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Najciekawsza wieś Jemielnica
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Wieś Jemielnica usytuowana 
jest w: gminie Jemielnica, 
powiecie strzeleckim oraz 
województwie opolskim.
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Przez Jemielnicę przebiega droga wojewódzka nr 426 
Kędzierzyn – Koźle - Zawadzkie. Najbliższym węzłowym 
miastem są Strzelce Opolskie oddalone od Jemielnicy o 7 
kilometrów.



Pocysterskie co nieco 
w Jemielnicy
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Europejski szlak cysterski łączy opactwa cysterskie od
Portugalii przez Francje, Niemcy po Polskę. Jednym z
jego ogniw jest pocysterski kompleks w Jemielnicy.



XVIII wieczny zespół klasztorny w Jemielnicy (szkic F. Wernera)                            
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XVIII wieczny kompleks

cysterski w Jemielnicy.

(fragment obrazu z ołtarza

bocznego w kościele

pocysterskim).
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Cystersi na tle XVIII wiecznego kompleksu cysterskiego w Jemielnicy
(fragment malowidła na suchym tynku w kaplicy św. Józefa)
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Pocysterski kompleks kościelno-klasztorny perłą Jemielnicy 



W skład kompleksu kościelno – klasztornego wchodzą: brama z

herbem opactwa w Jemielnicy, place: klasztorny i kościelny, dom opata

(prałatura), karcer, klasztor i kościół klasztorny z widoczną na fotografii

wieżą.
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Kościół klasztorny pod wezwaniem Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny, obecnie pełni funkcję kościoła

parafialnego.
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Via salutis, czyli droga zbawienia – po obydwu jej stronach

dwa rzędy barokowych ołtarzy bocznych Georga Lehnera a

na wprost ołtarz główny Michaela Kosslera



Wnętrze kościoła i ołtarz główny w 

całej okazałości.
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Organy Jana Gotfryda Wilhelma

Schefflera z Brzegu z dwoma

prospektami i wizerunkiem św. Cecylii.
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Wnętrze kaplicy Świętego Józefa-

malowidło Johanna Wolffa i ołtarz 

z obrazem św. Rodziny autorstwa 

Michaela Wilmanna
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Krypta grobowa w kaplicy

świętego Józefa z 1714 roku
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Wieża kościoła z dzwonnicą
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Kaplicą latarniową św. Wojciecha

w dawnym ogród opata.

Według legendy początki

chrześcijaństwa w Jemielnicy

wiążą się z biskupem praskim

Wojciechem, który w 997 roku

podczas podróży misyjnej do

Prus przechodził przez naszą

okolicę i trafił na pogan, którzy

oddawali pokłon bożkowi

Tyrrusowi. Pogańskie praktyki nie

spodobały się Wojciechowi do

tego stopnia, że wrzucił posąg

bożka do stawu. Następnie ogłosił

poganom ewangelię a potem ich

ochrzcił, po czym udał się w

dalszą drogę do Prus.



Pierwszy kościół w Jemielnicy,

prawdopodobnie drewniany, powstał

w II połowie XII lub na początku XIII

wieku, niedługo po przybyciu do

Jemielnicy pierwszych kolonistów

frankońskich. Pierwsza świątynia

miała za patrona św. Jakuba

Starszego.

Kościół murowany w stylu gotyckim

pochodzi z XIV wieku. Powtórna

konsekracja kościoła pod

wezwaniem Wszystkich Świętych

miała miejsce w 1477 roku.

Jemielnica 20



Jemielnica 21

W prezbiterium kościoła do dziś

zachowało się późnogotyckie

sklepienie krzyżowo-żebrowe z

podporami.

Barokowy ołtarz główny został

podarowany kościołowi przez opata

Ludwika Herde.
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Gotycka XV wieczna polichromia nieznanego malarza

zwanego Mistrzem z Jemielnicy na ścianach prezbiterium

przedstawia sceny Męki Pańskiej oraz obrazy z życia Matki

Boskiej.



Dwa XVII wieczne ołtarze boczne autorstwa mnicha 

cysterskiego i przeora Roberta Sambuciusa
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Kompleks stawów pocysterskich
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Pocysterski kościół i klasztor oraz ich odbicie na tafli

stawu. Tajemniczy mnich w łodzi stoi na straży legend i

sekretów cysterskich.
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Pocysterskie zabudowania gospodarcze: młyn klasztorny, 

browar z piekarnią i spichlerz.



Jemielnica 27

Spichlerz i jego wnętrze przed i

po renowacji w 2014 rok.
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Jarmark Cysterski
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Raz w roku w dniu 1 maja

podczas Jarmarku Cysterskiego i

Diecezjalnego Święta Rodziny

odbywał się „Bieg po dyszkę”.



Cysterskie co nieco na rowerach po powiecie 

strzeleckim i województwie opolskim
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Skarby wiejskiej architektury w 
Jemielnicy

Jemielnica 31



Jemielnica 32

Stara osada. Wokół owalnego placu skupione są chłopskie

zagrody. Plac z jednej strony jest ograniczony zabudowaniami

kompleksu pocysterskiego a z drugiej budynkiem kościoła

Wszystkich Świętych.
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Duży dom i mniejszy wycug połączone

murowaną bramą to specyficzna cecha

starej osady.

Zwarta zabudowa wydłużonych działek

krótszym bokiem przylega do drogi.

Znajdujące się na nich budynki

mieszkalne o dwuspadowych dachach,

ustawione są blisko krawędzi tworząc

regularne pierzeje drogi. Ściany

budynków połączone ogrodzeniami w

efekcie budują charakterystyczne

wnętrze starej osady.
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.
Na placu wewnątrz starej

osady na granitowym

głazie znajduje się tablica

z historycznymi nazwami

osady począwszy od

Gemelnice (1225 r.)

przez Himmelwitz (1616

r.) do Jemielnicy (1947 r.)
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W centralnej części placu w 1756 roku staraniem opata

Eugena Misury ustawiono figura św. Jana Nepomucena z

umieszczonym na jej cokole herbem opactwa w Jemielnicy.



Warto jeszcze zobaczyć
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Przy wylocie drogi ze starej

osady znajduje się studnia

pamiętająca czasy cysterskie,

z początku XIX wieku.

Rewitalizacja studni została

przeprowadzona staraniem

Stowarzyszenia Odnowy Wsi

w Jemielnicy.
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W wiejskim krajobrazie

wyróżniają się też kapliczki

i krzyże przydrożne, które

można spotkać we wsi i na

jej obrzeżach
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Miejscem szczególnym we wsi

jest cmentarz francuski na

Zawodziu, na którym pogrzebano

w 1813 roku 500 żołnierzy

napoleońskich leczonych w

budynku klasztoru w Jemielnicy.

Część z nich zmarła w wyniku

szerzącej się epidemii tyfusu.



Kompleks pocysterski nocą w obiektywie Józefa Hajduka 
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Marek Prawy z Jemielnicy                                                     
– patron naszej szkoły podstawowej



Marek z Jemielnicy  prawdopodobnie był kowalem.

Kiedy pod koniec XVIII wieku opat cysterski Eugen Staniczka
zabronił chłopom zabierania drewna z klasztornych lasów,
Marek wystąpił w imieniu chłopów. Zagroził klasztorowi, że
jeżeli chłopi nie dostaną lepszego drewna, zrobią tak jak we
Francji i zabiorą je sobie sami. Jego wystąpienie władze
pruskie potraktowały jako zdradę i Marek został surowo
ukarany. 17 marca 1794 roku w Opolu na rynku w dzień
targowy został poddany karze chłosty.



Po roku 1945 Markowi nadano przydomek 
Prawy i okrzyknięto go bohaterem.

O Marku Prawym napisano dwie powieści: 
"O Marku Prawym z Jemielnicy" Kornelii 
Dobkiewiczowej i "W Jemielnicy sądny 
dzień" Zbigniewa Zielonki



Powstała też  "Pieśń 
o Marku Prawym" 
(nieznanego autora)



Mniej znany jest 
poemat 
Jana Baranowicza 
pod tytułem
"Pieśń o Marku 
Prawym"



Imieniem Marka 
Prawego zostały 
nazwane ulice w: 

Opolu jako:

ul. Marka z 
Jemielnicy (do 
23.10.2008: ul. 
Marka z Imielnicy

Strzelcach 
Opolskich, 
Jemielnicy i 
Barucie jako: ul. 
Marka Prawego



Jemielnica 48

Patronem byłego gimnazjum w Jemielnicy był opat

klasztoru cysterskiego w Jemielnicy Johannes

Nucius (1556 – 1620) - kompozytor wielogłosowej

muzyki chóralnej.
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Wśród dzieł kompozytora wyróżnia się motet „Salve Regina”.



Pamiątki po patronie 
gimnazjum w naszej 
szkole podstawowej



Dziękujemy za uwagę.

Piotr Michalik i Paulina Skowronek
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