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Z ogromną radością i dumą oddajemy w Państwa ręce publikację, pt. „Tajemnice minionych lat. Historia 
Gminy Jemielnica”, która jest stworzona ze starych fotografii i dokumentów udostępnionych nam przez 
mieszkańców Gminy Jemielnica. Materiały zamieszczone w publikacji ukazują losy naszej Gminy i jej 
mieszkańców z ubiegłego wieku. Znajdujące się w publikacji fotografie mają na celu przypomnienie nam 
o innych ludziach, miejscach i czasach, o których być może już nie pamiętamy. W publikacji znajdą Państwo 
również przetłumaczone artykuły z Gazety Oberschlesien im Bild, z lat 1928-1934, projekt z 1975 roku 
dotyczący przebudowy Zabytkowego Spichlerza na kino oraz wycinki artykułów o Jemielnicy z gazety 
Trybuna Opolska.

Tworząc tę publikację chcieliśmy stworzyć pamiątkę na lata, zachować dziedzictwo kulturowe naszej 
Gminy i uhonorować pamięć naszych mieszkańców. 

Serdecznie dziękujemy każdej osobie, która pomogła w tworzeniu tej publikacji. 

Życzymy udanej i ciekawej lektury, która przeniesie Was w dawne czasy.

Wójt Gminy Jemielnica 

Marcin Wycisło 
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Widokówka z ok.1910-1919 r., przedstawia kościół cmentarny pw. Wszystkich 
Świętych w Jemielnicy od strony mostku (ławy) między stawami;
Źródło: www.fotopolska.eu

Widokówka z ok. 1890-1899 r., przedstawia figurę św. Jana Nepomucena, 
szkołę, kościół cmentarny i kościół parafialny w Jemielnicy;
Źródło: „Jemielnica. Dzieje wsi i parafii” P. Smykała, P. Michalik, 
www.fotopolska.eu

Widok na kościół parafialny pw. WNMP w Jemielnicy. Na pierwszym planie 
w łódce ks. Józef Grund z siostrą oraz przyjaciółmi. Źródło: „Jemielnica. Dzieje 
wsi i parafii” P. Smykała, P. Michalik, www.fotopolska.eu

Widokówka z 1907 r., przedstawia kościół parafialny w Jemielnicy, dawną 
gospodę Kubsdy, karczmę Moschnika, sklep Sklebitza na Nowej Kolonii oraz 
kościół cmentarny. Źródło: „Jemielnica. Dzieje wsi i parafii” P. Smykała, 
P. Michalik, www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1905-1912 r., widok na kościół parafialny pw. WNMP w Jemielnicy. 
Fot. „Der Landbote. Gross Strehlitzer Kreiskalender”. 
Źródło: www.fotopolska.eu

Widokówka z ok. 1890-1899 r., przedstawia kościół parafialny w Jemielnicy, 
dom Bielera, leśniczówkę oraz karczmę Theodora Mrassa (obecnie „Eka an der 
Ecke”). Źródło: „Jemielnica. Dzieje wsi i parafii” P. Smykała, P. Michalik, 
www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1900-1930 r., przedstawia młyn rodziny Krawiec w Jemielnicy 
(nazywany potocznie „Magikiem”, od nazwiska młynarza Laurentiusa
Magika). Źródło: „Jemielnica. Dzieje wsi i parafii” P. Smykała, P. Michalik, 
www.fotopolska.eu

Widokówka z ok. 1910-1920 r., przedstawia klasztor Sióstr Służebniczek NMP 
i dom Bielera zarządcy dworu w Jemielnicy („Schloss Himmelwitz”). 
Źródło: „Jemielnica. Dzieje wsi i parafii” P. Smykała, P. Michalik, 
www.fotopolska.eu

Zdjęcie przedstawia gospodę Rufina Kubzdy (karczma pocysterska) 
w Jemielnicy, stojącą we wsi jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku.
Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1910-1930 r., przedstawia sklep Hipolita Pyki przy ulicy Stara 
Kolonia w Jemielnicy. Źródło: „Jemielnica. Dzieje wsi i parafii” P. Smykała,
P. Michalik, www.fotopolska.eu

Zdjęcie z lat 20-30. XX w. przedstawia dom rodziny Ciecior przy ul. Wiejskiej
(naprzeciw kościoła parafialnego), w którym po lewej stronie budynku mieścił
się sklep filialny Philippa Kiersteina ze Strzelec Wielkich, a po prawej stronie
placówka pocztowa gdzie urzędnikiem pocztowym był Paul Ciecior. Źródło:
„Jemielnica. Dzieje wsi i parafii” P. Smykała, P. Michalik, www.fotopolska.eu

Zabytki Zabytki
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Zdjęcie z ok. 1920-1925 r., przedstawia wnętrze kościoła parafialnego 
pw. WNMP w Jemielnicy z akcentem na ołtarze boczne po prawej stronie nawy 
głównej. Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1935-1939 r., przedstawia inskrypcję naścienną w języku łacińskim 
z datą poświęcenia kościoła w 1477 r. w kościele cmentarnym 
pw. Wszystkich Świętych w Jemielnicy. Źródło: www.fotopolska.eu

Widokówka z ok. 1911-1925 r., przedstawia kościół parafialny w Jemielnicy, 
sklep i restaurację Kostyry oraz szkołę katolicką. Źródło: „Jemielnica. Dzieje wsi 
i parafii” P. Smykała, P. Michalik, www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1910-1930 r., przedstawia kościół parafialny pw. WNMP 
w Jemielnicy wraz z widokiem na staw kościelny. Źródło: „Jemielnica. Dzieje wsi 
i parafii” P. Smykała, P. Michalik, www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1920-1925 r., przedstawia obraz „Wizja św. Bernarda” z XVII/XVIII 
wieku w kościele cmentarnym pw. Wszystkich Świętych w Jemielnicy. 
Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1920-1925 r., przedstawia obraz „Matka Boska Assunta” z XVIII 
wieku w kościele cmentarnym pw. Wszystkich Świętych w Jemielnicy. 
Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1935-1939 r., przedstawia ołtarz boczny 
z obrazem św. Józefa z Dzieciątkiem z XVII wieku 
w kościele cmentarnym pw. Wszystkich Świętych
w Jemielnicy. Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1935-1939 r., przedstawia ołtarz boczny 
z obrazem św. Jadwigi z XVII wieku w kościele 
cmentarnym pw. Wszystkich Świętych w Jemielnicy.
Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1920-1925 r., przedstawia ołtarz boczny
z obrazem św. Barbary z XVIII wieku w kaplicy 
św. Józefa w kościele parafialnym pw. WNMP 
w Jemielnicy. Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z 1928 r., przedstawia figurę 
św. Jana Nepomucena w Centawie. 
Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1935-1939 r., przedstawia polichromię gotycką z lat 1450-1475 w kościele cmentarnym 
pw. Wszystkich Świętych w Jemielnicy. Źródło: www.fotopolska.eu

Zabytki Zabytki
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Zdjęcie z 1928 r. przedstawia kościół cmentarny pw. Wszystkich Świętych w Jemielnicy wraz z drewnianą 
dzwonnicą. Źródło: www.fotopolska.eu
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Widokówka z ok. 1930-1940 r. przedstawia kościoły w Jemielnicy. 
Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1930-1940 r., przedstawia wnętrze kościoła parafialnego 
pw. WNMP w Jemielnicy z akcentem na ołtarze boczne po lewej stronie nawy 
głównej. Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1930-1940 r., przedstawia widok nawy 
głównej w kościele parafialnym pw. WNMP
w Jemielnicy z akcentem na ołtarz główny
z 1734 r. Źródło: www.fotopolska.eu

Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Centawie. Źródło www.fotopolska.eu

Zdjęcie z 1928 r., przedstawia bramę klasztorną 
i zabudowę gospodarczą kompleksu pocysterskiego 
w Jemielnicy. Źródło: „Jemielnica. Dzieje wsi 
i parafii” P. Smykała, P. Michalik, www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1920-1930 r., przedstawia charakterystyczny widok na kościół 
parafialny pw. WNMP w Jemielnicy od strony stawu kościelnego. 
Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z 1936 r., przedstawia widok 
na dawną zabudowę kompleksu 
pocysterskiego w Jemielnicy. 
Fot. „Groß Strehlitzer Heimatkalender
für das Jahr 1936”. 
Źródło: www.fotopolska.eu

Kościół parafialny pw. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny w Centawie.
Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1945-1950 r. – tuż po wojnie przed koś-
ciołem parafialnym pw. WNMP w Jemielnicy. Źródła: 
„Od kołyski aż po grób. Strzelczan album rodzinny”, 
Powiat Strzelecki, 2012. Ze zbiorów Archiwum 
Powiatowego w Soest, www.fotopolska.eu

Zdjęcie z 1928 r., przedstawia kompleks pocysterski 
w Jemielnicy od strony południowej z bramą 
klasztorną, budynkami opactwa i wieżą kościelną 
kościoła klasztornego. Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z 1928 r., przedstawia nawę główną kościoła 
parafialnego pw. WNMP w Jemielnicy. 
Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z 1928 r., przedstawia figurę św. Jana 
Nepomucena przy ulicy Wiejskiej w Jemielnicy, 
w otoczeniu czterech lip. Źródło: www.fotopolska.eu

Zabytki Zabytki
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Zdjęcie z ok. 1920-1939 r., przedstawia widok na kościół parafialny 
pw. WNMP w Jemielnicy od strony mostu na rzece Jemielnicy. 
Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z 1933 r., przedstawia pocysterski kompleks kościelno-klasztorny 
w Jemielnicy (kościół klasztorny i opatówka – siedziba opata). 
Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1965-1975 r., przedstawia ulicę Wiejską.
Źródło: „Jemielnica. Dzieje wsi i parafii” P. Smykała, P. Michalik,
www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1965-1970 r., przedstawia ulicę Wiejską w Jemielnicy. 
Źródło: Opolskie Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Wydawnictwo 
Artystyczno-Graficzne Katowice 1970, www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1933-1939 r., przedstawia gospodę Richarda Urbana przy 
ul. Wiejskiej w Jemielnicy. Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok.1959-1960 r., przedstawia widok kościoła parafialnego pw. WNMP 
w Jemielnicy od strony wschodniej. Źródło: Katalog zabytków sztuki w Polsce 
tom VII zeszyt 14 Tadeusz Chrzanowski i Marian Kornecki Instytut Sztuki
Polskiej Akademii Nauk Warszawa 1961, www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1965-1975 r., przedstawia ulicę Wiejską w Jemielnicy. 
Źródło: „Jemielnica. Dzieje wsi i parafii” P. Smykała, P. Michalik, 
www.fotopolska.eu

Zdjęcie z 1982 r., przedstawia budynek kościoła parafialnego z kaplicą 
św. Józefa w Jemielnicy, widok od strony ogrodów kościelnych. 
Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1959-1960 r., przedstawia widok na 
kompleks kościelno-klasztorny w Jemielnicy
(brama południowa, baszta – karcer dla mnichów,
opatówka i wieża kościoła parafialnego). Źródło: 
Katalog zabytków sztuki w Polsce tom VII zeszyt 14
Tadeusz Chrzanowski i Marian Kornecki, Instytut 
Sztuki Polskiej Akademii Nauk Warszawa 1961, 
www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1959-1960 r., przedstawia kościół 
cmentarny pw. Wszystkich Świętych, od strony 
północno-zachodniej. Źródła: Katalog zabytków 
sztuki w Polsce tom VII zeszyt 14 Tadeusz 
Chrzanowski i Marian Kornecki, Instytut Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk Warszawa 1961,
www.fotopolska.eu

Zdjęcie z 1928 r., przedstawia przejazd wozu
chłopskiego przez bramę klasztorną drogą przez 
plac kościelny w Jemielnicy. 
Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z 1982 r., budynek dawnej 
siedziby opata cysterskiego (obecnie 
m.in. Caritas) i wieża kościoła pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Jemielnicy. Źródło: 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Opolu, www.fotopolska.eu

Zdjęcie z 1982 r., przedstawia nawę
główną kościoła pw. Wniebowzięcia 
NMP w Jemielnicy. Źródło: Woje-
wódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Opolu, www.fotopolska.eu

Zabytki Zabytki
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Zdjęcie z 1931 r., przedstawia budynek handlowo-rolniczej spółki „Rolnik”
w Jemielnicy, będącej filią siedziby w Strzelcach Wielkich (obecnie sklep Iga 2 
i bank przy ul. Strzeleckiej). Fot. „Kronika działalności dyplomatycznej Leona 
Malhomme”. Źródło: www.fotopolska.eu

Widokówka z ok. 1920-1934 r., przedstawia gospodę i masarnię Bernarda
Urbana, leśniczówkę, szkołę oraz kapliczkę w Łaziskach. Źródło: Od kołyski aż 
po grób. Strzelczan album rodzinny”, Powiat Strzelecki, 2012, 
www.fotopolska.eu

Zdjęcie z ok. 1959-1960 r., przedstawia figurę św. Jana Nepomucena przy ulicy
Wiejskiej w Jemielnicy. Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z 1928 r., przedstawia młyn z tartakiem na Kuźni w Centawie. 
Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z 1911 r., przedstawia rodzinę na tle domu i budynku gospodarczego
w Centawie. Źródło: „Od kołyski aż po grób. Strzelczan album rodzinny”, Powiat 
Strzelecki, 2012, www.fotopolska.eu

Widokówka z ok. 1909-1911 r., przedstawia dom i zabudowę gospodarczą 
rodziny J. Pilz i F. Drzymalla przy obecnej ulicy Strzeleckiej  Gąsiorowicach 
(dom rodzinny księży Jana, Ignacego i Franciszka Pilz).
Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z 1928 r., przedstawia dom rodzinny w Centawie. 
Źródło: www.fotopolska.eu

Zdjęcie z 1929 r., przedstawia kapliczką z sygnaturką w Gąsiorowicach przy 
obecnej ulicy Wolności. Źródło: www.fotopolska.eu

Widokówka z ok. 1930-1940 r., przedstawia kościół z plebanią, szkołę, pomnik 
poległych w I wojnie światowej i gospodę Karliczka w Piotrówce. 
Źródło: www.fotopolska.eu

Widokówka reklamowa z ok. 1930-1940 r., przedstawia gospodę Franza Anioła 
w Barucie. Źródło: www.fotopolska.eu

Zabytki Zabytki

Zdjęcie z 1938 r., przedstawia działa artyleryjskie 13 dywizji pancernej na 
postoju w Piotrówce (Petersgrätz). Źródło: www.fotopolska.eu
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Zdjęcie przedstawia Mszę św. prymicyjną księdza Jana Grochli w kościele 
parafialnym w Jemielnicy. Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Zdjęcie przedstawia, m.in. księdza 
Herberta Simona, wikarego parafii 
w Jemielnicy w latach 1968-1971. 
Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Zdjęcie przedstawia Mszę św. dożynkową pod przewodnictwem ks. Franciszka 
Holisza, proboszcza parafii w Jemielnicy w latach 1972-1984. 
Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Zdjęcie z lat 50. XX w. przedstawia 
procesję po placu kościelnym kościoła 
parafialnego w Jemielnicy. 
Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Zdjęcie przedstawia prymicje ks. Waltera Mainki z udziałem ks. Bernarda 
Kudleka, proboszcza parafii w Jemielnicy w latach 1941-1954 i 1956-1966. 
Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Zdjęcie przedstawia Mszę św. odprawianą przez ks. prob. Bruno Wollika 
przed kaplicą filialną pw. św. Anny w Dziewkowicach. 
Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Zdjęcie przedstawia uroczystości pogrzebowe na cmentarzu parafialnym 
w Jemielnicy pod przewodnictwem ks. prob. Franciszka Holisza. 
Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Uroczystości kościelne

Zdjęcie przedstawia uroczystości pogrzebowe na cmentarzu parafialnym 
w Jemielnicy pod przewodnictwem ks. Bruno Wollika, proboszcza parafii 
w Jemielnicy w latach 1966-1972. Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Zdjęcie przedstawia kondukt pogrzebowy na cmentarzu parafialnym
w Jemielnicy w trakcie pogrzebu ks. Bernharda Kudleka w dniu 
23 czerwca 1966 r. Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Zdjęcie z lat 50. XX w. przedstawia procesję przechodzącą przez bramę 
klasztorną na plac kościelny kościoła parafialnego w Jemielnicy. 
Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Zdjęcie przedstawia kondukt pogrzebowy przed cmentarzem parafialnym 
w Jemielnicy w trakcie pogrzebu ks. Bernarda Kudleka 
w dniu 23 czerwca 1966 r. Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Zdjęcie przedstawia pamiątkową fotografię z I Komunii św. W pierwszym 
rzędzie siedzą: w środku ks. prob. Bruno Wollik, po jego lewej stronie 
ks. Herbert Simon a po prawej ks. Gustaw Kieshauer. 
Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Zdjęcie przedstawia pamiątkową fotografię z I Komunii św. W pierwszym 
rzędzie siedzą: w środku ks. prob. Bernhard Kudlek, po jego lewej stronie 
ks. Antoni Misik a po prawej ks. Franciszek Głąb. 
Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Uroczystości kościelne
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Protokół z zebrania założycielskiego straży pożarnej 
w Jemielnicy w dniu 26 maja 1926 roku – strona 2. 
Zbiory prywatne pana Reinholda Brysch.

Protokół z zebrania założycielskiego straży pożarnej 
w Jemielnicy w dniu 26 maja 1926 roku – strona 3 . 
Zbiory prywatne pana Reinholda Brysch.

Protokół z zebrania założycielskiego straży pożarnej 
w Jemielnicy w dniu 26 maja 1926 roku – strona 1. 
Zbiory prywatne pana Reinholda Brysch.

Firmowy rachunek J. Lange z Jemielnicy z 1937 r.
Prywatne zbiory pana Piotra Jelito.

Zdjęcie z lat 50. XX w. przedstawia grupę ministrantów z ks. Edmundem 
Kwapisem, wikarym parafialnym w latach 1956-1961, w ogrodzie 
przykościelnym. Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Zdjęcie przedstawia wizytację placówki filialnej w Dziewkowicach przez
ks. bp Antoniego Adamiuka, któremu towarzyszył ks. prob. Bruno Wollik.
Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Zdjęcie przedstawia księdza Bernharda
Kudleka podczas Mszy świętej. 
Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Zdjęcie przedstawia prymicjanta
ks. Waltera Mainkę. 
Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Zdjęcie przedstawia dzieci i ich rodziców podczas Mikołaja w przedszkolu 
w Jemielnicy. Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Zdjęcie przedstawia procesję prymicyjną księdza Piotra Jaskóły. 
Obok zasłoniętego prymicjanta idzie ks. prob. F. Holisz. 
Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Zdjęcie przedstawia wejście do kościoła parafialnego księdza prymicjanta 
Piotra Jaskóły. Po prawej ks. J. Grochla. Źródło: Parafia WNMP w Jemielnicy.

Uroczystości kościelne Dokumenty
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Jedna ze stron paszportu z 1941 r.
Prywatne zbiory pana Piotra Jelito.

Jedna ze stron paszportu z 1941 r.
Prywatne zbiory pana Piotra Jelito.

Koperta listu poleconego, nadanego w placówce pocztowej
w Jemielnicy na Górnym Śląsku w dniu 23.06.1943 r.
Prywatne zbiory pana Piotra Jelito.

Widokówka przedstawia sklep Pyki przy ulicy Stara Kolonia, 
szkołę i kościół parafialny w Jemielnicy.
Prywatne zbiory pana Piotra Jelito.

Strony z książeczki różańcowej z 1940 r.
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Widokówka z lat 30. XX w. przedstawia gospodę
Richarda Urbana, nowy kościół parafialny i stary kościół
cmentarny w Jemielnicy. Prywatne zbiory pana Piotra Jelito

Odwrotna strona widokówki z lat 30. XX w. przedstawia 
gospodę Richarda Urbana, nowy kościół parafialny i stary 
kościół cmentarny w Jemielnicy. Prywatne zbiory pana 
Piotra Jelito.

Odwrotna strona widokówki z 1906 r. przedstawia
kościół parafialny w Jemielnicy. Prywatne zbiory pana 
Piotra Jelito.

Widokówka z 1906 r. przedstawia wnętrze kościoła 
parafialnego. Prywatne zbiory pana Piotra Jelito.

Dokumenty Dokumenty
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Widokówka z 1901 r. przedstawia kościół parafialny w Jemielnicy, dom Bielera, leśniczówkę oraz karczmę Theodora Mrassa. 
Prywatne zbiory pana Piotra Jelito.

Odwrotna strona widokówki z 1901 r. przedstawiającej kościół parafialny w Jemielnicy, dom Bielera, leśniczówkę oraz karczmę
Theodora Mrassa. Prywatne zbiory pana Piotra Jelito.

Widokówka przedstawia żeński obóz służby pracy wspierającej niemieckich 
rolników oraz widok na ulicę Szkolną w Jemielnicy. 
Prywatne zbiory pana Piotra Jelito.

Odwrotna strona widokówki przedstawia żeński obóz służby pracy wspierającej 
niemieckich rolników oraz widok na ulicę Szkolną w Jemielnicy. 
Prywatne zbiory pana Piotra Jelito.

Widokówka z 1939 r., przestawiająca kościół cmentarny pw. Wszystkich 
Świętych oraz kościół parafialny w Jemielnicy.
Prywatne zbiory pana Piotra Jelito.

Odwrotna strona widokówki z 1939 r., przedstawiającej kościół cmentarny 
pw. Wszystkich Świętych oraz kościół parafialny w Jemielnicy. 
Prywatne zbiory pana Piotra Jelito.

Dokumenty Dokumenty
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Zdjęcie z ok. 1914-1925 r., przestawiające pamiątkową fotografię ślubną 
dwóch par nowożeńców z rodziny Wycisło w Łaziskach. 
Prywatne zbiory pana Marcina Wycisło.

Na zdjęciu uczennice z Łazisk – rocznik 1950.
Prywatne zbiory pani Marii Jaskóła.

Zdjęcie z ok. 1960-1965 r., przestawia procesję Bożego Ciała w Jemielnicy. 
Prywatne zbiory pani Marii Jaskóła.

Zdjęcie z 1941 r. przedstawia budynek szkoły w Gąsiorowicach. 
Prywatne zbiory pani Moniki Szłapy.

Zdjęcie przedstawia motorower Simson i jego właścicieli – małżeństwo
T. i G. Hajduk. Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie przedstawia poczet sztandarowy ze sztandarem OSP w Jemielnicy 
podczas uroczystości na placu kościelnym w Jemielnicy.
Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Pamiątkowe zdjęcie ślubne z początku XX w. przedstawia tradycyjne stroje 
nowożeńców, panien i mężatek. Pierwsza z lewej G. Wizner, po mężu Hajduk. 
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie z obchodów jubileuszu 50-lecia OSP w Jemielnicy. W szeregu stoją od 
lewej: E. Trzonski, P. Hasterok, W. Kraik, A. Mrass, J. Brysch, A. Gratza, R. Pyka. 
Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Mieszkańcy Mieszkańcy

Zdjęcie przedstawia Thomasa 
Glowanię. Prywatne zbiory pana 
Marcina Wycisło.

Na zdjęciu Franz Glowania 
w mundurze. Prywatne zbiory pana 
Marcina Wycisło.

Zdjęcie grupy mężczyzn z kościołem parafialnym
w Jemielnicy w tle. Prywatne zbiory 
pani Reginy Pyttel.

Zdjęcie przedstawia samochody straży pożarnej 
ustawione w szeregu na placu w dawnym dworze 
w Jemielnicy, gdzie mieści się remiza strażacka. 
W tle zabudowania dawnego dworu. 
Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Na zdjęciu wystawienie obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej w jednym z domów w Łaziskach
w ramach peregrynacji kopii cudownego obrazu. 
Prywatne zbiory pani Marii Jaskóla.
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Zdjęcie ślubne z 1920 r. Gertrudy i Teodora Hajduk. 
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Na zdjęciu z 1917 r. Teodor Hajduk w mundurze żołnierskim.
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Na zdjęciu rodzina Hajduk. W tle widok na ulicę Strzelecką 
w Jemielnicy. Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie ślubne Petera i Hildegardy Jelitto z 6 lipca 1946 r. 
Prywatne zbiory pana Piotra Jelito.

Na zdjęciu trójka dzieci z rodziny Hajduk na koniu.
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie z ok. 1890 r. przedstawia portret Anny Dusza. 
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Na zdjęciu rodzina Glowania: Thomas z żoną Hedwig 
oraz synami Theodorem i Paulem. 
Prywatne zbiory pana Marcina Wycisło.

Zdjęcie z frontu I wojny światowej (1914-1918), 
z opaską sanitariusza Dominik Notzon. 
Prywatne zbiory pana Marcina Noconia.
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Zdjęcie z 12.05.1929 r. przedstawia uroczystość poświęcenia sztandaru 
strażackiego w sąsiedztwie krzyża, na skrzyżowaniu obecnych ulic Strzeleckiej, 
Szkolnej i Wiejskiej. Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Zdjęcie z frontu I wojny światowej (1914-1918), z opaską sanitariusza
Dominik Notzon. Prywatne zbiory pana Marcina Noconia.

Zdjęcie przedstawia księdza katechetą i uczniów z Łazisk – rocznik 1950. 
Prywatne zbiory pani Marii Jaskóła.

Na zdjęciu lazaret wojskowy z czasów I wojny światowej.
Na drugim planie Dominik Notzon – siedzi najwyżej.
Prywatne zbiory pana Marcina Noconia.

Zdjęcie z frontu I wojny światowej (1914-1918), 
z opaską sanitariusza Dominik Notzon. 
Prywatne zbiory pana Marcina Noconia.

Zdjęcie z 19.10.1936 r. przedstawia manewry Wehrmachtu w Łaziskach. 
Prywatne zbiory pana Marcina Noconia.

Zdjęcie przedstawia dyplom pamiątkowy z I wojny światowej Dominika 
Notzona zawierający miejsca bitew, w których brał udział.
Prywatne zbiory pana Marcina Noconia.

Zdjęcie z ok. 1960 r., przestawia Festyn w Łaziskach.
Prywatne zbiory pani Marii Jaskóła.

Na zdjęciu Wycisło Konstantina z z synem Gerhardem.
Prywatne zbiory pana Marcina Wycisło.

Zdjęcie z ok. 1933 r., przedstawia pamiątkową fotografię weselną nowożeńców 
Anny i Wiktora Matheja i ich gości w Błotnicy Strzeleckiej. Prywatne zbiory 
pana Marcina Wycisło.

Zdjęcie z ok. 1942-1943 r., przedstawia grupę żołnierzy na froncie w Rosji, 
wśród których jest Anton Wycislo z Łazisk. 
Prywatne zbiory pana Marcina Wycisło.

Na zdjęciu Dominik Notzon.
Prywatne zbiory pana 
Marcina Noconia.

Zdjęcie z czasów II wojny
światowej przedstawia żołnierza
Johanna Wycislo z Łazisk, który
poległ w Rosji. Prywatne zbiory
pana Marcina Wycisło.

Mieszkańcy Mieszkańcy
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Na zdjęciu z 1968 r. wycieczka do Krynicy Zdrój zorganizowana 
przez GS w Jemielnicy. Prywatne zbiory pani Marii Jaskóła.

Na zdjęciu z ok. 1965-1966 r. po prawej ks. prob. Bernhard Kudlek
w towarzystwie dwóch księży, po lewej ks. wikary Antoni Misik.
Prywatne zbiory pani Marii Jaskóła.

Na zdjęciu odświętnie udekorowana nawa główna kościoła parafialnego 
w Jemielnicy. Prywatne zbiory pani Marii Jaskóła.

Zdjęcie z sierpnia 1914 r. przedstawia Agnes i Franza Jelitto przed jego 
wymarszem na front I wojny światowej. Prywatne zbiory pana Piotra Jelito.

Zdjęcie z 1960 r. z grupą kobiet i widokiem na ulicę Nowa Kolonia w Jemielnicy. 
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie z 1975 r., przedstawia spływ Dunajcem w trakcie 
wycieczki z Jemielnicy w Pieniny.
Prywatne zbiory pana Marcina Wycisło.

Na zdjęciu wycieczka w Pieniny, zorganizowana 
przez GS w Jemielnicy. Prywatne zbiory pani Marii Jaskóła.

Na zdjęciu wycieczka w Pieniny, zorganizowana 
przez GS w Jemielnicy. Prywatne zbiory pani Marii Jaskóła.

Zdjęcie z 1974 r., przedstawia ulicę Wolności 
w Gąsiorowicach. Prywatne zbiory pani Moniki Szłapa.

Mieszkańcy Mieszkańcy
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Odwrotna strona zdjęcia z 1939 r.
Prywatne zbiory pana Marcina Wycisło.

Zdjęcie przedstawia dom rodziny Głowania na ulicy Stawowej w Jemielnicy. 
Prywatne zbiory pana Marcina Wycisło.

Zdjęcie przedstawia wbijanie pamiątkowego gwoździa w drzewce sztandaru 
OSP Jemielnica podczas uroczystości jubileuszu 50-lecia jednostki.
Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Zdjęcie ukazuje dawny zwyczaj siadania na ławkach przed bramami swoich 
posesji mieszkańców Jemielnicy, zazwyczaj wieczorem po pracy, 
na pogawędki (klachy). Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie przedstawia rodzinę Hajduk na swojej posesji w Jemielnicy
na ul. Nowa Kolonia. Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie przedstawia kościół cmentarny pw. Wszystkich Świętych w Jemielnicy.
Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Zdjęcie ślubne pary młodej E. i S. Hajduk wraz z drużbami. 
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie z pogrzebu przedstawia ceremonię opuszczanie trumny do grobu 
przez górników. Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie przedstawia E. Hajduk w stroju chłopskim z dziećmi. 
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Na zdjęciu Dominik Notzon (ur. 1893 r.). 
Prywatne zbiory pana Marcina 
Noconia

Na zdjęciu żona Dominika Notzona 
Marie urodzona w 1892 r. 
Prywatne zbiory pana Marcina 
Noconia.

Na zdjęciu żołnierz Dominik Notzon. 
Prywatne zbiory pana Marcina 
Noconia.

Zdjęcie przedstawia pomnik poświę-
cony poległym żołnierzom w I wojnie 
światowej odsłonięty w Jemielnicy na
ulicy Wiejskiej w dniu 28 sierpnia 1932 r. 
Prywatne zbiory pana Marcina Noconia.

Mieszkańcy Mieszkańcy



Gmina Jemielnica „Ocalić od zapomnienia”- Jemielnica i okolica na starej fotografii

Zdjęcie z czasów I wojny światowej z terenu Francji przedstawia grupę 
mężczyzn w mundurach i po cywilnemu. W górnym rzędzie, pierwszy z prawej 
– T. Hajduk. Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

34 35

Na zdjęciu widok na staw i kościół parafialny pw. Wniebowzięcia
NMP w Jemielnicy. Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Pamiątkowe zdjęcie weselne z lat 30. XX w. przedstawia nowożeńców z gośćmi.
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie przedstawia grupę robotnic na placu budowy domu. 
Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Pamiątkowe zdjęcie weselne nowożeńców i gości weselnych. 
W dolnym rzędzie, pierwszy z lewej, siedzi ks. prob. B. Kudlek.
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie przedstawia rodzinę Hajduk i widok na ulicę Nową Kolonię 
w Jemielnicy. Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Na zdjęciu grupa dzieci na tle drewnianego wiejskiego płotu. 
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie pamiątkowe grupy chłopców z ks. prob. Bernhardem Kudlekiem 
z okazji I Komunii św. Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Na zdjęciu troje dzieci z rodziny Hajduk bawi się z owieczką.
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie z ok. 1955-1956 r. z widokiem na staw i kościół parafialny w Jemielnicy.
Prywatne zbiory pani Ireny Gilert.

Zdjęcie przedstawia karawan i kondukt pogrzebowy na ulicy Wiejskiej 
w Jemielnicy, w tle szyld sklepu z art. chemicznymi i drogeryjnymi. 
Prywatne zbiory pani Ireny Gilert.

Mieszkańcy Mieszkańcy
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Zdjęcie przedstawia uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia OSP w Jemielnicy, 
w tle z prawej strony remiza strażacka, na wprost budynek szkoły
podstawowej z klasami 1-4 (dawny dom Bielera).
Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Zdjęcie z lat 40. XX w. przedstawia grupę teatralną z Jemielnicy 
w okolicznościowych przebraniach.
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie przedstawia ceremonię Mszy św. prymicyjnej księdza Waldemara 
Jaskóły w asyście ks. G. Reimanna proboszcza parafii w Jemielnicy 
w latach 1985-1992 i diakona K. Burczka (po lewej). 
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie z obchodów 50-lecia OSP w Jemielnicy przedstawia ważne osobistości 
na trybunie honorowej. Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Na zdjęciu troje dzieci z rodziny Hajduk czyta elementarz. 
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Widokówka z przełomu XIX i XX w. przedstawia widok na ówczesną ulicę 
Wiejską w Gąsiorowicach. Prywatne zbiory pani Marty Dembończyk.

Zdjęcie z lat 80. XX w. przedstawia uczestniczki korowodu dożynkowego 
organizowanego w gminie Jemielnica. Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Na zdjęciu dwie kobiety, M. Wizner i G. Hajduk w tradycyjnych strojach śląskich 
„po chopsku”. Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie z lat 80. XX w. przedstawia koroną dożynkową i panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Jemielnicy w tradycyjnych strojach śląskich. 
Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Na zdjęciu grupa dzieci na bryczce. 
Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Zdjęcie z 1942 r. przedstawia kapliczkę
z sygnaturką w Gąsiorowicach przy 
obecnej ul. Wolności. Prywatne zbiory 
pani Moniki Szłapy.

Mieszkańcy Mieszkańcy
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Zdjęcie z obchodów jubileuszu 50-lecia OSP w Jemielnicy przedstawia 
odznaczonych strażaków-seniorów z tutejszej jednostki. Stoją od lewej: 
W. Kraik, R. Urban, R. Kielbassa, R. Pyka, P. Hasterok. 
Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Na zdjęciu z obchodów jubileuszu 50-lecia OSP w Jemielnicy stoją od lewej:
W. Wnękowicz, E. Trzonski, J. Rychel, J. Szotka. 
Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Zdjęcie z 1962 r., przedstawia ceremonię pogrzebową pod przewodnictwem 
ks. prob. Bernharda Kudleka na cmentarzu przy kościele pw. Wszystkich 
Świętych w Jemielnicy. Prywatne zbiory pani Ireny Gilert.

Zdjęcie z 1950 r. przedstawia ostatni dom na ulicy Nowej Kolonii o numerze 26. 
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie z obchodów jubileuszu 50-lecia OSP w Jemielnicy przedstawia przecięcie 
wstęgi przez posła Jana Rychla w asyście komendanta Powiatowej Straży 
Pożarnej – Jerzego Szotki. Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Zdjęcie z 1929 r. przedstawia członkinie Kongregacji Mariańskiej i strażaków 
z Jemielnicy ze sztandarem jednostki, od lewej: R. Pyka, F. Grochla, F. Ditrich. 
Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Zdjęcie z lat 60. XX w. przedstawia procesję Bożego Ciała w Jemielnicy. 
Prywatne zbiory pani Moniki Szłapy.

Zdjęcie z obchodów jubileuszu 50-lecia OSP w Jemielnicy przedstawia 
ceremonię przyznawania odznaczeń i wyróżnień zasłużonym strażakom. 
Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Zdjęcie z 1962 r., przedstawia kondukt pogrzebowy na czele z ks. B. Kudlekiem 
wychodzący z placu kościelnego przez bramę na ulicę Wiejską w kierunku 
cmentarza przy kościele cmentarnym w Jemielnicy. 
Prywatne zbiory pani Ireny Gilert.

Zdjęcie z 1930 r. przedstawia kondukt pogrzebowy z orkiestrą i sztandarami 
tragicznie zmarłego strażaka Theofila Kraika, gospodarza OSP w Jemielnicy.
Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Zdjęcie przedstawia grupę osób przed bramą remizy w trakcie obchodów 
jubileuszu 50-lecia OSP w Jemielnicy. Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Zdjęcie przedstawia udekorowaną remizę i gości w trakcie obchodów jubileuszu 
50-lecia OSP w Jemielnicy. Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Mieszkańcy Mieszkańcy
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Zdjęcie przedstawia szeregi strażaków w rynsztunku bojowym i ich wozy 
bojowe w trakcie obchodów jubileuszu 50-lecia OSP w Jemielnicy. 
Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Zdjęcie przedstawia szeregi strażaków w mundurach galowych i ich wozy 
bojowe w trakcie obchodów jubileuszu 50-lecia OSP w Jemielnicy. 
Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Zdjęcie przedstawia przemarsz strażaków na boisko szkolne w trakcie 
obchodów jubileuszu 50-lecia OSP w Jemielnicy.
Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Zdjęcie przedstawia przemarsz strażaków na boisko szkolne w trakcie 
obchodów jubileuszu 50-lecia OSP w Jemielnicy. 
Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Zdjęcie przedstawia gości na bryczce w odwiedzinach u rodziny w Szczepanku.
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie z ok. lat 30. XX w. przedstawia pielgrzymujące dziewczęta z Jemielnicy 
pod opieką sióstr zakonnych do Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy. 
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Na zdjęciu ks. A. Adamiuk i ks. H. Simon podczas wizytacji parafii. 
Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Zdjęcie przedstawia strażaka P. Helmana na tle samochodu strażackiego 
Gaz S 1, z prawej stoi strażak R. Szopa. Prywatne zbiory pana
Reinholda Brysch.

Zdjęcie z lat 30. XX w. przedstawia aktorów i strażaków zaangażowanych 
w przedstawienie teatralne zorganizowane przez straż pożarną w Jemielnicy 
w sali, której fragment stanowi tło ujęcia. W mundurach: M. Mrahs, J. Brysch, 
R. Pyka, G. Goretzki i F. Ditrich. Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Na zdjęciu grupa strażaków z OSP w Jemielnicy 
na tle wozów bojowych. Prywatne zbiory pana 
Reinholda Brysch.

Na zdjęciu grupa strażaków z OSP w Jemielnicy 
i ich wóz bojowy. Prywatne zbiory pana Reinholda 
Brysch.

Zdjęcie przedstawia wbijanie pamiątkowego 
gwoździa w drzewce sztandaru OSP Jemielnica 
podczas uroczystości jubileuszu 50-lecia jednostki.
Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Zdjęcie z 1962 r. przedstawia kondukt 
pogrzebowy wchodzący z trumną na 
cmentarz przy kościele pw. Wszystkich 
Świętych w Jemielnicy. Prywatne
zbiory pani Ireny Gilert.

Zdjęcie przedstawia młodego
rowerzystę na ulicy Nowa Kolonia 
w Jemielnicy. Prywatne
zbiory pana Józefa Hajduka.

Mieszkańcy Mieszkańcy
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Zdjęcie przedstawia koszenie zboża podczas żniw przez T. Hajduka i zbieranie 
skoszonego zboża przez G. Hajduk. Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie z okresu II wojny światowej przedstawia grupę mężczyzn wśród
których jest T. Hajduk. Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie klasowe ze szkoły w Szczepanku. W pierwszym rzędzie drugi od prawej
S. Hajduk. Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie ślubne Marty i Józefa Jendrysik z 27.10.1919 r. 
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie przedstawia strażaków z Jemielnicy.
Prywatne zbiory Reinholda Brysch.

Zdjęcie z lat 50. XX w. przedstawia orszak weselny na czele z nowożeńcami 
Ł. i A. Jędrysikami w trakcie powrotu po ślubie z kościoła do domu weselnego. 
W tle zabudowania kompleksu pocysterskiego w Jemielnicy.
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie z 1929 r. przedstawia wieńce złożone pod pomnikiem poświęconym 
poległym w czasie I wojny światowej z Piotrówki.
Prywatne zbiory Reinholda Brysch.

Zdjęcie z 1953 r. przedstawia rodzinę Hajduk na tle Jemielnicy.
Obecnie w tym miejscu jest osiedle domków jednorodzinnych.
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Zdjęcie pamiątkowe ze śląskiego wesela. Głowa panny młodej została
przyozdobiona tzw. heklowaną ozdobą zrobioną na szydełku.
Prywatne zbiory pana Reinholda Brysch.

Na zdjęciu z 1940 r. Peter Jelitto
z Gąsiorowic w mundurze
żołnierskim. Prywatne zbiory
pana Piotra Jelito.

Zdjęcie przedstawia grupę strażaków 
i gości przed bramą remizy w trakcie 
obchodów jubileuszu 50-lecia OSP 
w Jemielnicy. Prywatne zbiory
pana Reinholda Brysch.

Zdjęcie z lat 20. XX w. przedstawia
wiejską kobietę w śląskim stroju
ludowym „po chopsku”. Prywatne
zbiory pana Reinholda Brysch.

Na zdjęciu z 1947 r. nauczyciel
szkoły w Jemielnicy Gerard Winkler. 
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Mieszkańcy Mieszkańcy
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Kościół klasztorny w Jemielnicy (niem. Himmelwitz)

Klasztor w Jemielnicy jest jednym z klasztorów na Górnym Śląsku, które 
padły ofiarą sekularyzacji. Wieś i dwór rycerski znajdują się niedaleko 
Strzelców Opolskich (niem. Groß-Strehlitz) przy drodze Strzelce Opolskie-
-Lubliniec (niem. Groß-Strehlitz-Lublinitzer Chaussee). W odniesieniu 
do klasztoru, który Triest w „Podręczniku topograficznym Górnego 
Śląska” (niem. „Topographisches Handbuch von Oberschlesien”) nazywa 
„nawet dzisiaj ozdobą miejscowości”, Lutsch w „Zabytkach sztuki rejonu 
opolskiego” (niem. „Kunstdenkmäler des Reg.-Bez. Oppeln”) stwierdza, 
że był to zawsze mało znaczący klasztor. Według Triesta ten dawny 
klasztor cystersów został założony w 1282 r. przez księcia opolskiego 
Bolesława dla 20 „braci zakonnych”, według Lutscha w 1290 r. jako filia 

klasztoru z Rud (niem. Rauden). W  szczegółowym 
opracowaniu dr Kopietza (opublikowanym w 1911 r. 
w czasopiśmie „Górny Śląsk” (niem. „Oberschlesien”) 
na temat klasztoru i jego historii przyjmuje się 
również, że klasztor cystersów w Jemielnicy 
został założony prawdopodobnie w 1282 r. przez 
Bolesława, jednego z czterech synów, dziedziców 
księcia Władysława z Opola. W 1361 r. książę Albert 
ze Strzelców Opolskich Groß-Strehlitz przekazał 
klasztorowi wsie Dąbrówka (niem. Dombrowka) 
i Wierchlesie (niem. Wierschlesch) wraz z  dwoma
młynami, łowiskiem ptaków i ryb, łąkami i lasami, 
ze wszystkimi podatkami i świadczeniami; ponadto 
opat lub sędzia kolegialny otrzymał prawo sądzenia 
wszystkich przestępstw (morderstwo, pożar, kradzież 
itp.). Wcześniej jednak, bo już w  1323 r., ten sam 
książę nadał klasztorowi wieś Łaziska (niem. Lasisk) 
z łąkami, lasami i wszelkimi prawami. Triest wspo-
mina, że klasztor został zniszczony przez husytów 
w  latach 1425-1428, ponownie zdewastowany 
po odbudowie w  czasie wojny trzydziestoletniej 
i spalony w 1733 roku. Dr Kopietz wspomina tylko 
o tym ostatnim wydarzeniu, ale podaje datę 15 kwie-
tnia 1735 r. W tej katastrofie pożarowej (za czasów 
opata Ludwiga Herde z Kożla (niem. Cosel) 
doszczętnie spłonęły w  Jemielnicy domy, budynki 
klasztorne i kościół. W tym samym roku powódź 
całkowicie zniszczyła również zbiory. Opat Ludwig 
Herde zlecił, jak pisze Triest, „znaczną rozbudowę” 
budynków, ich renowację oraz przebudowę wieży. 
Opat Eugen Misura, który kierował klasztorem 
w latach 1748-1763, kazał ozdobić malowidłami 
kaplicę Józefa, zbudowaną za czasów opata 
Malachiasza (zm. 1714). Kazał także postawić 
pomniki św. Jana Nepomucena we wsi Jemielnice 
i przy drodze do Januszkowic (niem. Januschkowitz). 
Kościół zawdzięcza mu ponadto swój duży 
dzwon. Opat jest poza tym odpowiedzialny za 
założenie gimnazjum i seminarium duchownego 
w Jemielnicy. Triest mówi o tych instytucjach 
edukacyjnych jako o uczonych szkołach, w których 
uczniowie byli kształceni do tego stopnia, że mogli 
wstąpić do kleru lub studiować na uniwersytecie. 
Biorąc pod uwagę czasy, klasztor nie był więc tak 
nieważny, jak twierdzi Lutsch w krótkim osądzie 
o „zawsze mało znaczącym klasztorze”. Gdy 
podczas sekularyzacji państwo zlikwidowało tak 
wiele kościelnych posiadłości i klasztorów, los ten 
dotknął również opactwo w Jemielnicy, o  czym 
wspomniano już na początku. W dniu 24 listo-

pada 1810 r. mnisi musieli opuścić teren, który był domem cystersów 
przez około 530 lat. Ostatni opat, Eugen Stranitzka, który urodził się 
w Strzelcach Opolskich i został wybrany na opata w 1781 roku, zmarł 
w 1821 roku. W tak zwanej „Księdze pogrzebowej” (niem. Begräbnishand-
buch) ten ostatni opat jest chwalony nie tylko za swoją pobożność, ale 
także za wielką gospodarność. Zbudował bibliotekę, browar i słodownię, 
stodoły przy drodze do Strzelców Opolskich i stajnie obok spichlerza. 
Dawne stajnie zostały przebudowane na pomieszczenia mieszkalne po 
podwyższeniu ich o górną kondygnację. Za jego rządów przebudowano 
również spichlerze w Gąsiorowicach (niem. Gonschorowitz), Rożniątowie 
(niem. Rosniontau) i Januszkowicach (niem. Januschkowitz), a także 
pałace w obu tych ostatnich dobrach klasztornych. Mimo tej znacznej 
pracy, która wymagała pieniędzy, umiał on, jak podaje wspomniana 

„Księga pogrzebowa”, „dzięki swojej pracowitości 
doprowadzić do lepszego stanu klasztor, który 
popadł w długi”. Po rozwiązaniu klasztoru pozostał 
proboszczem w Jemielnicy, gdzie z zapałem 
poświęcił się pracy nad systemem szkolnictwa. Po 
tym, jak klasztor przeszedł na własność państwa, 
Florian Langer kupił w 1817 roku Jemielnicę i Gą-
siorowice bez służb leśnych i pańszczyźnianych. 
Nowy właściciel wprowadził się do budynku 
dawnej prałatury. Urząd skarbowy zatrzymał lasy. 
W 1826 roku wsie Jemielnica i Gąsiorowice zostały 
sprzedane hrabiemu Renardowi, właścicielowi ma-
jątku Strzelce Opolskie. W następnych latach roze-
brano różne części dawnego klasztoru: w 1831 r. 
państwo nakazało rozebrać wschodnie skrzydło 
budynku prałatury, w którym znajdował się rów-
nież kapitularz zwieńczony sklepieniem, a także 
bibliotekę w ogrodzie. W 1834 roku został całko-
wicie zburzony stary młyn klasztorny, który istniał od 
założenia opactwa, a na jego miejscu wybudowano 
nowy. Jako ważny fakt dr Kopietz podaje, że w cza-
sie włamania w 1835 r. skradziono ze starego 
klasztoru różne kosztowności, m.in. pozłacaną sre-
brną koronę i prawdziwe korale z obrazu Matki 
Boskiej. Z zachowanych mniej lub bardziej cennych 
skarbów sztuki Lutsch wymienia między innymi: 
bogato rzeźbiony prospekt organowy (rokokowy), 
„wspaniale rzeźbiony stół przyścienny” obok ołta-
rza w nawie południowej (rokoko), zdobione naczy-
nia kościelne, jak kielichy, monstrancję (z 1746 r.), 
haftowane szaty itd., prószkowskie malowane fajan-
sowe wazony i trzy mszały, jeden oprawiony w skórę 
z ręcznie tłoczonymi dekoracjami z XV wieku, trzy 
z gotyckimi ozdobnymi narożnikami i klamrami. 
O kościele pogrzebowym czy Wszystkich Świętych, 
który był wcześniej kościołem parafialnym, Lutsch 
mówi, że z obecnej budowli tylko chór z żebrowo-
-krzyżowym sklepieniem pochodzi z czasów późnego 
gotyku, podczas gdy nawa została prawdopodobnie 
zbudowana na początku XVII wieku lub przynajmniej 
otrzymała w tym czasie swoje sklepienie.

Podpisy do zdjęć:
Malownicze wejście do klasztoru.
Pomnik św. Jana Nepomucena z 4 lipami, które 
mogą pochodzić z czasów budowy kościoła.
Wnętrze kościoła klasztornego
Kościół klasztorny
Stary kościół (z pierwszego okresu budowy)
Ołtarze boczne w kościele klasztornym
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Piękny widok na kościół klasztorny w Jemielnicy (niem. 
Himmelwitz).

Urocze miejsce na ziemi, które fotograf uchwycił na zdjęciu 
obok! Zza listowia starych drzew spogląda na nas piękny stary 
kościół klasztorny w Jemielnicy. (Warto zaznaczyć, że historia 
tego klasztoru została szczegółowo opisana i pokazana na 
kilku ilustracjach w „Górnym Śląsku w obrazach” nr 13 z 23 
marca 1928 r.). Czujemy się przeniesieni w tę piękną samotnię 
i wsłuchujemy się w to, co wieże kościoła klasztornego opo-
wiadają o niemieckich mnichach, którzy przed wiekami przy-
nieśli niemiecką kulturę na to pustkowie, zagospodarowując je 
pracowicie; rozmyślamy nad szmerem starych drzew, których 
tajemniczych opowieści wysłuchało już wiele pokoleń; słyszy-
my żwawy poszmer fal strumienia połyskujących srebrem 
w promieniach słońca, które każą nam marzyć o stawaniu się 
i przemijaniu, przychodzeniu i odchodzeniu, o znikomości i wie-
czności. I wobec uroku tej niespiesznej natury staje się jasne 
i prawdziwe to, co powiedział kiedyś Garve w swoich pismach 
filozoficznych: „(...) kiedy człowiek jest codziennie otoczony 
wytwornością i blaskiem oraz dziełami sztuk tworzącymi luksus, 
staje się obojętny na tę przyjemność, która w końcu robi się bardzo 
monotonna, i uczy się tym bardziej doceniać dobro, które samo 
nigdy się nie zestarzeje – radość z niezmiennie wspaniałej natury”.

Znalazłem!

Raz szedłem lasem, 
bez celu wprost, 
nie planowałem, 
by szukać coś. 

Wtem w cieniu drzewa 
dostrzegłem kwiat, 
co piękniej świecił 
niż niebo gwiazd. 

Chciałem go zerwać, 
on do mnie rzekł, 
czy chcesz bym zwiędnął, 
i po to rwiesz? 

Więc wykopałem, 
swą dłonią kwiat, 
by nim upiększyć 
przed domem sad. 

Już puścił pędy 
i rośnie zdrów, 
tak pięknie kwitnie, 
że brak mi słów. 

Wiosna na cały rok!

I już w górę
pnie się spulchniona
grządka,
na niej w pozdrowieniu 
dzwonki,
tak białe jak śnieg;
Szafran roztacza
gwałtowny żar,
Kiełkują szmaragdy
kiełkują jak krew.

Ciekawsko prężą się 
pierwiosnki, 
psotne fiołki,
ukryte starannie;
I co jeszcze
miesza się i tka,
Wystarczy, oto wiosna,
pełnia wigoru i życia.

W. A. Goethe.

Gazeta Oberschlesien im Bild z 1933 r. 
Źródło: Biblioteka Śląska w Katowicach. 

Historia klasztoru w Jemielnicy (niem. Himmelwitz)

Minęło zaledwie 650 lat od założenia klasztoru cystersów 
w Jemielinicy, położonego 7,5 km na północny wschód od 
Strzelców Opolskich (niem. Groß Strehlitz). Periodyk „Górny 
Śląsk na zdjęciach” (niem. „Oberschlesien im Bild”) już w 1928 r. 
opublikował w nr 13 ilustrowany esej o kościele klasztornym 
w Jemielnicy, do którego nawiązują nasze dzisiejsze uwagi. 
Jemielnica staje się coraz bardziej popularnym celem wycieczek. 
Tym cenniejsze wydaje się więc przypomnienie bogatej 
w  wydarzenia przeszłości tego miejsca, które jest jednym 
z  najstarszych obiektów kulturowych w naszej ojczyźnie.          
A.H.
Klasztor cystersów w Jemielnicy założył w 1282 r. książę Bolesław 
z Opola. Wezwanych przez niego 20 mnichów z  klasztoru 
w miejscowości Rudy (niem. Rauden) wybudowało z drewna 
kościół i budynek klasztorny. Jednocześnie książe podarował 
nowemu klasztorowi 7 wsi. Po śmierci Bolesława opiekę 
nad klasztorem przejął jego syn, książę Albert ze Strzelców 
Opolskich, który przekazał mu wieś Łaziska (niem. Lasisk) 
wraz z łąkami i lasami, a następnie wsie Dąbrówka (niem. 
Dombrowka) i Wierchlesie (niem. Wierschlesch). Cystersi,
odłam zakonu benedyktynów, przekształcali nieużytki w żyzne 
pola uprawne, prowadzili własną tkalnię, garbarnię, gorzelnię 
i browar. W czasie wojen opat Misura zakładał wyższe szkoły 
i zlecał mnichom prowadzenie zajęć, ponieważ gimnazja i uni-
wersytety były zamknięte. 
W czasie wojennej zawieruchy klasztor przeżywał ciężkie 
czasy i kilkakrotnie został splądrowany. Kościół i zabudowania 
trzykrotnie ulegały spaleniu.
W najstraszliwszy sposób szaleli tu w latach 1425-1428 husyci, 
który zniszczyli wszystko i nękali mnichów tak mocno, że ci 
musieli uciekać do lasu i schronić się w stajni. Klasztorne wsie 
Łaziska, Wierchlesie i Dąmbrówka zostały tak zdewastowane 
przez ogień i miecz, że nie ostał się ani jeden dom.
W czasie wojny trzydziestoletniej sytuacja klasztoru była jeszcze 
gorsza.
Wojska Mansfelda splądrowały go całkowicie, w szczególności 
kryptę, gdzie poszukiwano skarbów. W latach 1632-1634 klasztor 
najechali Sasi, którzy uprowadzili ówczesnego opata. Klasztor 
został spalony i tak zdewastowany, że nikt nie mógł przebywać 
w budynkach. Mnisi uciekli do lasu i ukryli się przed okrucień-
stwem landsknechtów. Przez kolejne trzy lata klasztor pozosta-
wał zdewastowany i opustoszały. W 1742 r. nowo odbudowany 
klasztor musiał przez zimę żywić kompanię pruskiej piechoty.
Podczas wojny siedmioletniej klasztor został zmuszony do 
płacenia 300 guldenów miesięcznie i do oddawania oprócz 
tego naturaliów, co stanowiło w sumie kwotę 2500 guldenów. 
Obciążenie z tytułu długów stopniowo wzrastało do 24000 
guldenów. Za rządów pracowitego i roztropnego opata 
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Eugeniusza Staniczki, ostatniego z 40 opatów, udało się spłacić 
duże zadłużenie jeszcze przed kasacją klasztoru.
Klasztor był trzykrotnie niszczony przez pożar. W 1617 r. ogień 
zniszczył kościół, budynek klasztorny, cenną bibliotekę, oficynę, 
2 młyny i połowę wsi. Podobnie w 1632 r. – klasztor spłonął 
wtedy wraz z większą częścią wsi. Za trzecim razem spłonął 
budynek klasztorny, kościół, kościół pogrzebowy i cała wieś. 
Pożar szalał przez 13 dni. W chwili jego wybuchu opat Ludowic 
przebywał w posiadłości klasztornej w Januszkowicach (niem. 
Januschkowitz). 
Podobno, jak mówi stara legenda, to właśnie tam podczas 
picia pękła mu w ręce szklanka, w odpowiedzi na co opat, 
podejrzewając nieszczęście, wyruszył w drogę powrotną. Po 
drodze spotkał posłańca z hiobowymi wieściami. Dzięki datkom 
z różnych klasztorów udało się ponownie odbudować obiekt. 
W roku 1736 powodzie i nieurodzaj przyniosły w całym kraju 
katastrofę głodu. Również i tu, śmierć miała obfite żniwo. 

Zwłoki leżały w domach, bo cmentarz okazał się za mały.
Mnisi z Jemielnicy byli spowiednikami zakonnic z klasztoru 
w Trzebnicy (niem. Trebnitz).
Jedna z tych zakonnic przepowiedziała ostatniemu opatowi 
koniec klasztoru, co się potem potwierdziło. W wyniku nie-
szczęśliwego wyniku wojny 1806-1807 państwo, aby móc spłacić
swoje długi, kazało rozwiązać wszystkie klasztory i skonfis-
kować majątek kościelny. Ostatni opat, Eugeniusz Staniczka, 
pochodzący ze Strzelców Opolskich, został pierwszym 
proboszczem w Jemielnicy. Budynek klasztorny służył w czasie
wojen wyzwoleńczych jako szpital wojskowy. Przywieziono 
tu około 9000 chorych i rannych transportując ich Odrą 
z Wrocławia do Zdzieszowic (niem. Deschowitz), a stamtąd 
dalej wozami. Około 500 żołnierzy zginęło i zostało pocho-
wanych na specjalnym cmentarzu kościelnym, dzisiejszym 
„Cmentarzu francuskim”. Ponieważ pochowano tu również
ówczesnych żołnierzy francuskich, to francuscy oficerowie, 
którzy przebywali tu w czasie okupacji w 1921 r., postawili 
swoim towarzyszom kamień pamiątkowy.
Już w 1810 r. budynek klasztorny służył celom szkolnym. 
Ponieważ liczba dzieci z roku na rok wzrastała, w 1911 r. 
budynek klasztorny został przebudowany na szkołę z 6 kla-
sami i mieszkaniami dla nauczycieli. W Jemielnicy znajduje się 
szczególnie dużo zabytków z przeszłości. Liczne znaleziska 
kamiennych siekier, odłamków, urn, monet rzymskich itp. 
wskazują na to, że wieś była zamieszkana już w najdawniejszych 
czasach. W czasach Chrystusa mieszkały tu pogańskie plemio-
na germańskie (Wandalowie). Dziś Jemielnica jest popular-
nym miejscem odwiedzin ze względu na piękny krajobraz 
i zabytki historyczne. Szczególną atrakcją jest dzisiejszy 
kościół parafialny i dawny kościół klasztorny. Kościół mieści 
rzadką obfitość skarbów sztuki, obrazów artystycznych itp. 
Największym zainteresowaniem zwiedzających cieszy się 
wspaniały ołtarz główny, któremu, jak twierdzą znawcy, na 
Górnym Śląsku niewiele obiektów może dorównać.
N.

Podpisy do zdjęć:

Wnętrze dawnego kościołu klasztornego, który Triest nazywa 
„wciąż ozdobą wsi”. Niewyobrażalna obfitość skarbów sztuki 
zachwyca oko i serce odwiedzającego.
Cenne malowidła sufitowe w kościele klasztornym 
w Jemielnicy.
Cenne malowidła sufitowe w kościele klasztornym 
w Jemielnicy.
Stary kościół w Jemielnicy z pierwszego okresu budowy, 
którego mury mogą mieć ponad pół tysiąca lat.
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Klasztor Cystersów w Jemielnicy (niem. Himmelwitz)

Klasztor w Jemielnicy został założony około 650 lat temu jako 
filia klasztoru w Rudach (niem. Rauden). Liczył na początku 
20 mnichów powołanych przez księcia opolskiego. Losy opactwa 
były zmienne aż do jego sekularyzacji w 1811 r. Barokowa wieża 
z minionych stuleci, których świadectwo dają zachowane dzieła 
sztuki ze starego kościoła, do dziś z daleka wita zwiedzających 
region strzelecki.

Spojrzenie w przeszłość:
Z historii wsi i klasztoru w Jemielnicy
W pobliżu Strzelców Opolskich (niem. Groß Strehlitz), w odle-
głości 10 km w kierunku Zawadzkiego, przy lśniącej szosie leży to 
warte odwiedzenia miejsce, malowniczo otoczone po horyzont 
rozległymi lasami.
Jemielnica musiała być zasiedlona już w bardzo odległych 
wiekach. Przemawiają za tym liczne znaleziska kamiennych 

siekier, noży itp. W czasach Chrystusa mieszkali tu Wandale. 
Kiedy w okresie wędrówki ludów plemiona germańskie opu-
ściły swoją ojczyznę, miejsce to przez kilkaset lat było słabo 
zamieszkane. Poszukując w XII i XIII w przestrzeni życiowej na 
Wschodzie, niemieccy chłopi uczynili z Jemielnicy ważne miejsce 
(1225). Święty Wojciech, biskup praski (956 r. – 997 r.) miał 
w swoich podróżach misyjnych odwiedzić Jemielnicę, aby głosić 
Słowo Boże pogańskim ludom germańskim. Zgodnie z legendą 
Święty rzucił posąg bożka Tyr do pobliskiego stawu.
Metalowa figurka człowieka znaleziona w 1664 roku miała być 
bożkiem, ale według nowych badań przedstawia landsknechta. 
Uważa się również, że dawny kościół parafialny, obecnie kościół 
pogrzebowy, został zbudowany w czasach Świętego. W 1737 
roku święto Wojciecha zostało podniesione do rangi specjalnego 
święta.
Klasztor cystersów w Jemielnicy został założony w 1282 
roku za sprawą księcia opolskiego Bolesława, który wezwał 
tutaj 20 mnichów z klasztoru w Rudach. Oni to wybudowali 
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drewniany kościół i klasztor. Założyciel przekazał klasztorowi 
wsie Jemielnica (Himmelwitz), Rożniątów (niem. Rosniontau), 
Kadłubiec (niem. Kadlubietz), Gogolin (niem. Gogolin), Malinie 
(niem. Malinie), Księży Las (niem. Xiondsias) i Koszęcin (niem. 
Koschentin). Ponadto klasztor miał także dostawać dziesięcinę 
od 17 innych wsi. 
Co znamienne, pierwszy opat klasztoru nosił imię Germanus.
W 1323 r. książę Albert ze Strzelców Opolskich, syn księcia 
Bolesława, przekazał klasztorowi wieś Łaziska (niem. Lasisk) 
ze wszystkimi łąkami i lasami, wszystkimi przywilejami, wol-
nościami i prawami. Kolejnego daru dokonał rycerz Wilhelm 
Czeski w 1342 r., przekazując klasztorowi 10 hub (przyp. tłum.: 
1 huba pruska= 16,5 ha) ziemi i duży staw w pobliżu Łagiewnik 
(niem. Lagiewnik).
Dzieje klasztoru były tragiczne.
Trzy razy – w latach 1617, 1632 i 1733 – znalazł się on w pożodze. 
W 1733 r. oprócz budynku klasztoru spalił się także kościół, 
kościół pogrzebowy i większa część wsi. Ogień szalał przez 
trzynaście dni.
Oczywiście w wyniku tej katastrofy klasztor całkowicie zubożał 
i mógł zostać odbudowany – w 1740 r. – tylko z pomocą z zew-
nątrz. Szczególnie zasłużył się tu klasztor w Krzeszowie (niem. 
Grüssau).
Klasztor i jego mieszkańcy zostali także boleśnie dotknięci przez 
choroby i głód. W 1680 r. w pobliskich Gąsiorowicach (niem. 
Gonschiorowitz) szalała zaraza, która rozprzestrzeniła się 
również na Jemielnicę.
Zginęło wielu mieszkańców. Potężne powodzie i nieurodzaj 
spowodowały w 1736 roku suszę i głód. Stary cmentarz nie był 
w stanie pomieścić zmarłych, chowano ich więc poza terenem 
wsi, np. na Zawodziu, na tzw. Cmentarzu francuskim.
Klasztor istniał przez 528 lat i miał w tym czasie 40 opatów.
Opat Nucius był znanym uczonym, poetą i muzykiem. Opat Ma-
taxias zbudował kaplicę św. Józefa w 1710 roku. W 1756 r. opat 
Misure postawił w środku wsi pomnik św. Jana – obecnie stoi on 
pod potężnymi lipami. Ten sam opat był również założycielem 
szkoły łacińskiej i szkoły ludowej. Szkoła ludowa znajdowała 
się około 1810 roku w obecnej stodole parafialnej. Pierwszym 
nauczycielem był tam Thomas Scharff. Zajęcia odbywały się 
tylko w zimie.
Nieszczęsna wojna z lat 1806/07 przyniosła rozwiązanie 
klasztoru (sekularyzacja w 1810 r.). Wsie należące do klasztoru, 
w liczbie 6, zostały skonfiskowane i sprzedane.

Podpis zdjęcia:

Częściowy widok na Jemielnicę z lotu ptaka

Jemielnica – wieś rodzinna o tysiącletniej historii i ponad 
500-letniej tradycji klasztornej.

Legenda głosi, że kamień węgielny budynku został położony 
w czasach Świętego Wojciecha z Pragi (zm. 997 r.).
(urwany tekst) Nawet insygnia opata, srebrne naczynia, 
kosztowności, pieniądze czy naczynia kościelne, kielichy i mon-
strancje musiały (urwany tekst) 19 mnichów zmuszonych było 
opuścić klasztor na Wielkanoc 1811 roku.
Ostatni opat, Eugeniusz Stanizka, mieszkaniec Strzelców Opo-
lskich, został pierwszym proboszczem w Jemielnicy.
W czasie wojen wyzwoleńczych klasztor służył jako szpital 
wojskowy, przebywało tu 9000 chorych i rannych, ponad 500 
zmarło i zostało pochowanych na tzw. Cmentarzu francuskim.
Każdy, kto dziś odwiedza kościół, jest uderzony pięknem
i bogactwem skarbów sztuki.
Szczególne zasługi dla zachowania zabytków sztuki położył 
obecny proboszcz parafii, Bacia. Oprócz ołtarza głównego, 

kościół zdobi 15 ołtarzy bocznych. Wszystkie rzeźbione w drew-
nie figury mają dużą wartość artystyczną, podobnie jak niektóre 
ołtarze. Kilka z nich przypisuje się Willmannowi. 
Kościół zdobią potężne malowidła ścienne, sceny z życia 
klasztornego itp. Niestety wiele cennych starych obrazów 
spłonęło przed laty. W kaplicy św. Józefa znajdują się kolejne 
3 ołtarze, ołtarz św. Józefa jest dziełem Willmanna. W tej kaplicy 
znajduje się również krypta mnichów.
Około 60 mnichów, rozpoznawalnych jeszcze po białych 
szatach i czarnych, zapinanych butach, śpi tu snem wiecznym. 
Na trumnie ostatniego opata znajduje się krzyżak.
Poznaliśmy więc krótko Jemielnicę i prześledziliśmy jej losy. 
Położenie wsi przy dużym, wspaniałym stawie, a także cudowny 
kościół z jego spokojem i przypomnieniem o wieczności zachęca 
wielu gości do odwiedzenia Jemielnicy. To okazja do zapoznania 
się z pięknym kawałkiem Górnego Śląska.

Opisy zdjęć:

Widok na piękny, wysoki kościół parafialny z barokowym 
ołtarzem. Kościół zaprojektowany jako sklepiona na całej 
powierzchni trójnawowa bazylika z przyporami, datuje się na 
koniec średniowiecza. Ze ścian spoglądają na obserwującego 
potężne obrazy. Rzeźbione drewniane figury świętych mają 
wysoką wartość artystyczną.
Bardzo stary kościół parafialny, obecnie Kościół pogrzebowy 
Wszystkich Świętych, który pochodzi częściowo jeszcze z cza-
sów późnego gotyku. Nawa głównej datowana jest na początek 
XVII wieku.
Pomnik bohatera
Tutaj uczą się dziś strzelcy ABC ...
Domy wybudowane na modłę frankońską
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Protokół odnowienia granicy pomiędzy lennymi dobrami Koźle rodziny 
von Plettenbergów a należącymi do klasztoru cystersów w Himmelwitz 
(ob. Jemielnica, pow. Strzelce Opolskie) dobrami Januszkowice 
i Raszowa podpisany 23.09.1740 r. 

Udostępniony za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, oryginał 
przechowywany w Książnicy Cieszyńskiej (sygn. SZ DD IX 41/31).
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Kondukt pogrzebowy po śmierci Marii Gruszki. 
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduk.

Mały Józik Hajduk na snopku owsa podczas żniw w 1959 r. 
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduk.

Parafianie z Jemielnicy na pielgrzymce w Bardzie Śląskim. 
Pierwsza od lewej – Emilia Hajduk. Prywatne zbiory pana Józefa Hajduk.

Wycieczka z FMR „Pionier” w Strzelcach Opolskich do Wieliczki. Na zdjęciu 
z 1980 r. można doszukać się mieszkańców Jemielnicy i Gąsiorowic. 
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduk.

Uczennice z Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelcach Opolskich. 
Druga od prawej Irena Hajduk, zdjęcie z 1969 r. 
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduk.

Kombajn Vistula w akcji na polu podczas żniw w 1977 r. 
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduk.

Na zdjęciu z lat 30. XX w. nowożeńcy ze swoją drużyną podczas wesela. 
Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Pamiątkowa fotografia  nowożeńców z lat 30. XX wieku. 
Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Zdjęcie weselne z 1950 r. przedstawiające  nowożeńców z gośćmi na tle domu 
weselnego. Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Bernard Hajduk w marynarskim 
mundurze podczas służby wojskowej 
w latach 1971-1973. Prywatne zbiory 
pana Józefa Hajduk.

Na zdjęciu z lat 60. XX w. motocyklista 
z dziewczynką ruszają w drogę na 
motocyklu. Prywatne zbiory pani 
Teresy Keller.

Fotografie mieszkańców Fotografie mieszkańców
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Wyjazd furmanką na pole po snopy zboża podczas żniw w latach 70. XX wieku. 
Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Dom w Barucie przy obecnej ulicy Wiejskiej 30 na zdjęciu pochodzącym z lat 
30. XX wieku. Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Motorower „Jawa”, potocznie zwany „Jawką” potrafił sprawić frajdę dzieciom. 
W latach 80. XX wieku był bardzo popularnym środkiem transportu. Prywatne 
zbiory pani Teresy Keller.

Zdjęcie z 1959 r. prezentujące struganie drewna na jednym z podwórek 
w Barucie. Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Zdjęcie z I Komunii Świętej z 1942 r. 
Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Zdjęcie z 1949 r., pamiątka I Komunii Świętej Käthe. 
Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Zdjęcie z lat 30. XX wieku, przedstawia I Komunię Świętą w rodzinie Kołodziej. 
Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Na zdjęciu z uroczystości Bożego Ciała w 1956 r. Marta, Łucja, Zofia i Marta 
z figurą Matki Boskiej, którą nosiły w procesji. 
Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Zdjęcie z 1958 r. przedstawiające 
dziewczynkę w wózku spacerowym. 
Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Dziewczynka ze swoją zabawką na 
zdjęciu z 1959 r. Prywatne zbiory pani 
Teresy Keller.

Zdjęcie z czasów II wojny światowej 
przedstawia żołnierza Józefa Kołodziej, 
który poległ w Rosji. Prywatne zbiory 
pani Teresy Keller.

Na zdjęciu z lat 60. XX wieku rodzina 
Kołodziej ze swoim „siwkiem” na tle 
zabudowań gospodarczych. Prywatne 
zbiory pani Teresy Keller.

Zdjęcie z 1940 r. wykonane na pamiątkę I Komunii Świętej. Na zdjęciu brakuje ojca, 
który w tym czasie jako żołnierz walczył na froncie podczas II wojny światowej. 
Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Fotografie mieszkańców Fotografie mieszkańców
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Zdjęcie z lat 70. XX w. przedstawiające procesję dochodzącą do kapliczki 
w Barucie. Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Na zdjęciu z lat 50. XX w. przedstawiono gospodynię pompującą wodę 
ze studni. Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Typowe wiejskie podwórze w Barucie na zdjęciu z lat 50. XX w. 
Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Zdjęcie z lat 60. XX wieku przedstawia gospodynię pompującą wodę ze studni 
z pomocą ręcznej pompy. Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Pamiątkowe zdjęcie weselne Marty i Henryka z 27.05.1957 r. 
Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Zdjęcie z 1956 r. przedstawiające młodą parę Cecylię i Wilhelma wraz 
z drużyną. Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Zdjęcie weselne z 23.10.1954 r. przedstawiające nowożeńców Otylię i Gerharda 
z gośćmi. Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Zdjęcie z lat 50. XX wieku przedstawiające rodzinę ze swoim koniem przed 
wyjazdem na uroczystość rodzinną. Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Zdjęcie wykonane w 1955 r. 
przedstawia pracę gospodyni na 
przydomowym polu. Prywatne zbiory 
pani Teresy Keller.

Na zdjęciu z lat 50. XX w. 
przedstawiono gospodynię wywożącą 
na taczce obornik z obory. Prywatne 
zbiory pani Teresy Keller.

Na zdjęciu z lat 50. XX w. 
przedstawiono gospodynię z wiadrem 
przed budynkiem gospodarczym.  
Prywatne zbiory pani Teresy Keller.

Zdjęcie z lat 70. XX wieku 
przedstawiające procesję w trakcie 
uroczystości Bożego Ciała. Prywatne 
zbiory pani Teresy Keller.

Fotografie mieszkańców Fotografie mieszkańców

Zdjęcie z 1932-1933 r. z prawej strony siedzą Max Burczek i Marta Burczek. 
Prywatne zbiory pani Jadwigi Fuhl.

Zdjęcie z lat 70. XX w. przedstawiające procesję wracającą z Jemielnicy do 
kapliczki w Barucie. Prywatne zbiory pani Teresy Keller.
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Rok 1960, ul. Wiejska w Jemielnicy, przy rowerze Jan Fuhl, obok niego konna 
snopowiązałka zwana po naszemu „bindrem”. Prywatne zbiory pani Jadwigi 
Fuhl.

Zima w 1980 r. Na zdjęciu Marta Burczek, Maria Hadamik i Aniela Hadamik. 
Prywatne zbiory pani Jadwigi Fuhl.

Na zdjęciu z 1985 r. Jadwiga Fuhl, Elżbieta Burczek, Edyta Burczek i inni z grupy 
jemielnickiej podczas pieszej pielgrzymki do Częstochowy. 
Prywatne zbiory pani Jadwigi Fuhl.

Pielgrzymka do Częstochowy w 1985 r. – grupa z Jemielnicy. W pierwszym 
szeregu druga z prawej Jadwiga Fuhl. Prywatne zbiory pani Jadwigi Fuhl.

Na zdjęciu wykonanym zimą 1980 r. Aniela Hadamik. 
Prywatne zbiory pani Jadwigi Fuhl.

Zdjęcie ślubne z 1932 r. Gertrudy 
i Józefa Fuhl. Prywatne zbiory pani 
Jadwigi Fuhl.

Na zdjęciu z 25.03.1958 r. Klara Pyka 
i Alfred Burczek obok odświętnego 
bałwana. Prywatne zbiory pani 
Jadwigi Fuhl.

Na zdjęciu z lat 40. XX wieku Alicja Mendla i Marta Burczek na Zawodziu. 
Prywatne zbiory pani Jadwigi Fuhl.

Na zdjęciu z 1961 r. pierwszoklasiści Richard i Józef Fuhl z tytami. 
Prywatne zbiory pani Jadwigi Fuhl.

Rodzina Fuhl na zdjęciu z lat 30-40. 
XX wieku. Prywatne zbiory pani 
Jadwigi Fuhl.

Marta Dyla na zdjęciu u fotografa 
w 1925 r. Prywatne zbiory pani 
Jadwigi Fuhl.

Fotografie mieszkańców Fotografie mieszkańców

Lata przedwojenne. Marta Burczek z Alicją Mendla i jej synem Gothardem 
z Katowic na wozie zaprzężonym w krowy. Alicja Mendla zginęła podczas 
II wojny światowej w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. 
Prywatne zbiory pani Jadwigi Fuhl.
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Zdjęcie pocztówkowe Kazimierza Wydry wykonane w Sosnowcu 
w dniu 17.12.1941 r. Prywatne zbiory pani Bronisławy Latochy.

Na zdjęciu pocztówkowym z 1946 r., wykonanym w Bostonie, Stanisław Wilk, 
który wraz z 50. kolegami jachtem własnej konstrukcji uciekli z przymusowych 
robót z Niemiec. Prywatne zbiory pani Bronisławy Latochy.

Zdjęcie z 1929 r. wykonane we Lwowie. Na zdjęciu studentki Konserwatorium 
Lwowskiego Goliczówne – kuzynki Eugenii Wilk oraz Kazimierz Wydra, student 
Politechniki Lwowskiej. Prywatne zbiory pani Bronisławy Latochy.

Na zdjęciu z 1894 r. Józef Wydra 
w mundurze polowym wojska 
austrowęgierskiego. Prywatne zbiory 
pani Bronisławy Latochy.

Kazimierz Wydra na zdjęciu do 
dowodu osobistego z 1952 r. 
Prywatne zbiory pani Bronisławy 
Latochy.

Kazimierz Wydra na zdjęciu 
z 31.01.1942 r. wykonanym 
w Hanowerze. Prywatne zbiory 
pani Bronisławy Latochy.

Zdjęcie z pierwszej Komunii Świętej 
Stanisławy Stojanowskiej. Prywatne 
zbiory pani Bronisławy Latochy.

Kazimierz Wydra na zdjęciu z 1947 r. 
wykonanym w Hanowerze. Prywatne 
zbiory pani Bronisławy Latochy.

Zdjęcie Stanisława Wilka wykonane 
w USA (Pensylwania, Reading). 
Prywatne zbiory pani Bronisławy 
Latochy.

Fotografie mieszkańców Fotografie mieszkańców

Pamiątka ślubna z 1930 r., na zdjęciu Anna Wydra. 
Prywatne zbiory pani Bronisławy Latochy.

Zdjęcie z 1953 r. – pamiątka I Komunii 
Świętej Janiny Noga. Prywatne zbiory 
pani Bronisławy Latochy.

Na zdjęciu z 1937 r. Kazimierz Wydra – 
pracownik urzędu w Złoczowie 
w województwie tarnopolskim. 
Prywatne zbiory pani Bronisławy 
Latochy.

Na zdjęciu z 1897 r. Antoni Wilk
(z lewej) z kolegą w mundurach wojska 
austrowęgierskiego. Prywatne zbiory 
pani Bronisławy Latochy.

Jan Wilk z narzeczoną Eugenią (z lewej)
i jej koleżankami. W dniu 31.08.1939 r. 
podczas spaceru został zmobilizowany 
do jednostki wojskowej w Złoczowie. Pry-
watne zbiory pani Bronisławy Latochy.
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Na zdjęciu z lat 60. XX wieku zespół mandolinistów pod dyrekcją Teofila 
Cwynara, działający przy Szkole Podstawowej w Piotrówce. 
Prywatne zbiory pani Danuty Galas.

Mieszkańcy Barutu przed kościołem parafialnym w Jemielnicy. Do kościoła 
przyjechali na rowerach. Prywatne zbiory pani Käthy Mrass.

Fotografie mieszkańców Fotografie mieszkańców

Zdjęcie weselne z 29.12.1959 r. Kazimierza Wydry i Józefy ze swoimi gośćmi.  
Prywatne zbiory pani Genowefy Bielkiewicz.

Zdjęcie ślubne z 29.12.1959 r. Kazimierza Wydry z Józefą. 
Prywatne zbiory Genowefy Bielkiewicz.

Na zdjęciu Michał Wydra z rodziną. Zdjęcie paszportowe, obowiązujące 
w czasie trzeciego kursu repatriacyjnego ze Związku Radzieckiego do Polski. 
Prywatne zbiory pani Genowefy Bielkiewicz.

Na zdjęciu z 1982 r. Danuta Galas 
jako absolwentka fizjoterapii. 
Prywatne zbiory pani Danuty Galas.

Na zdjęciu z 1975 r. Danuta Galas jako 
licealistka z LO w Strzelcach Opolskich. 
Prywatne zbiory pani Danuty Galas.

Kazimierz Wydra na zdjęciu z 1944 r. wykonanym w Hanowerze. 
Prywatne zbiory pani Bronisławy Latochy.

Na zdjęciu z 1970 r. Bronisława Wilk 
w mundurku Liceum 
Ogólnokształcącego w Strzelcach 
Opolskich. Prywatne zbiory pani 
Bronisławy Latochy.

Zdjęcie Kseni Wydry (babci Bronisławy 
Latochy) po powrocie z Syberii 
w 1947 r. Prywatne zbiory pani 
Bronisławy Latochy.

Na zdjęciu z 1939 r. Jan Wilk 
w mundurze Armii Polskiej. Prywatne 
zbiory pani Bronisławy Latochy.

Kazimierz Wydra na zdjęciu z 1958 r. 
wykonanym w Toronto. 
Prywatne zbiory pani Bronisławy 
Latochy.
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Na zdjęciu z 1934 r. grupa dzieci przed przedszkolem w Barucie. Prywatne 
zbiory pani Käthy Mrass.

Na zdjęciu z 1924 r. grupa uczennic z „Anna Schule” w Strzelcach Opolskich, 
pierwsza z przodu Dorothea Zwiór. Prywatne zbiory pani Marii Danch.

Na zdjęciu z 1932 r. Srebrne Wesele Anny i Ignatza Zwiór. 
Prywatne zbiory pani Marii Danch.

Na zdjęciu z 1912 r. sklep masarski prowadzony przez Johanna Krawtza. 
Prywatne zbiory pani Marii Danch.

Fotografie mieszkańców Fotografie mieszkańców

Na zdjęciu z około 1940 r. lauba 
leśniczówki w Barucie. Prywatne 
zbiory pani Käthy Mrass.

Ogródek w leśniczówce w Barucie. 
Prywatne zbiory pani Käthy Mrass.

Na zdjęciu z 1913 r. Złote Gody w rodzinie Oblonczyk. 
Prywatne zbiory pani Käthy Mrass.

Na zdjęciu z 1924 r. uczennice „Anna Schule” w Strzelcach Opolskich. Czwarta 
od prawej Dorothea Zwór, która poślubiła w 1925 r. Edwarda Krawtza 
i zamieszkała w Jemielnicy przy  ul. Wiejskiej 51. „Anna Schule” prowadzona 
przez zakonnice, przysposabiała młode dziewczyny do prowadzenia kuchni 
przed zamążpójściem. W szkole dziewczyny uczyły się gotowania i pieczenia. 
Prywatne zbiory pani Marii Danch.

Na zdjęciu z 1927 r. rodzina Krawietz,
Johann Krawietz, Edmund Krawietz, 
Dorothea Krawietz i Johann Krawietz, 
zamieszkała przy obecnej ul. Wiejskiej 
51 w Jemielnicy. Prywatne zbiory pani 
Marii Danch.

Na zdjęciu ślubnym Dorthea Zwiór 
i Edward Krawietz, 20.11.1925 r. 
Prywatne zbiory pani Marii Danch.

Na zdjęciu z około 1940 r. leśniczówka w Libenhain (Barut). 
Obecnie ul. Wiejska 43 w Barucie. Prywatne zbiory pani Käthy Mrass.

Na zdjęciu z około 1940 r. wnętrze leśniczówki w Libenhain (Barut). 
Prywatne zbiory pani Käthy Mrass.

Na zdjęciu z około 1952 r., topienie Marzanny w Barucie. 
Prywatne zbiory pani Käthy Mrass.
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Wyjazd Ochotniczej straży Pożarnej w Gąsiorowicach na Zawody Strażackie. 
Prywatne zbiory pana Konrada Szłapy.

Zdjęcie dzwonów kościelnych (kościół parafialny w Jemielnicy pw. WNMP), 
zdjęcie z 1957 r. Prywatne zbiory pani Gertrudy Przybyła.

Poświęcenie dzwonów kościelnych (kościół parafialny w Jemielnicy 
pw. WNMP), zdjęcie z 1957 r. Prywatne zbiory pani Gertrudy Przybyła.

Zdjęcie rodzinne państwa Marek przed domem w 1932 r. 
Prywatne zbiory pani Elżbiety Daniła.

Zdjęcie rodzinne państwa Marek z 1949 r. 
Prywatne zbiory pani Elżbiety Daniła.

Zdjęcie weselne przez salą Guss w Gąsiorowicach z 1938 r. 
Prywatne zbiory pani Elżbiety Daniła.

Otwarcie szkoły w Gąsiorowicach 1936 r. Prywatne zbiory pani Elżbiety Daniła.

Fotografie mieszkańców Fotografie mieszkańców

Zdjęcie przed domem szewca 
w Jemielnicy, obecnie ul. Nowa 
Kolonia. Prywatne zbiory pani 
Gertrudy Przybyła.

Zdjęcie ślubne pani Marty Marek 
z 03.07.1923 r. Prywatne zbiory pani 
Elżbiety Daniła.

Widok na staw w Gąsiorowicach, potocznie nazywany „matejowy”. 
Prywatne zbiory pana Konrada Szłapy.

Na zdjęciu z pierwszej Komunii Świętej z dnia 04.05.1914 r. Maria Zwiór 
z siostrą. Prywatne zbiory pani Marii Danch.

Widok na staw w Gąsiorowicach, potocznie nazywany „matejowy”. 
Prywatne zbiory pana Konrada Szłapy.
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Prywatne zbiory pani Elżbiety Daniła. Prywatne zbiory pani Elżbiety Daniła.

Prywatne zbiory pani Elżbiety Daniła.

Prywatne zbiory pani Elżbiety Daniła. Prywatne zbiory pani Elżbiety Daniła.

Prywatne zbiory pana Bogusława Kolibaba Prywatne zbiory pana Bogusława Kolibaba

Fotografie mieszkańców Fotografie mieszkańców

Prywatne zbiory pani Elżbiety Daniła. Prywatne zbiory pani Elżbiety Daniła.

Prywatne zbiory pani Elżbiety Daniła. Prywatne zbiory pani Elżbiety Daniła.Zdjęcie ślubne rodziców pani Marty Marek z 1923 r. 
Prywatne zbiory pani Elżbiety Daniła.

Zdjęcie z wesela z 1964 r. Prywatne zbiory pani Elżbiety Daniła.

Prywatne zbiory pani Elżbiety Daniła. Prywatne zbiory pani Elżbiety Daniła.
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Prywatne zbiory pani Hildegardy Drzymały. Prywatne zbiory pani Krystyny Szymeczek.

Prywatne zbiory pani Krystyny Szymeczek. Prywatne zbiory pani Krystyny Szymeczek.

Prywatne zbiory pani Krystyny Szymeczek. Prywatne zbiory pani Krystyny Szymeczek.

Fotografie mieszkańców Fotografie mieszkańców

Prywatne zbiory pana Bogusława Kolibaba

Prywatne zbiory pani Hildegardy Drzymały Prywatne zbiory pani Hildegardy Drzymały
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Prywatne zbiory pana Bernarda Ochmann. Prywatne zbiory pana Bernarda Ochmann.

Prywatne zbiory pani Urszuli Kałki.

Prywatne zbiory pani Urszuli Kałki. Prywatne zbiory pani Urszuli Kałki.

Prywatne zbiory pani Urszuli Kałki.

Fotografie mieszkańców Fotografie mieszkańców

Prywatne zbiory pani Urszuli Kałki. Prywatne zbiory pani Urszuli Kałki.

Prywatne zbiory pani Krystyny Szymeczek. Prywatne zbiory pana Bernarda Ochmann.

Prywatne zbiory pani Krystyny Szymeczek. Prywatne zbiory pani Krystyny Szymeczek.
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Prywatne zbiory pani Urszuli Kałki.

Prywatne zbiory pani Urszuli Kałki. Prywatne zbiory pani Urszuli Kałki.

Fotografie mieszkańców Fotografie mieszkańców

Prywatne zbiory pani Urszuli Kałki.

Prywatne zbiory pani Urszuli Kałki.

Prywatne zbiory pani Urszuli Kałki.Prywatne zbiory pani Urszuli Kałki. Prywatne zbiory pani Urszuli Kałki.

Prywatne zbiory pani Urszuli Kałki.



W rozdziale dotyczącym czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej znajdują się:
Karty z Księgi Honorowej założonej w 1973 roku. Księga w założeniu miała być swego rodzaju kroniką 
posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Jemielnicy. Ostatecznie w księdze zostały odnotowane tylko 
posiedzenia z lat 1973-1974. 1 stycznia 1973 roku została powołana do życia Gmina Jemielnica. 
W latach 1973-1990 była jednostką administracji rządowej na czele z Gminną Radą Narodową 
w Jemielnicy oraz Naczelnikiem Gminy Jemielnica. Po zmianach ustrojowych na przełomie lat 80/90. 
XX wieku, od 1990 roku do dziś, Gmina Jemielnica jest jednostką samorządu terytorialnego na czele 
z Radą Gminy w Jemielnicy i Wójtem Gminy Jemielnica. Pierwszym Naczelnikiem Gminy Jemielnica 
został w 1973 roku Paweł Sonsala.
Projekt Przebudowy Zabytkowego Spichlerza na budynek kinowy, maj 1975 r. Zachowała się pełna 
dokumentacja projektowa kina, które miało powstać na miejscu spichlerza znajdującego się 
w  pocysterskim kompleksie kościelno-klasztornym w Jemielnicy. W latach 70. XX wieku krążyła 
wśród mieszkańców plotka na temat budowy kina w Jemielnicy. Kino miało powstać w sąsiedztwie 
kościoła po to, aby odciągnąć wiernych od uczestnictwa w nabożeństwach. Filmy miały być 
wyświetlane w godzinach nabożeństw.
Wycinki z gazety „Trybuna Opolska” zawierające bardzo ciekawe informacje na temat bieżących 
spraw jakie toczyły się w Jemielnicy w czasach Gierka, tj. w latach 70. XX wieku.

Polska Rzeczpospolita 
Ludowa 
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Wycinki z gazety Trybuna Opolska, pochodzące z lat 1970-1978. 
Źródło: Gmina Jemielnica

Trybuna Opolska Trybuna Opolska86 87
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Projekt Przebudowy Zabytkowego Spichlerza na budynek kinowy, maj 1975 r. 
Źródło: Gmina Jemielnica. 

Projekt przebudowy Projekt przebudowy88 89
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Księga Honorowa Księga Honorowa

Karty z Księgi Honorowej z 1973 r. Źródło: Gmina Jemielnica. 

90 91
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Rok 1955 – na podwórku domu rodziny Wypchoł przy obecnej ul. Nowa Kolonia – w środku Wincenty Niemiec, obok niego z lewej 
Hubert Michalik. W tle istniejący do dzisiaj dom rodziny Slanina (dawniej budynek dla robotników dworskich z tutejszego majątku). 
Prywatne zbiory pani Adelajdy Nocoń.

92 93Fotografie mieszkańców Fotografie mieszkańców

Luty 1957 r. – karnawał w sali „u Urbana” (na „Panderozie”) w Jemielnicy. Pierwszy z prawej – Wincenty Niemiec obok jego żona 
Gertruda Niemiec. Prywatne zbiory pani Adelajdy Nocoń.

Zdjęcia z lutego 1957 r. z karnawału w sali „u Urbana” (na „Panderozie”) w Jemielnicy.
Prywatne zbiory pani Adelajdy Nocoń.

Zdjęcia z lutego 1957 r. z karnawału w sali „u Urbana” (na „Panderozie”) w Jemielnicy.
Prywatne zbiory pani Adelajdy Nocoń.
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Sklep spożywczy w Jemielnicy przy ulicy Strzeleckiej w latach 70/80. XX wieku. 
Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Sklep spożywczy w Jemielnicy przy ulicy Strzeleckiej. 
Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Sklep spożywczy GS-u w Jemielnicy, przy ulicy Strzeleckiej, tzw. „u Sklebica”. 
Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Sklep spożywczy GS-u w Jemielnicy, przy ulicy Strzeleckiej,  tzw. „u Sklebica”. 
Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Bar GS-u w Jemielnicy przy ulicy Wiejskiej (tzw. „Panderoza”). 
Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Bar GS-u w Jemielnicy przy ulicy Wiejskiej (tzw. „Panderoza”), w latach 70/80. 
XX wieku. Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Stoisko z konfekcją w sklepie wielobranżowym GS-u przy ulicy Wiejskiej 
(tzw. „Waloszkownia”), w latach 70. XX wieku. 
Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Stoisko z tekstyliami w sklepie wielobranżowym GS-u przy ulicy Wiejskiej 
(tzw. „Waloszkownia”), w latach 70. XX wieku. 
Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Fotografie mieszkańców Fotografie mieszkańców

Sklep spożywczy przy ulicy Wiejskiej w Jemielnicy. 
Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Sklep spożywczy przy ulicy Wiejskiej w Jemielnicy. 
Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Drużyna LZS Jemielnica z początku lat 60. 
Prywatne zbiory pana Józefa Hajduka.

Sklep spożywczy w Jemielnicy przy ulicy Strzeleckiej, tzw. „u Sklebica”. 
Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.
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Duża sala w barze GS-u w Jemielnicy przy ulicy Wiejskiej (tzw. „Panderoza”). 
Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Zebranie Przedstawicieli Członków GS-u w Jemielnicy. 
Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Fotografie mieszkańców

Stoisko z obuwiem w sklepie GS-u przy ulicy Wiejskiej (tzw. „Waloszkownia”), 
w latach 70. XX wieku. Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Sklep tekstylno-obuwniczy przy ul. Strzeleckiej, w latach 70. XX wieku. 
Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Obchody 40-lecia istnienia GS-u w roku 1987. Na zdjęciu przemawia Wiesław 
Łągiewka – Naczelnik Gminy Jemielnica, z lewej Ginter Krupa – Prezes Gminnej 
Spółdzielni Chłopskiej w Jemielnicy. Prywatne zbiory pani Reginy Pyttel.

Plac przed barem GS-u w Jemielnicy przy ulicy Wiejskiej (tzw. „Panderoza”) 
w czasie obchodów 40-lecia GS-u, w latach 80. XX wieku. Prywatne zbiory 
pani Reginy Pyttel.
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