
1030. rocznica pobytu biskupa Wojciecha
w dobrodzieńskiej osadzie

Wprawdzie nie zachowały się żadne dokumenty pisane 
z X wieku, lecz wciąż żywa jest tradycja pobytu świętego 
na ziemi opolskiej w 984 roku. Wzorem minionych poko-
leń parafianie corocznie udają się w procesji do neoklasy-
cystycznej kapliczki z polichromowaną barokową rzeźbą 
św. Wojciecha [Adalberta]. Nadal istnieje przy ul. Lubli-
nieckiej budynek, w którym przed 1945 rokiem mieściła 
się „Gospoda przy biskupim źródle [Gaststätte zur Bischo-
fsquelle]” i sklep pn. „Drogeria św. Adalberta [St.-Adal-
bert-Drogerie und-Warenhandlung]”. W tym miejscu przed 
wielkim pożarem miasta w 1846 roku, obok legendarnego 
źródła, miała się znajdować najstarsza kapliczka ku czci 
świętego patrona Polski i Europy.

640. rocznica uzyskania przez Dobrodzień
praw miejskich

Prawa miejskie, oparte na prawie magdeburskim, otrzy-
mał Dobroden z rąk księcia Władysława II Opolczyka 
w 1374 roku. Książę nadał miastu zapewne kilka łanów roli, 
las, stawy, pastwisko oraz bezczynszową kolonię – Ligotę. 
Akt prawny wcześnie zaginął. W dokumentach pojawiła 
się pierwsza wzmianka o działalności cechowej w naszym 
mieście. Rozwijało się tu bartnictwo, powstawały kuźnice. 
Kościół parafialny istniał już od 1311 roku. Z tego okresu 
pochodzi herb Dobrodzienia, który ma charakter złożony. 
Pół orła złotego w błękitnym polu pobocznicy lewej nawią-
zuje do heraldyki opolskiej linii Piastów śląskich, a w czer-
wonym polu pobocznicy prawej znajduje się połowa róży 
heraldycznej o płatkach srebrnych z zielonymi wypustkami.

Dziesięć jubileuszy Dobrodzienia
W kalendarium dziejów miasta odnajdujemy kilka znaczących dat i związanych z nimi ważnych jubileuszy. 
W związku z tym, Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień–Zębowice organizuje cykl spotkań 
tematycznych pn. „2014 – ROK DOBRODZIENIA”, na które zaprasza członków Stowarzyszenia oraz niezrzeszo-
nych mieszkańców gminy, w tym młodzież szkolną, wszystkich zainteresowanych dziejami naszej ziemi. Ze-
brania mają charakter pogadanek na dany temat oraz prezentacji zarchiwizowanych materiałów o wartości 
historycznej i kulturowej. W pierwszym kwartale tego roku analizujemy daty 984 –1374 –1384.

630. rocznica nadania miastu Dobrodzień 
przywilejów książęcych

21 sierpnia 1384 roku książę Władysław II Opolczyk 
obdarował nasze miasto wieloma przywilejami – dwiema 
wioskami Ligotami wraz z wszystkimi polami, lasami oraz 
dochodami. Mieszkańcy byli zwolnieni od wszystkich in-
nych powszechnych opłat, danin i robót. Żyli w skromnym, 
nie zmąconym przez całe lata dobrobycie. Akty nadania 
praw miejskich nie zachowały się w oryginale. Pożary, któ-
re kilkakrotnie nawiedzały miasto, niszczyły magistracką 
dokumentację. Odpisy „Przywileju” znajdują się w „Cze-
skiej Księdze Przywilejów” z 1650 i „Przyczynkach dy-
plomatycznych” Boehme’a z 1770 roku. Obydwie księgi 
zawierają identyczny tekst przywileju – niestety, z kilkoma 
błędami, które powodowały, że był uznawany za falsyfikat.
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370. rocznica wybudowania kościółka przytułkowego 
pw. św. Walentego (1644)

Pierwsze wzmianki o istnieniu kościółka ze szpitalem 
przytułkowym w jego sąsiedztwie pochodzą z 1644 roku. 
Został wzniesiony w stylu ludowego baroku, o konstruk-
cji zrębowej, jednonawowy, orientowany, z wieżą słupową 
nakrytą ośmiobocznym, wysmukłym i baniastym hełmem 
zwieńczonym latarnią, pokryty gontami. W kościółku znaj-
duje się ołtarz architektoniczny późnobarokowy, z dwiema 
kręconymi kolumnami oraz bramkami, rzeźbiony, polichro-
mowany, złocony. Na cokole umieszczono retabulum z ob-
razem w centrum, przedstawiającym św. Walentego, w oto-
czeniu modlących się postaci osób świeckich i duchownych. 
W zwieńczeniu retabulum w obłokach i glorii znajduje się 
gołębica i popiersie Boga Ojca z globem w ręku.

160. rocznica zakończenia odbudowy miasta
po wielkim pożarze (1854)

W 1846 roku ogromny pożar doszczętnie zniszczył 136 
domów i 145 zabudowań gospodarczych, ratusz, kościół 
parafialny, pałac właścicieli miasta. Tysiąc pięciuset miesz-
kańców straciło dach nad głową. W przeciągu ośmiu lat, od 
podstaw, w cegle, w stylu neoklasycystycznym odbudowano 
miasto Guttentag. Wytyczono większy rynek z szeregiem ulic 
oraz zmodyfikowano średniowieczny układ urbanistyczny 
miasta. Oprócz budynków mieszkalno-użytkowych, m.in. 
wzniesiono synagogę w 1848 roku, ratusz i pałac w1849, 
kościół ewangelicki w 1851. W tymże roku w stylu eklek-
tycznym rozpoczęto budowę kościoła katolickiego św. Marii 
Magdaleny. Poświęcenia nowo wybudowanej świątyni doko-
nał ks. proboszcz Heinrich Strauss 15 listopada 1854 roku.

Dziesięć jubileuszy Dobrodzienia
W kalendarium dziejów miasta odnajdujemy kilka znaczących dat i związanych z nimi ważnych jubileuszy. 
W związku z tym, zarząd Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień–Zębowice organizuje 
spotkania tematyczne pn. „2014 – ROK DOBRODZIENIA”, na które zaprasza członków Stowarzyszenia oraz nie-
zrzeszonych mieszkańców gminy, w tym młodzież szkolną, wszystkich zainteresowanych dziejami naszej zie-
mi. Zebrania mają charakter pogadanek na dany temat oraz prezentacji zarchiwizowanych materiałów o war-
tości historycznej i kulturowej. Podczas kolejnych spotkań w tym roku analizowano daty 1644,1854, 1884.

130. rocznica przejęcia miasta przez królów Saksonii.
Dobrodzień miastem królewskim (1884)

Kiedy „państwo” Dobrodzień [Herrschaft Guttentag] 
przypadło królom Saksonii, król Albert I Wettin bywał w Do-
brodzieniu, był znany ze swych pasji łowieckich. Wkrótce 
wybudował naprzeciwko parku dworskiego królewski zamek 
myśliwski i nadleśniczówkę. Z inicjatywy jego małżonki 
Caroli von Wasa-Holstein-Gottorp w 1898 roku wybudowano 
tu nowy szpital, który nazwano „Fundacją Królowej Karoli 
[Königin-Carola-Stift]”. Po śmierci króla Alberta, w latach 
1902–1904 właścicielem Dobrodzienia został jego brat, król 
Georg I Wettin. W 1904 roku dobrodzieńskie dobra rycerskie 
odziedziczył jego syn – król Friedrich August III von Sachsen. 
Bardzo przez wszystkich lubiany, chętnie spotykał się w Do-
brodzieniu i okolicznych wioskach ze swoimi poddanymi. 

Źródło: Ilustr. wg poczt. ze zbiorów B. Gaidy i fot. P. Mrozka

Źródło: Ilustr. wg poczt. ze zbiorów G. Zajontza, E. Willnera

Źródło: Ilustr. wg fot. E. Keila, A. Baumgartena, rys. H. Ströhla i poczt. ze zbiorów Z. Biernackiego, R. Hyli, MTRDZ Opracowanie: Paweł Mrozek (cdn.)



130. rocznica założenia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dobrodzieniu (1884)

    W państwie niemieckim zapewniono powszechną i zorga-
nizowaną pomoc na wypadek pożaru. Obowiązek pomocy 
regulowały przepisy policyjne. Wprowadzono obowiązek 
tworzenia regionalnych towarzystw ubezpieczeniowych od 
ognia. Na naszym terenie działało Provinzialfeuersocietät.
Grupa dobrodzienian 18 października 1884 roku zainicjo-
wała działalność Ochotniczej Straży Pożarnej [Freiwilli-
ge Feuerwehr Guttentag]. Na fotografii rozpoznano m.in. 
właściciela restauracji i hotelu „Stadt Warschau” A. Klim-
sę, synów burmistrza – Franza Hencinskiego i jego brata 
Karla, restauratora G. Dlugasa, kupca S. Siednera, F. Pohla, 
Profta i policjanta Gerlicha. Statut zatwierdzono 14 grudnia 
1884 roku, opublikowano w formie broszury w 1886 roku.

10. rocznica partnerstwa Dobrodzienia z Haan
i Czortkowem (2004)

   W dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej – 1 maja 
2004 roku podpisano w Niemczech umowę partnerską 
między miastem Haan i Dobrodzieniem. Na fotografii od 
lewej: burmistrz Haan Martin Mönikes, burmistrz Dobro-
dzienia Lidia Kontny, przewodniczący Rady Miejskiej Do-
brodzienia Joachim Kiwic. 26 czerwca 2004 roku podczas 
Przeglądu Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodo-
wych i Etnicznych „Źródło”, w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta i Gminy w Dobrodzieniu, podobną umowę partner-
ską podpisali burmistrz Dobrodzienia Lidia Kontny i mer 
Czortkowa Michaił Wierbicki. Z okazji jubileuszu 10-lecia 
partnerstwa Dobrodzienia z Haan i Czortkowem pod egidą 
Urzędu Miejskiego ukazały się dwie książki albumowe.

Dziesięć jubileuszy Dobrodzienia
W tym roku z kalendarium dziejów miasta wybraliśmy kilka znaczących dat, aby godnie uczcić związane 
z nimi jubileusze. Zarząd Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień–Zębowice organizował 
comiesięczne spotkania tematyczne pn. „2014 – ROK DOBRODZIENIA”, w których brali udział członkowie Sto-
warzyszenia oraz niezrzeszeni mieszkańcy gminy, zainteresowani dziejami naszej ziemi. Zebrania miały cha-
rakter pogadanek na dany temat. Podczas spotkań prezentowano zarchiwizowane materiały ikonograficzne 
o wartości historycznej i kulturowej. W ostatnim kwartale tego roku analizowano daty 1884 i 2004.

10. rocznica powstania Izby Regionalnej
w Dobrodzieniu (2004)

    5 VI 2003 roku zainicjowało swoją działalność Międzyg-
minne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień–Zębowice. 
Członkowie stowarzyszenia w ramach realizowanego pro-
jektu pn. „Dzień dobry Miasto Dobrodzień w roku 630. 
Twego istnienia” ogólnopolskiego programu „Działaj lokal-
nie III” przy współpracy z samorządem lokalnym, szkołami, 
instytucjami oraz przedsiębiorstwami, przy wsparciu finan-
sowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, otwo-
rzyli w maju 2004 roku Izbę Regionalną w Dobrodzieniu, 
w której zgromadzono dokumenty i przedmioty o wartości 
historycznej. Stanowi centrum wiedzy o ziemi dobrodzień-
skiej. W roku jubileuszowym wyremontowano kolejne po-
mieszczenia Izby w budynku przy Placu Wolności 12.

Źródło: fotografia ze zbiorów J. Kasprzyk

Źródło: fotografie J. Włodarza i pracowników Urzędu Miejskiego

Źródło: fot. P. Mrozek Opracowanie: Paweł Mrozek


