
Informacje zawarte na niniejszej mapie są prawnie chronione. Żadna jej część nie może być  
w jakikolwiek sposób powielana ani wykorzystana do innej publikacji bez zgody Studia PLAN.

Teksty: Urząd Miasta Oleśnicy
Kartografia: Studio PLAN Wrocław - www.plan.pl
Grafika: Anna Pawlak

ISBN: 978-83-65689-51-1
Wydanie 2017Studio PLAN

ul. Piotrkowska 72, 54-060 Wrocław
tel./fax 71 373 44 37, www.plan.pl, e-mail: plan@plan.pl

1  Brama Wrocławska

2   Zamek

3   Bazylika

5
 Kościół Zbawiciela/

 zielonoświątkowy

6   Kościół św. Trójcy
4  Połączone kościoły

        NMP i św. Jerzego

7  Ratusz/
Urząd Miasta

8    Dom Wdów/Państwowa
           Szkoła Muzyczna

LEGENDA     SKALA 1 : 11 000

ZABYTKI

1 5
6

4

8

7

3

2



Z prawie ośmiu wieków istnienia przez ponad pół tysiąclecia Oleśnica była stolicą 
księstwa. Do dziś możemy podziwiać wspaniałe pamiątki dawnych lat.
Współczesna Oleśnica zachowała książęcy rys nie tylko w architekturze. Wciąż się 
rozwija, przyciągając przy tym uwagę tak inwestorów, jak i podróżnych. Zamiesz-
kują ją ludzie kreatywni i przedsiębiorczy, współtworzący nowoczesny i europejski 
charakter swojego miasta.
Piękno i historyczne dziedzictwo, świetny układ komunikacyjny, a także bliskie są-
siedztwo Wrocławia oraz przystępność cen uzupełnione bogatą ofertą dla miesz-
kańców i szerokim wachlarzem ulg dla rodzin sprawiają, że miasto wciąż zyskuje  
nowych obywateli. Zasobność w tereny inwestycyjne, specjalne programy udogod-
nień fiskalnych i przychylność administracji skupiają z kolei uwagę świata biznesu.
Zwolennicy aktywności fizycznej znajdą tu natomiast doskonałe zaplecze rekre-
acyjne i bazę sportową
Zapraszamy do Oleśnicy, nowoczesnego miasta o książęcej historii!

Wybrane zabytki
1    Brama Wrocławska

W akcie lokacji Oleśnicy  
z 1255 r. poleca się obwało-
wać miasto.  Powstające wały 
miały konstrukcję drew- 
nianą, obsypaną ziemią.  Po 
objęciu rządów w księstwie 
przez Konrada I, obok już 
istniejących wałów rozpo-
częto wznosić mury ceglane  
o wysokości ok. 7-8 m,  
zwieńczone blankami i po-
siadające pomosty bojowe. 
W nich ostatecznie powstały  
cztery wieże bramne (Wro-
cławska, Trzebnicka, Sycow-
ska i Namysłowska).  Około  
1532 r. rozpoczęto nadbudowę wieży. Odnowiono ją w 1614 r, za czasów Karola II  
Podiebrada.  Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej książę Sylwiusz Nimrod Wirtem-
berg ponownie odnowił wieżę w 1652 r. 
W 1868 r. rozebrano trzy z czterech bram miejskich. Pozostała Brama  Wrocławska (dawniej 
Trzebnicka), której rozebraniu sprzeciwił się podczas wizyty w Oleśnicy w 1866 r. przy-
szły cesarz Fryderyk III.  Jej remont, już jako zabytku, przeprowadzono w 1888 r.
Obecnie pomieszczenia wieży są wykorzystywane do celów wystawienniczych.

2    Zamek
Zamek książęcy jest najcen-
niejszym zabytkiem archi- 
tektonicznym Oleśnicy, jed-
nym z największych i najle-
piej zachowanych zamków 
na Dolnym Śląsku. 
W XIII w. na miejscu obec-
nego zamku istniał gród. 
Po lokacji Oleśnicy (1255 r.)  
jego ranga wzrasta, a po 
1294 r. staje się granicznym 
grodem księstwa głogow-
skiego, wówczas w celu 

zwiększenia jego zdolności obronnych wymurowano cylindryczną wieżę. Po 1323 r. 
kolejny książę oleśnicki – Konrad I – ostatecznie przenosi się do Oleśnicy i zaczyna prze-
kształcać gród w zamek. Po 1495 r. zamek zasiedlają Podiebradowie. Książę Jan Podie-
brad w latach 1542-1562 przebudowuje zamek. Pierwsza faza obejmuje przebudowę 
zamku gotyckiego – szczególnie domu mieszkalnego – na styl renesansowy. Druga faza 
obejmowała budowę tzw. Pałacu (1559-1562 r.), podwyższenie wieży zamkowej (1561 r.) 
i budowę przedbramia – barbakanu (1563 r.). Podczas rządów księcia Karola II następuje  
kolejna rozbudowa zamku, która trwa do roku 1616. Powstają między innymi dekora-
cyjna brama wjazdowa, krużganki i bastiony  obronne. W tej postaci, po późniejszych 
modernizacjach kolejnych panujących dynastii, zamek przetrwał do obecnych czasów.  
W 1885 r. ranga zamku wzrasta, ponieważ staje się siedzibą każdego następcy tronu 
Cesarstwa Niemieckiego i Królestwa Prus. Do 1906 r. trwają prace remontowe, pole-
gające na dostosowaniu budynku do współczesnych potrzeb – wykonano instalacje 
wodno-kanalizacyjne, grzewcze, elektryczne, powstają toalety.  Obecnie funkcjonuje  
w nim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP.  Zamek można zwiedzać, oferuje przy 
tym usługi konferencyjne,  hotelowe i gastronomiczne.

3    Bazylika
Bazylika Mniejsza pw. św. Jana Apostoła w Oleśnicy 
jest jedną z najstarszych świątyń śląskich. Prawdo-
podobnie istniała w formie kaplicy już w XII w. jako 
budowla drewniana. Po raz pierwszy kościół był 
wzmiankowany w 1230 r. W XV w. w czasach Piastów 
oleśnickich stał się murowaną trójnawową bazyliką  
i w takim ogólnym kształcie (po rozbudowach) do-
trwał do obecnych czasów.
W 1495 r. staje się kościołem zamkowym Podiebradów 
ziębicko-oleśnickich. W 1538 r. kościół został przejęty  
przez protestantów. Nastąpiła dalsza rozbudowa 
jego wyposażenia – powstają empory  (1596-1607 r.),  
w roku 1605 – ambona, będąca zabytkiem klasy  

europejskiej. W 1621 r. zostaje podwyższona wieża kościelna. Po Podiebradach pozo-
stały także inne znaczące zabytki w postaci  nagrobków księcia Jerzego i Karola Krzysz-
tofa oraz nagrobek tumbowy Jana Podiebrada i jego żony Krystyny Szydłowieckiej.
Wirtembergowie po wojnie trzydziestoletniej odnowili kościół.  Pamiątką po nich  
pozostał: piękny  prospekt organowy wraz z chórem  muzycznym (1686 r.); kaplica,  
dobudowana do południowej ściany  prezbiterium (1700 r.), z kryptą Wirtembergów  
z 24 sarkofagami; ołtarz główny (1708 r.) oraz kopuła  wieży kościelnej (1754 r.).
Po 1945 r. kościół stał się ponownie świątynią katolicką. Od 1990 r. prowadzono prace 
renowacyjne. Ich założeniem było przywrócenie dawnej świetności kościoła, katolic- 
kiego ducha i odtworzenie założeń artystycznych dzieł zdobiących jego ściany.

4   Połączone kościoły NMP i św. Jerzego
Kościół pw. NMP i św. Jerzego  
jest jednym z ciekawszych 
zabytków budownictwa 
kościelnego w Polsce. W po-
czątkach swego istnienia, 
aż do 1505 r., były to dwa 
oddzielne gotyckie kościo-
ły klasztorne, stojące jeden 
obok drugiego, ze wspólną 
ścianą. 
Pierwszy z nich, kościół pw. 
św. Jerzego, powstał w 2. 
połowie XIV w.  i należał do 
kanoników regularnych św. 

Augustyna. Drugi, pw.  Bożego Ciała, dobudowany po 1380 r. do kościoła św. Jerzego, na-
leżał do benedyktynów obrządku słowiańskiego, zwanych także „braćmi słowiań-
skimi”. Ok. 1400 r. do kościoła benedyktynów dobudowano  wieżę kościelną, która 
spełniała również rolę obronną. W 1505  r.  kościół (i klasztor) benedyktynów przy-
łączono do zakonu augustianów i oba kościoły po wyburzeniu ściany stały się jedną 
świątynią, która pół wieku później została protestanckim kościołem NMPi św. Jerzego. 
W styczniu 1945 r. obiekt spłonął. Remont przeprowadzono w latach 1966-70. Kościoły 
ponownie przedzielono ścianą. Były kościół NMP od 1968 r. jest cerkwią prawosławną, 
obecnie pod wezwaniem Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy. W dawnym kościele 
św. Jerzego odbywają się różne wydarzenia kulturalne.

5    Kościół zielonoświątkowy
Ten niewielki kościółek ma bardzo bogatą historię, 
ciągłe odkrywaną.  Najpierw był synagogą wznie-
sioną przez Żydów prawdopodobnie  w XIV w.  
i po raz pierwszy wzmiankowaną w 1417 r. Po ich  
wypędzeniu z miasta w 1535 r.  budynek pełnił 
funkcję arsenału miejskiego, potem magazynu. 
Po około 160 latach obiekt przebudowano na 
zbór ewangelicki pod wezwaniem Zbawiciela. 
Prawdopodobnie wówczas na murach przedsionka 
nadbudowano wieżę.
Podczas pożaru miasta w roku 1730 kościół spło-
nął i doszło do zawalenia sklepienia. Cztery lata 
później został odbudowany w stylu barokowym. 
Obecnie jest siedzibą Kościoła Zielonoświątkowego.

6    Kościół św. Trójcy
Katolicki kościół pw. św. Trójcy, barokowy w  stylu, 
jest najmłodszym zabytkiem sakralnym w Oleśnicy.  
Budowa kościoła trwała w latach 1738-1744,  
a prace wykończeniowe kontynuowano przez  
kilkanaście lat. W roku 1748 wymalowano wnę-
trze kościoła, w latach 1750-1755 powstał iluzjo-
nistyczny ołtarz główny, sklepienie absydy  i nawy 
głównej oraz inne malowidła pokrywające ściany  
kościoła. W 1776 r. podwyższono  wieżę wraz z heł-
mem. W 1783 roku wykonano organy. 

W 1945 r. spłonął, odbudowywano i remontowano 
go do roku 1963. W latach 2002-2005 przeszedł 
renowację. Obecnie kościół pomocniczy parafii 
rzymskokatolickiej pw. św. Jana Ewangelisty.

7     Ratusz

Wybudowany ok. 1410 r. 
Wielokrotnie przebudowy- 
wany i modernizowany, 
niszczony też na przestrzeni 
wieków przez pożary. Ok. 
1810 r. usunięto sprzed 
ratusza pręgierz. W 1823 r. 
ratusz spłonął kolejny raz. 
Wieża została odbudowano 
w 1825 r., o czym świadczy 
data umieszczona na chorą-
giewce. 
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Budynek odbudowano rok później, nadając mu charakter klasycystyczny. W 1873 r. 
przed ratuszem umieszczono Kolumnę Zwycięstwa. W klatce schodowej wmurowano 
kamienne płyty herbowe  z XVI i XVII w. mające dużą wartość artystyczną i pochodzące  
w większości z rozebranych w 1868 r. bram miejskich. W 1945 r.  ratusz zostaje w znacz-
nym stopniu zniszczony. Odbudowując obiekt  w latach 1962-1964, zachowano jego kla-
sycystyczną formę. Obecnie, tak jak na początku, obraduje w nim Rada Miasta i urzędu-
je burmistrz. Ma tu swoją siedzibę Urząd Miasta i Urząd Stanu Cywilnego.
Codzienne o godz. 12.01 z ratuszowej wieży rozbrzmiewa hejnał Oleśnicy.

8    Dom Wdów
Wybudowany w 1683 r.  jako konwent wdów  
po kaznodziejach i nauczycielach, które 
oleśniccy książęta otaczali opieką. Budynek 
w styczniu 1945 r. został spalony. W latach 
1960-1962 odbudowany, stanowi obecnie 
siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia im. Fryderyka Chopina.

Wybrane pomniki
Pomnik 
Ery Kosmicznej
Pomnik Ery Kosmicznej znajduje się 
przy ul. 3 Maja. Został umieszczony w 
dawnej fosie miejskiej w 1972 r. Jest 
to jedyny na Dolnym Śląsku pomnik 
wzniesiony dla upamiętnienia wypraw  
kosmicznych. W niecce pomnika często  
mają miejsce wydarzenia kulturalne.

Kolumna Złotych Godów 
Pomnik – Kolumna Złotych Godów – usytuowany przy  
pl. Książąt Śląskich, jest najstarszym istniejącym pomnikiem  
Oleśnicy. Powstał dla uczczenia Złotych Godów księcia Karola  
Chrystiana Erdmanna Wirtemberga i jego żony Marii Zofii  
Wilhelminy z hrabiów Solms-Laubach. Odsłonięto go w 1791 r.

Kolumna 
Zwycięstwa 
Pomnik – Kolumna Zwycięstwa, 
usytuowany przy wejściu do ra-
tusza, został wzniesiony w roku 
1873 dla uczczenia zwycięstwa Prus nad Francją. W roku 
1983 w trakcie silnej wichury spadł odlew bogini, rozbijając 
się na ponad 100 odłamków. Po sklejeniu odlano jego ko-
pię, którą w 1989 r. usytuowano na kolumnie. Odrestauro-
wany oryginał można oglądać w Oleśnickim Domu Spotkań 
z Historią.

Część rekreacyjna
Miasto może poszczycić się rozległymi terenami wypoczynkowo-sportowymi. Oleśni-
cę obejmuje sieć dróg rowerowych, które są regularnie rozbudowywane. Nie bra-
kuje parków, stawów, ścieżek rolkarskich i biegowych. Część terenów spacerowo- 
rekreacyjnych znajduje się w strefie Obszaru Natura 2000.

Propozycje na spacer 
lub rowerową przejażdżkę po Oleśnicy  
Park nad Stawami (współrzędne: 51.216025, 17.384183) – uroczy, ponad stuletni zaką-
tek. Idealne miejsce na rodzinny wypad z rowerem i rolkami albo na spacer. W Parku  
w sezonie letnim można wynająć łódki, kajaki i rowery wodne, skorzystać z placu zabaw  
i plenerowej siłowni (51.216263, 17.380982), a także zagrać w boule i odpocząć od 
miejskiego zgiełku. Tutaj także znajdują się korty tenisowe i boisko do siatkówki.  
W centralnej części parku znajduje się amfiteatr, który jest miejscem wielu kulturalnych 
i sportowych wydarzeń. Ulubionym miejscem dla zakochanych jest malowniczy, wieko-
wy drewniany mostek. Szutrowe alejki dla biegaczy znajdują się w części objętej Naturą 
2000 (51.219293, 17.390176). Walory miejsca podnosi bogata roślinność oraz ptactwo,  
a także przepływająca tamtędy rzeczka Oleśnica, stanowiąca dopływ Widawy.
Najstarszym parkiem w Oleśnicy jest założony ok. 400 lat temu Park Książąt Oleśnickich 
przy ul. Wałowej. Tu także stworzono korty  tenisowo-badmintonowe oraz plac do gry  
w siatkówkę i plenerową siłownię (51.206512, 17.372930). Spacerowicze i biegacze 
mogą przy okazji cieszyć oczy panoramą oleśnickiego zamku.
Poza wspomnianymi terenami ogólnodostępnymi, infrastruktura sportowa i rekreacyj-
na funkcjonuje w ramach jednego z największych na Dolnym Śląsku kompleksów: 
OKR ATOL Sp. z o.o. Klienci Atola mogą skorzystać między innymi z takich obiek-
tów, jak kryta pływalnia, siłownia, fitness, saunarium z grotą solną, korty tenisowe   
i do squasha, miasteczko 
zabaw Atol City (w se-
zonie zimowym lodowi-
sko), basen letni, stadion 
lekkoatletyczno-piłkar-
ski, wielofunkcyjna hala 
sportowa z zapleczem 
konferencyjnym czy 
kompleks trawiastych 
boisk treningowych.


