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WARTO WIEDZIEĆ

POŁOŻENIE I WALORY TURYSTYCZNE

Oleśnica to piękne, pełne strzelistych wież kościołów, zamku i ratusza, mia-
sto o bogatej historii i książęcej przeszłości. Leży w województwie dolnoślą-
skim, ok. 30 km na północny wschód od Wrocławia, na lewym brzegu rze-
ki Oleśnicy. Jest stolicą powiatu oleśnickiego oraz siedzibą władz miejskich, 
gminy wiejskiej i powiatu. Pod względem geograficznym Oleśnica jest usy-
tuowana na Równinie Oleśnickiej, będącej częścią Niziny Śląskiej, na wyso-
kości ok. 150–152 m n.p.m. Powierzchnia miasta to niecałe 21 km2 zamiesz-
kałych przez ponad 38 tys. osób. Dynamiczny rozwój istniejącej już od XII 
w. miejscowości spowodował, że dzisiaj Oleśnica jest nowoczesnym, euro-
pejskim ośrodkiem z wszystkimi udogodnieniami dla inwestorów oraz ludzi, 
którzy chcieliby tu zamieszkać. Jest to ważny ośrodek administracyjny, go-
spodarczy, społeczny i kulturalny województwa dolnośląskiego w jego pół-
nocno-wschodniej części.

Historyczna nazwa miasta Olesznica pochodzi od nazwy drzewa olchy 
(staropolska Olszyna, Olsza). Oficjalnie Oleśnica nie posiada usankcjono-
wanego prawnie podziału terytorialnego na dzielnice czy osiedla, a aktual-
nie używane nazwy są wynikiem przyłączenia w granice administracyjne po-
bliskich wsi bądź funkcjonują na zasadzie zwyczajowo przyjętych określeń: 
Centrum, Stare Miasto, Serbinów, Lucień, Lucień Osiedle, Wądoły, Osada By-
stre, Stare Rataje, Nowe Rataje, Majątek, Kwadraty oraz Zielone Ogrody.

KOMUNIKACJA

Przez Oleśnicę przebiega droga krajowa nr 25 oraz dwie drogi wojewódzkie 
nr 340 i 451, a po północnej stronie miasta – ekspresowa obwodnica 
Oleśnicy, będąca częścią drogi ekspresowej S8 i tzw. Via Baltica, czyli 
trasy europejskiej E67. Do 2020 r. zostanie oddana do użytku wschodnia 
obwodnica miasta, łącząca drogę ekspresową S8 z drogą wojewódzką  
nr 451. W mieście funkcjonuje komunikacja autobusowa, a ponadto znajdują 
się tu dwie stacje kolejowe – Oleśnica Główna i Oleśnica Rataje. Miasto jest 
dużym węzłem kolejowym, krzyżują się tu bowiem linie z Górnego Śląska, 
Wielkopolski i Warszawy.

HISTORIA

Początki Oleśnicy nie są znane, jednak wiadomo, że już w 1214 r. istniała 
osada targowa, a w 1230 r. w piśmiennictwie wymieniony został gród obron-
ny, będący od 1247 r. siedzibą kasztelana. Po podziale księstwa śląskiego 
Oleśnica znalazła się w księstwie wrocławskim. Prawa miejskie uzyskała 
w 1255 r., gdy książę wrocławski Henryk III Biały nadał jej lokację na prawie 
średzkim. Oleśnica korzystała ze swojego korzystnego położenia na szlaku  
wiodącym z Wrocławia do Wielkopolski, miała też znaczące związki z Kra-
kowem. Od 1294 r. należała do księstwa głogowskiego, ale już 1313 r. sta-
ła się stolicą samodzielnego księstwa oleśnickiego. Za panowania Piastów 
oleśnickich rozpoczęto budowę zamku, murów obronnych i kilku świątyń. 
Po śmierci w 1492 r. ostatniego władcy z miejscowej linii Piastów, Oleśni-
ca wraz z księstwem przez trzy lata pozostawała w dyspozycji króla Czech, 
po czym została przekazana ziębickiej linii czeskich Podiebradów. To właśnie 
za ich panowania miasto przeżywało rozkwit, czego przejawem była rene-
sansowa przebudowa zamku, rozwój umocnień, wznoszenie nowych świą-
tyń, budowa gimnazjum, biblioteki i drukarni. W okresie wojny trzydzie-
stoletniej miasto zostało mocno zniszczone. Od 1647 r. Oleśnica przeszła 
we władanie książąt wirtemberskich, którzy odbudowywali ją w stylu ba-
rokowym. Miasto stało się wówczas ważnym ośrodkiem kulturalnym, sie-
dzibą teatru oraz drukarni wydających książki po niemiecku, polsku i łaciń-
sku. Swoje dzieła wydawał tu m.in. Adam Gdacjusz zwany Śląskim Rejem. 
W połowie XVII w. polsko-niemiecka granica językowa przebiegała nieda-
leko Oleśnicy, a miasto włączone było do terytorium, gdzie dominował ję-
zyk polski. Po książętach wirtemberskich Oleśnica przeszła w ręce dynastii 
brunszwickiej. W 1730 r. pożar zniszczył większą część miasta, a w latach  
1824–1935 istniała tu loża wolnomularska. Ponowny rozkwit miasta nastą-
pił w II poł. XIX w. W 1850 r. ulokowano w Oleśnicy garnizon, zaś w 1868 r. 
przeprowadzono przez miasto strategiczną linię kolejową, łączącą Wrocław 
z Górnym Śląskiem. Miasto rozbudowało się w trzech kierunkach: na połu-
dnie, wzdłuż Ohlauer Straße (dziś ul. 3 maja), gdzie wzniesiono m.in. gma-
chy poczty, sądu, gimnazjum, starostwa, szkoły ewangelickiej, a także ga-
zownię miejską; na wschód, wzdłuż Náchodstraße (dziś ul. Lwowska), gdzie 
powstał szpital miejski i szkoła, a w 1913 r. zakłady naprawcze kolei niemiec-
kich; oraz na północny wschód, wzdłuż Wartenberger Straße (dziś ul. Woj-
ska Polskiego), gdzie w latach 70. XIX w. zbudowano koszary, a później tak-
że wieżę ciśnień, urząd skarbowy i stadion miejski. W 1945 r. Oleśnica zo-
stała stosunkowo mocno zniszczona w następstwie działań wojennych. Sza-
cuje się, że zniszczeniu uległo blisko 80 proc. zabudowy. Przejęcie Oleśnicy 
przez polską administrację nastąpiło 7 lipca 1945 r. Do połowy lat 50. XX wie-
ku miasto jedynie odgruzowywano, odbudowa zabytków oraz rozbudowa 
rozpoczęła się bowiem dopiero w latach 60. Dziś Oleśnica zachwyca swym  
wyglądem zarówno mieszkańców, jak i turystów.

SPORT I REKREACJA

W Oleśnicy znajduje się wiele ogólnodostępnych terenów wyposażo-
nych w infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Przy ul. Brzozowej ulo-
kowany jest stadion miejski z dwoma boiskami do gry w piłkę noż-
ną i bieżnią lekkoatletyczną oraz zabytkową trybuną krytą z 1936 r. Przy  
ul. Kochanowskiego znajduje się nowoczesna hala sportowa wraz z boiska-
mi zewnętrznymi. Bazę sportową uzupełniają trzy boiska typu orlik. Przy ul. 
Spacerowej znajduje się oddany do użytku w 2006 r. Oleśnicki Kompleks  
Rekreacyjny ATOL, będący jednym z największych i najbogatszych pod 
względem oferty na Dolnym Śląsku kompleksów sportowo-rekreacyjnych. 
Jego oferta obejmuje aquapark z basenami krytymi i otwartymi, sauny, gro-
tę solną, solarium, siłownię, fitness, squash, tenis ziemny i stołowy, lodowi-
sko, ściankę wspinaczkową, miasteczko zabawy, przystań wodną z kajakami 
i rowerami wodnymi, wypożyczalnię sprzętu sportowego, grill, gabinet ma-
sażu i fizjoterapii, indoor cycling, a także kursy aqua-aerobiku, pływania i jaz-
dy na łyżwach.

SZLAKI ROWEROWE

Oleśnica to miasto przyjazne rowerzystom. Sieć dróg i ścieżek rowero-
wych została skonstruowana w ten sposób, by amatorzy dwóch kółek mo-
gli bez problemu poznać największe atrakcje miasta i przyjrzeć się naj-
bardziej urokliwym miejscom. To właśnie w centrum miasta swój bieg  
zaczyna i kończy kilka oznakowanych tras rowerowych przebiegających w su-
mie przez ponad 20 miejscowości gminy Oleśnica. Do najdłuższych i naja-
trakcyjniejszych należą trasy: pałacowa (38 km), parkowa (42 km) i podwor-
ska (31 km). Rozbudowana i nadal powiększająca się sieć dróg i ścieżek na 
terenie miasta służy nie tylko zwiedzaniu, ale także sprawnej, codziennej ko-
munikacji. 
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cerkiew prawosławna pw. zaśnięcia najświętszej Bogarodzicy  
(połączone kościoły nMP i św. Jerzego)
ul. Łużycka 20

Świątynia, będąca od 1968 r. siedzibą parafii prawosławnej, to jeden z ciekaw-
szych zabytków budownictwa sakralnego w Polsce. W początkach swego ist-
nienia, aż do 1505 r. były to dwa oddzielne gotyckie kościoły klasztorne stoją-
ce obok siebie i mające wspólną ścianę. Kościół pw. św. Jerzego powstał w II poł. 
XIV w. i należał do kanoników regularnych św. Augustyna. Drugi, dobudowany 
do niego po 1380 r., pw. Bożego Ciała, należał do benedyktynów obrządku sło-
wiańskiego. Ok. 1400 r. do kościoła benedyktynów dobudowano wieżę kościel-
ną, która spełniała również rolę obronną. W 1505 r. kościół wraz klasztorem be-
nedyktynów przyłączono do kościoła augustianów i obie świątynie po wyburzeniu  
ściany stały się jednym obiektem, a główny ołtarz ulokowano wówczas na północ-
nej ścianie kościoła św. Jerzego. W latach 1538–1945 kościół był świątynią pro-
testancką pw. Najświętszej Marii Panny. W styczniu 1945 r. obiekt – gruntownie  
odnowiony w 1933 r. – doszczętnie spłonął. Remont przeprowadzono dopiero 
w latach 1966–1970, ponownie dzieląc go ścianą na dwa odrębne kościoły. Były 
kościół NMP w 1968 r. przekazano wyznawcom prawosławia, zaś dawny kościół  
św. Jerzego, mimo częściowego remontu w 2001 r., nie pełni obecnie funkcji sa-
kralnych, odbywają się w nim natomiast wydarzenia kulturalne.

zamek książęcy 
ul. Zamkowa 4

Zamek książąt oleśnickich to największy i najcenniejszy zabytek Oleśnicy, a przy 
tym jeden z najlepiej zachowanych zabytków na Dolnym Śląsku. W przeszłości ist-
niał najpierw jako średniowieczny gród założony w XIII w., przekształcony w kolej-
nym wieku w gotycki zamek będący siedzibą książąt piastowskich. Znacząca roz-
budowa, która nadała mu wygląd w znacznej mierze zachowanej do dzisiaj rene-
sansowej rezydencji książęcej wzbogaconej o pałac, miała miejsce w XVI i XVII stu-
leciu. Kolejne modernizacje i przebudowa całego kompleksu zamkowego na styl 
pałacowy to wiek XVIII. Na koniec XIX w., gdy zamek stał się siedzibą każdego na-
stępcy tronu Cesarstwa Niemieckiego i Królestwa Prus, datuje się wyposażenie go 
we wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne, łazienki, toalety, oświetlenie oraz 
ogrzewanie. Działania zbrojne podczas II wojny światowej szczęśliwie nie przy-
sporzyły zamkowi wielu zniszczeń, wywieziono natomiast część wyposażenia. Po 
dwóch latach zajmowania go przez radziecki oddział Międzynarodowego Czerwo-
nego Krzyża, zamek przeszedł pod zarząd polskiej administracji i sukcesywnie sta-
wał się siedzibą kolejnych instytucji: Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, Ko-
mendy Oleśnickiego Hufca ZHP i Technikum Budowlano-Drogowego. Po przepro-
wadzeniu w latach 60. XX w. prac budowlano-konserwatorskich zamek był też filią 
Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu i siedzibą Centralnej Szkoły Instrukto-
rów ZHP. Od 1994 r. swoją siedzibę ma w nim Centrum Kształcenia i Wychowania 
Ochotniczego Hufca Pracy. Zamek, oferujący obecnie usługi konferencyjne, hote-
lowe i gastronomiczne, jest udostępniony do zwiedzania.

Bazylika Mniejsza pw. św. Jana apostoła
ul. Zamkowa/Bociania

Kościół pw. św. Jana Apostoła, mający od 1998 r. godność Bazyliki Mniejszej, to 
jedna z najstarszych świątyń na Śląsku. Jej początki sięgają XII w., gdy istniała jako 
drewniana kaplica. Wzmiankowany w piśmiennictwie od 1230 r. kościół, wów-
czas parafialny, kościołem zamkowym stał się po zamieszkaniu w zamku książąt 
oleśnickich. Formę murowanej trójnawowej bazyliki, w której po rozbudowach 
przetrwał do dziś, zyskał w XV w. W kolejnych stuleciach był przebudowywa-
ny i modernizowany m.in. przez Podiebradów ziębicko-oleśnickich, którzy uczy-
nili z niego swoje mauzoleum. Do dziś zachowała się m.in. krypta Podiebradów  
z XVI-wiecznymi pochówkami, nagrobki książęce oraz założona w 1594 r. biblio-
teka łańcuchowa. W 1538 r. kościół został przejęty przez protestantów i stał się 
kościołem pw. Jana Chrzciciela. Rozpoczął się okres kolejnej rozbudowy wypo-
sażenia m.in. o empory (1596–1607 r.) i ambonę (1605). Pamiątką po Wirtem-
bergach jest m.in. prospekt organowy z chórem muzycznym (1686 r.), kaplica 
z kryptą Wirtembergów, prezbiterium (1700 r.), ołtarz główny (1708 r.) oraz ko-
puła wieży (1754 r.). Kościół szczęśliwie przetrwał wiele trudnych okresów, nie 
ominęła go jednak tragiczna w skutkach katastrofa budowlana, do której doszło 
w 1905 r. Odbudowę i renowację wystroju wnętrza, m.in. sklepienia nawy głów-
nej i południowej, zakończono w 1910 r. Po II wojnie światowej kościół, zniszczo-
ny w wyniku ostrzału artyleryjskiego, stał się ponownie świątynią katolicką, któ-
rej nadano dawne wezwanie. Gruntowne prace renowacyjne, które przywróciły  
obiektowi dawną świetność i pierwotne założenia artystyczne, przeprowadzono 
w latach 1990–2001. 

Brama Wrocławska i mury obronne
Pierwotne oleśnickie fortyfikacje miały formę wałów ziemnych otoczonych drew-
nianą palisadą, wzdłuż których biegła fosa. Ceglane mury obronne o wysokości 
ok. 7–8 m i grubości ok. 1–1,3 m, zwieńczone blankami i posiadające pomosty 
bojowe, zaczęto wznosić w 1320 r., po przeniesieniu stolicy księstwa do Oleśni-
cy. W obrębie murów pierwotnie znajdowały się cztery wieże bramne: od wscho-
du Brama Bydlęca (Namysłowska), od południa Brama Wrocławska (Oławska), 
od zachodu Brama Trzebnicka (obecnie Wrocławska) i od północy Brama Ma-
riacka. Mury wraz z bramami były kilkukrotnie przebudowywane m.in. w celu 
dostosowania ich do użycia broni palnej. Do dziś zachowało się ok. 1650 m  
murów i tylko jedna brama – dawniej zwana Trzebnicką, dziś Wrocławską. Pozosta-
łe trzy rozebrano w II poł. XIX w., gdy miasto się rozbudowywało. Istnienie tej jed-
nej Oleśnica może zawdzięczać przyszłemu cesarzowi Fryderykowi III, który pod-
czas wizyty w mieście w 1866 r. stanowczo sprzeciwił się planom jej rozebrania.  
Po II wojnie światowej brama i pozostałości murów były kilkukrotnie remontowa-
ne. Odrestaurowana w latach 2000–2001 wieża Bramy Wrocławskiej pełni dziś 
rolę galerii sztuki. 

Park nad stawami
ul. Brzozowa

Istniejący od ponad stu lat park – ze względu na swój znaczny obszar i rangę dla 
miasta – od chwili założenia zwany był Parkiem Miejskim, także przez kilka powo-
jennych lat. Obecna nazwa nawiązuje do zlokalizowanych na jego terenie oraz 
w pobliżu stawów, z których jeden przedzielony był niegdyś groblą na dwie części 
– gondolową i rybacką. Obecnie jest to jedno z najchętniej odwiedzanych przez 
mieszkańców i turystów miejsc w Oleśnicy. W sezonie letnim można tu wyna-
jąć łódki, kajaki i rowery wodne, skorzystać z placu zabaw i plenerowej siłowni, 
a także zagrać w boule. Znajdują się tu także korty tenisowe i boisko do siatkówki. 
W centralnej części parku ulokowany jest amfiteatr, będący miejscem wielu kul-
turalnych i sportowych wydarzeń. 

Park Klonowy
ul. Wojska Polskiego

Park, nazwany w 2013 r. Klonowym, to dawny cmentarz niemiecki, z którego na-
grobki zlikwidowano po II wojnie światowej. O pierwotnej funkcji tego terenu 
świadczy m.in. układ drzew i alejek charakterystyczny dla założenia cmentarnego. 
Zdobiące dziś park rzeźby niegdyś były dekoracją gmachu, w którym obecnie mie-
ści się Powiatowy Urząd Pracy. 

Park Kolejarzy Oleśnickich
ul. Ignacego Daszyńskiego

Park powstał w miejscu dawnego Hindenburg-Platz – przestronnego placu oto-
czonego zabudowaniami. Po wojnie w jego okolicy mieściły się Zakłady Napraw-
cze Taboru Kolejowego, szkoła zawodowa kształcąca kolejarzy, w okolicznych ka-
mienicach mieszkało wielu pracowników ZNTK i PKP, a na terenie parku odbywały 
się uroczystości i festyny dla pracowników tych instytucji. Z tego względu to wła-
śnie Oleśniccy Kolejarze zostali w 2013 r. patronami tego parku. 

Park Mikołaja Kopernika
ul. Mikołaja Kopernika

Kilka lat temu park ten doczekał się 
gruntownej rewitalizacji – na jego te-
renie urządzono boisko sportowe, ple-
nerową siłownię, plac zabaw dla naj-
młodszych oraz miejsca rekreacji dla  
starszych. W 2018 r. w ramach Oleśnic-
kiego Budżetu Obywatelskiego na tere-
nie parku, głównie wzdłuż ścieżek spa-
cerowych zainstalowano 16 latarni, 
które oświetlają niemal cały spacerowy 
teren parku oraz plenerową siłownię.

Park Henryka sienkiewicza
ul. Adama Mickiewicza

W czasach przedwojennych zwany był parkiem cesarskim, centralne miejsce zaj-
mował w nim bowiem pomnik związanego z Oleśnicą cesarza Fryderyka III. Zało-
żony został przez bardzo zasłużonego dla Oleśnicy burmistrza Kallmanna, któremu 
powstanie zawdzięcza także ta część miasta, w której ulokowany jest park. Henryk  
Sienkiewicz, polski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1905), patro-
nuje parkowi od 2013 r. 

Pomnik Golgota Wschodu
ul. Zamkowa/Bociania

Odsłonięty w 2003 r. pomnik ukazuje 
poprzez trzy płaskorzeźby tragiczny los 
Polaków zesłanych na wschód ZSRR. 

Pomnik ery Kosmicznej
ul. 3 Maja

Jest to jedyny na Dolnym Śląsku pomnik wzniesiony dla upamiętnienia wypraw ko-
smicznych. W 1972 r. (wg autora pomnika – w 1969 r.) został umieszczony w daw-
nej fosie miejskiej. Na murze, będącym pozostałością dawnych murów miejskich, 
pierwotnie umieszczony był napis: DNIA 12.04.1961 R. Z TERENU ZWIĄZKU RA-
DZIECKIEGO WYRUSZYŁ NA ZWYCIĘSKI PODBÓJ PRZESTWORZY PIERWSZY CZŁO-
WIEK JURIJ GAGARIN – CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATERSKIM ZDOBYWCOM KOSMO-
SU. Napis ten nie przetrwał. 

Pomnik ii armii Wojska Polskiego
skwer przy ul. Wojska Polskiego

Pomnik ten, odsłonięty w 1976 r., upa-
miętnia obecność na ziemi oleśnic-
kiej II Armii Wojska Polskiego, a szcze-
gólnie oddziałów 3. Dywizji Przeciw-
lotniczej. Oddziały te osłaniały stację  
kolejową w Oleśnicy przed atakami lot-
nictwa niemieckiego. 

tablica upamiętniająca prof. antoniego cieszyńskiego, urodzonego 
w Oleśnicy w 1882 r. stomatologa, dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie, uważanego za ojca polskiej stomatologii, który wraz 
z innymi polskimi uczonymi lwowskich uczelni zginął z rąk Niemców na Wzgórzach 
Wuleckich w lipcu 1941 r. 
Apteka pod Orłem, Rynek 11

tablice pamiątkowe wewnątrz bazyliki św. Jana apostoła upamiętniają-
ce ofiary zbrodni katyńskiej, ofiary UPA, Witolda Pileckiego oraz powstanie stycz-
niowe 
ul. Łużycka 4

tablica w hołdzie żołnierzom armii Krajowej obok głównego wejścia do ko-
ścioła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ul. Wileńska 4

TERENY ZIELONE

Park Książąt Oleśnickich
ul. Wały Jagiellońskie

Jest to typowy park zamkowy, będący przy tym najstarszym parkiem oleśnickim. 
Istnieje od ponad trzech stuleci, a został założony przez Karola II Podiebrada. Pier-
wotnie nazywał się Bażanciarnią, bo trzymano w nim m.in. bażanty. 

POMNIKI, TABLICE I MIEJSCA PAMIĘCI

Kolumna złotych Godów
pl. Książąt Śląskich

Jest to najstarszy pomnik Oleśnicy. Od-
słonięto go w 1791 r., a powstał dla 
uczczenia Złotych Godów księcia Karo-
la Chrystiana Erdmanna Wirtemberga 
i jego żony Marii Zofii Wilhelminy z hra-
biów Solms-Laubach. Pomnik odrestau-
rowano w 2002 r.

Kolumna zwycięstwa
Rynek, obok Ratusza

Pomnik ten został wzniesiony w 1873 r. 
dla uczczenia zwycięstwa Prus nad 
Francją. Ma formę korynckiej kolumny 
zwieńczonej uskrzydloną boginią zwy-
cięstwa Nike, zstępującej na ziemię 
i trzymającej w prawej ręce laurowy 
wieniec, a w lewej – liść palmy. Niegdyś 
na polach cokołu umieszczone były 
marmurowe medaliony, które usunię-
to po 1945 r., montując w 1964 r. w ich 
miejscu odlane z brązu tablice przypo-
minające m.in. 1000-lecie Państwa Pol-
skiego i XX-lecie wyzwolenia Oleśnicy. 
W 1983 r. w trakcie silnej wichury od-
lew bogini zwycięstwa spadł z kolumny, 
rozbijając się na ponad sto odłamków. 
Po jego sklejeniu odlano kopię, która 
w 1989 r. stanęła na kolumnie. Orygi-
nał obecnie można podziwiać w Ole-
śnickim Domu Spotkań z Historią. Pod-
czas renowacji pomnika w 2002 r. zdję-
to tablice i umieszczono w ich miejscu nowe, marmurowe, bez żadnych inskryp-
cji. W czterech rogach przy pomniku zainstalowano latarnie, przypominające te 
sprzed 1945 r.

Pomnik  
Kombatantów rzeczypospolitej
skwer Kombatantów Rzeczypospolitej

Jest to dawny Pomnik Pokoju postawio-
ny w 1899 r. i poświęcony wojnie prusko- 
-austriackiej z 1866 r. Po 1945 r., po-
zbawiony napisów niemieckich, stał na 
wysepce utworzonej przez skrzyżowa-
nie ulic Wojska Polskiego i Klonowej. 
W 1960 r. został Pomnikiem Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację. 
Po zwiększeniu ruchu na ul. Klonowej, 
wysepka została zlikwidowana, a po-
mnik przeniesiono na skwer znajdują-
cy się przy tej ulicy. Po 1989 r. pomnik 
zmienił swoje przeznaczenie i stał się 
Pomnikiem Kombatantów. Od tej na-
zwy bezimienny skwer nazwano Skwe-
rem Kombatantów Rzeczypospolitej. 
Obecnie odbywają się przy nim uroczy-
ste obchody świąt państwowych.

Pomnik Fryderyka chopina
ul. Jana Matejki 19

Pomnik stoi przed budynkiem Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, 
dawnym Domem Wdów. Wykonano go 
w 1963 r. i ustawiono na cokole stoją-
cego tu w latach 1899–1944 pomnika 
kanclerza Niemiec Otto von Bismarcka.

Pomnik Pamięci Pokoleń
ul. Cmentarna

Kamień Pamięci Pokoleń, odsłonięty 
w 2007 r., symbolizuje pamięć po by-
łych niemieckich mieszkańcach miasta 
pochowanych na cmentarzach oleśnic-
kich. 

ZABYTKI

Kościół świętej trójcy
ul. Okrężna 13

Kościół pw. Świętej Trójcy jest najmłodszym zabytkiem sakralnym w Oleśnicy i jed-
nocześnie jedynym w pełni barokowym, a do 1945 r. był także jedynym w mieście 
kościołem katolickim. Wzniesiono go w I poł. XVIII w. W roku 1748 r. wymalowa-
no jego wnętrze, w latach 1750–1755 powstał iluzjonistyczny ołtarz główny, skle-
pienie absydy i nawy głównej oraz malowidła ścienne, zaś w 1783 r. wykonano  
organy. W 1945 r. kościół spłonął. Ze zniszczeń uratowały się jedynie fragmenty 
ołtarzy bocznych i ich figury oraz ołtarz główny i ambona. Świątynię odbudowano  
dopiero na początku lat 60. XX w., a gruntowną renowację przeprowadzono w la-
tach 2002–2005. Obecnie jest to kościół pomocniczy rzymskokatolickiej parafii 
pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Korzystają z niego również grekokatolicy. 

rynek i ratusz
Rynek w Oleśnicy wytyczono w 1255 r., tj. po uzyskaniu przez nią praw miejskich. 
Był to duży plac o wymiarach 140 x 70 m i odchodziło w niego aż 12 ulic. Drewnia-
ne domy w XV i XVI w. zostały zastąpione murowanymi. Część z nich uległa znisz-
czeniu, inne przebudowano na przełomie XIX i XX w. Wartość zabytkową mają 
dziś te oznaczone numerami 20, 21, 30, 36, 38, 39, 40, 46 i 47. Ratusz powstał 
ok. 1410 r. jako jednopiętrowa budowla gotycka. Wielokrotnie przebudowywa-
ny i modernizowany, a także zniszczony najpierw przez huragan, a później poża-
ry, klasycystyczny wygląd zyskał w latach 20. XIX w. Ok. 1810 r. sprzed siedziby 
władz miejskich usunięto pręgierz, natomiast w 1873 r. ustawiono Kolumnę Zwy-
cięstwa. W 1945 r. ratusz został stosunkowo mocno zniszczony i ocalała jedynie 
wieża. Na odbudowę czekał – tak jak inne oleśnickie zabytki – aż do lat 60. Pod-
czas prac remontowo-konserwatorskich zachowano jego klasycystyczną formę, 
a w klatce schodowej wmurowano kamienne płyty herbowe z XVI i XVII w., ma-
jące dużą wartość artystyczną i historyczną, bo pochodzące w większości z roze-
branych w XIX w. bram miejskich i dawnego ratusza. Obecnie swoją siedzibę ma 
w Ratuszu Urząd i Rada Miasta Oleśnicy, a codzienne minutę po godz. 12.00 z ra-
tuszowej wieży rozbrzmiewa hejnał Oleśnicy.

Kościół zbawiciela (zielonoświątkowy)
ul. Łużycka 22

Początki tej świątyni sięgają przełomu XIV i XV w., gdy była to gotycka synago-
ga wzniesiona przez lokalną społeczność żydowską. Gdy w 1535 r. Żydzi zosta-
li zmuszeni do opuszczenia miasta, urządzono w niej arsenał miejski i magazyn.  
W 1695 r. dawna synagoga została przebudowana, stając się zborem ewange-
lickim pw. Zbawiciela. Po tragicznym pożarze miasta w 1730 r., w wyniku któ-
rego cały kościół spłonął, odbudowano go w stylu barokowym w 1734 r. Pod  
koniec II wojny światowej ponownie uległ częściowemu zniszczeniu. Prace re-
montowe przeprowadzono w latach 60. XX w., po czym przekazano obiekt wspól-
nocie ewangelicko-augsburskiej. Obecnie jest siedzibą Kościoła Zielonoświątko-
wego.

dom Wdów
ul. Jana Matejki 19

Budynek został wzniesiony w 1683 r. jako dom dla wdów po zmarłych pastorach 
ewangelickich i nauczycielach, które oleśniccy książęta otaczali opieką. Budynek 
w styczniu 1945 r. został spalony, pozostały z niego tylko wypalone mury. Po od-
budowie, przeprowadzonej w latach 1960–1962, stał się siedzibą ogniska muzycz-
nego, a obecnie mieści się w nim Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fry-
deryka Chopina. 


