorii „Rewitali-
zacja obszarów i zespołów urbanistycznych“. 

Cykliczne w Rynku prezentowane są ple-
nerowe wystawy fotograficzne, odbywają się 
koncerty, narodowe czytanie, przywitanie No-
wego Roku, plenery malarskie, jarmarki staroci 
i pchli targ. 



W ostatnich latach odrestaurowano nie tyl-
ko oleski Rynek, ale także pomniki oraz mogiły 
na cmentarzu komunalnym, dzięki pozyskanemu 
dofinansowaniu od Rady Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa. Jest to wymowne świadectwo 
dbałości o kotwice pamięci wielu pokoleń, które są 
wyrazem naszej narodowej i lokalnej tożsamości. 

Renowacji zostały poddane następujące pomniki: 
Powrotu prastarych Ziem Piastowskich do Ma-
cierzy, Powstańców Śląskich, Lotników Polskich, 
ofiar faszyzmu w Wysokiej oraz groby żołnierzy  
I wojny światowej i mogiła żołnierzy francuskich 
z 1870/71. 

Oleski Rynek



Ćwiczeń więcej, mniej siedzenia- doznasz prędzej uzdrowienia!

Olesno to zadbane, z pieczołowicie odrestaurowanymi zabytkami, czyste, bogate w zieleń mia-
steczko. Dopełnieniem jego atrakcyjności jest rozwijająca się infrastruktura sportowa, na którą 
składa się Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie. Obejmuje ono Aquapark Oleską Lagunę, 

stadion miejski oraz kompleks boisk sportowych z programu „Moje boisko Orlik 2012”. Nowoczesny, 
wielofunkcyjny obiekt rekreacyjno - sportowy Oleska Laguna oferuje mnóstwo atrakcji. Kryta pływalnia 
wyposażona jest w sześciotorowy basen sportowy wyposażony w dwa bicze wodne do hydromasażu 
oraz system dysz bocznych do hydromasażu podwodnego. Posiada największą w regionie 106 - metro-
wą zjeżdżalnię tunelową z efektami multimedialnymi. 

Oprócz dużego basenu znajduje się w niej ba-
sen rekreacyjny do nauki pływania, a także brodzik 
dla najmłodszych z mniejszą zjeżdżalnią. Tuż przy 
brodziku umiejscowiono jacuzzi z hydromasażem. 
W strefie SPA obiektu można korzystać z sauny 
fińskiej (sucha sauna), tureckiej (łaźnia parowa), 
groty lodowej oraz natrysków wrażeń. Strefa re-

kreacyjna obiektu dysponuje gabinetami hydro-
terapii, hydromasażu i odnowy biologicznej oraz 
solarium. Oleska Laguna jest jedną z największych 
krytych pływalni w województwie opolskim, w peł- 
ni dostosowaną do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. W 2018 r. rozpoczęła się rewitalizacja kom-
pleksu basenów otwartych przy Pensjonacie „AS”. 

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Oleska Laguna”



Dla zaspokojenia aktywnego stylu życia 
mieszkańców Olesna, szczególnie tych najmłod-
szych, wybudowano Kompleks boisk Orlik 2012, 
z dwoma boiskami, które są udostępnione bez-
płatnie dzieciom, młodzieży i dorosłym. W 2018 r. 
rozpoczęła się modernizacja stadionu miejskiego.

Dzięki dofinansowaniu z unijnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę obiektów 
małej architektury, w 2018 r. powstał na oleskiej 
Promenadzie nowy plac zabaw oraz zamontowa-
no tam siłownię zewnętrzną, street workout oraz 
wytyczono brukowaną alejkę. Wykonano także 
siłownię i street workout przy ul. Kilińskiego na 
osiedlu Walce. Zmodernizowano plac zabaw przy 
Oleskiej Bibliotece Publicznej. W 2019 r. komplek-
sowo zmodernizowana zostanie Promenada.

Od 2008 r. funkcjonuje Skate Park przy ul. 
Sądowej. W sołectwach Gminy Olesno poczy- 
niono szereg modernizacji boisk i zaplecza spor- 
towego w Borkach Małych, w Łomnicy, w Sow- 
czycach, w Kolonii Łomnickiej, w Wojciechowie  
i w Wysokiej. 

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie 
z lotu ptaka

Plac zabaw przy ul. Murka

Plac zabaw przy Oleskiej Bibliotece Publicznej

Siłownia zewnętrzna przy ul. Murka



Pozyskiwane dotacje kołem zamachowym inwestycji

Nie tylko w sferze sportowo - rekreacyjnej Gmina Olesno szczycić się może znaczącymi inwesty-
cjami, na które wydatkowano kwotę 78 mln zł, z czego Gmina pozyskała ponad 34 mln zł z do-
tacji unijnych i innych środków zewnętrznych, z programów takich jak: Regionalny Program Ope-

racyjny Województwa Opolskiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Terenowy Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
i inne. W ostatnich 10 - ciu latach budżet Gminy wzrósł z ok. 35 mln zł do blisko 80 mln zł.

Olesno prowadzi politykę przyjazną inwesto-
rom i przedsiębiorcom, poprzez m. in. utworzenie 
terenów inwestycyjnych wprowadzonych do Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tereny in- 
westycyjne Gminy Olesno obejmują łącznie 111 ha, 
z czego ponad 36 ha jest objęte KSSE. 

Kreatorem rozwoju Gminy Olesno jest sze-
reg inwestycji zrealizowanych w latach 2007 
- 2018. Na terenie miasta wyremontowano na-
wierzchnię wielu dróg, dokonano ich przebudowy  
i modernizacji. Wyremontowano także kolejne 
odcinki chodników, wybudowana została kana-

lizacja deszczowa i sanitarna. Sołectwa Gminy 
Olesno uzyskały wyremontowane drogi, chodniki 
i nowe punkty oświetlenia ulicznego, wykonano 
kanalizację deszczową, wodociągi, przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, ścieżki rowerowe. Jednak 
największą inwestycją drogową będzie budowa 
obwodnicy Olesna, dla której w 2018 r, został  
ogłoszony przetarg. 

Kolejna inwestycja dzięki dofinansowaniu  
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, obejmie rozbudowę oczysz-
czalni ścieków i sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 

Oleskie tereny inwestycyjne, ul. Leśna



w Oleśnie. W planie jest budowa ronda pięciowy-
lotowego, włączenie ul. Wygodzkiej do drogi kra-
jowej nr 11 poprzez budowę skrzyżowania z drogą 
krajową nr 11 w Grodzisku. 

Podjęto wiele modernizacji gminnych obiektów  
oświaty: termomodernizacji z zastosowaniem 
odnawialnych źródeł energii budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3, Publicznego Przed-

szkola nr 3 i Publicznego Przedszkola nr 4 w Ole-
śnie, remonty w budynkach PSP nr 1 i PSP nr  
2 w Oleśnie, szkół podstawowych w Wojciecho-
wie, Bodzanowicach, Borkach Wielkich, Sowczy-
cach i w Wachowie. W ramach działania „Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 
w 2013 r. w PSP w Borkach Wielkich otwarto Izbę 
Tradycji Śląskiej. 

Zmodernizowane w 2018 r. Publiczne Przedszkole nr 4 oraz Dom Harcerza



Olesno przyjazne aktywnym 

Mnogość inicjatyw społecznych jest owocem aktywizacji życia lokalnej społeczności. Przejawia 
się ona w działalności ponad 20 stowarzyszeń. W Oleśnie energicznie działają seniorzy zrze-
szeni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, w Stowarzyszeniu Integracyjnym 

„Bądźmy razem”, w Stowarzyszeniu Trzeciego Wieku, Akademii Umiejętności Seniora i w Radzie Senio-
rów - powstałej w 2009 r. Stowarzyszenia działające na rzecz seniorów mają swoją siedzibę w Gmin-
nym Ośrodku Wsparcia Dziennego, który przeszedł gruntowny remont w 2018 r. 

Bogaty w wydarzenia kulturalne i sportowe jest coroczny Dzień Dziecka. 

Partnerstwo miast budowaniem mostów między ludźmi. 

Wszystkie grupy wiekowe mieszkańców naszego miasta uczestniczą w budowaniu partner-
stwa Olesna z niemieckim miastem Arnsberg i młodszym węgierskim partnerem miastem 
Zalakaros, z którym umowę zawarto w dniu 2 października 2008 r. Współpraca miast part-

nerskich zakłada wspieranie i rozwój przyjacielskich stosunków pomiędzy mieszkańcami, organizacja-
mi, klubami, instytucjami jak również radami miejskimi i samorządami. Miasta współpracują ze sobą  
w sferze kultury, gospodarki, handlu, przedsiębiorczości, rzemiosła, sportu, oświaty i turystyki poprzez 
wymianę doświadczeń, wizyty i prezentację dorobku środowisk artystycznych oraz współpracę lokal-
nych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji. 

Dzień Dziecka



W ramach kontaktów partnerskich z Arnsber-
giem oraz Zalakaros odbyły się: wymiany uczniów, 
seniorów, sportowców, wizyty chórów, wspól-
ne posiedzenia Rad Miejskich, podpisano umowy 
partnerskie pomiędzy szkołami, zorganizowano 
wycieczki i wystawy jubileuszowe. Partnerstwo 
pomiędzy Olesnem a Zalakaros zostało uczczone 

nadaniem nazwy „Solidarności polsko - węgier-
skiej” skrzyżowaniu ulic Kluczborskiej i Opolskiej 
w Oleśnie. Sołectwa Gminy Olesno zawarły part-
nerstwa z czeskimi miejscowościami. Borki Wiel-
kie zawarły partnerstwo z wioską Otice, Wysoka  
z Jezdkowicami, a Wojciechów ze Zbyslawicami.

 

Mieszkańcom na ratunek -Ochotnicze Straże Pożarne

O chotnicy - strażacy w sołectwach Gminy Olesno nie tylko zapobiegają pożarom biorąc 
udział w akcjach ratowniczych podczas pożarów i innych klęsk lub wypadków, ale w ma-
łych społecznościach stanowią największy społeczny kapitał. Oprócz ratownictwa i ochro-

ny przeciwpożarowej OSP zajmują się również sportem, edukacją, wychowaniem oraz kultu-
rą. Odgrywają ogromną rolę w małych, lokalnych społecznościach organizując zawody sportowo 
- pożarnicze, festyny, zabawy, prowadząc własne orkiestry, kronikę, przechowując pamiątki w Izbach 
Tradycji. W Gminie Olesno funkcjonuje 16 jednostek OSP, które wzbogaciły się o nowy sprzęt  
ratowniczo - pożarniczy. Cztery z nich - w Borkach Małych, Borkach Wielkich, Wysokiej i Bodzanowi-
cach należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 

W maju 2018 r., podczas obchodów Dnia Strażaka, z inicjatywy Sylwestra Lewickiego, Burmistrza 
Olesna, uroczyście przekazano proporce wszystkim drużynom młodzieżowym.

OSP w Gminie Olesno



Dar mieszkańców Ziemi Oleskiej 
w 500 - lecie konsekracji 
Sanktuarium św. Anny

• 100 - lecie Oleskiej Jedynki w 2010 r.
• 50 - lecie Oleskiego Muzeum Regionalnego w 2010 r.
• 300 - lecie Kościoła św. Rocha w Grodzisku w 2010 r.
• 50 - lecie oleskiej „Trójki” w 2011 r.
• 20 - lecie partnerstwa Olesno - Arnsberg w 2012 r.
• 100 - lecie kościoła parafialnego pw. Bożego Ciała w Oleśnie w 2013 r. 
• 430 - lecie Cechu Rzemiosł Różnych i 50 - lecie Domu Rzemiosła w Oleśnie w 2014 r. 
• 20 - lecie Oleskich Ulicznych Biegów Pokoju w 2015 r. 
• 20 - lecie oleskiej „Dwójki” - 2016 r.
• 70 - lecie oleskiego Ekonomika - 2016 r.
• 110 - lecie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie w 2017 r. 
• 500 - lecie konsekracji kościoła pw. św. Anny w 2018 r. 
• 70 - lecie LO w Oleśnie - 2018 r.
• 10 - lecie partnerstwa Olesno-Zalakaros - 2018r.
• 810 - lecie Olesna - 2018 r.

Iluminacje na Oleskim Ratuszu  
podczas obchodów 810-lecia Olesna

Jubileusze ostatniej dekady



Kultura ludowa Ziemi Oleskiej na śląskim obszarze etnicznym rozwijała się w kręgu kultury zachod-
niosłowiańskiej, do której należą mieszkańcy Śląska Górnego, Dolnego, Cieszyńskiego i Opawskie-
go oraz również Łużyczanie, Czesi i  Słowacy. Te ludy cechuje pobratymstwo kulturowe przejawia-

jące się w zachowanych obrzędach, wierzeniach, pieśniach, opowieściach i kulturze materialnej. Rozkwit 
sztuki ludowej w Oleskiem przypada na pocz. XIX stulecia, gdy w Prusach zniesiono pańszczyznę. Kon-
sekwencją tego był wzrost świadomości społecznej i kulturowej mieszkańców wsi.

Po naszymu,  
czyli po śląsku

Tradycyjna kultura materialna przetrwała w po-
wszechnie stosowanym na tym terenie drewnianym 
budownictwie zrębowym. Mnogość lasów w okolicy 
Olesna dostarczała w obfitości budulca do obróbki 
ciesielskiej. Dawna podoleska wieś miała zabudowę 
całkowicie drewnianą. Występowały w niej trzy typy 
zagród: zagroda, w której dom mieszkalny i budynki 
gospodarcze znajdowały się pod wspólnym dachem, 

zagroda wyciągnięta z oddzielnie usytuowaną stodo-
łą oraz zagroda, w której zabudowania gospodarcze 
i budynek mieszkalny były obiektami wolnostojący-
mi. Na pocz. XIX w. na oleskiej wsi dominowały domy 
z jednym lub dwoma pomieszczeniami chałupników 
i robotników wiejskich. Bogaci chłopi wznosili domy 
z dwoma izbami, sienią, komorą i izdebką wycużną. 



Izba pełniła funkcję mieszkalną, gospodarczą, 
kultową, towarzysko - reprezentacyjną, komora 
natomiast służyła do przechowywania zapasów 
pożywienia i odzieży. W izbach nie było podłóg 
tylko polepa gliniana. W zamożnych domach na 
pocz. XX w. wykładano podłogi deskami. Meble 
były zazwyczaj rozmieszczone pod ścianami. Na-
przeciw drzwi wejściowych, w rogu izby stał stół, 
nad nim wisiały obrazy o treści religijnej, które 
tworzyły tzw. święty kąt. Wokół stołu, pod ścia-
nami i przy piecu stały ławy i zydle. Gospodarze 
spali na drewnianych łóżkach, pozostali domow-
nicy na ławach, a dzieci w kołyskach. Do przecho-
wywania naczyń służył tzw. szybunek, czyli półka 
z górną częścią odsłoniętą, a dolną przesłoniętą 
drzwiczkami. Odzież kobieca przechowywana była  

w skrzyni stanowiącej część wiana gospodyni. Naj-
częściej na prawo od drzwi wejściowych stał piec 
– piekarniok, od końca XIX wieku z żeliwną płytą 
do gotowania potraw. Dachy drewnianych chałup 
pokrywano słomą, rzadziej trzciną czy gontem. 
Na pocz. XX w. nastąpiła modernizacja w zakre-
sie wyposażenia mieszkań w nowe sprzęty. Pro-
dukowane seryjnie przez rzemieślników komody 
zastąpiły dawne skrzynie, krzesła zastąpiły ławy 
i stołki, a kredensy, zwane tu bifejami lub byfyja-
mi, pojawiły się zamiast półek na naczynia. Cha-
rakterystycznymi i powszechnie występującymi 
wówczas elementami dekorującymi kuchnię były 
płócienne makatki, tak zwana garnitura, ozdobio-
ne ręcznym haftem. Część sypialna składała się  
z dwóch małżeńskich łóżek, nocnych szafek i szafy. 

Oleska izba regionalna w miejscowym muzeum



Odtworzoną dawną izbę oleską prezentuje na 
wystawach czasowych miejscowe muzeum, któ-
re posiada zbiory rzeźby i malarstwa ludowego 
(najwięcej Stanisława Majewskiego i Eugeniusza 
Marca). Wyposażenie dawnych chałup oraz stro-
je ludowe eksponują izby regionalne w Borkach 
Wielkich i Zębowicach. Obecnie stare budownic-
two drewniane Ziemi Oleskiej spotkać możemy 
jedynie w skansenie Wsi Opolskiej w Opolu - Bier-
kowicach. Znajdują się tam chałupy ze Sternalic  
z 1859 r., z Radłowa z 1823 r., z Wichrowa z 1830 
r., z Karmonek Nowych z 1876 i z pocz. XX w., sto-
doła i spichlerz ze Sternalic oraz chlew i obora  
z Wichrowa, z przełomu XVIII/XIX w. 

Wyrazem tożsamości regionalnej był strój 
ludowy. W XIX w. w Oleskiem kobiety stroiły się  
w burok, uszyty z samodziałowej tkaniny wełnia-
nej. Oleski burok czyli materiał o burym - czerwo-
nym kolorze ozdobiony był wąskimi zielonymi, fio-
letowymi lub granatowymi prążkami. Do spódnicy 
z buroka doszywano sukienny lub aksamitny sta-
nik - oplecek. Ubierano go na koszulę – kabotek. 
Zakładano na burok modrą, brunatną lub czarną 
zapaskę, czyli fartuch. Na głowę nakładano czep-
ce koronkowe, przybrane kolorowymi wstążkami. 
Oleski burok koresponduje z pasiakami regionu 
kłobuckiego i częstochowskiego, które graniczą od 
wschodu z powiatem oleskim. Pod koniec XIX w. 
burok został wyparty przez tkaniny pochodzenia 
fabrycznego. Strój ludowy uległ metamorfozie. 
Podstawowy komplet składał się wtedy z kabot-
ka, merynki (chusty) skrzyżowanej na piersiach, 
kiecki, jakli - jupy i stosunkowo wąskiego fartucha. 
Strój męski w XIX w. stanowiły: spodnie skórzaki 
jelenioki, uszyte z irchowej skóry jeleniej, farbo-
wane na kolor żółty, granatowa kamizelka - bruc-
lik nałożona na białą koszulę, kaftan - kamuzola  
i czarne buty z wysokimi cholewami. Na początku 
XX w. został zarzucony ludowy strój męski. Go-
spodarz nosił ubiór miejski - spodnie, marynarkę, 
kamizelkę i koszulę. Oleskie było tym regionem, 
gdzie kobiecy strój ludowy przetrwał najdłużej. 
Okoliczne omy – chłopionki nosiły go jeszcze  

w latach 80. XX w. Obecnie w strojach ludowych 
prezentują się mieszkańcy wiosek i przysiółków 
Olesna podczas uroczystości dożynkowych czy 
odpustowych. Oleskiego buroka, jak i późniejsze 
okazy ludowego stroju kobiecego wraz z oryginal-
nym warsztatem tkackim z 1852 r., przechowuje  
w swoich zbiorach Oleskie Muzeum Regionalne. 

Ludność autochtoniczna Ziemi Oleskiej nie-
gdyś na co dzień posługiwała się gwarą śląską. 
Nie zanikła ona i jest obecnie używana przez wie-
lu mieszkanców Oleskiego. Na kształtowanie się 
dialektu śląskiego miały wpływ zapożyczenia  
z języków: polskiego, czeskiego (raczej moraw-
skiego, funkcjonującego dawniej jako odrębny ję-
zyk), niemieckiego (częściej z germańskiego dia-
lektu śląskiego, niż standardowego niemieckiego) 
oraz częściowo słowackiego. W mowie tej prze-
waża źródłosłów słowiański. Znaczna część wy-
rażeń bliższa jest raczej językowi staropolskiemu 
niż współczesnej polszczyźnie. 

Zwyczaje i obrzędy doroczne w Oleskiem po-
dobne są do zwyczajów występujących na Śląsku 
oraz w innych częściach Polski. Wyznacznikiem 
dorocznego świętowania były uroczystości roku 
liturgicznego Kościoła katolickiego. W Adwent 
nie tańczono, uczestniczyło się w roratach, które 
odbywały się o 6 rano, ustawiało się wieniec ad-
wentowy z czterema świecami. Niegdyś wieniec 
zawieszano u sufitu. W każdą niedzielę zapalano 
jedną świeczkę. Tradycje adwentowe zachowały 
się do dzisiaj, ale msze roratnie odprawiane są naj-
częściej w godzinach popołudniowych. 

Przetrwał także zwyczaj obdarowywania 
dzieci przez św. Mikołaja w dniu 6 grudnia. W nie-
których podoleskich wsiach do dzisiaj w ten dzień 
można spotkać grupy przebierańców, zwane Mi-
kołajami, które chodząc od domu do domu zbierają 
podarki w postaci cukierków lub drobnych monet.

Bogate w tradycję są święta Bożego Narodze-
nia, zwane niegdyś Godami. Wyjątkowo nastro-
jowym i magicznym dniem jest Wigilia. Dawniej 
dzień ten obfitował w różne wierzenia i zabiegi 



magiczne, a wszystko nabierało istotnego znacze-
nia. Tego dnia nie wolno było głośno mówić, karać 
dzieci i kłócić się, gdyż wierzono, że jeśli coś złe-
go dzieje się w Wigilię, dziać się będzie przez cały 
rok. Starano się również niczego nie pożyczać (aby 
nie wynieść szczęścia z domu), nie rąbać drewna 
(by przez cały rok nie bolała głowa) oraz nie po-
dejmować większych prac gospodarskich. Dzisiaj 
dawne wróżby i nakazy odeszły w zapomnienie, 
ale ludzie nadal zachowują się w Wigilię cicho i do-
stojnie, gdyż jest ona dniem świętym. Wieczerzę 
domownicy rozpoczynali dopiero po ukazaniu się 
na niebie pierwszej gwiazdy. Ten świąteczny zwy-
czaj powstał na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, 

którą mieli ujrzeć Mędrcy zmierzający do Betle-
jem. Przed II wojną światową w rogu izby czy też 
pod stołem umieszczano snop słomy lub siana. 
Obecnie na stole pod opłatkiem lub obok umiesz-
cza się odrobinę siana. Tradycja dzielenia się z naj-
bliższymi opłatkiem od lat związana ze świętami 
Bożego Narodzenia, w naszym regionie jest zwy-
czajem stosunkowo młodym - na Śląsku Opolskim 
i w Oleskiem przejętym dopiero po II wojnie świa-
towej. Gospodarze dzielili się również opłatkiem 
ze swoim inwentarzem. Aby jednak rozróżnić 
opłatek dawany zwierzętom, często podczas wy-
pieku barwiono go. 

Pasterka w Kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie



W obrzędowości Bożonarodzeniowej nasze-
go regionu głęboki ślad pozostawiła jego historia. 
Bowiem na przestrzeni dziejów Śląsk znajdował 
się w granicach kilku państw: wielkomorawskiego, 
polskiego, czeskiego, austriackiego, pruskiego czy 
niemieckiego. To spowodowało, że zakorzeniły się 
tu tradycje wielu kultur. To bogactwo uwidocznio-
ne jest w zwyczajach śląskich, polskich, niemiec-
kich, zwyczajach autochtonów i ludności, która 
po zakończeniu II wojny światowej przybyła tutaj  
z Kresów Wschodnich lub z Polski centralnej. To-
też na wigilijnym stole obok tradycyjnych potraw 
na Śląsku, takich jak: karp, zupa grzybowa lub 
rybna, kapusta z grochem, kartofle, makówki (po-
trawa z bułek moczonych w słodkim mleku, wy-
mieszanych z miodem lub cukrem i tartym ma-
kiem z dodatkiem rodzynek, migdałów, kakao),  
siemieniotka-konopionka (wywar z tłuczonych 
konopi zagęszczony mlekiem z mąką podawany 
z krupami czyli kaszą), moczka inaczej bryja (gę-
sta, słodka zupa z bakalii i suszonych owoców, 
zmieszanych z rozdrobnionym i duszonym pier-
nikiem) zagościły wschodnie specjały: barszcz  
z uszkami, pierogi, śledzie czy kutia (tradycyjna 
potrawa kuchni ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej, 
litewskiej i dawnej polskiej kuchni kresowej robio-
na z obtłuczonej pszenicy, ziaren maku, słodu, 
miodu, bakalii: orzechów, rodzynek, z dodatkiem 
śmietanki). Wieczerza wigilijna jest postna. 

Przed laty domy na święta upiększane były 
ręcznie wykonanymi żłóbkami, zwanymi na Ślą-
sku betlejkami. Była to najważniejsza świąteczna 
ozdoba domowa, wyparta z czasem przez cho-
inkę, która pojawiła się na Śląsku na przełomie 
XIX i XX wieku. Choinkę początkowo przystrajano 
własnoręcznie wykonanymi ozdobami, orzecha-
mi, jabłkami, mikołajami, piernikami. Współcze-
śnie na choince pojawiają się kolorowe bombki, 
cukierki, papierowe, plastikowe ozdoby, lampki 
elektryczne i wiele innych. W wigilijną noc rodziny 
wyruszały na mszę św. – Pasterkę. W tym czasie 
śpiewano kolędy, odwiedzano stajenki, a w święto 
Trzech Króli dzieci kolędowały, chodząc od domu 

do domu. W okresie karnawału żywy był niegdyś 
zwyczaj „Wodzenia niedźwiedzia”, od kilku lat po-
nowiony przez mieszkańców niektórych wsi ole-
skich. Przebrany w skórę niedźwiedzia człowiek  
w towarzystwie przebierańców - księdza, poli-
cjanta, leśniczego, Żyda, śmierci, diabła, grabarza, 
lekarza, kominiarza, gospodarza, Cyganki, pań-
stwa młodych i masarza obchodzi domostwa. 
Okres karnawału kończyły ostatki. Dawniej ko-
biety bawiły się na tzw. „Babskim combrze”, który 
reaktywowano w ostatnich latach w niektórych 
sołectwach gminy Olesno. Dawniej zimą kobiety 
spotykały się na darciu pierza lub przędzeniu lnu. 
Obecnie praktyka ta zanikła. Zbliżającą się wiosnę 
symbolizowało noszenie gaika przybranego ko-
lorowymi wstążkami i palenie „Marzanny”, prak-
tykowane nadal przez wiele szkół i przedszkoli. 
W Niedzielę Palmową święcono palmy czyli bazie 
zwane kotkani, stawiane w oknach w celu odstra-
szania złych mocy. Połknięcie bazi zapewniało 
zdrowie, wkładano nawet do trumny poświęco-
ne jej gałązki. Zwyczaj święcenia palm jest wciąż 
żywy. W środę przed Wielkanocą palono miotły.  
W Wielki Piątek wczesnym rankiem gospodarz za-
tykał z poświęconych gałązek palmowych krzyżyk 
na polu, po czym, koniecznie przed wschodem słoń-
ca, rozpoczynał ranne mycie w rzece lub stawie,  
w całkowitym milczeniu, co miało uchronić go przed 
chorobami. Zwyczaj obmycia na Siedmiu Źródłach 
wczesnym rankiem w ten wyjątkowy dzień podej-
muje parafia oleska od kilku lat. W Wielką Sobotę 
święcono ogień, wodę i od kilkudziesięciu lat tak-
że pokarmy, bowiem zwyczaj ich poświęcenia nie 
był znany w Oleskiem przed II wojną św. Niedzie-
lę Wielkanocną rozpoczynała wczesnym rankiem 
msza św. rezurekcyjna, po której rodziny zasiadały 
do świątecznego śniadania. Na nakrytym białym 
obrusem stole obowiązkowo stawiało się świę-
cone w Wielką Sobotę pokarmy. Pośrodku wieńca 
wielkanocnego posypanego makiem umieszcza-
no koszyczek kroszonek ozdobiony bukszpanem, 
obok leżały szynki i różnej maści wędliny, chrzan, 
masło i chleb. Nie było dawniej zwyczaju dzielenia  



się święconym jajkiem. Po śniadaniu dzieci szu-
kały „hazika” - „zajączka” w postaci gniazdka ze 
słodyczami schowanego w ogródku lub na łące. 
Te zwyczaje są nadal kultywowane. W drugi dzień 
Świąt Wielkanocnych obchodzono „Śmigus-dyn-
gus”, który polegał na polewaniu wodą dziewcząt 
i kobiet, uosabiających siły rodzące. Oblane w „lany 
poniedziałek” panny miały szansę rychło wyjść za 
mąż. Dawna tradycja oblewania kobiet przetrwała 
do chwili obecnej i jest praktykowana przez chłop-
ców z ogromną ekscytacją i entuzjazmem. 

Do oryginalnych dawnych śląskich zwyczajów 
ludowych około wielkanocnych należą „Krzyżoki”, 
kultywowane w Borkach Małych w Gminie Olesno 
oraz w Sternalicach, w Kościeliskach, w Kolonii Bi-
skupskiej i w Ligocie Oleskiej w Gminie Radłów. 
„Krzyżoki” to konne lub piesze obchodzenie pól  
w Niedzielę Wielkanocną dla uproszenia urodzaju  
i błogosławieństwa Bożego dla plonów. W Borkach 
Małych „Krzyżoki” przyjęły szczególną oprawę. 
Praktykuje się tam robienie tzw. bram wielkanoc-

nych z wydmuszek. W Wielką Sobotę wieczorem 
zbierają się wyłącznie kawalerowie w miejscowej 
remizie strażackiej, aby z ogromnej ilości groma-
dzonych przez nich wydmuszek wykonać bramę 
wielkanocną. Przez całą noc żmudnie nawleka-
ją wydmuszki na sznurki ułożone w różnorodne 
kształty, często z napisami np. Alleluja. Gotowa 
konstrukcja zawieszana jest między dwoma drze-
wami w środku wsi. Co roku brama ma inny kształt 
i napis. Podczas pracy przygotowywana jest gi-
gantyczna jajecznica, którą spożywają kawale-
rowie, po czym odbywa się próba wielkanocnych 
pieśni. O godz. 3:30 wczesnym rankiem udają się 
do kościoła, po czym po odśpiewaniu wesołego 
Alleluja zabierają figurę Chrystusa Zmartwych-
wstałego, chorągwie kościelne i udają się przy 
dźwiękach dzwonów na obchód pól. „Krzyżoki’ 
przy wtórze pieśni wielkanocnych proszą o bło-
gosławieństwo dla upraw. Wielu mieszkańców 
wstaje wcześnie rano aby zobaczyć te obrzędy. 
O godzinie 6:00 rano obchód kończy się przed 

Brama wielkanocna w Borkach Małych



Dożynki w gminie Olesno

kościołem parafialnym, po czym jego uczestni-
cy biorą udział w procesji i mszy rezurekcyjnej. 
„Krzyżoki”, to prastary, piękny zwyczaj datowany 
z pewnością na wiek XIX. Wiosną przed siewem 
gospodarz obchodził pole, z nabożeństwem pod-
nosząc garść ziemi, przepuszczał ją przez palce. 
Przed siewem całował pierwszą garść zboża. 

W Zielone Święta wypędzano po raz pierwszy 
bydło. Zioła i kwiaty z ołtarzy podczas Bożego Cia-
ła umieszczano na polach, w obejściach gospodar-
skich i w domach, aby chroniły plony przed szko-
dnikami, zwierzęta przed chorobami a domostwa 
przed gwałtownymi wichurami czy burzą. Nadal 
podczas procesji Bożego Ciała zrywa się z ołtarzy 
gałązki drzew, kwiaty i zioła. W Noc Świętojańską 
dziewczęta puszczały na wodę wykonane z dzie-
więciu ziół wianki z zatkniętą w pośrodku świecą. 
Zejście się dwóch z nich wróżyło zamążpójście.  
W Sobótkową Noc rozpalano ogniska, przez które 
skakali chłopcy. Wierzono, że odnaleziony w tę noc 
kwiat paproci przynosił szczęście. W niektórych 
wsiach powiatu oleskiego organizuje się pusz-
czanie wianków na wody stawów czy rzek. Żni-

wa rozpoczynały się w dzień św. Jakuba, 25 lipca.  
W dzień św. Wawrzyńca, 10 sierpnia, nie wolno 
było rwać lnu, aby ochronić zagrodę przed poża-
rem. Na św. Rocha, 16 sierpnia, modlono się o po-
myślność dla bydła. Do kapliczek św. Rocha lub ko-
ściołów pod jego wezwaniem szło się z młodymi 
cielętami i drobiem, które umieszczano w zakrystii 
lub przedsionku kościoła. Obecnie ten zwyczaj za-
nikł, ale bardzo uroczyście jest obchodzony Od-
pust św. Rocha w Grodzisku. Hucznie świętowa-
no Dożynki, starannie zamiatano wtedy obejścia, 
sprzątano domostwa, przygotowywano sute po-
żywienie, częstując nim także służbę i pastuchów. 
W karczmie grali muzykanci i odbywała się zaba-
wa. Gminne Dożynki są widowiskowym świętem 
plonów obchodzonym co roku w innym sołectwie 
naszej Gminy. Odprawiana jest Msza św. za rol-
ników, niesione są korony dożynkowe, organizo-
wany jest barwny korowód dożynkowy a zwień-
czeniem uroczystości jest zabawa przy bogato 
zastawionym stole. Odrębne zwyczaje towarzy-
szyły weselom, urodzinom dziecka, chrzcinom czy 
pogrzebom. 



Bogata jest kultura ludowa Ziemi Oleskiej, 
a jej relikty w postaci obrzędów, wierzeń, pieśni 
czy legend są z pietyzmem podtrzymywane. Ole-
śnianie wykazują silne poczucie więzi regionalnej 
identyfikując się ze śląską tradycją i kulturą, ale nie 
są hermetycznie zamknięci na inne wzorce kultu-
rowe. Wręcz przeciwnie, cechuje ich typowa dla 

śląskiej mentalności otwartość, tolerancja i go-
ścinność. Ziemia Oleska była i jest nadal miejscem 
gościnnym, prawdziwym domem dla tych, którzy 
tu zamieszkali. Bo ten mały skrawek ziemi jest 
oswojoną przestrzenią i wszystko tu jest bliskie 
i dobrze znane, co dobitnie wyrażają słowa poety 
Antoniego Fijałowskiego:

„Dobrze mi tu
 pośród Stobrawy łąk,
 gdzie żytni śpiewa łan.
 Dobrze mi tu...” 

Korona dożynkowa



Strażacy z Borek Wielkich podczas  seminarium strażackiego w Oticach

Gmina Olesno zawiązała więzi partnerskie z czeskimi miejscowościami: Oticami, Jezdkowicami 
i Zbyslawicami. Niewielką czeską Gminę Otice, słynącą z upraw i przetworów kapusty, odwiedziła 
delegacja Gminy Olesno w 2015 r. podczas V Otickich Obchodów Święta Kapusty, które są odpo-

wiednikiem naszych Dożynek. Przedstawicieli naszej gminy zaprosił wójt Otic - Vladimir Tancik. Uroczy-
stość uświetnili swoją obecnością Hetman Kraju Morawsko - Śląskiego Miroslav Novak (odpowiednik 
marszałka województwa), dwóch czeskich parlamentarzystów wywodzących się z tego regionu oraz 
delegacja przedstawicieli trzech gmin ze Słowacji. Chór żeński z Otic odśpiewał hymn śląski, po czym 
złożono kwiaty pod pomnikiem ofiar wojen. 



W części artystycznej wystąpili uczniowie 
szkoły podstawowej z Otic oraz zespół tanecz-
ny Morava wraz z zespołem instrumentalnym 
Veselky. Prezentacje z życia gminy Otice ofero- 
wały plenerowe wystawy. Zwieńczeniem 
odwiedzin była degustacja pyszności z kapusty 
i innych regionalnych produktów. A wieczorem 
szumne fajerwerki i zabawa na sto dwa. Wyjazd 
zaowocował zawarciem partnerstw pomiędzy 
oleskimi sołectwami a czeskimi miejscowościami. 
Borki Wielkie zawarły partnerstwo z wioską 
Otice, Wysoka z Jezdkowicami, a Wojciechów ze 
Zbyslavicami. 11 listopada 2015 r. delegacja 
czeskich gości przebywała w Gminie Olesno, 
uczestnicząc w obchodach Narodowego Święta 

Niepodległości. Olesno podpisało wtedy porozu- 
mienie w ramach Programu Współpracy Transgra- 
nicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 
na okres 2014 - 2020 z przedstawicielami Gminy 
Jezdkovice, Otice i Zbyslavice. Współpraca ta 
przebiega na płaszczyźnie wymiany młodzieży 
szkolnej, jednostek straży pożarnej, cechów 
rzemieślniczych, orkiestr dętych, drużyn spor- 
towych oraz grup seniorów. W 2016 r. w ramach 
projektu pn.: „Poznajmy się - prezentacja polsko 
- czeskiej kultury, kuchni i języka” odbyły się war- 
sztaty kulinarne w sołectwach gminy Olesno - 
Borkach Wielkich, Wysokiej i Wojciechowie z udzia- 
łem partnerów z Czech – mieszkańców Otic, 
Zbyslawic i Jezdkowic.

Mieszkańcy Zbyslavic podczas rajdu rowerowego w Wojciechowie

Międzynarodowy Turniej Piłkarski w Oticach



Rezerwat Kamienna Góra w Oticach 

Wspólnie gotowano bigos i gulasz wg receptury 
z Otic oraz słynne otickie kapuśniaki. Z polskich 
kulinariów przygotowano bigos, kołocz i tradycyjny 
chleb na zakwasie. Uczestnicy zapoznali się  
z historią, kulturą i tradycjami dwóch narodów. 
Mieszkańcy Borek Wielkich wzięli udział w corocz-
nym Święcie Kapusty w Oticach. Wyjazd odbył się 
w ramach projektu „Żyjemy wspólnie”. Oba pro-
jekty były współfinansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
ze środków budżetu państwa „Przekraczamy gra-
nice”. 

Partner Borek Wielkich – Otice, to wieś liczą-
ca ponad 1300 mieszkańców w kraju morawsko -  
śląskim, w powiecie opawskim, w Republice Cze-
skiej. Po raz pierwszy wzmiankowane w 1361 r., 
należały do klasztoru Matki Bożej Wniebowziętej 
w Opawie. W 1756 r. postawiono w centrum wsi 
kaplicę z obrazem przedstawiającym Zwiasto-
wanie NMP z fundacji arcyksięcia Maksymiliana 
Franciszka, wielkiego mistrza zakonu krzyżackie-

go. W 1838 r. wzniesiono nową wieżę, a w1893 r. 
przeprowadzono gruntowną renowację kaplicy. 
Obecnie jest ona poddana rewitalizacji. Otice po-
łożone są na wysokości 262 m n.p.m. W 1848 r. 
wieś powiększyła się o kolonię, założoną w 1806 r. 
przez księcia Lichtensteinu. Na rozwój wsi w XIX w. 
niewątpliwie wpłynęły: rozbudowa dróg, zało-
żenie w 1886 r. przez Jakuba Pollaka wytwórni 
likieru i wody sodowej, a przede wszystkim pro-
dukcja kwaśnej kapusty, którą zapoczątkował  
w 1902 r. Jan Bittner. Od tego czasu Otice kapustą 
słyną. Oprócz uprawy ziemi i hodowli mieszkańcy 
zajmowali się także obróbką kamienia i produkcją 
żwiru. W 1891 r. w Oticach powstała ochotnicza 
straż pożarna, siedem lat później założono spół-
dzielnię drenażową, a w 1911 r. utworzono bank 
oszczędnościowy Reifeisenka. Od 1906 r. działało 
Stowarzyszenie Czytelniczo - Teatralne Svatopluk. 
Od 1786 r. funkcjonowała szkoła, której nowy budy-
nek postawiono w 1902 r. W I wojnie światowej wal-
czyło 162 mieszkańców Otic, z których 17 poległo. 



Urząd Gminy w Oticach – Obecni Urad Otice

Po odzyskaniu niepodległości 
i powstaniu Czechosłowacji Otice ze-
lektryzowano w 1924 r. Rozpoczęto 
wydobywanie bazaltu w Kamien-
nej Górze, która jest najwyższym 
punktem widokowym o wysokości  
311 m n.p.m. 

 8 października 1938 r. wkroczy-
ły do wsi wojska hitlerowskie, które 
zesłały wielu mieszkańców na przy-
musowe roboty do Niemiec. Znacz-
na cześć zabudowy wsi uległa spa-
leniu w wyniku wkroczenia do Otic, 
23 kwietnia 1945 r., Armii Czerwonej. 
Ofiarom II wojny św. mieszkańcy wy-
stawili obelisk. Do rolniczego charak-

teru wsi nawiązuje godło Otic. W tarczy na niebieskim polu, symbolizującym rzekę Hvozdnice, widnieje 
pół srebrnego ostrza pługa, narzędzia rolników i pół słońca, które jest uosobieniem życiodajnej siły. 
We wsi zachowało się niewiele zabytków: barokowa Kaplica Zwiastowania NMP, Kaplica św. Tadeusza 
i św. Trójcy w Stawach. Obecnie w Oticach jest szkoła podstawowa i przedszkole. Gruntownej renowacji 
poddano urząd gminy. 

Wieś wyposażona jest w sieć gazową, wo-
dociągową, oczyszczalnie ścieków, kanalizację 
próżniową. Należy do nowo utworzonej strefy 
przemysłowej. W Oticach organizuje się wycieczki, 
imprezy kulturalne i sportowe na dwóch boiskach, 

polu do minigolfa, korcie tenisowym i szkolnym 
placu zabaw. Mieszkańcy Otic działają aktywnie  
w Chórze Ochotników Strażaków, w Stowarzysze-
niu Otice Gardening, w Związku Hodowców Cze-
skich i Hvozdnice Hunting Association. 



Zamek w Jezdkovicach 

Partner Wysokiej to Jezdkovice, wieś położo-
na także w kraju morawsko - czeskim, w powiecie 
opawskim. Liczy tylko około 250 mieszkańców. 
W źródłach historycznych Jezdkovice pojawiły się 
pod rokiem 1250. Nieopodal Jezdkovic w 1618 r. 
powstał renesansowy zamek wybudowany przez 
Mitrovští z Nemyšle. W XVIII w. warownię prze-
kształcono w barokowy pałac na polecenie Hala-

ma z Jičína. W latach 1821-1945 r. pełnił on funk-
cję rezydencji rodu Sedlnitzky Choltitz. Zabytkowy 
obiekt jest obecnie siedzibą urzędu gminy, klubu 
młodzieżowego, biblioteki oraz sklepu. 

We wnętrzu zachowały się herby, portrety 
i drzewa genealogiczne rodu Sedlnitzky Choltitz. 
Wokół pałacu rozciąga się park. 



Godłem Jezdkovic jest tarcza herbowa z trze- 
ma pasami. Dwa pasy czerwone umieszczono 
po bokach tarczy. Na środkowym białym pasie,  
w dolnej strefie widnieje koło koloru czerwonego, 
nad nim czerwona strzała w słup, z końcami na 
obie strony zakrzywionymi, która znajdowała się 
w herbie właścicieli wsi - rodu Sedlnitzky Choltitz. 

 W 1919 r., po utworzeniu Czechosłowacji, 
jedną z pierwszych decyzji rady gminnej było po-
wołanie komitetu budowy nowej kaplicy w miej- 
scu starego szkolnego ogrodu. 

Kaplica powstała dzięki 
determinacji mieszkańców, ich 
wsparciu finansowemu i pracy 
społecznej. Została uroczyście 
poświęcona przez ks. Wacla- 
wa Frydrycha w dniu 25 wrze-
śnia 1927 r. W 1936 r. wypo- 
sażono ją w instalację  elek-
tryczną, w 1946 r. zamon- 
towano nowy zegar, w 1974 r. 
dobudowano do kaplicy zakry- 
stię, w 1984 r. zawieszono w ka- 

plicy nowy dzwon (dzwon odlany w 1754 r. zare-
kwirowano w 1942 r. na cele wojenne). W 1994 r. 
przeprowadzono remont wnętrza kaplicy, w na- 
stępnym roku wymieniono  dach, w 2003 r. 
odnowiono elewację kaplicy, a w 2005 r. prze- 
prowadzono kapitalny remont wnętrza. W 2008 r. 
uzyskała ona nowy ołtarz z figurą Najświętsze- 
go Serca Jezusa. W 2015 r. została ona objęta pro-
jektem „Odnowa kaplicy w Jezdkowicach”. Nieopo-
dal kaplicy stoi obelisk upamiętniający ofiary I wojny 
światowej z Jezdkowic. 



W Jezdkowicach miejscowa Ochotnicza Straż 
Pożarna od 2011 r. organizuje słynne nocne zawo-
dy strażackie: „O puchar challenge wójta gminy”. 
Jednostka ta ma długą tradycję, sięgającą roku 
1895 r. W 1904 r. zbudowano we wsi remizę stra-
żacką. Nową remizę wybudowano w 1973 r. Dzięki 
dotacji z Unii Europejskiej została ona komplekso-
wo wyremontowana w 2015 r. Jednostka oprócz 
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej organizuje 
zawody sportowe, zabawy, noce weneckie, wyciecz-
ki, festyny, imprezy dla dzieci. W latach 2011 - 2014 
własną drużynę strażacką założyły kobiety.

Kaplica w Jezdkovicach 
Kapliczka w Jezdkovicach  
- przy drodze do Novŷ Dvur

Ochotnicza Straż Pożarna w Jezdkovicach 



Wieś Wojciechów współpracuje z czeską wsią 
Zbyslawice z kraju morawsko - śląskiego. Ta wieś 
gminna, licząca ok. 625 mieszkańców, znajdowa-
ła się niegdyś z powiecie Nowy Jiczyn. Od 2007 r. 
wchodzi w skład powiatu Ostrawa, od Ostrawy 
dzieli ją odległość 15 km. Zaś od znanego uzdro-
wiska Klimkovice oddalona jest tylko 6 km. Zbysla-
wice leżą w dolinie pomiędzy rzekami Seziną i Po-
lanczycą na malowniczym leśnym obszarze. 

Zbyslawice wyłaniają się z historycznych 
annałów w 1359 r. jako mała wieś właścicieli 

zamieszkałych w drewnianej fortecy, wokół któ- 
rej wzniesiono średniowieczny gródek. W XIV w. 
rozbudował go burgrabia na zamku Hradec 
u Opavy Vojslav ze Zbyslavic. W 1377 r. Zbysla-
wice oraz sąsiednie Olbramice otrzymał Ješek 
z Klimkowic. W XV stuleciu kolejni właściciele 
Zbyslowic - Fryderyk Myslibor i Jan - tytułowa-
li się „Panami na Zbyslavicach”. W 1513 r. wieś 
wraz z gródkiem nabył Vaclav z Bitova. W 1573 r.  
Hynek II z Vrbna i Klimkowic sprzedał wieś Ja-
nowi Bravantskému z Chobřan. Od tego czasu 
zamek tracił na znaczeniu i został opuszczony.  

Panorama Zbyslavic 



Obecnie zachował się tylko pagórek na którym 
niegdyś się wznosił. Przeprowadzono tam bada-
nia archeologiczne, które potwierdzają istnienie 
średniowiecznej warowni. Z zabytków pozostała 
we wsi tylko kaplica św. Mateusza, poddana grun-
townej rekonstrukcji. Nieopodal tej kaplicy znajdo-
wał się Ryneczek z remizą strażacką, stanowiący 
jeszcze po I wojnie św. centrum wsi. Miejsce to 
ożywa podczas Targu Bożonarodzeniowego. Wieś 
posiada urząd gminy z archiwum i mieszkaniami 
komunalnymi na I piętrze. Herb Zbyslawic złożo-
ny jest z dwóch stref. W Błękitnej strefie górnej 
widnieje wiatrak w kolorze białym z czerwonym 
dachem i złotymi skrzydłami. Po bokach wiatraka 
umieszczono dwa złote kwiaty. W dolnej niebie-
skiej strefie ukazano dwa skrzyżowane srebrne 
ostrza pługa. We wsi zachował się stary wiatrak. 

Wiatrak i kwiaty nawiązują do walorów przy-
rodniczych wsi, która szczyci się stawami w Dolinie 
Louny. Stawy te są zbiornikami sztucznie utworzo-
nymi w 2010 r., dzięki pozyskanemu dofinansowa-
niu unijnemu. Największy ze stawów, o powierzch-
ni 30  000 m³, ma głębokość 1,5 m. Na brzegach 
posadzono drzewa, jest tam siedlisko ptaków 
wodnych. Miejsce urokliwe, spokojne i malowni-
cze stało się ulubionym terenem rekreacyjnym 
mieszkańców wioski i turystów. Stawami opie-
kuje się Stowarzyszenie Rybaków oraz mieszkańcy 
wioski. Przy stawach odbywają się zawody dzieci 
„Zbyslawicka Czudla” oraz uczta rybna. Kompleks 
sportowy jest jednym z najczęściej uczęszczanych 
miejsc w Zbyslawicach, bowiem tam odbywają się 
imprezy sportowe, rozrywkowe, dyskoteki i gril-
le. Największe atrakcje czekają na mieszkańców  
w Dniu Wsi organizowanym w połowie września. 

Młyn w Zbyslavicach 



Co roku obchodzony jest Jarmark Bożonarodzenio-
wy w Zbyslawicach, zaś wspaniałe kulinaria ze 
słynnymi roladkami rybnymi serwuje się w ramach 
imprezy „Let’s Clean Up the Czech Republic”. Do-
brze zjeść i zabawić się można także w Knajpce na 
Wzgórzu, którą prowadzi miejscowa rodzina. Sala 
na 250 osób z podium jest świetnym miejscem 
dla imprez rodzinnych i gminnych (Dzień Matki, 
Dzień Seniora, dancingi, powitanie Nowego Roku). 
Strawę kulturalną oferuje Dom Kultury i poddana  
w 2016 r. generalnej rewitalizacji biblioteka. Waż-
nym obiektem we wsi jest szkoła podstawowa 
i przedszkole samorządowe. Budynek szkoły 
pochodzi z 1902 r. Obecnie szkoła jest wyposa-
żona w nowoczesny sprzęt - posiada pracow-
nię komputerową i pracownię programów edu-
kacyjnych. Aktywny styl życia umożliwia boisko 
i kompleks sportowy. Małe Boisko z betonową 

powierzchnią służy sportom kolektywnym, np. 
jeździe na rolkach, ale także jest wykorzystywa-
ne jako miejsce do tańca i jako sala letniego kina. 
Na Górnym Boisku odbywają się mecze piłki noż-
nej. Nieopodal znajduje się centrum fitness na 
świeżym powietrzu. Zbyslawice należą do Kra-
jowej Sieci Zdrowych Miast Republiki Czeskiej 
i prężnie budują profil zdrowej i aktywnej społecz-
ności. 

Partnerstwo sołectw Gminy Olesno z przed-
stawionymi czeskimi miejscowościami znacznie 
wpłynęło na ożywienie ruchu turystycznego po-
granicza polsko - czeskiego, promocję tych regio-
nów, pogłębianie wiedzy o partnerach, na rozwój 
szeroko pojętej wymiany mieszkańców partner-
skich wsi. Buduje zaangażowanie społeczne, kul-
turalne, szerząc międzynarodową współpracę  
od podstaw. 

Stawy w Zbyslavicach 



Posłowie

Nie sposób w tym krótkim zarysie wyczerpująco zaprezentować wielowiekową historię naszego 
miasta. Zostały tu jedynie naświetlone najważniejsze kwestie ośmiowiekowej przeszłości Olesna. 
Okruchy zdarzeń i dokonań, często skrótowo i statystycznie ujęte, ukazują, jak bogata i pasjonująca 

jest historia Olesna. Wyjątkowa drewniana świątynia o unikatowym w skali całego kraju kształcie kwia-
tu róży, ołtarz ze szkoły Wita Stwosza, jedyna w swoim rodzaju kolumna nie mająca odpowiednika może 
nawet w Europie, fascynujące podziemia i krypty, cmentarz żydowski ocalały pomimo hitlerowskiego an-
tysemityzmu, siedziba infułata, misteria unikalnego bractwa biczowników, muzułmańskie mauzoleum 
na Grodzisku, pierwsza drukarnia na Górnym Śląsku, pierwsza ofiara I wojny światowej, pierwsze śląskie 
miasto zajęte przez Armię Czerwoną, jedyny reprezentant chłopów z tej ziemi w Zgromadzeniu Naro-
dowym we Frankfurcie nad Menem, ostatnie spalenie na stosie w Europie, wiersze pastora Polko znane  
w całych Prusach, miejsce urodzenia wybitnych pedagogów, pisarzy, muzyków, znanych w całym świe-
cie artystów liliputów, wyjątkowo piękne lasy, wiekowe bogactwo kultury tworzonej przez społeczność 
zróżnicowaną językowo, etnicznie, zwyczajowo i wyznaniowo, otwarcie i życzliwość dla ludzi innych kul-
tur i narodowości - to wszystko, i nie tylko - znajduje się na kartach historii kochanego miasta.

 

Takie są nasze korzenie, 
takie istnienie narodów 
takie skarby pokoleń
pielęgnowane jak róże 
tych co tutaj zostali
i tych co pozostać nie mogli
świat z tysiącami obrazów, 
przegląda się w lustrze ich duszy
historia znużona czekaniem 
biegnie chciwie łapiąc wieczność 
może to będzie dalej niż daleko,
może niźli razem będzie bliżej, 
na talerzu dłoni przynoszą 
swą spowiedź 
ot, taką małą nadwrażliwość serca
kołatkę nostalgii 
pukającą do pamięci kolejnych pokoleń...

Memu kochanemu miastu 
Ewa Cichoń



 Burmistrzowie Olesna:

• Stanislaus ...1478...

• Stanek ...1486...

• Johann Drozd ...1529...

• Gregor Eher ...1570...

• Peter Skoczek ...1574...

• Gregor Schwettwer ...1586...

• Johann Skal ...1615...

• Gregor Wronka ...1648...

• Matthäus Klug ...do 1669 

• Gregor Polaczek 1669 – 1673 

• Melchior Ledermann 1673 – 1674

• Jacob Rzedecki 1675 – 1678

• Wenzel Klug 1678 – 1682

• Johann Vitt 1683 – 1704 

• Wenzel Nigrini 1704 – 1708 

• Gregor Tlustek 1709 – 1712

• Nicolaus Kornel 1713 – 1721

• Josef Tlustek 1721 – 1722

• Gregor Tlustek 1722 – 1729

• Adam Blachnik 1729 – 1734

• Josef Wildtner 1734 – 1751

• Zygmunt Blachnik 1751 – 1765

• Wenzel Stopa 1765 – 1767

• Michael Dresow 1767 – 1777

• Beck 1777 – 1778

• Georg Kastner 1778 – 1780

• Johann Sthal 1780 – 1808

• Peter Dressow 1808 – 1823

• Johann Kinel 1823 – 1839

• Knoblauch 1839 – 1845 

• Reichert 1845 – 1851 

• Czichon 1851 – 1879

• Eugen Kordon 1879 – 1891

• Eugen Kasperowski 1891 – 1925 

• Reinhold Vieweger 1925 – 1937

• Reinhold Langner 1937 – 1938

• August Reder 1938 – 1939

• Richard Langner 1939 – 1945

• Jan Telesiński 1946

• Paweł Długajczyk 1946 – 1947

• Józef Sasuła 1947

• Ludwik Setnik 1947 – 1950

• Edward Flak 1990 – 1994

• Jan Dzierżon 1994 – 1998

• Edward Flak 1998 – 2006

• Sylwester Lewicki 2006 – 2018

• Sylwester Lewicki 2018 – nadal



Proboszczowie
• Jan … 1354… 
• Piotr Hugo (z pochodzenia Francuz) …1419 
• Jakub … 1486…
• Mateusz Klobusky …1529… 1540…
• Felix Preyschwicz do 1569
• Felix Prziszowsky 1569
• Felix Preyschwicz 1569 – 1578
• Felix Prziszowsky 1578 – 1586
• Wacław Chodomsky 1587 – 1597
• Hieronim Perc 1598
• Wojciech Wilkowiecki 1598 – 1606
• Piotr Kuchta 1606
• Hieronim Perc 1606 – 1641 
• Tobiasz Zimmerwmann 1641
• Jan Pecchenin 1641
• Jerzy Flak 1642 – 1651 
• Daniel Chmielitius 1652 – 1668 
• Andrzej Alexander Pechenius (Pichenius) 1668 – 1680 
• Jerzy Czekalla (Czekała) 1680 – 1693 
• Krzysztof Biadoń (Biadon) 1693 – 1708 
• Szymon Paul 1709 – 1720
• Tomasz Koschyk 1720 – 1730 

• Dominik Respondek 1730 – 1748 
• Leopold Labor 1748 – 1755 
• Daniel Besling 1755 – 1770 
• Antoni Krzepicki 1770 – 1784
• Ignacy Mohaupt 1784 – 1785
• Franciszek Kuschel 1786 – 1801 
• Jan Galezka (Gałeczka) 1801 – 1808
• Fryderyk Pompa 1809 – 1832 
• Grzegorz Meiss 1832 – 1837 
• Maciej Ludynia 1838 – 1856 
• Henryk Strauss 1857 – 1871
• Walenty Morawietz (Morawiec) 1872 – 1891 
• Teodor Jaroschek 1891 – 1897 
• Karol Kittelmann 1898 – 1902
• Bruno Alexander 1902 – 1916 
• Paweł Foik 1916 – 1945
• Józef Niesłony 1945 – 1957
• Gustaw Łysik 1957 – 1968 
• Antoni Kaleja 1969 – 1983
• Zbigniew Donarski 1983 – 2007
• Lucjan Gembczyk 2007 – 2010 
• Walter Lenart 2010 – nadal

Przeorowie kanoników: 
• Jan do 1577
• Mateusz Schkop od 1578
• Jan Peochenin do 1641
• Jan Patricius 1641 – 1662
• Jan Patecius 1662 – 1672
• Bartłomiej Aleksander 1672 – 1675
• Michał Ochotsky 1675 – 1679 
• Wacław Slabionus 1679 – 1687 
• Krzysztof Biadoń 1687 – 1693

• Jan Trzos 1693 – 1700
• Augustyn Blazik (Błazik) 1700 – 1708 
• Pankracy Istel 1709 – 1731
• Mateusz Schubert 1731 – 1740
• Leopold Labor 1740 – 1750
• Daniel Besling 1750 – 1756
• Ignacy Wolny 1756 – 1757
• Leopold Wendros 1757 – 1770

Starostowie:
• Samuel Karl Friedrich von Blacha 1742 – 1767
• Casper Joachim von Pritzelwitz 1767 – 1799
• Martin von Jordan 1800 – 1815
• Albrecht Magnus von Schack 1815 – 1830
• Wilhelm von Cramon-Taubadel 1831 – 1841
• Georg Gotthelf von Schrötter 1841 – 1843
• Oswald von Sack 1844 – 1849
• Christian Schemmel 1849 – 1862 
• Felix von Studnitz 1862 – 1867
• Glairon d`Haussonville 1867 – 1881
• Wilhelm von Wolff 1881 – 1891

• Berthold von Reiswitz-Koderzin 1891 – 1894
• Książę Hugo von Hohenlohe-Oeringen 1895 –  

1902
• Carlo von Deines 1902 – 1922
• Paul Strzoda 1922 – 1933
• Martin Elsner 1933 – 1942
• Joachim Jenkner 1942 – 1945
• Ludwik Affa 1945
• Jerzy Bartocha 1945 – 1950
• Jan Kus 1999 – 2014
• Stanisław Belka 2014 – 2018



• Pastor Leopold Polko 1847 – 1883

• Jan Salzwedel 1883 – 1891

• Maximilian Sękowski 1891 – 1932 

• Gotthard Halm 1933 – 1945

• Karol Klus 1945 – 1949

• Karol Sztwiertnia 1949 – 1963

• Rudolf Pastucha 1963 – 1981

• Henryk Mach 1983

• Zbigniew Kowalczyk 1983 – 1989

• Waldemar Szajthauer 1989 – 2000

• Ryszard Pieron od 2000

Pastorzy ewangeliccy:

2007
• Zuzanna Wartenberg
• Zofia i Franciszek 

Nikodemiak
• Feliks Kniejski

2008
• Anna i pośmiertnie  

Hubert Kasprzyk
• Małgorzata Peciak
• Jan Kus

2009
• Krystyna Polak
• Jan Maliński

2010
• Mirosław Dedyk
• Ksiądz dr Waldemar Klinger
• Kazimierz Konieczko

2011
• Roch Antkowiak
• Gordon Connely
• Stanisław Muszyński

2012
• Artur Maniura
• Dariusz Rodewald
• Jan Zdański

2013
• Ewa i Andrzej Pyrkosz
• Wojciech Wiecha 
• Radosław Gliński

2014
• Anna Wloka
• Tomasz Kubicki
• Ireneusz Misiak

2015
• dr Korneliusz Wiatr
• Henryk Mrozek
• lek. med. Andrzej  

Proszewski

2016
• Edeltrauda Zug
• Piotr Antkowiak
• Katarzyna Jackowska
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STRESZCZENIE SUMMARYSHRNUTÍ



U ZARANIA DZIEJÓW 

Początki Olesna sięgają czasów za-
mierzchłych, a ich rekonstrukcja jest 
znaczona licznymi stanowiskami ar-
cheologicznymi rozłożonymi wzdłuż 
rzeki Stobrawy, Liswarty i Prosny. 

Niewątpliwym atutem osiedleńczym 
było bogactwo natury: lasy, doliny 
rzek, oraz położenie na skrzyżowaniu 
ważnych, europejskich szlaków han-
dlowych: starożytnego szlaku „bursz-
tynowego”, który prowadził od Moraw 
na Kujawy, i „królewskiego”, ciągnące-
go się z Wrocławia do Krakowa i dalej 
– nad Morze Czarne. Jak głosi podanie, 
zapewne pierwszą z tych dróg pod ko-
niec X w. podróżował biskup Pragi św. 
Wojciech, głosząc Słowo Boże także  
w pobliżu Olesna, w wiosce nazwanej 
na pamiątkę świętego Wojciechowem. 

 

NAZWA I HERB MIASTA

Nazwa „Olesno”, wymieniona w naj-
starszym dokumencie z 1226 r., wy-
wodzić się miała od zalesionej oko-
licy lub gęsto rosnących tam olch. 
Od najdawniejszych bowiem czasów 
leżało ono w pierścieniu lasów, które 
sięgały prawie do murów miejskich. 
Etymologiczne znaczenie określe-
nia „Olesno” próbuje wyjaśnić legen-
da o książętach zapraszanych przez 
założyciela osady księcia Henryka 
I Brodatego, którzy, podziwiając gę-
sto zalesioną okolicę, w zachwy-
cie mieli zawołać: „O, jak tu leśno!”.
Nieco później (1310 r.) pojawiła się  
w dokumentach  inna, niemiecka na-
zwa – „Rosenberg” (Różana Góra), 
która wywozi się od rzekomo rosną-

 NA ÚSVITĚ DĚJIN

Začátky města Olesno sahají až do 
dávné minulosti, a jejich rekonstrukce je 
poznamenána četnými archeologickými 
lokalitami, rozprostřenými podél řeky 
Stobrawy, Liswarty a Prosny.

Bezpochybnou výhodou pro osídlence 
bylo bohatství přírody: lesy, údolí řek  
a poloha na křižovatce důležitých 
evropských obchodních tras: staro-
věké jantarové stezky, která vedla 
od Moravy na Kujavsko a „králo-
vské” cesty, táhnoucí se z Vratislavi 
do Krakova a dále do Černého moře. 
Dle legendy první trasou pravděpo-
dobně cestoval na konci 10. sto-
letí pražský biskup svatý Vojtěch  
a hlásal Boží slovo poblíž Olesna, ve ve-
snici nazvané na jeho památku Wojcie-
chów.

NÁZEV A ZNAK MĚSTA

Název „Olesno” je uveden v nejstarším 
dokumentu z roku 1226, a pochází prý 
od zalesněného okolí nebo hustě ro-
stoucích olší. Od starověku totiž město 
leželo obklopeno prstencem lesů, které 
sahaly téměř k městským hradbám. 
Etymologický význam pojmenování 
„Olesno” se snaží objasnit legenda  
o knížetech, kteří byli zváni zaklada-
telem osoby – knížetem Jindřichem  
I. Bradatým. Jeden z nich obdivo-
val lesní bohatství a měl vykřiknout: 
„o! máte tu pěkné lesy!”. O něco po-
zději (rok 1310) se v dokumentech 
objevil jiný, německý název „Rosen-
berg” – Růžovský vrch, který po-
chází od šípkových keřů údajně ro-
stoucích v tomto okolí. Původ názvu 

AT THE DAWN OF TIME 

The origins of Olesno date back to an-
cient times, and their reconstruction 
is marked by numerous archaeologi-
cal sites spread along the Stobrawa, 
Liswarta and Prosna rivers. 

An undoubted settlement advantage 
was the richness of nature: forests, 
river valleys, and the location at the 
crossroads of important European 
trade routes: the ancient “amber” ro-
ute that led from Moravia to Kujawy 
and the “royal” one from Wrocław to 
Kraków, and further to the Black Sea. 
As it is stipulated, the bishop of Pra-
gue, St. Adalbert, probably travelled 
through the first of these roads at the 
end of the tenth century, preaching 
the Word of God also near Olesno, in 
a village named to commemorate St. 
Adalbert. 

NAME AND COAT OF ARMS  
OF THE CITY

The name “Olesno” mentioned in the 
oldest document from 1226 had to 
originate from a forested area or den-
sely growing alders in that region. Ho-
wever, since ancient times, it was in  
a ring of forests, which almost re-
ached the city walls. The etymological 
meaning of the term “Olesno” is tried 
to be explained by the legend about 
the princes invited by the founder of 
the settlement, prince Henry the Be-
arded, who admiring the densely fore-
sted area, were to call in delight “oh, 
how many forests are here.” Slightly 
later, another German name, “Ro-
senberg” appeared in the documents 
(1310) – the Rose Mountain, which 
derive from the allegedly growing wild 



cych w okolicy krzewów dzikiej róży. 
Źródłosłów nazwy „Rosenberg” wyja-
śnia także legendarny przekaz z końca 
XVIII w. o pierwszych mieszkańcach 
miasta – pięknej Róży i dzielnym ryce-
rzu Woko z rodu Bergów. Z połączenia 
ich imion: Rosa i Berg, wywodzić się 
miała nazwa Rosenberg. Występujący 
w legendzie Woko to prawdopodob-
nie czeski rycerz Woko I Rosenberg 
(Vok z Rožmberka), w herbie którego 
widniała róża. Czescy Rosenbergowie 
przyczynili się do lokowania miasta 
Prudnika oraz wybudowali nad Weł-
tawą w południowych Czechach gród  
o nazwie Rosenberg / Rožmberk. Obec-
ny herb Olesna oraz nazwa Rosenberg 
(Rosenberk) mogą wskazywać na to, 
że Czesi zapisali się na trwale w histo-
rii naszego miasta. Prawdopodobnie 
Rosenbergom możemy zawdzięczać 
i część herbu z motywem róży, i staro-
niemiecką nazwę Rosenberg.

Przenikanie się dwóch tradycji una-
ocznia symbolika herbu Olesna, w któ- 
rym na błękitnym polu widnieje poło-
wa piastowskiego złotego orła, a na 
białym (srebrnym) tle – połowa czer-
wonej róży.

OLESNO WCHODZI  
NA KARTY HISTORII

W historycznych annałach Olesno po- 
jawiło się w I połowie XIII w., wymie- 
nione po raz pierwszy w dokumencie 
erekcyjnym (konsekracyjnym) koś- 
cioła grodowego (obecnie kościoła 
św. Michała) wystawionym w 1226 r. 
przez biskupa Wawrzyńca (Lauren-
tius) na polecenie opolskiego księ- 
cia Kazimierza I. Manuskrypt zawiera 
informacje o istnieniu w Oleśnie ko-
mory celnej, należącej do wyżej wy-
mienionego biskupa, który ustano-
wił dla niej nową taryfę opłat. Osada 

„Rosenberg” je rovněž zmiňován  
v příběhu z konce osmnáctého století  
o prvních obyvatelích města, krá-
sné Růži a statečném rýtíři Woko  
z rodu Bergů. Název Rosenberg měl 
pocházet ze sloučení těchto jmen. 
Jeden z hrdinů tohoto příběhu Woko 
byl pravděpodobně českým rytířem 
Vokem z Rožmberka,  jehož erb tvoří 
pětilistná růže. Čeští Rožemberkové 
přispěli k lokování města Prudnika  
a vystavěli v jižním Česku hrad jmé-
nem Rosenberg / Rožmberk. Aktuální 
znak města Olesno a název Rosen-
berg (Rosenberk) může poukazovat na 
to, že se Češi natrvalo zapsali do dějin 
našeho města. Podle všeho Rožem-
berkům můžeme také vděčit za část 
znaku s motivem růže a staroněmecký 
název Rosenberg.

Pronikání dvou tradic je znázorněno  
v symbolice znaku Olesna – na blan-
kytném poli je vidět polovinu piasto-
vského zlatého orla, a na bílém (stříbr-
ném) pozadí polovinu červené růže.

OLESNO SE ZAPISUJE DO DĚJIN

V historických pramenech se Ole-
sno objevilo v první polovině třinác-
tého století. Bylo poprvé uvedeno  
v zakládací listině hradního koste-
le (v současné době kostel svatého 
Michala), vystavené v roce 1226 bi-
skupem Vavřincem (Laurentius) na 
pokyn opolského knížete Kazimíra  
I. Manuskript obsahuje údaje o exis- 
tenci celnice v Olesnu, která náleže-
la výše jmenovanému biskupovi, 
který pro celnici ustanovil nový cel-
ní sazebník. Osada bezpochybně 

rose bushes in the area. The etymolo-
gy of “Rosenberg” is also explained by 
a legendary message from the end of 
the 18th century about the first inha-
bitants of the city, beautiful Rose and 
brave knight Woko from the Berg fa-
mily, and the Rosenberg name had to 
derive from the connection of their na-
mes, Rosa and Berg. Woko occurring  
in the legend is probably the Czech 
knight, Woko I Rosenberg (Vok from 
Rožmberk), in the coat of arms of 
which there was a rose. The Czech Ro-
senbergs contributed to locating the 
city of Prudnik and they built a castle 
called Rosenberg/Rožmberk on the 
Vltava in South Bohemia. The present 
coat of arms of Olesno and the name of 
Rosenberg (Rosenberk) may indicate 
that the Czechs have permanently en-
tered the history of our city. We proba-
bly owe a part of the coat of arms with  
a rose motif and the old German name 
of Rosenberg to the Rosenbergs.

The interpenetration of two traditions 
shows the symbolism of the Olesno 
coat of arms, in which there is half of 
the Piast gold eagle, and on the white 
(silver) background, there is half of a red 
rose.

OLESNO ENTERS THE PAGES  
OF HISTORY

In historical annals, Olesno appeared 
in the first half of the 13th century, 
mentioned for the first time in the 
erection (consecratory) document 
of the borough church (currently, St. 
Michael’s Church) issued in 1226, by 
Bishop Lawrence (Laurentius) at the 
request of the Opole Prince, Casimir 
I. The manuscript contains informa-
tion about the existence of a customs 
house in Olesno, belonging to the afo-
rementioned bishop, who set a new 
schedule of fees for it. The settlement 



niewątpliwie istniała już wcześniej, 
wykształciła się wokół zamku my-
śliwskiego, który polecił wznieść  
w 1208 r. książę Henryk Brodaty. W XIII 
w. kolejną fazą rozwoju oleskiej osady  
w kierunku grodu-centrum admini-
stracyjno-wojskowego było powsta-
nie kasztelanii. Panami Olesna w śre-
dniowieczu byli piastowscy książęta 
opolscy i wrocławscy. W XIV w. Śląsk 
definitywnie odpadł od Polski. Opol-
ski książę Bolko II w 1327 r. uznał 
zwierzchnictwo czeskie. 

LOKACJA MIASTA I JEGO WYGLĄD 

Lokacji Olesna dokonał w 1275 r. 
książę opolski Władysław I. Jednakże 
dokument lokacyjny został strawiony 
przez pożar, dlatego pan miasta, ksią-
żę niemodlińsko-strzelecki Bernard, 
nadał 10.06.1450 r. Olesnu nowe pra-
wa miejskie, potwierdzając wcześniej 
już nabyte ustalenia prawa magdebu-
rskiego.

Jako typowe miasto średniowiecz-
ne, lokowane na prawie niemieckim, 
Olesno otoczone było fosą i murami 
obronnymi. Do miasta wchodziło się 
przez dwie bramy: od strony Opola 
i Dobrodzienia przez Bramę Opolską, 
zwaną także Czerwoną, od północy 
przez Bramę Północną nazywaną też 
Gorzowską. Poza miastem znajdowa-
ły się dwa przedmieścia: Wielkie oraz 
Małe. Centrum miasta stanowił pra-
wie kwadratowy rynek, z którego ro-
gów wychodziły dwie ulice, biegnące 
do murów miejskich. Wzdłuż ulic cią-
gnęły się domy, budowane przeważnie 
z drewna, niektóre z kamienia i gliny. 

Od zarania dziejów mieszkańcy Olesna 
zajmowali się rolnictwem i hodow-
lą bydła. Gęste lasy sprzyjały myśli-
stwu, a liczne stawy – rybołówstwu. 
Karczowano lasy i pędzono smo-
łę. Liczne warsztaty rzemieślników 

existovala již dříve, zformovala se 
kolem loveckého zámečku, který 
byl postaven v roce 1208 na po-
kyn knížete Jindřicha I.  Bradatého.  
V třináctém století další fází vývoje 
osady směrem k městu (administrati-
vnímu a vojenskému centru) byl vznik 
kastelánství. Ve středověku Olesno 
bylo ve vlastnictví piastovských knížat: 
opolských a vratislavských. Ve čtrnác-
tém století se Slezsko definitivně od-
dělilo od Polska. Opolský kníže Bolko II 
v roce 1327 uznal lenní svrchovanost 
českého krále.

ZALOŽENÍ MĚSTA  A JEHO VZHLED

Lokaci Olesna provedl v roce 1275 
opolský kníže Vladislav I. Lokační li-
stina byla avšak zničena požárem,  
a proto majitel města, střelecko-
-němodlinský kníže Bernard přiznal 
městu obnovená městská práva  
a potvrdil dřívější magdeburské právo. 
Jako typické středověké město za-
ložené podle německého práva bylo 
Olesno obklopeno příkopem a hra-
dbami. Do města vedly dvě brány, ze 
strany Opole a městečka Dobrodzień 
– brána zvaná Červenou, od severu 
Severní brána, nazývaná také Gorzo-
vskou. Mimo město se nacházela dvě 
předměstí: Velké a Malé. Střed města 
byl tvořen čtvercovým náměstím,  
z něhož vycházely dvě ulice, směřující 
k městské hradbě. Podél ulic se táhly 
domy, postavené převážně ze dřeva, 
některé z kamene a hlíny. Zdejší 
obyvatelství se odvždy zabývalo 
zemědělskou výrobou a chovem do-
bytka. Husté lesy vytvářely příznivé 
podmínky pro myslivost, a četné ryb-
níky pro rybníkářství. Tyto lesy byly 
káceny a byl vyráběn dehet. Početné 
dílny řemeslníků sdružených v ceších 
přitahovaly zákazníky: cech soukeníků 
(1404), řezníků (1411), cech sdružující 
řemeslníky mnoha oborů (1584), cech 
tkalců lnu (1589). Obyvatelé města 

undoubtedly existed before, it evolved 
around a hunting castle, which was 
ordered by Prince Henry the Bearded 
to be built in 1208. In the 13th centu-
ry, the next phase of the development 
of the Olesno settlement towards the 
settlement-administrative-milita-
ry-centre was the establishment of 
a castellany. The lords of Olesno in the 
Middle Ages included the Piast dukes of 
Opole and Wrocław. In the 14th century, 
Silesia definitely disappeared from Po-
land. In 1327, Prince Bolko II of Opole ack-
nowledged the Czech sovereignty. 

LOCATION OF THE CITY  
AND ITS APPEARANCE 

The location of Olesno was made in 
1275 by the Duke of Opole, Ladislaus 
I. However, the location document 
was damaged by fire, therefore the 
city master, Prince of Niemodlin - 
Strzelce, Bernard, granted new muni-
cipal rights to Olesno on 10.06.1450, 
confirming the previously acquired 
arrangements of the Magdeburg law.  
As a typical medieval city, Olesno, lo-
cated according to the German law, 
was surrounded by a moat and de-
fensive walls. The city was entered 
by two gates, from Opole and Dobro-
dzień through the Opole Gate [Brama 
Opolska], also called Red Gate, from 
the north through the North Gate, 
also called the Gorzów Gate. There 
were two suburbs outside the city: Big 
and Small. The city centre was an al-
most square market, with two streets 
out of the corners, running to the city 
walls. Houses mostly made of wood, 
and some of stone and clay, were 
located along the streets. Since the 
dawn of time, the inhabitants of Ole-
sno dealt with agriculture and cattle 
breeding, dense forests were conduc-
tive to hunting, and numerous ponds 
to fishing. The forests were cut down 
and the tar was produced. Numerous 
workshops of craftsmen associated in 



zrzeszonych w cechach przyciągały 
klientów: cech sukienników (1404), 
rzeźników (1411), cech łączący rze-
mieślników wielu specjalności (1584), 
cech tkaczy lnu (1589). Oleśnia- 
nie utrzymywali kontakty handlowe  
z Czechami, Morawami, Wrocławiem 
i stołecznym Krakowem, w którego 
księgach miejskich spotykamy imio-
na oleskich mieszczan. Pod koniec 
średniowiecza Olesno liczyło 700 
mieszkańców, dla porównania o wiele 
większy obecnie Cieszyn był zamiesz-
kany tylko przez 400, Rybnik – 300,  
a Strzelce Opolskie – 500 osób. 

OLESCY KANONICY REGULARNI 

W kanwę historyczną Olesna wplata 
się ponad 400-letnia obecność kano-
ników regularnych laterańskich reguły 
św. Augustyna, zwanych popularnie 
augustianami. Sprowadzeni do Olesna  
w 1353 r. przez księcia opolskiego 
Bolka II z wrocławskiego klasztoru 
Najświętszej Maryi Panny na Piasku, 
weszli w posiadanie dawnego zam-
ku myśliwskiego Henryka Brodatego, 
przekształconego w siedzibę zako-
nu. W 1374 r. zakonnicy otrzymali 
od księcia opolskiego Władysława II 
Opolczyka prawo patronatu nad pa-
rafią i kościołem. W tym samym roku 
książę polecił wznieść nowy, gotyc-
ki, murowany kościół św. Michała  
w Oleśnie. W 1375 r. kanonicy utwo-
rzyli pierwszą szkołę przyklasztorną. 

Pierwsza połowa XVIII w. to złoty 
wiek w dziejach oleskiego konwentu. 
Zakon stał się właścicielem kolejnych 
wsi i folwarków. Wyróżnieniem zako-
nu było nadanie przez papieża Bene-
dykta XIV godności infułata oleskiemu 
kanonikowi Leopoldowi Ignacemu La-
borowi, który swoją nominację uczcił 
w 1753 r. postawieniem pomnika św. 
Jana Nepomucena na oleskim rynku.

Wojna siedmioletnia, pożary, epide-

udržovali obchodní styky s Českem, 
Moravou, Vratislaví a ústředním Kra-
kovem, v jehož letopisech se můžeme 
setkat se jmény oleských měšťanů. 
Na konci středověku Olesno mělo 700 
obyvatel, pro srovnání: Těšín, který je 
v současné době mnohem větší měl 
jen 400 obyvatel, Rybnik 300, a město 
Strzelce Opolskie 500 obyvatel.

ŘEHOLNÍ KANOVNÍCI V OLESNU

Více než 400-letá přítomnost řehol-
ních kanovníků, kteří se řídí řeholí 
sv. Augustina (Augustiniáni), je úzce 
spjata s dějinami Olesna. Byli přive-
deni do Olesna v roce 1353 opolským 
knížetem Bolkem II. z vratislavského 
augustiniánského kláštěra svaté Anny 
Na písku a stali se majiteli dávného 
loveckého zámečku Jindřicha Bra-
datého, přeměněného na sídlo řádu.   
V roce 1374 řeholníci získali od kníže-
te Vladislava II. Opolského patronát-
ní právo nad farností a kostelem.  
V tomtéž roce kníže poručil postavit 
nový gotický, zděný kostel sv. Michala  
v Olesnu. V roce 1375 kanovníci zřídi-
li první kláštěrní školu. První polovina 
osmnáctého století je zlatým věkem 
oleského kláštěra. Řád se stal maji-
telem dalších vesnic a statků. Papež 
Benedikt XIV. udělil hodnost infuláta 
oleskému kanovníkovi Leopoldu 
Ignacemu Laborovi, který oslavil no-
minaci v roce 1753 postavením po-
mníku svatého Jana Nepomuckého na 
něměstí. Sedmiletá válka, požáry, epi-
demie, a špatný hospodář pralát Daniel 
Bessling – to všechno vedlo k likvidaci 
zadluženého konventu v roce 1770.  
V roce 1820 se pruská sekularizace sta-
la skutečným koncem oleského řádu.

guilds attracted the customers: guild of 
cloth makers (1404), butchers (1411), 
guild combining craftsmen of many 
specialities (1584), guild of flax weavers 
(1589).  The inhabitants of Olesno ma-
intained commercial relations with the 
Czech Republic, Moravia, Wrocław and 
the capital city of Kraków, in the city 
books of which we meet the names of 
the Olesno town-dwellers. At the end of 
the Middle Ages, Olesno had 700 inha-
bitants, compared to the currently much 
larger Cieszyn, it was inhabited only by 
400, Rybnik by 300, and Strzelce Opol-
skie by 500 people. 

OLESNO CANONS REGULAR 

In the historical basis of Olesno, the 
over 400-year presence of Lateran 
canons regular according to the rule of  
St. Augustine, popularly called the Au-
gustinians. Brought to Olesno in 1353 
by the Opole prince, Bolko II, from the 
Wrocław Order of the Blessed Virgin 
Mary on Piasek, they came into the 
possession of the former hunting ca-
stle of Henry the Bearded, transfor-
med into the seat of the order. In 1374, 
the monks received the right of patro-
nage over the parish and the church 
from the Opole prince, Vladislaus II of 
Opole.  In the same year, the prince 
ordered to erect a new, Gothic, brick 
church of Saint Michael in Oleśno. In 
1375, the canons created the first 
monastery school. The first half of the 
eighteenth century is the golden age 
in the history of the Olesno order. The 
Order became the owner of subsequ-
ent villages and manors. The distinction 
of the order involved giving by Pope Be-
nedict XIV of the tile of a mitred prela-
te to the Olesno canon, Leopold Ignacy 
Labor, who honoured his nomination in 
1753 by raising the monument of St. 
John of Nepomuk on the Olesno market. 

 A seven-year war, fires, epidemics, 



mie, źle gospodarujący prałat Daniel 
Bessling przyczynili się do likwida-
cji zadłużonego konwentu w 1770 r.  
W 1810 r. pruska sekularyzacja stała 
się rzeczywistym końcem oleskiego 
zgromadzenia. 

NAJSTARSZY Z OLESKICH  
KOŚCIOŁÓW – PW. ŚW. MICHAŁA  

ARCHANIOŁA

Wzmiankowanego w 1226 r. kościo-
ła, którym skwapliwie opiekowali się 
na przestrzeni wieków kanonicy, nie 
omijały pożary i zawieruchy wojenne. 
Palił się w następujących latach: 1578, 
1624, 1642, 1722, 1745. Mieszkańcy 
miasta, ogromnie przywiązani do 
swojej świątyni, starali się ją odbu-
dowywać, rekonstruować i, w efekcie, 
upiększać. W XVII w. kościół wzboga-
cano nowymi kaplicami z kryptami 
i barokowym wystrojem: ołtarzami, 
amboną, balustradami. W kościele 
tym znajduje się obraz Matki Boskiej 
Oleskiej z XVII/XVIII wieku. Kościół po-
siada w podziemiach krypty, w których 
pochowano zakonników, burmistrzów 
i dobrodziejów kościoła. Od 1935 r. 
kościół św. Michała przestał pełnić 
funkcję kościoła parafialnego. Ta sto-
jąca w sercu miasta „Matka kościołów 
oleskich” zawsze była jego ozdobą, 
stając się z wiekami swoistym atrybu-
tem architektury Olesna, dlatego we 
współczesnym logo miasta znalazła 
się stylizowana wieża tego właśnie ko-
ścioła. 

NEJSTARŠÍ KOSTEL OLESNA  
– KOSTEL SVATÉHO MICHALA  

ARCHANDĚLA

Zmíněný v roce 1226 kostel, o který 
odedávna horlivě pečovali kanovníci, 
nevyhnul se požárům a válkám. Hořel 
v letech: 1578, 1624, 1642, 1722, 
1745. Obyvatelé města se velice sžili 
se svým chrámem a snažili se ho re-
konstruovat a okrášlit. V seedmnác-
tém století byl kostel obohacen no-
vými kaplemi s kryptami a barokovou 
výzdobou – oltáři, kazatelnou, zábra-
dlím. V kostele se nachází obraz Matky 
Boží Oleské z přelomu 17. a 18. století, 
a v podzemí kostela krypty, do nichž 
byly pohřbeni řeholníci, starostové 
a dobrodinci kostela. Od roku 1935 
kostel sv. Michala přestal plnit funkci 
farního kostela. Tento chrám, stojící 
ve středu města, Matka oleských 
kostelů, byl vždycky jeho ozdobou  
a svérazným architektonickým zna-
kem Olesna, a proto v současném 
logu města najdeme stylizovanou věž 
tohoto kostela.

a bad managing prelate, Daniel Bessling, 
contributed to the liquidation of the 
indebted order in 1770. In 1810, Prus-
sian secularisation became the real end  
of the Olesno congregation. 

THE OLDEST OLESNO CHURCH 
 - CHURCH OF ST. MICHAEL  

THE ARCHANGEL

The church mentioned in 1226, which 
the canons eagerly took care of over 
the centuries, did not avoid fires and 
the turmoil of war. It was on fire in: 
1578, 1624, 1642, 1722, 1745. The 
inhabitants of the city greatly atta-
ched to their temple tried to rebuild it, 
reconstruct it and finally improve it.  In 
the 17th century, the church was en-
riched with new chapels with crypts 
and a baroque decor – altars, pulpit, 
and balustrades. In this church, there 
is a picture of Our Lady of Olesno from 
the 17th/18th century. The church has 
crypts in the undergrounds, in which 
the monks, mayors and benefactors 
of the church were buried. Since 1935, 
the church of St. Michael ceased to be 
a parish church. This Mother of Olesno 
churches, standing in the heart of the 
city, has always been its decoration, 
becoming a peculiar attribute of Ole-
sno architecture over the centuries, 
therefore, in the modern city logo, 
there is a stylised tower of this church. 



„OLESKA RÓŻA ZAKLĘTA  
W DREWNO”

Na przestrzeni dziejów Oleśnianie 
stawiali Bogu piękne świątynie, bę-
dące żywymi pomnikami ich wiary, 
hojności i estetycznej wrażliwości. 
Jednym z najpiękniejszych obiektów 
sakralnych nie tylko na ziemi oleskiej, 
ale w skali regionu, a nawet kraju, jest 
pątniczy kościół pod wezwaniem św. 
Anny, usytuowany w odległości 1,5 km 
na północ od miasta. 

Będąc perłą architektury drewnianej, 
wyłania się z zieleni drzew jako praw-
dziwa „oleska róża zaklęta w drewno”. 
Świątynia ta ma średniowieczny rodo-
wód i legendarne korzenie. Jej początki 
związane są z legendą o dziewczynie  
o imieniu Anna, cudownie uratowanej 
za przyczyną Babki Chrystusowej, której 
podobizna zawieszona została onegdaj 
na wysokiej sośnie przez św. księżnę 
Jadwigę. 

Już w 1444 r. wzniesiono niewielki, 
drewniany kościółek o rozmiarach dzi-
siejszego prezbiterium. Świątynię zbu-
dowano wokół cudownej sosny, której 
obcięto wierzchołek i konary, a pień 
do dzisiaj podtrzymuje ołtarz główny.  
W 1518 r. kościół powiększono i za-
dbano o piękny wystrój wnętrza, 
którego szczególną ozdobę stanowił  
ołtarz główny „Wielka Święta Ro-
dzina”. Był to tryptyk z początku XVI  
wieku przypisywany mistrzowi Jaku- 
bowi, łączonemu z krakowską szko- 
łą Wita Stwosza bądź z kręgiem  
wrocławskiego rzeźbiarza i malarza  
Jakuba Beinharta nazywanego ślą-
skim Witem Stwoszem. Późnogotyc-
kiego dzieła nie ma już jednak w Ole-
śnie. Cenne rzeźby zostały skradzione 
w nocy z 19/20 VIII 1994. Najwięk-
szą świętość oleskiego sanktuarium 
stanowi późnogotycka figura Świętej 
Anny Samotrzeć z przełomu XV i XVI w.  
Ogromny napływ pielgrzymów wy-
musił decyzję o rozbudowie tego 
świętego miejsca. W latach 1669–

„OLESKÁ RŮŽE DO DŘEVA ZAKLETÁ”

Během století obyvatelé města sta-
věli krásné chrámy, které byly živými 
pomníky jejich víry, štědrosti a smys-
lu pro estetiku. Jedním z nejnádher-
nějších sakrálních objektů nejen  
v oleské zemi, ale v celém regionu,  
a dokonce v celém Polsku, je poutní 
kostel sv. Anny, ležící ve vzdálenosti 
1,5 km severně od města. Je to perla 
dřevěné architektury. Vynořuje se ze 
zeleně stromů jako opravdová „ole-
ská růže do dřeva zakletá”. Chrám 
pochází ze středověku a počátky 
tohoto poutního místa jsou spoje-
ny s legendou o dívce Anně, která 
byla zázračně zachráněna Babičkou 
Ježíše Krista, jejíž podobizna byla kdy-
si zavěšena kněžnou svatou Hedvi-
kou na vysokou borovici. Již  v roce 
1444 vyl postaven malý, dřevěný 
kostelík o rozměrech dnešního pres-
bytáře. Svatyně byla postavena ko-
lem zázračné borovice, jejíž špička  
a větve byly odříznuty, a kmen dod-
neska podepírá hlavní oltář. V roce 
1518 kostel byl zvětšen a v interiéru 
byly přidány dekorativní prvky. Domi-
nantou kostela byl hlavní oltář „Velká 
svatá Rodina” – triptych z počátku 
šestnáctého století, jehož autorství 
je připisováno Mistrovi Jakubovi spo-
jovanému s krakovskou školou Veita 
Stosse nebo s okruhem vratislavského 
řezbáře a malíře Jakoba Beinharta, 
nazývaného slezským Veitem Stos-
sem. Toto dílo pozdně gotického slo-
hu se již však nenachází v Olesnu, 
cenné sochy byly ukradeny v noci  
z 19. na 20. srpna 1994. Největší chlo-
ubou oleské svatyně je pozdně gotická 
figura sv. Anny Samotřetí z přelomu 15. 
a 16. století.

Obrovský příliv poutníků způsobil, že 
bylo rozhodnuto o rozšíření budovy 
tohoto poutního místa. V letech 1669-
1670 tesařský mistr Marcin Snopek 
postavil pět barokních kaplí. Tvar cen-

“OLESNO ROSE TURNED INTO 
WOOD”

Over the years, the people from Ole-
sno have built beautiful temples for 
God, which constitute living monu-
ments of their faith, generosity and 
aesthetic sensitivity. One of the most 
beautiful religious buildings not only 
on the Olesno area, but on the scale 
of the region and even the country, 
is a pilgrims’ church dedicated to Sa-
int Anne, located 1.5 km north of the 
city. Being a gem of wooden archi-
tecture, it emerges from the green 
of the trees as a real “Olesno’s rose/ 
Rose of Olesno enchanted in the 
wood”. This temple has a medieval 
origin and legendary roots. Its ori-
gins are connected with the legend of  
a wonderfully saved girl, Anna, for the 
cause of Grandmother of Jesus Christ, 
the image of whom was hung once 
by duchess St. Jadwiga on a tall pine 
tree. Already in 1444, a small, wooden 
church with the size of today’s pres-
bytery was built. The temple was built 
around the wonderful pine tree, the 
top and branches of which were cut 
off, and the trunk still holds the main 
altar. In 1518, the church was enlar-
ged and the interior, the special de-
coration of which was the main altar 
“The Great Holy Family”, was beauti-
fully decorated. It was a triptych from 
the beginning of the sixteenth century 
attributed to master Jakub associated 
with the Kraków school of Veit Stoss 
or with a circle of the Wrocław sculp-
tor and painter Jakub Beinhart, called 
Silesian Veit Stoss. The late Gothic 
work is no longer in Olesno, valu-
able sculptures were stolen at night 
of 19/20 August 1994. The greatest 
sanctity of the Olesno sanctuary is the 
late Gothic statue of the Virgin and 
Child with Saint Anne from the turn of 
the 15th and 16th centuries. 

A huge influx of pilgrims forced the 
decision to expand this holy place. In 



1670 mistrz ciesielski Marcin Snopek 
wybudował pięć kaplic o barokowym 
wystroju. Kształt części centralnej jest 
symbolem heraldycznym i swoistą 
transpozycją na język architektonicz-
ny herbu miasta Olesna, w którym 
widnieje połowa kwiatu róży; jest tak-
że nawiązaniem do niemieckiej nazwy 
miasta – Rosenberg. Dlatego ta świą-
tynia – określana mianem „oleskiej 
róży zaklętej w drewno” – jest zabyt-
kowym reliktem naszego najdawniej-
szego dziedzictwa kulturowego.

W CZASACH WOJEN I KATAKLIZMÓW

Początek czasów nowożytnych ot- 
wiera nowy rozdział w dziejach Ole-
sna, kiedy to miasto z większością 
ziem śląskich przeszło pod panowa-
nie Habsburgów. W XVII w. miasto 
nawiedzały pożary, klęski żywiołowe 
i epidemie, szczególnie w czasie i po 
zakończeniu wojny trzydziestolet-
niej (1618–1648 ). W tych trudnych 
czasach mieszczanie postawili na 
rynku w 1697 r. kolumnę wotywną  
z figurą Maryi Niepokalanie Poczętej. 

DŻUMA W 1708 R.  
A KOŚCIÓŁ ŚW. ROCHA

W 1708 r. nawiedziła Olesno dżuma, 
która zdziesiątkowała mieszkańców, 
doprowadzając niemal do wyludnie-
nia miasta. W czasie trwania epidemii 
miasto zostało otoczone kordonem 
dragonów strzelających do każdego, 
kto chciał się z niego wydostać, Ze-
rwano mosty, lasy otoczono zasieka-
mi. Dżuma pochłonęła około 90 proc. 
mieszkańców Olesna. Z 1003 osób 

trální části je heraldickým symbolem  
a svéráznou transpozicí do jazyka archi-
tektury znaku města Olesno, na kterém 
je vidět polovinu květu růže. Navazuje 
rovněž na německý název města – Ro-
senberg. Tato svatyně nazývaná „oleská 
růže zakletá do dřeva” je historickým re-
liktem našeho nejdávnějšího kulturního 
dědictví.

DOBA VÁLEK A ŽIVELNÍCH POHROM

Počátek novověku otevírá novou 
kapitolu v dějinách Olesna. V této 
době se město, jako většina území 
Slezska, dostalo pod vládu Habs-
burků. V sedmnáctém století mě-
sto sužovaly požáry, živelní pohro-
my a epidemie, zejména během 
Třicetileté války a po ní (1618-1648).  
V těchto těžkých dobách měšťané po-
stavili na náměstí morový sloup s fi-
gurou Neposkvrněné Panny Marie.

MOR V ROCE 1708,  
KOSTEL SV. ROCHA

V roce 1708 Olesno zasáhl mor, který 
zdecimoval obyvatelstvo a téměř vy-
lidnil město. Během trvání epidemie 
bylo město obklopeno kordónem 
dragounů, kteří stříleli na každého, 
kdo se snažil utéct z města. Mosty 
byly strženy a lesy byly uzavřeny po-
mocí záseků. Mor si vyžádal nesčet-
né oběti, asi 90 % obyvatel Olesna 
zahynulo. Z 1003 osob zbylo asi 100 

1669-1670, the carpenter master, 
Marcin Snopek, built five chapels with 
a baroque decor. The shape of the 
central part is a heraldic symbol and 
a specific transposition into the archi-
tectural language of the coat of arms 
of the city of Olesno, in which the-
re is a half of a rose flower. It is also 
a reference to the German name of 
the city – Rosenberg. Therefore, this 
temple, referred to as the “Olesno’s 
rose/ Rose of Olesno enchanted in the 
wood”, is a historic relic of our most 
ancient cultural heritage.

IN TIMES OF WARS  
AND CATACLISMS

The beginning of modern times opens 
a new chapter in the history of Olesno, 
when the city with the majority of Si-
lesian lands passed under the rule of 
the Habsburgs. In the 17th century, 
the city was hit by fires, natural disa-
sters, epidemics, especially during and 
after the end of the Thirty Years’ War 
(1618-1648). In these difficult times, 
the townsmen built a votive column 
on the market in 1697 with the figure 
of Immaculately Conceived Mary. 

THE PLAGUE IN 1708  
THE CHURCH OF ST. ROCH

In 1708, the plague came to Olesno 
and it decimated the inhabitants le-
ading almost to the city depopulation.  
During the epidemic, the city was 
surrounded by a cordon of dragoons 
shooting everyone who wanted to 
get out of it, the bridges were broken, 
and the forests were surrounded by 
abatis. The plague killed about 90% of 
the inhabitants of Olesno. About 100 



przy życiu pozostało ok. 100 (90, 95, 
96). Ocaleni Oleśnianie, chroniąc się w 
lasach Grodziska, modlili się o ratunek 
do patrona od chorób zakaźnych św. 
Rocha i ślubowali wybudowanie kościo-
ła wotywnego pod jego wezwaniem. 
Wystawili go w 1710 roku. 

 POD PRUSKIM PANOWANIEM 

Nie ominęły Olesna wojny w połowie 
XVIII w. Podczas drugiej wojny śląskiej 
w 1745 r. rozegrała się m.in. bitwa 
o Olesno. W konsekwencji w latach 
1742–1871 znalazło się ono w Króle-
stwie Pruskim, a po zjednoczeniu Nie-
miec: od 1871r. do 1918 r., podlegało 
Cesarstwu Niemieckiemu – II Rzeszy 
Niemieckiej. 

W XIX STULECIU

Początek XIX w. to lata napoleoń-
skich kampanii wojennych. Po poko- 
naniu Prus w 1806 r. wojska fran-
cuskie dowodzone przez brata ce- 
sarza Napoleona – Hieronima wkro-
czyły na teren Śląska. W grudniu 1806 
r. Francuzi weszli do Olesna. W latach 
1820–1821 postawiono nowy budy-
nek ratusza. W okresie Wiosny Ludów 
miały tu miejsce wystąpienia chłop-
skie. Był to okres ożywienia narodo-
wego na Górnym Śląsku. W Oleśnie 
wychodził wtedy pierwszy lokalny 
tygodnik redagowany w j. polskim – 
„Telegraf Górnośląski” – wydawany 
od 26.10.1848 r. do 30.06.1849 roku. 

Z Olesna pochodziło lub było z nim 
związanych wiele liczących się w kul- 
turze Śląska postaci: Józef Lompa – 
pierwszy folklorysta na Górnym Ślą-
sku, nauczyciel, publicysta i badacz 
dziejów Olesna; Felix Rendschmidt 
– wybitny pedagog, pestallozianin, 

lidí (90, 95, 96). Zachránění obyva-
telé se ukryli v lesích Grodziska, mo-
dlili se za spásu k svatému Rochu, 
uctívanému jako patron proti moru  
a slibili, že vystaví votivní kostel jemu 
zasvěcený, což se jim povedlo v roce 
1710.

POD PRUSKOU VLÁDOU

Olesno se nevyhnulo válkám v polovině 
osmnáctého století. Během druhé sle-
zské války v roce 1745 došlo mj. k bitvě  
o Olesno. Následkem této bitvy se 
Olesno v letech 1742-1871 ocitlo  
v Pruském království, a po sjednocení 
Německa, v letech 1871-1918 patřilo 
do Německého císařství (druhé říše).

DEVATENÁCTÉ STOLETÍ

Počátek devatenáctého století je ob-
dobím napoleonských válek. Po po-
ražení Pruska v roce 1806 francouz-
ská armáda vedená bratrem císaře 
– Hieronymem vkročila na území Sle-
zska. V prosinci 1806 Francouzi vsto-
upili do Olesna. V letech 1820-1821 
byla vystavěna nová budova radnice. 
Za Jara národů vypukly zde selské vz-
poury. Byla to doba národního probu-
zení Horního Slezska. V Olesnu tehdy 
vycházel  první lokální týdeník redigo-
vaný v polském jazyce „Telegraf Gór-
nośląski”, vydávaný od 26. října 1848 
do 30. června 1849.

Z Olesna pocházelo mnoho zaslo-
užilých osobností v oblasti kultury 
Slezska: Józef Lompa – první znalec 
folkloru Horního Slezska, učitel, pu-
blicista a badatel dějin Olesna, Felix 
Rendschmidt – znamenitý pedagog, 
edukační reformátor, entomolog, Jan 
Nikodem Jaroń – hornoslezský básník, 

(90, 95, 96) of 1003 people remain 
alive. The Olesno survivors, protecting 
themselves in the forests of Grodzi-
sko, prayed for help to the patron of 
infectious diseases, St. Roch, and they 
promised to build a votive church of St. 
Roch, which they constructed in 1710. 

 UNDER THE PRUSSIAN RULE 

Olesno did not miss the war in the 
mid-18th century During the se-
cond Silesian War in 1745, there was 
a battle for Olesno. As a consequen-
ce, Olesno in 1742-1871 was found in 
the Kingdom of Prussia, and after the 
unification of Germany - from 1871 
to 1918, it was subject to the German 
Empire of the Second German Reich. 

IN THE 19TH CENTURY

The beginning of the 19th century 
involved the years of Napoleon’s war 
campaigns. After defeating Prussia 
in 1806, the French troops comman-
ded by Emperor Napoleon’s brother 
– Jerome entered Silesia. In Decem-
ber 1806, the French entered Ole-
sno. In 1820-1821, a new town hall 
building was constructed. During the 
Spring of Nations, there were peasant 
speeches. It was a period of national 
revival in the Upper Silesia. In Olesno, 
the first local weekly edited in the Po-
lish language was released, “Telegraf 
Górnośląski”, published from 26 Octo-
ber 1848 to 30 June 1849. 

Many important figures in the cul-
ture of Silesia were from or were 
related to Olesno, e.g.: Józef Lom-
pa – the first folklorist in the Up-
per Silesia, a teacher, a publicist and  
a researcher of the history of Olesno, 
Felix Rendschmidt – an outstanding 



entomolog; Jan Nikodem Jaroń – gór-
nośląski liryk; Emanuel Kania – śląski 
chopinista; Józef Jeziorowski – refor-
mator szkolnictwa; muzycy – Józef  
i Bruno Maria Stein oraz pisarka – hra-
bina Valesca Bethucy-Huc. 

WIELOWYZNANIOWA SPOŁECZNOŚĆ 
OLESNA – EWANGELICY I ŻYDZI

W połowie XIX wieku powstała  
w Oleśnie gmina ewangelicka, której 
pierwszy pastor Leopold Polko kwe-
stował na rzecz zbudowania kościoła 
ewangelickiego w mieście. Gdy ze-
brał 3 000 000 fenigów, wybudowa-
no w latach 1851–1853 kościół pod 
wezwaniem Krzyża Chrystusowego, 
zwany kościołem fenigowym. 

Na wielowyznaniowość mieszkań-
ców Olesna wskazuje powstała  
u progu XIX stulecia gmina żydow-
ska z własną bożnicą i cmentarzem.  
W 1814 r. przy obecnej ulicy Młyń-
skiej utworzono cmentarz żydowski, 
przy którym w 1868 r. zbudowa-
no dom przedpogrzebowy – taharę.  
W latach 1887–1889 postawiono 
nową synagogę na Wielkim Przed- 
mieściu, którą spalili naziści w noc 
kryształową z 9/10 listopada 1938 
roku. Jedyną pozostałością po tej 
współtworzącej niegdyś społeczność 
Olesna grupie wyznaniowej jest za-
chowany cmentarz. 

hudebníci – Józef a Bruno Maria Ste-
in, spisovatelka – hraběnka Valesca 
Bethucy-Huc.

MULTINÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST 
OLESNA – EVANGELÍCI A ŽIDÉ

V polovině devatenáctého století se ve 
městě ustavila evangelická nábožen-
ská obec, jejíž první pastor Leopold 
Polko sbíral peníze za účelem po-
stavení ve městě evangelického ko-
stela. Když shromáždil 3.000.000 
feniků, v letech 1851-1853 byl po-
staven kostel Kristova kříže zvaný 
„fenikovým kostelem”. Mezi různými 
náboženstvími byla zde také žido-
vská náboženská obec, která vznikla 
na počátku devatenáctého století  
a disponovala vlastní synagogou  
a hřbitovem. V roce 1814 v místě so-
učasné ulice Mlýnské byl zřízen žido-
vský hřbitov, vedle něhož v roce 1868 
byl postaven tzv. dům očisty – tahara 
(smuteční obřadní síň). V letech 1887-
1889 byla vystavěna nová synagoga 
na Velkém předměstí, která byla vy-
pálena nacisty při tzv. Křišťálové noci 
(v noci z 9. na 10. listopadu 1938). Je-
diným zbytkem této náboženské sku-
piny, která kdysi tvořila část společen-
ství města, je zachovalý hřbitov.

teacher, Pestalozzi’s student, an en-
tomologist, Jan Nikodem Jaroń – an 
Upper-Silesian lyricist, Emanuel Ka-
nia – a Silesian Chopinist, Józef Je-
ziorowski – a reformer of education, 
musicians – Józef i Bruno Maria Stein,  
a writer – countess Valesca Bethucy-
-Huc. 

MULTI-RELIGIOUS SOCIETY  
OF OLESNO – EVANGELICALS  

AND JEWS

In the middle of the 19th century, 
an Evangelical commune was esta-
blished in Olesno, whose first pastor, 
Leopold Polko, collected money for 
the construction of an Evangelical 
church in the city. When he collected 
3,000,000 phennigs, in 1851-1853, 
the church of the Cross of Christ was 
built, called a pfennig church. The mul-
tireligious nature of the inhabitants of 
Olesno is indicated by the Jewish com-
munity established at the beginning of 
the 19th century with its own synago-
gue and cemetery. In 1814, at the pre-
sent Młyńska Street, a Jewish ceme-
tery was established, where in 1868 
a pre-burial house – tahara was built. 
In 1887-1889, a new synagogue was 
constructed at Wielkie Przedmieście, 
which was burned by the Nazis during 
the Night of Broken Glass on 9/10 
November 1938. The only one of the 
remains of this religious group, which 
once formed the Olesno community, is 
the preserved cemetery. 



OBLICZE MIASTA  
NA PRZEŁOMIE WIEKÓW

W ostatnich dwóch stuleciach zmieniał 
się wygląd miasta, jego zabudowa i in-
frastruktura. Zaczęto wznosić budynki  
z cegły. Unowocześniono wygląd mia-
sta, odnowiono istniejące już bruki, 
wyłożono kostką rynek i wszystkie 
główne ulice, zadbano o oświetlenie 
lampami gazowymi centrum miasta. 
Ale prawdziwe pokonanie ciemności 
nastąpiło w 1923 r., gdy zelektryfiko-
wano Olesno. W latach 1882–1884 
zbudowano linię kolejową z Kluczbor-
ka przez Olesno do Lublińca oraz oleski 
dworzec kolejowy. Od 1902 r. działała 
w mieście poczta cesarska, od 1828 r. 
– straż pożarna, funkcjonowały tarta-
ki, młyny wodne, młyn parowy Junga 
i Riemanna, gazownia, nowy miejski 
szpital, sąd. W latach 1908–1909 
powstał duży gmach Powiatowego 
Urzędu Stanów. W Oleśnie funkcjo-
nowały także: Królewskie Katolickie 
Seminarium Nauczycielskie, Katolicka 
Szkoła Powszechna, Kupiecka Szkoła 
Dokształcająca i Szkoła Rolnicza. 

NOWY KOŚCIÓŁ PARAFIALNY  
PW. BOŻEGO CIAŁA

Wzrastające funkcje rozwijającego się 
dynamicznie Olesna na przełomie XIX 
i XX w. pociągały za sobą zbudowanie 
większego kościoła parafialnego. Ini-
cjatorem postawienia nowej świątyni 
parafialnej był ksiądz proboszcz Bruno 
Alexander. W 1913 r. powstał monu-

TVÁŘ MĚSTA NA PŘELOMU STOLETÍ

V posledních dvou stoletích se mě-
nil vzhled města, městská zástavba  
a infrastruktura. Začaly vznikat ci-
hlové domy. Olesno bylo moderni-
zováno, existující stará dlažba byla 
obnovena, náměstí a všechny hlavní 
ulice byly vydlážděny. V centru města 
byly instalovány plynové lampy, avšak 
opravdovým vítězstvím nad temnotou 
byla elektrifikace Olesna v roce 1923. 
V letech 1882-1884 byla vybudo-
vána železniční trať  Kluczbork-Ole-
sno-Lubliniec, a také bylo postaveno 
železniční nádraží. Od roku 1902 byla 
ve městě v provozu císařská pošta,  
v roce 1828 byl založen hasičský sbor, 
byly provozovány pily, vodní mlýny, 
parní mlýn Jung & Riemann, plynárna, 
nová městská nemocnice, soud. V le-
tech 1908-1909 vznikla velká budova 
Okresního matričního úřadu. Ve městě 
fungoval Královský katolický učitelský 
seminář, Katolická obecná škola, Ku-
pecká pokračovací škola a Zemědělská 
škola.

NOVÝ FARNÍ KOSTEL BOŽÍHO TĚLA

Kvůli dynamickému vývoji města na 
přelomu devatenáctého a dvacátého 
století vyvstala nutnost postavit větší 
farní kostel. Iniciátorem výstavby no-
vého chrámu byl farář Bruno Alexander.  
V roce 1913 vznikl monumentální, 
neobarokní kostel Božího Těla, který  

FACE OF THE CITY AT THE TURN  
OF CENTURIES

In the last two centuries, the city’s 
appearance, its buildings and infra-
structure have changed. Brick buildin-
gs began to be erected. The city’s ap-
pearance was improved, the existing 
pavements were renovated, as well 
as the market and all the main streets 
were paved. Care was taken to lighting 
with gas lights in the city centre, but 
the real defeat of darkness took place 
in 1923, when Olesno was electrified. 
In 1882-1884, a railway line from Klu-
czbork, through Olesno, to Lubliniec, 
and the Olesno railway station were 
built. Since 1902, the imperial post 
operated, and since 1828, a fire briga-
de operated, there were also sawmil-
ls, watermills, Jung’s and Riemann’s 
steam mill, gasworks, a new municipal 
hospital and a court. In 1908-1909,  
a large building of the District Town 
Hall Offices [Powiatowy Urząd Sta-
nów] was created. In Olesno, there 
was the Royal Catholic Teachers’ Se-
minary [Królewskie Katolickie Semi-
narium Nauczycielskie], the Catholic 
Public School [Katolicka Szkoła Po-
wszechna], the Merchant School [Ku-
piecka Szkoła Dokształcająca] and the 
School of Agriculture [Szkoła Rolni-
cza]. 

NEW PARISH CHAIR  
OF CORPUS CHRISTI

The increasing functions of dynami-
cal developing Olesno at the turn of 
the 19th and 20th centuries led to the 
construction of a larger parish church. 
The initiator of a new parish church 
was priest Bruno Alexander. In 1913, 
a monumental, neo-baroque church 



mentalny, neobarokowy kościół pw. 
Bożego Ciała, który pełni obecnie rolę 
kościoła parafialnego. 

W DOBIE I WOJNY ŚWIATOWEJ  
I POWSTAŃ ŚLĄSKICH

Jako leżące u granic Cesarstwa Nie-
mieckiego, Olesno stało się miastem 
lazaretowym – urządzono w nim re-
zerwowe szpitale wojskowe (lazarety) 
dla żołnierzy różnych narodowości  
z frontu wschodniego. Zmarłych żołnie-
rzy – Niemców, Austriaków, Węgrów, 
Rosjan, Serbów i Czecha – pochowa-
no na cmentarzu komunalnym (296 
grobów żołnierzy). Na frontach I woj-
ny światowej zginęło 194 Oleśnian, 
którym mieszkańcy wznieśli pomnik, 
zniszczony przez Armię Czerwoną  
w styczniu 1945 roku.

Wojna nie rozwiązała wszystkich pro-
blemów Górnego Śląska. Sąsiadujący 
z kwaterą poległych żołnierzy pomnik 
powstańców śląskich stał się świa-
dectwem burzliwych lat 1919, 1920 
i 1921 – trzech powstań śląskich. 
Nad grobem powstańców wzniesiono 
monument z napisem: „Cześć i chwa-
ła powstańcom śląskim”. W czerwcu 
1919 r. i w maju 1921 r. w Oleśnie 
i okolicy powstańcy śląscy walczyli  
o powrót tych ziem do tworzącego się 
państwa polskiego. Po zakończeniu 
powstania, w wyniku podziału Gór-
nego Śląska, Olesno przypadło Niem-
com. 

v současné době slouží jako farní ko-
stel.

ZA PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY  
A BĚHEM SLEZSKÝCH POVSTÁNÍ

Olesno, ležící při hranici Německého 
císařství, se stalo lazaretním mě-
stem, byly zde zřízeny náhradní vo-
jenské nemocnice pro vojáky různých 
národností z východní fronty: Němce, 
Maďary, Rusy, Serby a Čechy. Padlí 
vojáci byli pohřbíváni na komunálním 
hřbitově (296 válečných hrobů). Na 
frontách první světové války zahynulo 
194 občanů Olesna, jimž byl posta-
ven pomník, zničený Rudou armádou  
v lednu 1945.

Válka nevyřešila všechny problémy 
Horního Slezska. Pomník slezským 
povstalcům, který sousedí s hroby pa-
dlých vojáků, se stal svědkem bouřli-
vých let – vypukla tři slezská povstání 
(1919, 1920, 1921).  Nad hrobem pov- 
stalců byl vybudován památník s ná- 
pisem: „Na počest slezským povstal-
cům”. V červnu 1919 a v květnu 1921  
v Olesnu a v okolí města slezští po-
vstalci bojovali za návrat tohoto území 
do vznikajícího polského státu. Po 
ukončení povstání v důsledku roz-
dělení Horního Slezska Olesno připa-
dlo Německu.

of Corpus Christi, which currently ope-
rates as a parish church, was created. 

DURING THE FIRST WORLD WAR  
AND SILESIAN UPRISINGS

Olesno, as lying at the borders of the 
German Empire, became a city of la-
zarets, and there were reserve milita-
ry hospitals – lazarets for soldiers of 
various nationalities from the eastern 
front. Dead soldiers – Germans, Au-
strians, Hungarians, Russians, Serbs 
and Czechs were buried in the muni-
cipal cemetery – 296 graves of sol-
diers. On the fronts of World War I, 
194 inhabitants of Olesno, who had  
a memorial erected by the inhabitants, 
destroyed by the Red Army in January 
1945, were killed. 

The war did not solve all the pro-
blems of the Upper Silesia. The 
monument of Silesian Insurgents, 
adjacent to the section of fallen sol-
diers, became a testimony of turbu-
lent years – three Silesian Uprisings 
(1919, 1920, 1921). Over the grave 
of the insurgents, a monument with 
the inscription: “Honour and glo-
ry to the Silesian insugents” [“Cześć 
i chwała powstańcom śląskim”]. In 
June 1919 and in May 1921, in Olesno 
and the surrounding area, the Silesian 
insurgents fought for the return of 
these lands to the forming nation of 
Polesie. After the end of the uprising, 
due to the division of Upper Silesia, 
Olesno fell to the Germans. 

 



DWA ŚWIATY – MIĘDZYWOJNIE 
I II WOJNA ŚWIATOWA

Po tak burzliwym okresie stopnio-
wo do życia powracała normalność,  
z wszystkimi jej blaskami i cieniami,  
a zmęczeni ludzie chcieli nieco po-
wetować sobie ciężkie lata wojny 
poprzez różne formy uprzyjemnia-
nia czasu wolnego. Uprawiano sport, 
wyjeżdżano poza miasto do „Siedmiu 
Źródeł”, do „Dobrego Źródła” w Leśnej 
i na Smugi. Od 1925 r. Olesno miało 
stadion miejski, w latach 1935–1936 
zbudowano basen, działały w mieście 
także kluby i związki: Oleski Klub Sa-
mochodowy, Oleski Związek Gimna-
styczny i Związek Sportowy Olesno.  
W 1932 r. powstało kino Neumanna. 

Wybuch i działania II wojny świato-
wej sprawiły, że na oleskim cmen-
tarzu pojawiły się nowe mogiły.  
W północno-wschodniej kwaterze 
spoczywają żołnierze niemieccy i pol-
scy polegli na jej frontach. Przy kościele 
św. Anny został wzniesiony w 1998 r. 
pomnik poświęcony poległym żołnie-
rzom niemieckim ze Świercza i z Woj-
ciechowa, którzy spoczywają często  
w bezimiennych grobach rozsianych 
po całej Europie. Podobny monu-
ment postawiono poległym z Grodzi-
ska, na cmentarzu przy kościele św. 
Rocha. Na cmentarzu komunalnym,  
w jego północnej części, góruje monu-
mentalny pomnik Lotników Polskich 
poświęcony trzem poległym polskim 
lotnikom z samolotu bombowego 
„Karaś” zestrzelonego 03.09.1939 
r. nad Wojciechowem i dwom pie-
churom zmarłym od ran w oleskim 
szpitalu. W Wysokiej, nieopodal Ole-
sna znajduje się pomnik ofiar faszy-
zmu, upamiętniający powieszenie  
w 1944 r. dziesięciu młodych polskich 
więźniów w odwecie za przypadko-
wą śmierć niemieckiego żandarma  
H. Spiessa z rąk polskich partyzantów. 

Lata II wojny światowej niełatwe 
były nie tylko dla Polaków przywie-

DVA SVĚTY – MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ  
A DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

Po této neklidné době se život po-
zvolna vracel do normálních kolejí, 
a unavení lidé si chtěli vynahradit 
těžká válečná léta různými formami 
zpřijemnění volného času. Pěstovali 
sporty, pořádali výlety mimo město 
do „Sedmi zdrojů”, do „Dobrého Zdro-
je” v okolí Olesna. Od roku 1925 Ole-
sno mělo městský stadion, v letech 
1935-1936 byl postaven plavecký 
bazén. Ve městě působil Automobi-
lový klub Olesno, Gymnastický svaz 
Olesno, a  také Sportovní svaz Ole-
sno. V roce 1932 bylo založeno kino 
Neumanna. Vypuknutí druhé světové 
války způsobilo, že na oleském hřbi-
tově vznikly nové náhrobky. V sever-
ně-východní části hřbitova odpočívají 
němečtí a polští vojáci. Vedle kostela 
sv. Anny v roce 1998 byl postaven 
pomník padlým německým vojákům 
z obcí Świercze a Wojciechów, kteří 
často leží v bezejmenných hrobech, 
které byly rozházené po celé Evropě. 
Podobný památník padlým byl po-
staven na hřbitově u kostela svatého 
Rocha. Na komunálním hřbitově,  
v jeho severní části, se tyčí monu-
mentální pomník Polských letců po-
stavený na počest tří polských letců 
z bombardovacího letounu „Karaś”, 
sestřeleného 3. září 1939 nad obcí 
Wojciechów, a také na počest dvou 
pěšáků zemřelých v oleské nemocnici  
v důsledku zranění. V blízkosti města,  
v obci Wysoka, se nachází pomník 
obětem fašismu, který byl postaven 
na památku mladých vězňů - Poláků 
oběšených v roce 1944 jako pomsta 
za nahodilou smrt německého četníka 
z rukou polských odbojářů.

Válečná léta byla těžká nejen pro 
Poláky, kteří zde vykonávali nuce-
nou práci, ale také pro místní rodi-
ny. Olesno bylo prvním hornosle-
zským městem dobytým Rudou 
armádou. V noci z 20. na 21. ledna 

TWO WORLDS – INTERWORLD  
PERIOD AND WORLD WAR II

After such a turbulent period, norma-
lity was gradually returning to life with 
all its highlights and shadows, and 
tired people wanted to make up for the 
hard years of the war a bit through va-
rious forms of making their free time 
pleasant. Sport was practised, people 
went outside the city to “Siedem Źró-
deł”, and to “Dobre Źródło” in Leśna 
and Smuga. Since 1925, Olesno had 
a municipal stadium, in 1935-1936,  
a swimming pool was built, and Ole-
sno Car Club [Oleski Klub Samocho-
dowy], Olesno Gymnastic Association 
[Oleski Związek Gimnastyczny], and 
Olesno Sport Association [Związek 
Sportowy Olesno] operated in the 
city.   In 1932, Neumann’s cinema was 
created. The outbreak and action of 
World War II caused that new graves 
appeared on the Olesno cemetery. In 
the north-eastern section, German 
and Polish soldiers killed on its fronts, 
are buried. In 1998, at the church of 
St. Anne, a monument in memory of 
fallen German soldiers from Świercze 
and Wojciechów, who often rest in 
nameless graves spread throughout 
Europe, was erected. A similar mo-
nument was built for the fallen from 
Grodzisko on the cemetery at the 
church of St. Roch. On the commu-
nal cemetery, in its northern part, an 
impressive monument in memory of 
Polish Pilots dedicated to three fallen 
Polish pilots from the “Karaś” bomber 
shot down on 3 September 1939 over 
Wojciechów and two walkers who 
died from wounds in the Olesno ho-
spital. In Wysoka, near Olesno, there 
is a monument in memory of fascism 
victims commemorating the hanging 
of ten young prisoners – Poles, in 1944, 
in retaliation to an accidental death of 
gendarme H. Spiess killed by Polish par-
tisans. 

The years of World War II were not 



zionych tu na przymusowe roboty, 
ale także dla rodzin ludności miej-
scowej. Olesno było pierwszym mia-
stem górnośląskim zdobytym przez 
Armię Czerwoną. W nocy z 20 na 
21 stycznia Armia Czerwona wkro-
czyła do Olesna, podpalając miasto. 
Zdarzały się mordy jego cywilnych 
mieszkańców. Od 23 01.1945 działa-
ła w Oleśnie komendantura radziecka  
o charakterze czasowym, która w mar- 
cu 1945 r. przekazała władzę w mie-
ście przybyłym do niego członkom 
polskiej grupy operacyjnej. Pierwszym 
starostą został Ludwik Affa, na czele 
zarządu miasta stanął burmistrz Jan 
Telesiński.

Część ludności niemieckiej przymuso-
wo wysiedlono, zaś do Olesna przybyli 
repatrianci zza Buga oraz osadnicy 
z Polski centralnej. Rok 1945 był mo-
mentem zwrotnym w dziejach miasta: 
końcem znajdującego się w granicach 
niemieckich miasta Rosenberg, a po-
czątkiem polskiego Olesna. W trudach 
dnia powszedniego kształtowała się 
nowa społeczność miasta. 

KU WSPÓŁCZESNOŚCI

Po wojnie Olesno weszło w skład 
województwa śląsko-dąbrowskiego 
(1945–1950), od 1950 r. znalazło się 
w nowo utworzonym województwie 
opolskim, od 1975 r. w częstochow-
skim, by znów w 1999 r. powrócić do 
Opolszczyzny. Oleśnianie po wojnie 
podejmowali wiele inicjatyw i przed-
sięwzięć. Nadszedł czas odbudowy 
ze zniszczeń i uruchamiania pierw-
szych państwowych zakładów prze-
mysłowych. W mieście powstały 
instytucje administracyjne, kultural-
ne, gospodarcze i inne służące jego 
mieszkańcom. Rozpoczęła się nauka  
w szkołach. Powstały: Spółdzielnia 
Rolniczo-Handlowa „Rolnik”, Spół-

1945 vkročila Rudá armáda do Ole-
sna a podpálila město. Došlo také  
k vraždám civilistů. Od 23. ledna 1945  
v Olesnu fungovala dočasná sovětská 
komandatura, která v březnu 1945 
předala vládu ve městě členům polské 
operační skupiny. Prvním starostou 
byl zvolen Ludwik Affa, předsedou 
městské rady byl Jan Telesiński. 

Část neměckého obyvatelstva byla 
nuceně vysídlena, do Olesna dorazili 
přistěhovalci ze ztracených východ-
ních uzemí dávné Rzeczpospolité (tzv. 
východního pohraničí), a také osadníci 
z centrálního Polska. Rok 1945 byl 
zvratem v dějinách města, koncem 
německého Rosenberg a počátkem 
polského Olesna. Začalo formování 
nového obyvatelstva města.

SOUČASNOST MĚSTA

Po válce se Olesno stalo součástí sle-
zsko-dąbrovského vojvodství (1945-
1950), od roku 1950 se našlo v nově 
vytvořeném opolském vojvodství, od 
roku 1975 v čenstochovském vojvod-
ství, a v roce 1999 se město znovu 
vrátilo pod Opolský region. Obyvatelé 
Olesna po válce vyvinuli četné iniciativy  
a předsevzetí. Přišla doba obnovy  
a zprovoznění prvních státních prů- 
myslových závodů. Ve městě vzni-
kly správní orgány, kulturní instituce,  
a další podniky. Ve školách začala pra-
videlná výuka. Vznikly: zemědělské 
a obchodní družstvo „Rolnik”, spotřeb-
ní družstvo „PSS Społem”, družstvo 
textilníků „Oleśnianka”, mnohoobo-

easy not only for Poles brought here 
for forced labour, but also for families 
of the local population. Olesno was the 
first Upper Silesia city conquered by 
the Red Army. During the night of 20 
to 21 January, the Red Army entered 
Olesno, setting fire to the city. The-
re were also murders of its civilians. 
Since 23 January 1945, in Olesno, the 
Soviet headquarters of temporary na-
ture operated, which, in March 1945, 
transferred power in the city to the co-
ming members of the Polish operational 
group. The first president was Ludwik 
Affa, mayor Jan Telesiński was the head 
of the city board. 

 Part of the German population was 
forcibly displaced, repatriates from 
beyond the Bug river and settlers 
from central Poland came to Olesno. 
The year of 1945 was a turning year 
in the history of the city, the end of 
Rosenberg being within the German 
borders, and the beginning of the Po-
lish Olesno. Among the difficulties of 
everyday life, a new community of the 
city was formed. 

TOWARDS THE PRESENT DAY.

After the war, Olesno became part of 
Śląsko-Dąbrowskie province (1945-
1950), since 1950, it was found in 
the newly created Opole province, 
and since 1975 in Częstochowa pro-
vince, to return to the Opole region 
again in 1999. The Olesno inhabitants 
took many initiatives and enterprises 
after the war. The time came to rebu-
ild the destruction and start the first 
state-owned industrial plants. In the 
city, the administrative, cultural, eco-
nomic and other institutions serving 
its residents were created. Educa-
tion in schools began. The following 
places were established: Agricultural 
and Marketing Cooperative “Rolnik”, 



dzielnia Spożywców „PSS Społem”, 
Włókniarzy „Oleśnianka”, Spółdziel-
nia „Wielobranżowa”, Spółdzielnia 
Inwalidów „Odrodzenie”, Państwowy 
Ośrodek Maszynowy (POM), Zakłady 
„Armatury Sanitarnej”. W 1950 r. utwo-
rzono Powiatowy Dom Kultury, przy 
którym w 1957 r. otwarto Społeczne 
Ognisko Muzyczne. W 1960 r. odbyły 
się I Dni Olesna, otwarto Muzeum Re-
gionalne im. Jana Nikodema Jaronia.  
W latach 1961–1965 wybudowano 
szkołę nr 3 – „Pomnik Tysiąclecia”. 
Miasto wzbogaciło się o amfiteatr, 
Dom Harcerza, Dom Rzemiosła, Bi-
bliotekę Miejską, nowy szpital. Wiele 
z tych obiektów powstało w czynie 
społecznym. Rozrastała się substan-
cja mieszkaniowa. Czterokrotnie  
w latach 1967–1972 Olesno zdobyło 
tytuł „Mistrza Gospodarności” w woj. 
opolskim, zwyciężyło z Pleszewem 
w 1977 r. w telewizyjnym konkursie 
„Bank 440” („Bank Miast”). 

Przemiany ustrojowe w Polsce zapo-
czątkowane w 1989 r. doprowadziły 
do normalizacji stosunków polsko-
-niemieckich i podpisania traktatu 
„o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy”, który umożliwił mniej-
szości niemieckiej funkcjonowanie 
w ramach Towarzystwa Społeczno-
-Kulturalnego Niemców. Zainicjowało 
ono w naszym mieście zbudowanie 
w 1995 r. pierwszej w Polsce szko-
ły dwujęzycznej. Wraz z utworze-
niem Publicznego Gimnazjum nr 1 im.  
T. Kościuszki przeprowadzono reno-
wację dawnego budynku szkoły, po-
większając go o nowe skrzydła i salę 
gimnastyczną. W 1992 r. Olesno pod-
pisało umowę partnerską z niemiec-
kim miastem Arnsberg, a w 2008 r.  
z węgierskim miastem Zalakaros. Od 
1991 r. organizowane są w ramach Dni 
Olesna Spotkania Oleśnian, na które 
licznie przyjeżdżają rodacy z zagranicy. 
Od 1999 r. Olesno jest znowu siedzibą 
powiatu.

W 2001 r. ustanowiono nagrodę dla 
zasłużonych dla gminy Oleśnian w po-

rové družstvo „Wielobranżowa”, dru-
žstvo invalidů „Odrodzenie”, státní 
strojní středisko (POM), závod sanitár-
ní techniky. V roce 1950 byl založen 
okresní dům kultury, v němž v roce 
1957 vznikl sociální hudební kroužek.  
V roce 1960 se konaly první Dny Ole-
sna, bylo otevřeno Regionální mu-
zeum Jana Nikodema Jaroně. V letech 
1961-1965 byla vystavěna škola 
číslo 3 – „Pomník tisíciletí”. Město 
se obohatilo o amfiteátr, Skautský 
dům, Dům řemesel, Městskou kni-
hovnu, novou nemocnici. Mnoho  
z těchto objektů vzniklo za finanční 
podpory místního obyvatelstva. Vyví-
jela se bytová výstavba. V letech 
1967-1972 Olesno čtyřikrát získalo 
vyznamenání „Mistr hospodárnosti” 
v opolském vojvodství, v roce 1977 
Olesno zvítězilo v televizní soutěži 
„Banka 440” („Banka měst”). Změny 
politického systému po roce 1989 ve-
dly k normalizaci polsko-německých 
vztahů a podpisu smlouvy „o dobrém 
sousedství a přátelské spolupráci”, 
která umožnila působení německé 
menšiny v rámci Kulturního sdružení 
občanů německé národnosti. Toto 
sdružení přispělo na postavení první  
v Polsku dvojjazyčné školy v roce 1995. 
Současně se založením Všeobecného 
gymnázia č. 1 Tadeusze Kościusz-
ka byla provedena renovace dávné 
budovy školy – škola byla rozšířena  
o nová křídla a gymnastický sál. V roce 
1992 Olesno podepsalo partnerskou 
smlouvu s německým městem Arns-
berg, a v roce 2008 s maďarským mě-
stem Zalakaros. Od roku 1991 jsou 
v rámci Dny Olesna  pořádány Srazy 
rodáků, na které přijíždějí také rodáci 
žijící v zahraničí. Od roku 1999 Olesno 
je opětovně sídlem okresu (powiat).  
V roce 2001 pro obyvatele, kteří se za-
sloužili o vývoj obce, byla zřízena cena 
v podobě zlatého prstenu – „Růže 
Olesna”. Od roku 2007 je to soška 
stříbrné růže. Podobné vyznamenání: 
„Růže okresu Olesno” je udělováno 
za zásluhy o okres. V roce 2000 byla 
postaven kompaktní kruhový objezd 

Consumer Cooperative “PSS Społem”, 
Textile Workers Cooperative “Ole-
śnianka”, Cooperative “Wielobranżo-
wa” [“Multi-branch”], The Disabled 
Cooperative “Odrodzenie”, National 
Machinery Center [Państwowy Ośro-
dek Maszynowy] (POM), “Armatura 
Sanitarna” [“Sanitary Fittings”] Plants. 
In 1950, Region’s Culture Centre [Po-
wiatowy Dom Kultury] was created, 
where in 1957, the Social Musical 
Centre [Społeczne Ognisko Muzycz-
ne] was opened. In 1960, there were 
the First Olesno Days, and the Jan Ni-
kodem Jaron Regional Museum was 
opened. In 1961-1965, the school No. 
3 – “Millennium Monument” [“Pomnik 
Tysiąclecia”] was built. The city was 
enriched by an amphitheatre, Sco-
ut’s House [Dom Harcerza], House of 
Handcraft [Dom Rzemiosła], City Li-
brary [Biblioteka Miejska], and a new 
hospital. Many of these facilities were 
created in social action. The housing 
infrastructure was growing. In 1967-
1972, Olesno won the title of “Master 
of Economy” [“Mistrz Gospodarności”] 
in the Opole province four times, it ga-
ined a victory over Pleszew in 1977 in 
the television competition “Bank 440” 
(“City Bank” [“Bank Miast”]). Political 
changes in Poland, initiated in 1989, 
led to normalisation of Polish-German 
relations and signing of the treaty „on 
good neighbourliness and friendly co-
operation”, which enabled the German 
minority to function within the Social 
and Cultural Association of Germans, 
which initiated the construction in 
1995, in our city, the first bilingual 
school in Poland. Along with the es-
tablishment of the Public Junior High 
School No. 1 of T. Kościuszko [Publicz-
ne Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki], 
the old school building was renovated, 
enlarging it with new wings and a gym. 
In 1992, Olesno signed a partnership 
agreement with the German city of 
Arnsberg, and in 2008 with the Hun-
garian city of Zalakaros. Since 1991, 
the Meetings of Olesno Inhabitants 
within Olseno Days, which are partici-



staci złotego sygnetu – „Róży Olesna”. 
Od 2007 r. jest to statuetka srebrnej 
róży. Władze powiatowe przyznają 
podobną nagrodę w postaci „Róży Po-
wiatu” zasłużonym dla powiatu. 

W 2000 r. zbudowano rondo kom-
paktowe przy ul. Opolskiej i Klucz-
borskiej, kolejne rondo powstało na 
skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Sądo-
wej, w 2001 r. ukończono moderni-
zację jednej z najnowocześniejszych 
oczyszczalni ścieków. Od 2004 r. Ole-
skie Muzeum Regionalne ma swoją 
nową siedzibę w odrestaurowanej 
i przystosowanej do jego potrzeb 
barokowej kamienicy z XVIII wieku.  
W 2005 r. na Solnym Rynku postawio-
no fontannę, a 1 maja 2004 r. został 
odsłonięty, znajdujący się na rynku, 
kamień upamiętniający wejście Polski 
i Olesna do Unii Europejskiej. 

DYNAMICZNA DEKADA

W 2008 r. miasto obchodziło jubileusz  
VIII wieków Olesna, upamiętniający wy-
stawienie przez księcia Henryka I Bro-
datego w 1208 r. zamku myśliwskiego, 
który dał impuls nowemu osadnictwu,  
w efekcie doprowadzając w następ-
nych dziesięcioleciach do powstania 
miasta. Wręczono, podczas uroczystej 
sesji Rady Miejskiej, nowo utworzo-
ne odznaczenie „Zasłużony dla Ziemi 
Oleskiej”. Bezprecedensowym wyda-
rzeniem obchodów jubileuszowych 
była Msza św. Koronacyjna w dniu  
3 Maja w 2009 r., podczas której do-
konano uroczystego aktu zawierzenia 
miasta opiece Matki Bożej Oleskiej,  

v ulici Opolské a Kluczborské, další 
kruhový objezd vznikl na křižovatce 
ulic Kościuszka a Sądowé. V roce 2001 
byla ukončena modernizace jedné  
z nejmodernějších čistíren odpadních 
vod. Od roku 2004 oleské Regionální 
muzeum má své nové sídlo v barokním 
měšťanském domě z osmnáctého 
století, který byl obnoven a přizpů-
soben potřebám muzea. V roce 2005 
na Solném náměstí byla postavena 
fontána, a 1. května 2004 byl umístěn 
kámen připomínající vstup Polska 
a Olesna do Evropské unie.

DYNAMICKÉ DESETÍLETÍ

V roce 2008 město slavilo jubi-
leum osmi století, která uplynula 
od doby, kdy kníže Jindřich Bra-
datý v roce 1208 postavil lovecký 
zámeček, který byl začátkem no-
vého osídlení, což následně vedlo  
k vzniku města. Během slavnostního 
zasedání městské rady bylo uděleno 
nové vyznamenání - titul „Zasloužilý 
obyvatel oleského regionu”. Mimořád-
nou událostí při této příležitosti byla 
Korunovační Mše svatá dne 3. května 
2009, na které proběhla slavnostní ko-
runovace Matky Boží Oleské, a opolský 
ordinář arcibiskup Alfons Nossol koru-
noval obraz Matky Boží Škapulířové 

pated by compatriots from abroad in 
large numbers, have been organised. 
Since 1999, Olesno has been the co-
unty seat. 

In 2001, an award for the Olesno in-
habitants committed to the commu-
ne in the form of a gold ring – “Rose 
of Olesno” was established. Since 
2007, it has been a silver rose sta-
tuette. The county authorities grant  
a similar award in the form of “County 
Rose” [“Roża Powiatu”] for the ones 
committed to the county.  In 2000,  
a mini-roundabout was built at ul. 
Opolska and Kluczborska, and the 
next roundabout was built at the in-
tersection of Kościuszki and Sądowa 
streets, and in 2001, the modernisa-
tion of one of the most modern se-
wage treatment plants was comple-
ted. Since 2004, the Olesno Regional 
Museum has had its new seat in the 
baroque tenement from the 18th cen-
tury, restored and adapted to its ne-
eds. In 2005, a fountain was placed on 
the Salt Market Square [Rynek Solny], 
and on 1 May 2004, a stone, located 
on the market, which commemorates 
the entry of Poland and Olesno to the 
European Union, was unveiled. 

DYNAMIC DECADE

In 2008, the city celebrated the jubilee 
of eight centuries of Olesno comme-
morating the provision of a hunting 
sign by prince Henry the Bearded in 
1208, which gave an impulse to a new 
settlement, in effect leading to the 
creation of the city in the next deca-
des. During the ceremonious session 
of the City Council, the newly created 
“Meritorious for Olesno Region” [“Za-
służony dla Ziemi Oleskiej”] medal was 
awarded. The unprecedented event 
of the jubilee celebration was Holy 
Coronation Mass On 3 May 2009, du- 
ring which a solemn act of entru-
sting the city to the protection of Our 



a ordynariusz opolski arcybiskup 
Alfons Nossol ukoronował obraz 
Matki Bożej Szkaplerznej, zwanej 
także Oleską, oraz poświęcił Kolum-
nę Maryjną stojącą w centrum ole-
skiego rynku. Jubileusz VIII wieków 
Olesna miał charakter wielopłasz-
czyznowych obchodów w postaci 
okolicznościowych wystaw, wydaw-
nictw, pamiątek, konkursów, insce-
nizacji, koncertów, emisji żetonów 
i lokalnych monet (4 i 40 Michałów) 
oraz stempli jubileuszowych. Urząd 
Miejski w Oleśnie wydał wiele publi-
kacji o Oleśnie.

W dniach od 14 do 16 września 2011 r. 
Olesno stało się miastem papieskim, 
ponieważ dostąpiło zaszczytu organi-
zowania IV Krajowej Konferencji „Sa-
morządy RP dla Jana Pawła II”, którą 
otworzyła uroczysta Msza św. w pa-
rafialnej świątyni pw. Bożego Ciała  
w Oleśnie. Przewodniczył jej ordyna-
riusz opolski ks. biskup Andrzej Czaja 
– syn Ziemi Oleskiej – w towarzy-
stwie dostojnych gości – osobistych 
przyjaciół i świadków Jana Pawła II 
– Jego Eminencji ks. kardynała Sta-
nisława Nagy’ego i Jego Eminencji ks. 
kardynała Mariana Jaworskiego oraz 
ks. biskupa diecezjalnego gliwickiego 
Jana Wieczorka rodem spod Olesna. 
Na oleskim rynku miała miejsce cere-
monia wmurowania kamienia węgiel-
nego z aktem erekcyjnym pod pomnik 
Jana Pawła II. Niewątpliwie rezulta-
tem IV Krajowej Konferencji „Samo-
rządy RP dla Jana Pawła II” było po-
zyskanie relikwii krwi św. Jana Pawła 
II, którą otrzymała oleska parafia z rąk 
kardynała Stanisława Dziwisza. Kul-
minacyjnym owocem konferencji pa-
pieskiej było postawienie pomnika św. 
Jana Pawła II w Oleśnie, wg projektu 
najwybitniejszego polskiego mistrza 
sztuki medalierskiej prof. Józefa Sta-
sińskiego. Uroczystego poświecenia 
pomnika dokonał Ordynariusz Opolski 
bp Andrzej Czaja w dniu 3.05.2013 r. 
Dwa tygodnie później Olesno odwie-
dził Arturo Mari – znany na całym 

(Oleské), a také posvětil Mariánský 
sloup stojící ve středu náměstí. Toto 
výročí zahrnovalo řadu různých akcí 
v podobě výstav, publikací, památek, 
soutěží, inscenizací, koncertů, emise 
lokálních mincí a žetonů, a také jubi-
lejních razítek. Městský úřad Olesno 
vydal mnoho publikací o městě.

Ve dnech 14. až 16. září 2011 se Ole-
sno stalo papežským městem, neboť 
mělo čest pořádat čtvrtý ročník ce-
lostátní konference „Polská samo-
správa pro Jan Pavla II.”, která byla 
zahájená Mší svatou ve farním ko-
stele Božího Těla v Olesnu. Mši před-
sedal Opolský ordinář biskup Andrzej 
Czaja, syn Oleské země, v doprovo-
du ctihodných hostů – svých přátel  
a svědků Jana Pavla II: Jeho Eminence 
kardinála Stanisława Nagy, Jeho Emi-
nence kardinála Mariana Jaworského 
a diecézního gliwického biskupa Jana 
Wieczorka pocházejícího z blízkého 
okolí Olesna. Na oleském náměstí se 
konala ceremonie slavnostního za-
zdění základního kamene se zaklá-
dacím aktem pomníku Jana Pavla II. 
Díky této konferenci se oleské farnosti 
podařilo získat vzácnou relikvii – kap-
ku krve Jana Pavla II. z rukou kardinála 
Stanisława Dziwisze. Kulminačním 
bodem papežské konference bylo po-
stavení pomníku svatého Jana Pavla II. 
v Olesnu, podle návrhu znamenitého 
mistra v oboru medailérství – profe-
sora Józefa Stasińského. Pomník byl 
stavnostně posvěcen Opolským or-
dinářem biskupem Andrzejem Czajou 
dne 3. května 2013. 17. května 2013 
Olesno navštívil Arturo Mari – ce-
losvětově známý papežský fotograf.

Pestrou nabídku kulturních akcí před-
stavují místní kulturní animátoři: 
Městský dům kultury, Státní hudeb-
ní škola, oleská veřejná knihovna  
a městské Regionální muzeum. Vel-
kou událostí byla revitalizace ole-
ského náměstí provedená v letech 
2011-2013. Náměstí znovu získa-
lo předválečný vzhled s moderní-
mi efektními prvky jako například 

Lady of Olesno was performed, and 
the ordinary of Opole, archbishop Al-
fons Nossol crowned the icon of Our 
Lady of Mount Carmel, also called 
Our Lady of Olesno and he sacrificed  
a Marian Column placed in the centre 
of the Olesno market. The jubilee of 
eight centuries of Olesno the multi-
dimensional celebration nature in the 
form of occasional exhibitions, publi-
cations, souvenirs, competitions, sta-
gings, concerts, as well as the issu-
ance of tokens and local coins (4 and 
40 Michaels) and jubilee stamps. The 
Town Hall in Oleśno issued many pu-
blications about Olesno. 

From 14 to 16 September 2011, Ole-
sno became a papal city because it 
had the honour of organising the 4th 
National Conference “Self-govern-
ments of the Republic of Poland for 
John Paul II” [“Samorządy RP dla Jana 
Pawła II”], which was opened with the 
solemn Holy Mass in the parish church 
of Corpus Christi in Olesno, which was 
presided by the Opole ordinary, bishop 
Andrzej Czaja – the son of Olesno Re-
gion – accompanied by distinguished 
guests – personal friends and wit-
nesses of John Paul II – His Eminence 
Priest Cardinal Stanisław Nagy and 
His Eminence Priest Cardinal Marian 
Jaworski and the diocesan bishop of 
Gliwice, Jan Wieczorek, with the fa-
mily near Olesno.  On the Olesno mar-
ket, there was a ceremony of laying  
a corner stone with the foundation 
act to the monument of John Paul II. 
Undoubtedly, the result of the 4th Na-
tional Conference “Self-governments 
of the Republic of Poland for John Paul 
II” was the acquisition of the relics of 
blood of Saint John Paul II, which was 
obtained by the Olesno parish from 
Cardinal Stanisław Dziwisz. The cli-
max of the papal conference involved 
building of the monument of Saint John 
Paul II in Olesno, according to the design 
of the most prominent Polish medal-
-making master, prof. Józef Stasiński. 
The monument was solemnly sacrificed 



świecie osobisty fotograf papieża Jana 
Pawła II. 

Bogatą paletę wydarzeń kulturalnych 
oferują miejscowi animatorzy kultu-
ry: Miejski Dom Kultury, Państwowa 
Szkoła Muzyczna, Oleska Bibliote-
ka Publiczna oraz Oleskie Muzeum 
Regionalne. Wielkim przedsięwzię-
ciem była rewitalizacja rynku w Ole-
śnie, którą przeprowadzono w latach 
2011–2013. W jej wyniku rynek po-
wrócił do swojej przedwojennej este-
tyki, unowocześnionej efektownymi 
elementami, jak chociażby oświetloną 
linią historyczną wiodącą od kościo-
ła św. Michała do ratusza. Wyłożono 
rynek i główne ulice kostką granitową 
(naprzeciwko ratusza powstał herb 
Olesna z kolorowej kostki), zaś w cen-
trum pomiędzy pomnikami zainsta-
lowano podświetlaną fontannę z 24 
dyszami. Odbywają się tam kilkumi-
nutowe multimedialnie zaprogramo-
wane pokazy przy dźwiękach znanych 
utworów muzyki klasycznej i rozryw-
kowej. Wyeksponowano zabytkową 
kamienną studnię nakrytą pokrywą 
szklaną i oświetloną halogenami. 
Pięknie podświetlone odrestaurowa-
ne figury NMP i św. Jana Nepomucena 
są przykładem na przeprowadzenie 
udanego mariażu starego z nowym, 
z wyczuciem i szacunkiem dla za-
stanej, historycznej struktury rynku  
w Oleśnie. 

Olesno to zadbane, z pieczołowicie od-
restaurowanymi zabytkami, czyste, bo- 
gate w zieleń miasteczko. Dopełnie-
niem jego atrakcyjności jest rozwija-
jąca się infrastruktura sportowa, na 
którą składa się Miejskie Centrum 
Sportu i Rekreacji w Oleśnie. Obej-
muje ono Aquapark Oleską Lagu-
nę – jedną z najnowocześniejszych 
krytych pływalni w województwie, 
stadion miejski oraz kompleks boisk 
sportowych z programu „Moje bo-
isko Orlik 2012”. Dzięki pozyskanemu 
przez gminę Olesno dofinansowaniu 
unijnemu na budowę obiektów małej 
architektury w 2018 r. powstały pla-

osvětlená historická stezka vedoucí 
od kostela sv. Michala do náměstí. 
Na náměstí a hlavních ulicích byla po-
ložena žulová dlažba, mezi pomníky 
byla instalována podsvětlená fontána 
s 24 fontánovými tryskami. Konají se 
zde několikaminutová multimediální 
show zpestřená klasickou a populár-
ní hudbou. Znak Olesna, nacházející 
se naproti radnici, byl ozdoben ba-
revnými dlaždicemi. Historická ka-
menná studna zakrytá skleněným 
krytem byla obnovena a osvětlena 
halogeny. Krásně podsvětlené obno-
vené figury Panny Marie a svatého 
Jana Nepomuckého jsou příkladem 
povedené kombinace starého a no-
vého, s citem pro historické detaily 
náměstí. Olesno je čistým, zeleným  
a upraveným městečkem, s obnovený-
mi historiskými objekty. Sportovní in-
frastruktura se stále rozvíjí. Městské 
sportovní a rekreační středisko zahr-
nuje Aquapark Oleská laguna – jeden 
z nejmodernějších krytých plaveckých 
bazénů v celém vojvodství, městský 
stadion a komplex sportovních hřišť  
v ramci akce „Moje hřiště Orlik 2012”. 
Díky finančním prostředkům z Evrop-
ské unie v roce 2018 ve městě vzni-
kla dětská hřiště a venkovní posilovny  
a místa street workout. Za účelem 
oživení ekonomiky se Starosta Olesna  
S. Lewicki snaží vyjít vstříc inve-
storům a podnikatelům a vymezuje 
investiční prostor v rámci Katovické 
speciální ekonomické zóny. V letech 
2007-2018 byla realizována řada 
investic, které přispěly k rozvoji obce. 
Ve městě a v celé obci byly opraveny 
a modernizovány silnice, chodníky, 
veřejné osvětlení, na mnoha místech 
byla položena dešťová kanalizace, 
vodovody, soukromé čistírny odpad-
ních vod, byly vybudovány cyklo-
stezky. Nejvýznamnější investicí do 
silnic bude silniční obchvat Olesna, 
jehož výstavba v severní části města  
v blízkosti speciální ekonomické zóny 
je naplánována na léta 2020-2022. 
Četné společenské iniciativy jsou důka-
zem aktivizace místního obyvatelstva. 

by the Ordinary of Opole, bishop Andrzej 
Czaja, on 3 May 2013. On 17 May 2013, 
Olesno was visited by Arturo Mari,  
a world-famous personal photographer 
of Pope John Paul II. 

A wide range of cultural events is of-
fered by local culture animators: Mu-
nicipal Cultural Centre, State Music 
School [Państwowa Szkoła Muzycz-
na], Olesno Public Library and Olesno 
Regional Museum. A big undertaking 
was the revitalisation of the market in 
Olesno, which was carried out in 2011-
2013. As a result, the market returned 
to its pre-war aesthetics moderni-
zed with effective elements, such as 
an illuminated historical line leading 
from the church of St. Michael to the 
town hall. The market square and the 
main streets were paved with granite 
blocks, and in the centre between the 
monuments, an illuminated fountain 
with 24 nozzles was installed. There 
are several-minute fountain shows 
programmed with the use of multi-
media, which take place with the so-
unds of well-known classical and po-
pular music songs. The Olesno coat of 
arms opposite the town hall is paved 
with colourful granite blocks. A histo-
ric stone well covered with  a glass 
cover and illuminated with halogens 
was exposed. Beautifully illuminated 
restored statues of Blessed Virgin 
Mary and St. John of Nepomuk are 
examples of a performing success-
ful marriage of the old and the new 
one, with sensitivity and respect for 
the existing and historical structu-
re of the market in Olesno. Olesno is  
a neat, clean and rich in greenery city 
with well-preserved monuments. The 
complement of its attractiveness is 
the developing sport infrastructure, 
which consists of the City Sport and 
recreation Centre in Olesno. It includes 
the Aquapark “Oleska Laguna” – one 
of the most modern indoor swimming 
pools in the province, a municipal sta-
dium and a complex of sports fields 
of the “My Sports Field – Orlik 2012” 
programme. Owing to the EU funding 



ce zabaw oraz siłownie zewnętrzne  
i street workout. 

W celu pobudzenia rozwoju gospodar-
czego Burmistrz Olesna S. Lewicki pro-
wadzi politykę przyjazną inwestorom  
i przedsiębiorcom poprzez utworzenie 
terenów inwestycyjnych wprowadzo-
nych do Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Kreatorem rozwoju 
gminy Olesno jest szereg inwestycji 
zrealizowanych w latach 2007–1018. 
Na terenie miasta wyremontowano 
nawierzchnię wielu dróg, dokonano 
ich przebudowy i modernizacji. So-
łectwa gminy Olesno uzyskały wiele 
wyremontowanych dróg, chodników, 
punktów oświetlenia ulicznego, wy-
konano kanalizację deszczową, wodo-
ciągi, przydomowe oczyszczalnie ście-
ków czy ścieżki rowerowe. Największą 
inwestycją drogową będzie obwodni-
ca Olesna, której budowa planowana 
jest na lata 2020 –2022, od północnej 
strony miasta, blisko specjalnej stre-
fy ekonomicznej. Mnogość inicjatyw 
społecznych jest owocem aktywizacji 
życia lokalnej społeczności. Przejawia 
się ona w działalności wielu stowarzy-
szeń. 

KULTURA LUDOWA ZIEMI OLESKIEJ

Kultura ludowa Ziemi Oleskiej na ślą-
skim obszarze etnicznym rozwijała 
się w kręgu kultury zachodniosło-
wiańskiej, do której należą miesz-
kańcy Śląska Górnego, Cieszyńskiego 
i Opawskiego oraz również Łużycza-
nie, Czesi i Słowacy. Te ludy cechuje 
pobratymstwo kulturowe przejawia-
jące się w zachowanych obrzędach, 
wierzeniach, pieśniach, opowieściach 
i kulturze materialnej. Rozkwit sztuki 
ludowej w Oleskiem przypada na pocz. 
XIX stulecia, gdy w Prusach zniesio-
no pańszczyznę. Konsekwencją tego 

LIDOVÁ KULTURA OLESNA

Lidová kultura oleského regionu na 
slezském etnickém území se vyvíjela 
v západněslovanském kulturním pro- 
středí, do něhož náleží Horní Slezsko, 
Těšínsko, Opavsko, a také Lužice, Če-
sko a Slovensko. Tato území jsou tě-
sně propojena, vyznačují se podobný-
mi lidovými zvyky, tradicemi, rituály   
a hmotnou a duchovní kulturou. 
Rozvoj lidového umění v Olesnu  
a jeho okolí zrychlil na počátku deva-
tenáctého století, kdy v Prusku bylo 
zrušeno poddanství. Následkem toho 
bylo posílení společenského a kultu-

obtained by the municipality of Olesno 
for the construction of small architec-
ture buildings, in 2018, playgrounds, 
outdoor and street work gyms were 
created. In order to stimulate the 
economic development, the Mayor of 
Olesno, S. Lewicki, conducts a policy 
friendly to investors and entrepreneu-
rs through the creation of investment 
areas introduced to the Katowice Spe-
cial Economic Zone. The creator of the 
Olesno municipality development is 
a series of investments completed in 
2007-2018. Within the city, the surfa-
ce of many roads was renovated, and 
their reconstruction and modernisa-
tion were carried out. The village coun-
cil of the Olesno municipality obtained 
many renovated roads, pavements, 
street lighting points, a rainwater se-
wage system, waterworks, household 
sewage treatment plants, and bicycle 
paths.  The greatest road investment 
will be the bypass of Olesno, the 
construction of which is planned for 
2020-2022, from the northern part of 
the city close to the special economic 
zone. A multitude of social initiatives 
is the fruits of the activation of life of 
the local community. It is manifested 
in the activities of many associations. 

FOLK CULTURE 
 OF THE OLESNO REGION

Folk culture of the Olesno Region in 
the Silesian ethnic area developed in 
the West Slavic culture, which inc-
ludes the inhabitants of Upper Silesia, 
Těšín Silesia and Opava Silesia, as well 
as Sorbs, Czechs and Slovaks. These 
people are characterised by cultural 
kinship manifested in the preserved 
rites, beliefs, songs, tales and mate-
rial culture. The folk art in Olesno flo-
urished at the beginning of the 19th 
century, when the serfdom was abo-
lished in Prussia. The consequence 
was an increase in social and cultural 



był wzrost świadomości społecznej 
i kulturowej mieszkańców wsi. 

Tradycyjna kultura materialna prze-
trwała w powszechnie stosowanym 
na tym terenie drewnianym budow-
nictwie zrębowym. Dawna podoleska 
wieś miała zabudowę całkowicie dre- 
wnianą. Na pocz. XIX w. na oleskiej wsi 
dominowały domy chałupników i ro-
botników wiejskich z jednym lub dwo-
ma pomieszczeniami. Bogaci chłopi 
wznosili domy z dwoma izbami, sienią, 
komorą i izdebką wycużną. Izba peł-
niła funkcję mieszkalną, gospodarczą, 
kultową, towarzysko-reprezentacyjną, 
komora natomiast służyła do przecho-
wywania zapasów pożywienia i odzieży. 

Wyrazem tożsamości regionalnej był 
strój ludowy. W XIX w. w Oleskiem ko-
biety stroiły się w oleski burok, uszyty  
z samodziałowej tkaniny wełnianej  
o burym, czyli czerwonym, kolorze  
z wąskimi zielonymi, fioletowymi lub 
granatowymi prążkami. Pod koniec XIX 
w. burok został wyparty przez tkaniny 
pochodzenia fabrycznego (jakle, kiecki 
i chusty). Strój męski w XIX w. stano-
wiły: spodnie skórzaki, uszyte z ircho-
wej skóry jeleniej, farbowane na kolor 
żółty, granatowa kamizelka nałożona 
na białą koszulę, kaftan i czarne buty 
z wysokimi cholewami. Na początku 
XX w. ludowy strój męski został za-
rzucony. 

Ludność autochtoniczna Ziemi Ole-
skiej niegdyś na co dzień posługiwała 
się gwarą śląską. Nie zanikła ona i jest 
obecnie używana przez wielu miesz-
kańców Oleskiego. Zwyczaje i obrzędy 
doroczne w Oleskiem podobne są do 
zwyczajów występujących na Śląsku 
oraz w innych częściach Polski. Wy-
znacznikiem dorocznego świętowania 
były uroczystości roku liturgicznego 
Kościoła katolickiego. W Adwent nie 
tańczono, uczestniczono za to we 
mszach roratnych i ustawiano wieniec 
adwentowy z czterema świecami. 
Przetrwał także zwyczaj obdarowy-
wania dzieci przez św. Mikołaja w dniu 
6 grudnia.

rního vědomí na venkově. Příkladem 
tradiční materiální kultury na tomto 
území jsou srubové stavby. Všechny 
vesnice v okolí Olesna byly dřevěné. 
Na počátku devatenáctého století ve 
vesnicích dominovaly domy s jednou 
nebo dvěma místnostmi drobných 
rolníků a robotníků. Bohatí sedláci 
stavěli domy s dvěma jizbami, síní, ko-
morou a další světničkou. Jizba měla 
víceúčelovou funkci, a komora slouži-
la pro skladování potravin a oblečení. 
Lokální identitu vyjadřoval lidový kroj.  
V devatenáctém století v oleském re-
gionu  ženy se oblékaly do oleského 
„buroku” (burok – sukně s přišitou 
vestou), ušitého z ručně tkané vlny 
červené barvy s úzkými zelenými, 
fialovými nebo tmavě modrými pro-
užky. Na sklonku 19. století burok byl 
vytlačen továrensky vyrobenými tka-
ninami. Mužský lidový oděv v deva-
tenáctém století tvořily: kožené kalho-
ty, ušité z jirchové jelení kůže, barvené 
na žluto, granátová vesta oblečená 
na bílou košili, kaftan a černé vysoké 
boty. Na počátku dvacátého století se 
vývoj mužského kroje se začal vytrá-
cet. Autochtonní obyvatelstvo Olesna 
a okolí kdysi používalo slezský dia-
lekt. Slezské nářečí nezmizelo úplně  
a je v současné době rozsáhle po-
užíváno. Lidové zvyky a tradice se 
podobají těm slezským. Tyto tradice 
byly úzce spojeny s liturgickým ro-
kem katolické církve. Netančilo se v 
adventě, lidé se účastnili bohoslužeb 
– rorátů, připravoval se adventní vě-
nec se čtyřmi svícemi. Udržela se ro-
vněž tradice dárků pro děti na den 
svatého Mikuláše – 6. prosince. Velmi 
mnoho rituálů a zvyklostí se spojo-
valo se slavením Vánoc. Se Stědrým 
dnem bylo spojeno množství lidových 
vánočních zvyků a pověr. Slavnostní 
večere začínala až po objevení první 
večerní hvězdy, která připomíná be-
tlémskou hvězdu. Na stůl pod oplat-
kou nebo pod stůl se vkládalo seno. 
Nastával také rituál dělení vánoční 
oplatky. Historie zanechala hluboké 
stopy v lidové vánoční tradici oleského 

awareness of the village inhabitants. 
The traditional material culture has 
survived in the log building industry 
commonly used in this area. The for-
mer village in Podole had completely 
wooden buildings. At the beginning of 
the 19th century, in the Olesno villa-
ge, there were mostly houses with 
one or two rooms of cottage workers 
and rural workers. Wealthy peasants 
erected houses with two chambers,  
a hall, a larder and a room for old hosts at 
the back of the house. The chamber had  
a residential, service, cult and social-
-representative function, and the lar-
der served to store food and clothing. 
A folk costume was an expression of 
regional identity. In the 19th century, 
in Olesno, women wore a traditio-
nal Olesno costume [burok] made of 
woollen homespun fabric with mot-
tled grey, that is a red colour with nar-
row green, purple or dark blue stripes.  
At the end of the 19th century, burok 
was displaced by factory-made fabrics 
(jakla [loose straitjacket], frocks and 
scarves). The men’s costumes in the 
19th century consisted of: leather tro-
users, made of chamois deer leather, 
dyed yellow, dark blue vest worn on 
a white shirt, a straitjacket and black 
boots with high tops. At the beginning 
of the 20th century, Men’s folk costu-
me was abandoned. At one time, in-
digenous people of the Olesno Region 
used to use the dialect of Silesia on  
a daily basis. It did not disappear, 
and it is currently used by many in-
habitants of Olesno. The customs 
and annual ceremonies in Olesno are 
similar to customs found in Silesia 
and other parts of Poland. A measu-
re of the annual celebration included 
the celebration of the liturgical year 
of the Catholic Church. During the 
Advent, there was no dance, people 
took part in Masses – Rorate coeli 
and an Advent wreath with four can-
dles was placed. The custom of giving 
presents to children by Santa Clause 
on 6 December also survived. Christ-
mas, formerly called Koliada, is also 



Bogate w tradycję są święta Bożego 
Narodzenia, zwane niegdyś Godami. 
Wyjątkowo nastrojowym i magicznym 
dniem jest Wigilia. Wieczerzę domow-
nicy rozpoczynali dopiero po ukaza-
niu się na niebie pierwszej gwiazdy, 
która upamiętnia Gwiazdę Betlejem-
ską. Na stole pod opłatkiem lub obok 
umieszcza się odrobinę siana. Tradycja 
dzielenia się z najbliższymi opłatkiem 
od lat jest związana ze świętami Bo-
żego Narodzenia. W obrzędowości 
Bożonarodzeniowej naszego regionu 
głęboki ślad pozostawiła jego histo-
ria, bowiem na przestrzeni dziejów 
Śląsk znajdował się w granicach kilku 
państw: wielkomorawskiego, polskie-
go, czeskiego, austriackiego, pruskie-
go czy niemieckiego. To spowodowa-
ło, że zakorzeniły się tu tradycje wielu 
kultur. To bogactwo uwidocznione 
jest w zwyczajach śląskich, polskich, 
niemieckich, zwyczajach autochto-
nów i ludności, która po zakończe-
niu II wojny światowej przybyła tutaj  
z Kresów Wschodnich lub z Polski 
centralnej. Toteż na wigilijnym stole 
obok tradycyjnych śląskich potraw, 
takich jak: karp, zupa grzybowa lub 
rybna, kapusta z grochem, karto-
fle, makówki, siemieniotka-kono-
pionka, moczka, inaczej bryja, za-
gościły wschodnie specjały: barszcz  
z uszkami, pierogi, śledzie czy kutia.

Przed laty domy na święta upiększane 
były choinkami i ręcznie wykonanymi 
żłóbkami, zwanymi na Śląsku betlej-
kam. W wigilijną noc rodziny wyru-
szały na mszę św. – Pasterkę. W tym 
czasie śpiewano kolędy, odwiedzano 
stajenki, a w święto Trzech Króli dzie-
ci kolędowały, chodząc od domu do 
domu. W okresie karnawału żywy był 
niegdyś zwyczaj „Wodzenia niedźwie-
dzia” i „Babski comber”, od kilku lat 
reaktywowany przez mieszkańców 
niektórych wsi oleskich.

Zbliżającą się wiosnę symbolizowało 
noszenie gaika przybranego koloro-
wymi wstążkami i palenie „Marzanny”, 
praktykowane nadal przez wiele szkół 

regionu. Slezsko bylo součástí několika 
států: Velkomoravské říše, polského 
českého, rakouského, pruského či 
německého. Z tohoto důvodu jsou zde 
přítomny tradice mnoha kultur. Toto 
bohatství se projevuje slezskými, pol-
skými, německými zvyky domorodců 
a přistěhovalců z polského východ-
ního pohraničí. Na vánočním stole 
vedle tradičních slezských jídel jako 
kapr, houbová nebo rybí polévka, zelí  
s hrachem, brambory, makovec, 
slezská vánoční polévka „siemie-
niotka-konopionka”, slezské vánoční 
jídlo „moczka-bryja”, setkáme také 
východní speciality jako: červený boršč 
– řepný vývar s malými těstovinami 
(„oušky”), pirohy s různou náplní, sledi 
nebo kuťa „kutia” – sladká pšeničná 
kaše se sušeným ovocem, ořechy, 
medem. Domy byly zdobeny vánoční-
mi stromky a ručně vyřezávanými vá-
nočními betlémy. Den byl zakončen 
v kostele na půlnoční mši – tzv. Pa-
sterce. Zpívaly se vánoční koledy. Ve 
svátek Tří králů děti navštěvují dům 
od domu a koledují. V masopustu 
existovala tradice „vodění mědvěda”  
a další masopustní zvyky, které jsou  
v poslední době reaktivovány. Na jaře 
se prováděl se rituál pálení Mora-
ny (Marzanny) a chození s májkem  
(s větvičkou stále zeleného jehlična-
nu). O Květné neděli lidé nosili do ko-
stelů kočičky nebo jiné zelené ratolesti 
a kněz je posvětil. Na Bílou sobotu se 
světil oheň, voda a jídlo. Velikonoční 
neděle začínala časně ráno resurekční 
mší, potom rodiny usedaly k veliko-
nočnímu snídani, běhěm něhož se 
požívaly požehnané velikonoční po-
krmy. Velikonoční pondělí probíhalo ve 
znamení svátku Śmigus Dyngus – muži 
polévají vodou všechny dívky a ženy  
v okolí. K originálním dávným sle-
zským velikonočním zvykům patří 
„Krzyżoki” – výpravný pochod jezd-
ců na koních nebo pěší pochod si vy-
prošoval požehnání pro dobrou úrodu. 
Tento zvyk se zachoval ve vesnicích 
jako Borki Małe v obci Olesno, Ster-
nalice, Kościeliska, Kolonia Biskupska 

rich in tradition. Christmas Eve is an 
exceptionally atmospheric and ma-
gic day. The supper was started by 
household members only after the 
first star, which commemorates Star 
of Bethlehem, appeared in the sky.  
A bit of hay is placed on the table under 
the wafer or next to it. The tradition 
of sharing the wafer with the closest 
ones has been associated with Christ-
mas for years.  In the Christmas ritual 
of our region, its history left a deep 
trace. In the course of history, Silesia 
was within the borders of several co-
untries: Great Moravian, Polish, Czech, 
Austrian, Prussian and German ones. 
It caused that the traditions of many 
cultures took root here. This wealth 
is reflected in the Silesian, Polish, and 
German customs, habits of indigeno-
us people and people who after the 
end of World War II, came here from 
the Eastern Borderlands or Central 
Poland. Therefore, on the Christmas 
table next to traditional dishes in Si-
lesia, such as: carp, mushroom soup 
or fish soup, cabbage with peas, po-
tatoes, makówki [poppy seed-based 
dessert], siemieńotka-konopionka 
[Silesian soup made of hemp seed, 
moczka [Silesian Christmas dish made 
of gingerbread, almonds, raisins, dried 
plums, pears, dried figs, dried dates, 
hazelnuts and a lot of ale] in other 
words bryja, there were also eastern 
delicacies: borscht with raviolis, dum-
plings, herring or kutia.

Many years ago, houses for Christmas 
were beautified with Christmas trees 
and hand-made cribs called “betlejki” 
in Silesia. On Christmas Eve, the fami-
lies went to Mass – midnight mass. 
At that time, carols were sung, stab-
les were visited, and on the Epipha-
ny, children were sung carols visiting 
houses. During the carnival period, 
the customs of “Wodzenie niedźwie-
dzia” [“Walking the Bear”] and “Bab-
ski comber” [“Ladies Night”] were 
once again revived by the inhabitants 
of some of the Olesno villages. The 



i przedszkoli. W Niedzielę Palmową 
święcono palmy, czyli bazie, zwa-
ne też kotkani, stawiane w oknach 
w celu odstraszania złych mocy. W 
Wielką Sobotę święcono ogień, wodę 
i pokarmy. Niedzielę Wielkanocną 
rozpoczynała wczesnym rankiem 
msza św. Rezurekcyjna. Po niej rodzi-
ny zasiadały do świątecznego śnia-
dania, podczas którego spożywano 
święcone w Wielką Sobotę pokarmy.  
W drugi dzień Świąt Wielkanocnych 
obchodzono „Śmigus-dyngus”, który 
polegał na polewaniu wodą dziewcząt 
i kobiet. 

Do oryginalnych dawnych śląskich 
zwyczajów ludowych okołowielkanoc-
nych należą „Krzyżoki”, kultywowane  
w Borkach Małych w gminie Olesno 
oraz w Sternalicach, w Kościeliskach, 
w Kolonii Biskupskiej  i w Ligocie Ole-
skiej w gminie Radłów. „Krzyżoki” 
to konne lub piesze obchodzenie pól  
w Niedzielę Wielkanocną dla uprosze-
nia urodzaju i błogosławieństwa Bo-
żego dla plonów. W Borkach Małych 
„Krzyżoki” przyjęły szczególną opra-
wę. Praktykuje się tam robienie tzw. 
bram wielkanocnych z wydmuszek. 
Zioła i kwiaty z ołtarzy dekorowanych 
podczas Bożego Ciała umieszcza się 
na polach, w obejściach gospodar-
skich i w domach. 

W Noc Świętojańską dziewczęta pusz-
czały na wodę wykonane z dziewięciu 
ziół wianki z zatkniętą w pośrodku 
świecą. Odrębne zwyczaje towarzy-
szyły weselom, urodzinom dziecka, 
chrzcinom czy pogrzebom.

Gminne Dożynki są widowiskowym 
świętem plonów, obchodzonym co 
roku w innym sołectwie naszej gminy. 
Odprawiana jest Msza św. za rolni-
ków, niesione są korony dożynkowe, 
organizowany jest barwny korowód 
dożynkowy, a zwieńczeniem uroczy-
stości jest zabawa przy suto zasta-
wionym stole. 

Odtworzoną dawną izbę oleską oraz stro- 
je ludowe prezentuje na wystawach 

a Logota Oleska v obci Radłów. Ve ve-
snici Borki Małe „Krzyżoki” probíhaly 
zvlášť bohatě: stavěly se tzv. veliko-
noční branky z vaječných skořápek. 
Na Boží tělo na polích a po domech se 
kladly květy a byliny z oltáře. V  sva-
tojánskou noc dívky pouštěly po vodě 
věnečky se svíčkou uprostřed. Dožínky 
v obci Olesno jsou úžasným svátkem 
sklizně slaveným každý rok na jiném 
místě obce. Koná se mše svatá za 
zemědělce, nosí se dožínkové věnce, 
pořádá se barevný dožínkový průvod 
a kulminačním bodem dožínek je 
zábava u hojně zaplněného stolu. 
Zvláštní zvyky doprovázely svatby, 
narozeniny, křty nebo pohřby. Byla 
rekonstruována dávna oleská jizba 
a lidové oděvy prezentované v Re-
gionálním muzeu. Vybavení dávných 
vesnických chalup a lidový kroj je 
možné uvidět v obcích Borki Wielkie 
a Zębowice. Lidová kultura oleského 
regionu je velmi bohatá, a její relikty 
 v podobě obřadů, víry, písní nebo le-
gend jsou pečlivě udržovány.

approaching spring was symbolised 
by carrying gaik [decorated spruce] 
decorated with colourful ribbons and 
burning of “Marzanna” [a straw dum-
my], still practiced by many schools 
and nursery schools. On Palm Sun-
day, the palms or catkins called cats 
are blessed and placed on window 
sills in order to deter evil powers. On 
Holy Saturday, fire, water and food 
were blessed.  The Easter Sunday was 
started early in the morning with the 
Holy Mass of resurrection after which 
families sit down to the holiday break-
fast, during which the food blessed on 
Holy Saturday is eaten. On the second 
Easter day, “Śmigus-dyngus” [“Wet 
Monday”], which involved throwing 
water over girls and women, was ce-
lebrated.  The original old Silesian folk 
customs around Easter include “Krzy-
żoki” [equestrian pilgrimage touring 
the boundaries of nearby villages and 
fields], cultivated in Borki Małe in the 
municipality of Olesno and in Sterna-
lice, in Kościeliska, in Kolonia Biskup-
ska and in Ligota Oleska in the Radłów 
municipality. “Krzyżoki” involves equ-
estrian or walking pilgrimage through 
fields on Easter Sunday to simplify the 
harvest and blessing of God for crops. 
In Borki Małe, “Krzyżoki” adopted  
a special setting. It is practised there 
to do the so-called Easter gates with 
shells. Herbs and flowers from the 
altars during the Corpus Christi are 
placed in the fields, in farmhouses and 
in houses. During the Midsummer Ni-
ght, girls threw garlands made of nine 
herbs with a candle sticking in the 
middle on water. The regional Harvest 
Festival [Dożynki] is a spectacular fe-
stival of crops celebrated every year 
in another village of our municipality. 
The Holy Mass is celebrated for far-
mers, the harvest crowns are carried 
out, a colourful harvest procession is 
organised, and the culmination of the 
ceremony is a party at the abundant 
table. Separate customs accompanied 
weddings, births of a child, baptisms 
and funerals. The reconstructed Ole-



czasowych Oleskie Muzeum Regio-
nalne. Wyposażenie dawnych chałup 
i dawny wiejski ubiór są wyekspono-
wane w izbach regionalnych w Bor-
kach Wielkich i Zębowicach. 

Bogata jest kultura ludowa Ziemi Ole-
skiej, a jej relikty w postaci obrzędów, 
wierzeń, pieśni czy legend są z piety-
zmem podtrzymywane. 

CZESCY PARTNERZY

Gmina Olesno zawiązała więzi part-
nerskie z czeskimi miejscowościami: 
Oticami, Jezdkowicami i Zbyslawicami. 
Niewielką czeską gminę Otice, sły-
nącą z upraw i przetworów kapusty, 
odwiedziła delegacja gminy Olesno  
w 2015 r., podczas V Otickich Obcho-
dów Święta Kapusty, które są odpo-
wiednikiem naszych Dożynek. Przed-
stawicieli naszej gminy zaprosił wójt 
Otic  – Vladimir Tancik. 11 listopada 
2015 r. delegacja czeskich gości prze-
bywała w gminie Olesno, uczestnicząc 
w obchodach Narodowego Święta 
Niepodległości. Olesno podpisało 
wtedy porozumienie w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita 
Polska na lata 2014–2020 z przed-
stawicielami gminy Jezdkovice i Otice. 
Współpraca ta przebiega na płasz-
czyźnie wymiany młodzieży szkolnej, 
jednostek straży pożarnej, cechów 
rzemieślniczych, orkiestr dętych, dru-
żyn sportowych oraz grup seniorów. 

W 2016 r. w ramach projektu pn.: „Po-
znajmy się  – prezentacja polsko-cze-
skiej kultury, kuchni i języka” odbyły 
się warsztaty kulinarne w sołectwach  
gminy Olesno-Borkach Wielkich, Wy- 
sokiej i Wojciechowie z udziałem part-
nerów z Czech – mieszkańców Otic, 
Zbyslawic i Jezdkowic. Wspólnie go-

ČEŠTÍ PARTNEŘI

Obec Olesno navazala partnerský styk 
s českými obcemi: Otice, Jezdkovice  
a Zbyslavice. V obci Otice se pěstuje  
a vyrábí Otické kysané zelí. V roce 2015 
Otice navštívila delegace obce Olesno 
během V. Otických zelných slavností, 
které jsou obdobou našich Dožínek. 
Představitelé naší obce byli pozváni 
starostou Vladimírem Tancíkem. 11. 
listopadu 2015 delegace českých 
hostů navštívila obec Olesno a zúčast-
nila se oslav Dne nezávislosti Polska. 
Téhož dne Olesno podepsalo doho-
du v rámci programu Přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polsko  
v letech 2014-2020 se zástupci obce 
Jezdkovice a Otice. Pořádá se  výmě-
na mládeže. Spolupracují polské  
a české hasičské sbory, řemeslníky, 
dechové kapely, sportovní týmy  
a senioři. V roce 2016 v rámci projek-
tu s názvem „Poznejme se – prezen-
tace česko-polské kultury, kuchyně  
a jazyka” se konaly kulinární work-
shopy na třech místech gminy 
(obce) Olesno: Borki Wielkie, Wyso-
ka a Wojciechów za účasti českých 
partnerů – občanů Otic, Zbyslavic 
a Jezdkovic. Občané českých a pol- 
ských obcí se spolu navzájem uči-
li vařit národní jídla – Poláci připravili 
„bigos”, a Češi guláš a proslulou šťavu 
z otického kysaného zelí. Poláci 

sno chamber and folk costumes are 
presented at temporary exhibitions 
by the Olesno Regional Museum. The 
facilities of old cottages and old rural 
clothing are offered by regional cham-
bers in Borki Wielkie and Zębowice. 
The folk culture of the Olesno Region 
is rich, and its relics in the form of ritu-
als, beliefs, songs or legends are sup-
ported with Pietism. 

CZECH PARTNERS

The Olesno municipality established 
the partnership with Czech cities: 
Otice, Jezdkowice and Zbyslawi-
ce. The small Czech municipality of 
Otice, famous for its crops and cab-
bage preserves, was visited by the 
delegation of the Olesno municipa-
lity in 2015 during the 5th Otice Ce-
lebrations of the Cabbage Festival 
[V Otickie Obchody Święta Kapu-
sty], which are the equivalent of our 
Harvest Festival. Representatives 
of our municipality were invited by 
the commune head of Otic - Vladimir 
Tancik. On 11 November 2015, the 
delegation of Czech guests stayed in 
the Olesno municipality participating 
in the celebration of the National In-
dependence Day. Olesno signed an 
agreement within the framework of 
Czech Republic – Republic of Poland 
Cross Border Cooperation Program-
me for the period of 2014-2020 with 
representatives of the Jezdkovice and 
Otice municipalities. This cooperation 
takes place at the exchange level of 
school youth, fire brigade units, craf-
tsmen’s guilds, brass bands, sports 
teams and seniors’ groups.  In 2016, 
as part of the project entitled: “Get to 
know each other – presentation of 
the Polish-Czech culture, cuisine and 
language” [“Poznajmy się - prezen-



towano bigos i gulasz wg receptury 
z Otic oraz słynne otickie kapuśniaki. 
Z polskich kulinariów przygotowano 
bigos, kołocz i tradycyjny chleb na 
zakwasie. Uczestnicy zapoznali się 
z historią, kulturą i tradycjami dwóch 
narodów. 

Mieszkańcy Borek Wielkich w 2017 
r. wzięli udział w corocznym Święcie 
Kapusty w Oticach. Wyjazd odbył się  
w ramach projektu „Żyjemy wspólnie”. 
Oba projekty były współfinansowane 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków 
budżetu państwa – „Przekraczamy gra-
nice”. 

Partner Borek Wielkich – Otice, po-
łożone na wysokości 262 m n.p.m., 
to wieś w kraju morawsko-śląskim, 
w powiecie opawskim w Republice 
Czeskiej licząca ponad 1 300 miesz-
kańców. Po raz pierwszy wzmianko-
wane w 1361 r., należały do klasztoru 
Matki Bożej Wniebowziętej w Opawie. 
W 1756 r. postawiono w centrum 
wsi kaplicę z obrazem przedstawia-
jącym Zwiastowanie NMP z fundacji 
arcyksięcia Maksymiliana Francisz-
ka, wielkiego mistrza zakonu krzy-
żackiego. Obecnie jest ona poddana 
rewitalizacji. Na rozwój wsi w XIX w. 
niewątpliwie wpłynęły: rozbudo-
wa dróg, założenie w 1886 r. przez 
Jakuba Pollaka wytwórni likieru  
i wody sodowej, a przede wszyst-
kim produkcja kwaśnej kapusty, 
którą zapoczątkował w 1902 r.  
Jan Bittner. Od tego czasu Otice kapu-
stą słyną. Oprócz uprawy ziemi i ho-
dowli mieszkańcy zajmowali się także 
obróbką kamienia i produkcją żwiru.  
W 1891 r. w Oticach powstała ochot-
nicza straż pożarna, siedem lat póź-
niej założono spółdzielnię drenażową,  
a w 1911 r. utworzono bank oszczęd-
nościowy Reifeisenka. Od 1906 r. 
działało Stowarzyszenie Czytelni-
czo-Teatralne Svatopluk. Od 1786 r. 
funkcjonowała szkoła, której nowy 
budynek postawiono w 1902 r.  

také připravili slezský koláč „kołocz”  
a tradiční kváskový chléb. Účast-
níci se seznámili s dějinami, kul-
turou a tradicemi obou národů. 
Občané obcí Borki Wielkie se v roce 
2017 zúčastnili Otických zelných slav- 
ností. Návštěva proběhla v rámci pro-
jektu „Žijeme společně”. Oba projekty 
byly spolufinancovány z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a ze stát-
ních prostředků určených pro projekt 
„Překračujeme hranice”. Partner obce 
Borki Wielkie – Otice leží v Mora-
vskoslezském kraji, v okrese Opava,  
v nadmořské výšce 262 m n.m., žije zde 
přibližně 1300 obyvatel. První písemná 
zmínka o Oticích je z roku 1361. Otice 
byly ve vlastnictví kláštěra Nane-
bevzetí Panny Marie v Opavě. V roce 
1756 v centru vesnice byla postav-
ena kaple s obrazem představujícím 
Zvěstování Panny Marie, vzniklým 
za podpory arciknižete Maxmiliána 
Františka, velmistra Řádu německých 
rytířů. Aktuálně obraz je restaurován. 
V devatenáctém století obec se vyví-
jela díky výstavbě silnic a průmyslu. 
V roce 1886 Jakub Pollak založil pod-
nik Velikosa – zelárna, výroba likérů  
a sodové vody. Další výrobna kyselého 
zelí náležející Janu Bitnerovi vznikla 
roku 1902. Od té doby jsou Otice pro-
slulé svým zelím. Vedle zemědělství  
a chovu se v Oticích zabývali lámáním 
kamene a výrobou štěrku. V roce 1891  
v Oticích byl založen dobrovolný 
hasičský sbor, sedm let později vznik-
lo drenážní družstvo, a roku 1911 byl 
založen spořitelní a záloženský spolek 
(tzv. Reifeisenka). Od roku 1906 půso-
bil v obci čtenářsko-divadelní spolek 
Svatopluk. Školní vyučování bylo v Ot-
icích zahájeno v roce 1786, kdy bylo 
přistoupeno ke stavbě první školní 
budovy, a v roce 1902 byla postavena 
nová škola. V první světové válce bojo-
valo 162 mužů z Otic, z nichž 17 se již 
z války nevrátilo. Po znovuzískání sa-
mostatnosti a vzniku Československa  
v roce 1924 bylo započato s elek-
trifikací obce. Na Kamenné hoře, 
nejvyším bodě obce bv nadmořské 

tacja polsko-czeskiej kultury, kuchni 
i języka”], culinary workshops took 
place in villages of the Olesno muni-
cipality – Borki Wielkie, Wysoka and 
Wojciechów with the participation 
of partners from the Czech Republic 
– Otice, Zbyslawice and Jezdkowice. 
Bigos [hunter’s stew] and goulash, 
as well as famous cabbage soup from 
Otice were prepared by people all to-
gether according to the recipe from 
Otice. Among Polish culinary dishes,  
a hunter’s stew, a crumb cake and 
traditional sourdough bread were pre-
pared. Participants learned about the 
history, culture and traditions of the 
two nations. In 2017, the inhabitants 
of Borki Wielkie took part in the annu-
al Cabbage Festival [Święto Kapusty] 
in Otice.  The trip took place as part of 
the project “We live together” [“Ży-
jemy wspólnie”]. Both projects were 
co-financed by the European Regional 
Development Fund and by the natio-
nal budget “We cross the borders” 
[“Przekraczamy granice”]. 

The partner of Borki Wielkie – Otice, 
located at an altitude of 262 m abo-
ve the sea level, is a village with more 
than 1.300 inhabitants in the Mora-
vian-Silesian Region, in the Opava co-
unty in the Czech Republic. The ones 
mentioned for the first time in 1361 
belonged to the monastery of Our Lady 
of the Assumption in Opava. In 1756, 
a chapel with a painting depicting the 
Annunciation of Blessed Virgin Mary 
was erected from the foundation of 
Archduke Maximilian Francis, the 
Grand Master of the Teutonic Order. 
Currently, it is subject to revitalisation. 
The village development in the 19th 
century was undoubtedly affected by: 
extension of roads, establishment of  
a liqueur and soda water plant in 1886 
by Jakub Pollak, and above all, the pro-
duction of sour cabbage, which was 
initiated in 1902 by Jan Bittner. Since 
then, Otice is famous for its cabbage.  
In addition to cultivation and breeding, 
the inhabitants also dealt with sto-
ne processing and gravel production. 



W I wojnie światowej walczyło 162 
mieszkańców Otic, z których 17 pole-
gło. W 1924 r., kilka lat po odzyskaniu 
niepodległości i powstaniu Czecho-
słowacji Otice zelektryzowano. Roz-
poczęto wydobywanie bazaltu w Ka-
miennej Górze, która jest najwyższym 
punktem widokowym o wysokości 
311 m n.p.m. Rok przed wybuchem 
II wojny światowej, 8.10.1938 r. do 
wsi wkroczyły wojska hitlerowskie, 
które zesłały wielu mieszkańców 
na przymusowe roboty do Niemiec. 
Znaczna cześć zabudowy wsi uległa 
spaleniu w wyniku wkroczenia do Otic 
23.04.1945 r. Armii Czerwonej. Ofia-
rom II wojny światowej mieszkańcy 
wystawili obelisk. 

Do rolniczego charakteru wsi nawią-
zuje godło Otic. W tarczy na niebieskim 
polu symbolizującym rzekę Hvozdnice 
widnieje pół srebrnego ostrza pługa, 
narzędzia rolników, i pół słońca, które 
jest uosobieniem życiodajnej siły. We 
wsi zachowało się niewiele zabytków: 
barokowa Kaplica Zwiastowania NMP 
oraz Kaplica św. Tadeusza i św. Trójcy  
w Stawach. Obecnie w Oticach znaj-
dują się szkoła podstawowa i przed-
szkole. Gruntownej renowacji pod-
dano urząd gminy. Wieś wyposażona 
jest w sieć gazową, wodociągową, 
oczyszczalnie ścieków, kanalizację 
próżniową. Należy do nowo utworzo-
nej strefy przemysłowej. W Oticach 
organizuje się wycieczki, imprezy kul-
turalne i sportowe. Mieszkańcy Otic 
działają aktywnie w Chórze Ochot-
ników Strażaków, w Stowarzyszeniu 
Otice Gardening, w Związku Hodow-
ców Czeskich i Hvozdnice Hunting As-
sociation. 

Partner Wysokiej to Jezdkovice, wieś 
położona także w kraju morawsko-
-czeskim w powiecie opawskim. Liczy 
tylko około 250 mieszkańców. W źró-
dłach historycznych Jezdkovice poja-
wiły się pod rokiem 1250. W 1618 r. 
powstał tam renesansowy zamek wy-
budowany przez Mitrovští z Nemyšle. 
W XVIII w. warownię przekształcono 

výšce 311 m n.m., těžil se čedič. Dne 
8. října 1938 vstoupila německá vo-
jska do Otic. Již v lednu 1939 začali 
odjíždět první dělníci z Otic na nu-
cené práce do Německa. Značná část 
Otic byla spálena po vkročení Rudé 
armády 23. dubna 1945. Obětem  
2. světové války byl postaven pomník. 
Znak Otic vychází ze zemědělského 
charakteru obce. Znak je tvořen 
modrým štítem se stříbrnou vztyče-
nou radlicí, ke které přiléhá polovi-
na zlatého slunce, pod nimi stříbrná 
obrácená krokev. Modrá barva navíc 
symbolizuje říčku Hvozdnici, slunce 
je symbolem životodárné síly. V obci 
není mnoho památek: barokní Ka-
ple zvěstování Panny Marie, kaple sv. 
Tadeáše a kaplička sv. Trojice v části 
Rybníčky. V současné době se v Ot-
icích nachází základní a mateřská ško-
la. Obec má vodovod, čistírnu odpad-
ních vod, podtlakovou kanalizaci a je 
plynofikována. Na ekonomice obce se 
výrazně podílí nově vytvořená průmys-
lová zóna. V průběhu roku probíhají  
v obci kulturní, společenské a spor-
tovní akce. V obci aktivně pracuje 
kynologická organizace, Sbor dobro-
volných hasičů Otice, zahrádkářský 
svaz, chovatelský svaz, tělovýchovná 
jednota Otice a Myslivecké sdružení 
Hvozdnice.

Partnerem obce Wysoka jsou Jezd-
kovice – vesnice ležící v Moravskos-
lezském kraji, v Okrese Opava, žije zde 
pouze asi 250 obyvatel. První písemná 
zmínka se datuje roku 1250. Jedni  
z nejdůležitějších panovníků byli 
Mitrovští z Nemyšle, kteří nechali 
postavit v letech 1618-1619 menší 
pozdně renesanční zámek s okrasnou 
zahradou. Zámek byl v letech 1723-
1752 přestavěn barokně na pokyn 
Halamy z Jičína. Poslední držitelé 
zámku byli od roku 1821 do 1945 rod 
Sedlnických z Choltic. Historický ob-
jekt je dnes sídlem obecního úřadu, 
klubu mládeže a knihovny. Uvnitř se 
zachovaly erby, portréty a rodokmeny. 
K budově přiléhá zámecký park. Znak 

In 1891, a volunteer fire brigade was 
established in Otice, and seven years 
later, a drainage cooperative was es-
tablished, and in 1911, a savings bank 
of Raiffeisen was created. Since 1906, 
the Svatopluk Reading and Theatre 
Association operated. Since 1786,  
a school, the new building of which 
was erected in 1902, operated. 162 
inhabitants of Otice fought in the First 
World War, 17 of whom were killed.  
After regaining independence and 
the rise of Czechoslovakia, Otice was 
electrified in 1924. Basalt mining was 
started in Kamienna Góra, which is the 
highest viewing point of an altitude of 
311 m above the sea level. On 8 Oc-
tober 1938, Hitler’s army entered the 
village and sent many inhabitants to 
forced labour in Germany. A significant 
part of the village buildings was bur-
nt as a result of entering Otice on 23 
April 1945 by the Red Army. The inha-
bitants built an obelisk for the victims 
of World War II. The emblem of Otice 
refers to the rural nature of the village. 
In the shield on the blue field symbo-
lising the Hvozdnice river there is half 
of a silver blade of the plough, the far-
mers’ tool and half of the sun, which 
is the epitome of life-giving force. In 
the village, there are few monuments 
preserved; baroque Chapel of Blessed 
Virgin Mary Annunciation, Chapel of 
St. Tadeusz and Trinity in Stawy. Cu-
rrently, there is a primary school and 
a kindergarten in Otice. The County 
Office was thoroughly renovated. The 
village is provided with a gas network,  
a water supply network, water treat-
ment plants, and a vacuum sewerage 
system. It belongs to a newly created 
industrial zone. In Otice, trips, cultural 
and sports events are organised. The 
inhabitants of Otice are active in Vo-
lunteer Firemen Choir, in Otice Garde-
ning Association, w Czech Breeders’ 
Association and Hvozdnice Hunting 
Association. 

The partner of Wysoka is Jezdkovice,  
a village also located in the Mo-



w barokowy pałac na polecenie Ha-
lama z Jičína. W latach 1821–1945 
pełnił on funkcję rezydencji rodu Sedl-
nitzky Choltitz. Zabytkowy obiekt jest 
obecnie siedzibą urzędu gminy, klubu 
młodzieżowego oraz biblioteki. We 
wnętrzu zachowały się herby, portre-
ty i drzewa genealogiczne rodu Sedl-
nitzky Choltitz. Wokół pałacu rozciąga 
się park. Godłem Jezdkovic jest tarcza 
herbowa z trzema pasami. Dwa pasy 
czerwone umieszczono po bokach 
tarczy. Na środkowym, białym pasie,  
w dolnej strefie widnieje koło koloru 
czerwonego, nad nim czerwona strza-
ła w słup, z końcami zakrzywionymi 
na obie strony, która znajdowała się  
w herbie właścicieli wsi – rodu Sedl-
nitzky Choltitz.

W 1927 r. postawiono we wsi kaplicę. 
W 2008 r. uzyskała ona nowy ołtarz  
z figurą Najświętszego Serca Jezusa.  
W 2015 r. kaplica została objęta pro-
jektem „Odnowa kaplicy w Jezdko-
wicach”. Nieopodal stoi obelisk upa-
miętniający ofiary I wojny światowej  
z Jezdkowic. 

W Jezdkowicach miejscowa Ochotni-
cza Straż Pożarna od 2011 r. organi-
zuje słynne nocne zawody strażackie: 
„O puchar challenge wójta gminy”. 
Jednostka ta ma długą tradycję, się-
gającą roku 1895 r. W 1904 r. zbudo-
wano we wsi remizę strażacką. Nową 
remizę wybudowano w 1973 r. Dzię-
ki dotacji z Unii Europejskiej została 
ona kompleksowo wyremontowana  
w 2015 r. Jednostka oprócz ratownic- 
twa i ochrony przeciwpożarowej or-
ganizuje także zawody sportowe, 
zabawy, noce weneckie, wycieczki, 
festyny, imprezy dla dzieci. W latach 
2011–2014 własną drużynę strażac-
ką założyły kobiety.

Wieś Wojciechów współpracuje z cze-
ską wsią Zbyslawice położoną w kraju 
morawsko-śląskim. Ta wieś gminna, 
licząca ok. 625 mieszkańców, od 2007 
r. wchodzi w skład powiatu Ostrawa. 
Od znanego uzdrowiska Klimkovice 
oddalona jest tylko 6 km. Zbyslawice 

Jezdkovic vypadá takto: v červeném 
štítě ve stříbrném rozšířeném kůlu 
zavinutá střela nad vozovým kolem 
– obojí červené. V roce 1927 byla  
v obci postavena kaple. V roce 2008 
byl dostavěn nový oltář s figurou 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V roce 
2015 byla kaple obnovena. Vedle ka-
ple stojí obelisk připomínající oběti  
1. světové války z Jezdkovic.

V Jezdkovicích místní sbor dobro-
volných hasičů pořádá od roku 2011 
slavnou noční hasičskou soutěž 
„O putovní pohár starosty obce”. Tento 
hasičský sbor ma dlouholetou histo-
rii – byl založen v roce 1895. V roce 
1904 byla vystavěna první požární 
zbrojnice. Nová zbrojnice byla postav-
ena v roce 1973. Díky prostředkům  
z Evropské unie byla obnovena v roce 
2015. Hasičský sbor, vedle své hlavní 
činnosti, pořádá rovněž sportovní 
soutěže, zábavy, programy pro děti  
a výlety. V letech 2011-2014 ženy 
založily vlastní hasičský sbor.

Vesnice Wojciechów spolupracuje  
s českou obcí Zbyslavice v Mora-
vskoslezském kraji. Žije zde 620 
obyvatel. Od roku 2007 obec náleží 
do ostravského okresu, leží 6 km 
od lázeňského města Klimkovice  
v údolí mezi potoky Sezina a Polančice 
a je obklopena nádhernými lesy. 
Zbyslavice jsou připomínány poprvé 
roku 1359. Tehdy obec tvořil drobný 
statek, jehož majitelé bydleli v dnes 
již neexistující dřevěné tvrzi, kolem 
níž byl založen středověký hrádek.  
V 16. století purkrabí na hradě Hrad-
ci u Opavy - Vojslav ze Zbyslavic zde 
nechal vybudovat tvrz. V 15. století 
vlastníky byli „pány ze Zbyslavic”. Od 
17. století tvrz ztrácela na významu 
a byla opuštěna. Do současnosti se 
zachoval jen pahorek, na němž kdysi 
stála. V tomto místě byly proveden 
archeologický výzkum, který potvrdil 
existenci středověké tvrze. Jedinou 
historickou památkou v obci je kaple 
sv. Matouše, která prošla celkovou 
rekonstrukcí. V blízkosti kaple se na-

ravian-Czech Region in the Opava 
district. It has only about 250 inha-
bitants. According to historical so-
urces, jezdkovice appeared in 1250. 
In 1618, in Jezdkovice, a Renais-
sance castle was built by Mitrovští 
from Nemyšl. In the 18th centu-
ry, a fortress was transformed into  
a baroque palace at the request of Ha-
lam from Jičín. In 1821-1945, it served 
as the residence of the Sedlnitzky 
Choltitz family. The historic building is 
currently the seat of the County Office, 
youth club and library. Inside the facili-
ty, coats of arms, portraits and family 
trees of the Sedlnitzky Choltitz family 
are preserved. There is a park around 
the palace. The emblem of Jezdkovice 
is an escutcheon with three stripes. 
Two red stripes were located on the 
sides of the escutcheon. On the cen-
tral white stripe, in the lower part, 
there is a red circle, and above it, there 
is a red arrow in a form of a vertical co-
lumn, with ends curved on both sides, 
which was in the coat of arms of the 
village owners – the Sedlnitzky Chol-
titz family. 

 In 1927, a chapel was built in the villa-
ge. In 2008, it obtained a new altar with  
a figure of the Most Sacred Heart of 
Jesus. In 2015, it was covered by the 
project “Renewal of the chapel in 
Jezdkowice” [“Odnowa kaplicy w Jezd-
kowicach”] Near the chapel, there is 
an obelisk commemorating the vic-
tims of World War I from Jezdkowice. 

In Jezdkowice, the local Volunteer Fire 
Brigade have organised the famous 
night firefighting competitions since 
2011: “For the challenge cup of the 
Commune Head” [“O puchar challen-
ge wójta gminy”].  This unit has a long 
tradition dating back to 1895. In 1904, 
a fire station was built in the village. 
A new fire station was built in 1973. 
Owing to subsidies from the Europe-
an Union, it was completely renovated 
in 2015. Apart from rescue and fire 
protection, the unit organises sports 
competitions, games, Venetian nights, 



leżą w dolinie pomiędzy rzekami Seziną 
i Polanczycą na malowniczym leśnym 
obszarze. Zbyslawice wyłaniają się 
z historycznych annałów w 1359 r. jako 
mała wieś właścicieli zamieszkałych  
w drewnianej fortecy, wokół której 
wzniesiono średniowieczny gródek.  
W XIV w. rozbudował go burgrabia 
na zamku Hradec u Opavy Vojslav 
ze Zbyslavic. W XV stuleciu kolejni 
właściciele Zbyslawic tytułowali się 
„Panami na Zbyslavicach”. Od XVI w. 
zamek tracił na znaczeniu i w końcu 
został opuszczony. Obecnie zachował 
się tylko pagórek, na którym niegdyś 
się wznosił. Przeprowadzono tam ba-
dania archeologiczne, które potwier-
dzają istnienie średniowiecznej wa-
rowni. Z zabytków pozostała we wsi 
tylko kaplica św. Mateusza, poddana 
gruntownej rekonstrukcji. Nieopodal 
tej kaplicy znajdował się Ryneczek 
z remizą strażacką, stanowiący jesz-
cze po I wojnie światowej centrum 
wsi. Miejsce to ożywa podczas Targu 
Bożonarodzeniowego. 

Wieś posiada urząd gminy z archi-
wum i mieszkaniami komunalnymi 
na pierwszym piętrze. Herb Zbyslawic 
złożony jest z dwóch stref. W błękit-
nej strefie górnej widnieje wiatrak  
w kolorze białym z czerwonym dachem 
i złotymi skrzydłami. Po bokach wia-
traka umieszczono dwa złote kwiaty. 
W dolnej, niebieskiej strefie ukazano 
dwa skrzyżowane srebrne ostrza płu-
ga. We wsi zachował się stary wiatrak. 
Wiatrak i kwiaty nawiązują do walo-
rów przyrodniczych wsi, która szczyci 
się stawami w Dolinie Louny. Stawy te 
są zbiornikami sztucznie utworzonymi  
w 2010 r., dzięki pozyskanemu dofi-
nansowaniu unijnemu. Największy ze 
stawów o powierzchni 30 000 m³ ma 
głębokość 1,5 m. Na brzegach posa-
dzono drzewa. Jest tam siedlisko pta-
ków wodnych. To urokliwe, spokojne 
i malownicze miejsce stało się ulubio-
nym terenem rekreacyjnym miesz-
kańców wioski i turystów. Stawami 
opiekuje się Stowarzyszenie Rybaków 

cházelo „náměstičko”s požární zbro-
jnicí, které ještě po 1. světové válce 
sloužilo jako centrum obce. Po mnoha 
letech se na prostranství vrátil ruch 
díky Vánočnímu jarmarku. Ve vesnici 
je obecní úřad, který má vlastní archív 
a v horním patře se nachází obecní 
byty. Popis znaku Zbyslavic: v modrém 
štítě na zeleném návrší stříbrný 
větrný mlýn se zlatými lopatkami  
a s červenou střechou, provázený dvě-
ma zlatými šestilistými květy. V návrší 
šikmá radlice, kosmo přeložená kro-
jidlem, obojí vztyčené a stříbrné. V obci 
se dochoval starý větrný mlýn. Obec je 
obklopena krásnou přírodou. Nachází 
se zde areál rybníků v údolí říčky Sez-
iny. Tyto rybníky byly uměle vytvořeny  
v roce 2010 díky evropským pros-
tředkům. Největší z rybníků zabírá 
plochu 30.000 m3 a má hloubku 1,5 
metru. Na březích byly vysázeny 
stromy, žijí zde vodní ptáci. Toto 
krásné, klidné a malebné místo se 
stalo rekreační oblastí pro zdejší 
obyvatelstvo a turisty. O rybníky se 
stará především Rybářský spolek 
a pracovníci obce. Z akcí konaných  
u rybníků stojí za zmínku určitě soutěž 
pro děti Zbyslavická čudla a oblíbené 
rybí hody. Sportovní areál patří mezi 
nejvíce využívané venkovní prostory  
v obci. Malé prostranství je hostitelem 
četných akcí a zábav, probíhají tady 
letní diskotéky, opékačky, grilovačky. 
Příkladem může být Den obce, který 
probíhá vždy v polovině září. Každý rok 
se v Zbyslavicích koná Vánoční jarmark 
nebo dobrovolnická úklidová akce Uk-
liďme Česko . Hospůdka Na kopečku, 
kterou vede místní rodina, nabízí 
široký výběr výborných jídel. V oblasti 
kultury pracuje zde Kulturní dům a ob-
novená knihovna vybavená počítači. 
Důležitým objektem je základní škola 
a mateřská škola. Základní škola byla 
postavena v roce 1902. V současné 
době škola je vybavena moderním vy-
bavením, nabízí počítačovou učebnu  
a kvalitní výukové PC programy. Aktivní 
styl života umožňuje hřiště a spor-
tovní areál. Betonová plocha „malého 

trips, festivals and parties for children. 
In 2011-2014, women founded their 
own firefighting team.

 The village of Wojciechów coopera-
tes with the Czech village, Zbyslawice, 
from the Moravian-Silesian Region. 
This municipal village, with about 
625 inhabitants, has been part of the 
Ostrava district since 2007. It is only 
6 kilometres away from a wellknown 
spa Klimkovice. Zbyslawice is located 
in the valley between the Sezina and 
Polanczyca rivers in the picturesque 
forest area. Zbyslawice emerges from 
historical annals in 1359 as a small 
village of landlords living in a wooden 
fortress, around which a medieval fort 
was constructed. In the 14th century, 
it was expanded by the burgrave at 
the Hradec castle in Opava, Vojslav 
from Zbyslavic. In the fifteenth cen-
tury, successive landlords of Zbyslo-
wice – entitled themselves “Masters 
of Zbyslavice”. Since the 16th century, 
the castle began to lose its impor-
tance and it was abandoned. Current-
ly, there is only a hill, on which it was 
located in the past. Archaeological re-
search, which confirms the existence 
of a medieval fortress, was carried out 
there.  Only the chapel of Saint Mat-
thew, subjected to thorough recon-
struction, remained in the village. Near 
this chapel, there was a Square with a 
fire station that was the centre of the 
village even after World War I. This 
place comes alive during the Christ-
mas Market. The village has a county 
office with an archive and council flats 
on the first floor. The coat of arms of 
Zbyslawice is composed of two zones. 
In the Blue top zone, there is a white 
windmill with a red roof and gold 
wings. On the sides of the windmill, 
there are two golden flowers. In the 
lower blue zone, two crossed silver 
blades of the plough are shown. In the 
village, the old windmill is preserved. 
The windmill and flowers refer to the 
natural values of the village, which 
boasts ponds in the Louny Valley. 



oraz mieszkańcy wioski. Przy stawach 
odbywają się zawody dzieci „Zbysla-
wicka Czudla” oraz uczta rybna. 

Kompleks sportowy jest jednym  
z najczęściej uczęszczanych miejsc  
w Zbyslawicach, bowiem tam odby-
wają się imprezy sportowe, rozryw-
kowe, dyskoteki i grille. Największe 
atrakcje czekają na mieszkańców  
w Dniu Wsi organizowanym w poło-
wie września. Co roku w Zbyslawicach 
obchodzony jest Jarmark Bożonaro-
dzeniowy, zaś wspaniałe kulinaria ze 
słynnymi roladkami rybnymi serwuje 
się w ramach imprezy „Let’s Clean Up 
the Czech Republic”. Dobrze zjeść i za-
bawić się można także w Knajpce na 
Wzgórzu, którą prowadzi miejscowa 
rodzina. 

Strawę kulturalną oferuje Dom Kul-
tury i poddana w 2016 r. generalnej 
rewitalizacji biblioteka wyposażona  
w komputery. Ważnym obiektem we 
wsi jest szkoła podstawowa i przed-
szkole samorządowe. Budynek szko-
ły pochodzi z 1902 r. Obecnie jest ona 
wyposażona w nowoczesny sprzęt 
– posiada pracownię komputerową 
i pracownię programów edukacyj-
nych. Aktywny styl życia można tu 
prowadzić dzięki boisku i komplek-
sowi sportowemu. Małe Boisko 
z betonową powierzchnią służy 
sportom kolektywnym, np. jeździe 
na rolkach, ale także jest wyko-
rzystywane jako miejsce do tańca 
i jako sala letniego kina. Na Górnym 
Boisku odbywają się mecze piłki 
nożnej. Nieopodal znajduje się cen-
trum fitness na świeżym powietrzu. 
Zbyslawice należą do Krajowej Sieci 
Zdrowych Miast Republiki Czeskiej 
i prężnie budują profil zdrowej i ak-
tywnej społeczności. 

Partnerstwo sołectw gminy Olesno  
z przedstawionymi czeskimi miej-
scowościami znacznie wpłynęło na 
ożywienie ruchu turystycznego po-
granicza polsko-czeskiego, promo-
cję tych regionów, pogłębianie wie-
dzy o partnerach, a także na rozwój 

hřiště” byla v minulých letech uprav-
ena pro kolektivní sporty, využívají ji 
bruslaři, stala se i tanečním parketem, 
sálem pro letní kino atd. „Horní hřiště” 
je samo sebou fotbalové. Povrch byl 
speciálně upraven, v minulých letech 
byly zakoupeny postranní tribuny, 
nově se zde nachází i venkovní fit-
ness centrum. Zbyslavice jsou členem 
asosiace Národní sítě Zdravých měst 
a hlásí se k principům udržitelného 
rozvoje a podporuje zdravý životní styl 
svých obyvatel.

Partnerství samosprávných částí obce 
Olesno s výše uvedenými českými ob-
cemi do značné míry ovlivnilo oživení 
turistického ruchu v polsko-českém 
pohraničí, přispělo k propagaci těchto 
regionů, rozšíření obecného povědomí 
a znalostí, výměně  zkušeností. Tato 
spolupráce podporuje společenskou 
angažovanost občanů a posiluje vzá-
jemné přeshraniční vztahy.

These ponds are artificial water reser-
voirs created in 1010 owing to the ob-
tained EU funding. The largest of the 
ponds with the area of 30,000 m³ is 
1.5 m deep. Trees were planted on the 
banks, and there is a habitat of water-
birds. This charming, peaceful and 
picturesque place became a favourite 
recreational area for the village in-
habitants and tourists.  The ponds are 
looked after by the Fishermen’s Asso-
ciation and the village inhabitants. The 
children competitions “Zbyslawicka 
Czudla” and a fish feast are held at 
the ponds. The sport complex is one 
of the most often visited places in 
Zbyslawice because there are sports 
and entertainment events, as well as 
discos and barbecues. The greatest 
attractions await inhabitants on the 
Village Day organised in mid-Septem-
ber. Every year, the Christmas Mar-
ket in Zbyslawice is celebrated, and 
great culinary with famous fish rolls is 
served as part of the “Let’s Clean Up 
the Czech Republic” event. It is also 
possible to eat well and have fun in 
„Knajpka na Wzgórzu” [Restaurant on 
the Hill], which is run by a local family. 
The cultural nourishment is offered by 
the Cultural Centre [Dom Kultury] and 
a library equipped with computers 
and subjected to general revitalisa-
tion in 2016. An important facility in 
the village includes a primary school 
and a local kindergarten. The school 
building dates back to 1902. Current-
ly, the school is provided with modern 
equipment – it has a computer labo-
ratory and a laboratory of educational 
programmes. Active lifestyle is possible 
thanks to the pitch and sports complex. 
The Small Pitch with a concrete surface 
serves team sports, e.g. rollerblading, 
but it is also used as a place for dancing 
and as a summer cinema hall. Football 
matches take place on the Upper Pitch. 
There is an outdoor fitness centre nearby. 
Zbyslawice belongs to the National Net-
work of Healthy cities of the Czech Re-
public and it dynamically builds the profile 
of a healthy and active community. 



szeroko pojętej wymiany mieszkań-
ców partnerskich wsi. Buduje zaan-
gażowanie społeczne i kulturalne, 
promując międzynarodową współ-
pracę od podstaw. 

The partnership of villages in the Ole-
sno municipality with the presented 
Czech cities presented has significan-
tly influenced the revival of tourism at 
the Polish-Czech border, the promotion 
of these regions, deepening knowledge 
about partners, and the development 
of the broadly understood exchange 
of inhabitants of the partner villages. It 
creates social and cultural involvement 
spreading international cooperation 
from scratch.
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