


ckich. Ludność grupy dobrodzieńskiej
mieszkała w krótkotrwałych domach
prostokątnych, wznoszonych w kon-
strukcji słupowej.

   W końcu VI wieku z południa i ze
wschodu na nasze tereny zaczęli prze-
nikać Słowia-
nie. Ziemia
Dobrodzień-
ska znalazła
się w obrębie
obszaru śląs-
kich plemion
Opolan. W ro-
ku 984 w dro-
dze do Kra-
kowa  zatrzy-
mał się w Do-
brodzieniu
biskup Woj-
ciech. Zgo-
dnie ze sta-
rym zwycza-
jem każdego
roku w dniu 23 kwietnia urządza się
procesje do kapliczki św. Wojciecha.

obyt człowieka na 
Ziemi Dobrodzieńskiej

sięga II–III okresu epoki brązu (1450–
1000 lat p.n.e.), z których pochodzą
najstarsze znaleziska – przedmioty co-
dziennego użytku. W odległych czasach,

na przełomie er, Śląsk zamieszkiwały
wandalskie plemiona Silingów, które
około IV w. n. e. w większości opuściły
tę krainę. W końcu IV wieku i w pierw-
szej połowie V w. rozwijała się tu „kul-
tura dobrodzieńska”, która zasłynęła
wyrobami ceramicznymi (dzbany, bu-
tle, wiadra, misy, amfory) i metalowy-
mi (topory, oszczepy, umba, noże, ra-
dlice, okucia, brzytwy, sprzączki, igły, 
zapinki, bransolety, wisiorki i inne wy-
roby żelazne i brązowe) o cechach ger-
mańskich (gocko-gepidzkich) i sarma-
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księcia Władysława Opolczyka w 1374 r.,
natomiast dnia 21 sierpnia 1384 roku
książę Władysław II obdarował nasze
miasto wieloma przywilejami – dwiema
wioskami Ligotami wraz z wszystkimi
polami, lasami oraz dochodami. Mie-
szkańcy byli zwolnieni od wszystkich
innych powszechnych opłat, danin i ro-
bót. Żyli w skromnym nie zmąconym
przez całe lata dobrobycie.

   Z tego okresu pochodzi herb  Do-
brodzienia, który ma charakter złożo-
ny. Pół orła złotego w błękitnym polu
pobocznicy le-
wej nawiązuje
do heraldyki
opolskiej linii
Piastów śląskich,
a w czerwonym
polu poboczni-
cy prawej znaj-
duje się poło-
wa róży heraldycznej o płatkach białych
z zielonymi wypustkami.

   W końcu XIV w. na skutek konfli-
któw zbrojnych książąt opolskich z kró-
lem polskim Władysławem Jagiełło,
Dobrodzień dostał się w ręce dowo-
dzącego rycerstwem koronnym Spytka
z Melsztyna, by następnie zostać wła-
snością książąt niemodlińskich. W ro-
ku 1422 w liczącej około 100 miesz-
kańców miejscowości istniał już dwór,
którego zarządcą był Jan, właściciel fol-
warku Jeżowa z przyległościami.
   W 1452 r. wybudowano tu prawdo-
podobnie zamek warowny otoczony  

   Od zarania swych dziejów Dobro-
dzień wchodził w skład księstwa opol-
skiego, którego pierwszym księciem z li-
nii Piastów był Mieszko Plątonogi (1163–
1211). Położony przy dawnym, Śląsko–
małopolskim szlaku handlowym poja-
wił się w dokumentach już w 1267 roku,
w kilkanaście lat przed nadaniem miej-
scowemu sołtysowi Henrykowi przez
księcia opolskiego Bolesława I przywi-
lejów w 1279 roku. W 1304 r. wzmian-
kowany w Lib.Fund.Ep.Vrat. Utrwala się
nazwa miejscowości – Dobrosin (1279),
Dobradin (1300), Dobrodzin (1574),
Guttentag (1636). Na początku XIV w.
była to dość duża leżąca nad rzeczką
Nosek (obecnie Myślinka) osada, bo
w 1311 roku istniał w niej już kościół
parafialny pw. św. Marii Magdaleny, 
którego proboszczem był Bertold.

   Prawa miejskie, oparte na prawie ma-
gdeburskim otrzymał Dobrodzień z rąk
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wałami ziemnymi i ostrokołem. W tym-
że roku obdarowany Dobrodzieniem
przez księcia wielkostrzeleckiego Ber-
narda został Pan ze Skrońska – Henryk
Kranczkowski, który odebrał wsie Li-
goty i narzucił mieszczanom obowiązki
pańszczyźniane. Podobnie postępowali
późniejsi właściciele, co spowodowało
zastój w rozwoju gospodarczym mia-
sta. Mimo niekorzystnych warunków

w mieście nadal rozwijały się niektóre
rodzaje rzemiosł, a w szczególności sto-
larstwo, które z czasem stało się syno-
nimem miasta. W XV wieku istnieją
również kulturalne związki z Króle-
stwem Polskim, wielu synów miesz-
czan studiowało w Akademii Krakow-
skiej, a niektórzy z nich pełnili poważne  

funkcje, np. Maciej – syn Światosława 

z Dobrodzienia był notariuszem i oso-
bistym sekretarzem archidiakona kra-
kowskiego. Kolejnym właścicielem Do-
brodzienia był Franciszek Kalinowski, 
który również posiadał w tym czasie 
pobliską Turzę.

   Po śmierci ostatniego piastowskiego
księcia opolskiego Jana II Dobrego (1532)
leżący w księstwie opolskim Dobro-
dzień przeszedł pod zarząd Habsbur-
gów. W tym czasie posiadaczem dóbr
dobrodzieńskich był Jan I Posadowski
z Posadowa, a następnie Wacław i Jan II
Posadowski (w latach 1551–1582), Ma-
gdalena Kurtzbach, dziedziczka po Wa-
cławie Posadowskim (1582–1585), Je-
rzy Jarocki z Jaroszyna (1585–1600),
Daniel Jarocki z Jaroszyna (1610–1612),
Anna Jarocka z Jaroszyna, z domu von
Gaschin (od 1612 do 1648), która stale
zwiększała obciążenia feudalne i zapi-

KRÓTKA HISTORIA DOBRODZIENIA

10



sała się niechlubnie w legendach o Czar-
nej Damie z Dobrodzienia. 
   W 1610 roku wybudowano z kamie-
nia łupanego most dworski; jest to naj-
starszy zabytek naszego miasta.

W tym okresie miasto zostało wy-
jątkowo doświadczone na skutek wy-
darzeń i skutków wojny trzydziestole-
tniej, kiedy to Dobrodzień został  sty-
ranizowany przez udające się w kie-
runku Opola wojska króla polskiego
Zygmunta pod dowództwem Stanisła-
wa Stroinowskiego oraz przez pożar, 
który zniszczył miasto w 1625 roku.
Po raz kolejny lata ciężkiej biedy do-
tknęły mieszkańców, kiedy w 1633 ro-
ku na Śląsk wkroczyły wojska pod do-
wództwem saksońskiego generała Ar-
nima Ende oraz najwyższego dowódcy

szwedzkiego, hrabiego Thurna. Dobro-
dzień został splądrowany i spalony, a
niektórzy mieszkańcy wymordowani.
Mimo to w 1630 r. zbudowano kościół
cmentarny pw. św. Walentego i ufun-

dowano dla budującego się kościoła
pw. św. Marii Magdaleny monstrancję
w stylu gotycko-renesansowym (1650).
Z 1644 r. pochodzą wzmianki o istnie-
niu szpitala w sąsiedztwie „kościółka
Walencinka” wspieranego finansowo
przez Adama Dobrodzieńskiego, ma-
gistra sztuk wyzwolonych i filozofii, 
bakałarza teologii oraz fundatora sty-
pendiów dla ubogiej, lecz zdolnej mło-
dzieży z Dobrodzienia zdobywającej
wiedzę we Wrocławiu. W latach 1648–
1674 właścicielami Dobrodzienia byli
członkowie starego śląskiego rodu Bla-
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cha z Wielowsi i Lubia. Dnia 25 sierp-
nia 1674 Bogusław
Blacha sprzedał Do-
brodzień wraz z o-
kolicznymi wioska-
mi Janowi von Blan-
kowski.

Kolejnymi właści-
cielami miasta by-
li Bogusław Ernest
Antoni von Blan-
kowski (od 1680 do
1707) oraz Franci-
szek Karol i Jan Wa-
cław von Blankow-

ski (1707–1710), Jan Wacław von Blan-
kowski (1710–1724), a później do 1743
roku Franciszek Ludwik i Wacław La-
zar von Blankowski.
   Dobrodzień nosił wciąż na sobie pię-
tno doznanych zniszczeń – nieutwar-
dzony i nieoświetlony rynek z sześ-
cioma ciasnymi gospodami wybudo-
wanymi z odpadowego drewna, do-
my parterowe kryte gontem lub słomą,
z drewnianym, gliną oklejonym komi-
nem, kilka studni, dwie bramy miejskie.
   W 1740 r. na Śląsk wkroczyły woj-
ska króla pruskiego Fryderyka II Ho-
henzollerna. W krótkim czasie wprowa-

dził on szereg po-
ważnych zmian ad-
ministracyjnych.
Dobrodzień podle-
gał wtedy pod siód-
my departament,
którego radca wo-
jenny i podatkowy

miał siedzibę w Strzelcach Opolskich, 
a później w Tarnowskich Górach. 
   Obywatele naszego miasta wiązali
ogromne nadzieje z powstaniem „ko-
muny miejskiej”,  kiedy to 5 sierpnia
1743 roku wykupili zamek i dobra do-
brodzieńskie Franciszka Ludwika baro-
na von Blankowski. Niestety, przejęcie
własności przypadło na okres II wojny
śląskiej, mieszczanie nie zdołali właści-
wie zagospodarować swojej własności
i z powodu braku środków finanso-
wych w 1748 roku ponownie zostali
poddanymi kolejnych właścicieli  do-
brodzieńskich dóbr – przedstawicieli
rodów pruskich. Dobrodzień i okolice
należały kolejno do Bernarda Henryka
von Bornstädt i spadkobierców w la-
tach 1748–1754, następcy tronu Karo-
la Fryderyka von Schöneich-Carolath
(1754–1763), rotmistrza Michała von
Paczkowski (1764–1768), Jerzego Lu-
dwika von Dalwigk (1768–1774), Mi-
kołaja Augusta Wilhelma barona Bur-
ghaus (1774–1777), Ludwika Frydery-
ka Wilhelma hrabiego von Schlabren-
dorf (11 II –17 VII 1777), Karola Hen-
ryka hrabiego Sobeck (1777–1780),  
Feliksa Fryderyka Jana von Stümer
(1780–1789), Fryderyka Augusta księcia
Brunszwiku-Lüneburga (1789–1805),
Wilhelma Fryderyka księcia Brunsz-
wiku-Lüneburga-Oleśnicy (1805–1815)
oraz książąt Brunszwiku-Oleśnicy bę-
dących pod opieką Jerzego IV – króla
Wielkiej Brytanii i Hanoveru (1815–
1823).  W rękach książąt brunszwickich
Dobrodzień pozostawał do 1884 roku. 
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   W tym czasie dobrobyt obywateli Do-
brodzienia znacznie wzrósł. W drugiej
połowie XVIII w. wybudowano bo-
wiem na miejscu dzisiejszego parku jor-
danowskiego zakład hutniczy z wielkim
piecem pracującym w oparciu o rudę
darniową. 

   Niektórzy mieszczanie posiadali po
15–20 par koni, którymi transportowa-
no wyroby hutnicze do Odessy, Wro-
cławia, Brna, Poznania i Krakowa.
   Z tego też okresu pochodzi  powie-
dzenie „w  Oleśnie pycha, w Lublińcu
błoto, a w Dobrodzieniu złoto”. Wów-
czas Dobrodzień ilością mieszkańców
i poziomem życia wyprzedził wiele gór-
nośląskich miast. Rynek i ulice były już
wyłożone kamieniami okrąglakami.

   Dalszy rozwój miasta został zaha-
mowany, kiedy rozwinął się przemysł
na Górnym Śląsku, a Dobrodzień zo-
stał pominięty podczas budowy kolei
żelaznej łączącej okoliczne miasta. Mia-
sto utraciło swoją pozycję w ruchu tran-
zytowym i transporcie handlowym.
   Ponadto w 1846 r. wybuchł  ogrom-
ny pożar, który doszczętnie zniszczył

centralną część miasta – ratusz z sądem,
średniowieczny kościół katolicki na
rynku, probostwo z gospodarstwem
rolnym, pocztę, synagogę z 1781 roku,
dwie murowane gospody, cztery stu-
dnie, folwark dworski wraz z gorzel-
nią i wiele innych budynków (136 do-
mów i 145 zabudowań gospodarczych).
Nie spłonął jedynie drewniany baro-
kowy kościół pw. św. Walentego, bu-
dynek apteki i kilka domów na obrze-
żach miasta.
   Z pomocą dla pogorzelców pośpie-
szyli mieszkańcy okolicznych miast,
a także książę brunszwicki – właściciel
dworu oraz król pruski Fryderyk Wil-
helm IV. Początkiem odbudowy po po-
żarze było wytyczenie większego ryn-
ku z szeregiem ulic oraz zmodyfiko-
wanie średniowiecznego układu urba- 
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nistycznego miasta. W latach 1848–
1849 wybudowano w stylu neoklasy-
cystycznym m.in. ratusz oraz pałac –
siedzibę właścicieli Dobrodzienia.

Ewangelicy przy wsparciu współwy-
znawców z innych miejscowości wzno-
sili swoją świątynię w latach 1848–1851.

Kościół katolicki (1851–1855) wybu-
dowano w rynku w stylu eklektycznym
w miejscu spalonego. Pracami budo-
wlanymi kierował mistrz murarski i wi-

ceburmistrz Wawrzyniec Gonska. Po-
nadto wspólnota żydowska wybudo-
wała w 1848 r. nową synagogę, w 1850 –
dużą łaźnię, a w roku 1863 dwuklaso-
wą szkołę. 

W okresie Wiosny Ludów stacjonu-
je na terenie Dobrodzienia kompania 
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wojska i 30 huzarów. W 1858 roku dzia-
łało w mieście już siedem cechów rze-
mieślniczych.

   W 1884 roku cały majątek dobro-
dzieński przypadł w spadku królom
Saksonii.  Właścicielem został następ-
ca tronu saskiego Albert, który po ko-
ronacji w 1904 roku przybrał imiona
Fryderyk August III. Przybywał on czę-

sto do Dobrodzienia, zatrzymywał się
w swoim pałacu myśliwskim przy uli-
cy Piastowskiej. Bardzo przez wszyst-
kich lubiany, często spotykał się ze swo-
imi poddanymi. Na pamiątkę jego po-
bytu w Dobrodzieniu, po jego śmierci
w 1932 roku urzędnicy nadleśnictwa
ustawili w Rzędowicach za leśniczów-
ką duży kamień z wyrytymi literami
„FAR” (Fridericus Augustus Rex) wraz 

z koroną i napisem w jęz. niemieckim
„Ich niezapomnianemu Królewskiemu
Panu urzędnicy leśni Nadleśnictwa Do-
brodzień 1932”.

   W 1898 roku z inicjatywy saksońskiej
królowej Karoli wybudowano w Do-
brodzieniu nowy szpital, który na cześć
„anioła ubogich” nazwano „Zakładem
Królowej Karoli”.

   W 1919 roku król Fryderyk August
sprzedał część dóbr państwu i osobom
prywatnym, a na podstawie prawa pru-
skiego z 27 grudnia 1927 roku majątek
dobrodzieński został nabyty przez pań-
stwo niemieckie. Z kolei część tego na-
bytku rozparcelowano między miejsco-
wych chłopów oraz przesiedleńców
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   W latach 1906–1912 w Dobrodzie-
niu u swojej ciotki bywała Edyta Stein,
wyniesiona na 
ołtarze w roku 
1987 siostra Te-
resa Benedykta
od Krzyża.
   W czasie dzia-
łań wojennych
w I wojnie świa-
towej w latach
1914–1918  zgi-
nęło 167 męż-
czyzn powołanych do służby wojsko-
wej z Dobrodzienia. Dla uczczenia po-
ległych miasto ufundowało pomnik
z brązu (zachowany jedynie na foto-
grafiach).

   W czasie III powstania śląskiego mia-
sto było w rękach powstańców z pod-

niemieckich. W 1909 r. wybudowano
w Dobrodzieniu dużą szkołę katolicką,
do której uczęszczało ok. 450 uczniów

oraz gazownię, tzn. budynek gazow-
ni i zbiornik na gaz oraz mieszkania
i łaźnię; na terenie miasta zainstalowa-
no oświetlenie gazowe. 

   Dnia 6 XII 1913 r. otwarto jednoto-
rową linię kolejową o długości 10,8 km
łączącą Dobrodzień z Fosowskiem. 
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   Postawiono następnie budynki po-
czty i telefonu, bank, wiele budynków

mieszkalnych, zwłaszcza przy ulicy Pia-
stowskiej i Oleskiej oraz salę gimna-
styczną i kinową z pełnym wyposaże-

niem (dn. 19 VIII 1928). W 1928 roku
uruchomio-
no również 
42-metrową
wieżę ciśnień,
wodociągi i
kanalizację
oraz otwarto
Szkołę Rol-
niczą, która
nieco później
zajęła własny
budynek wraz
z internatem.

grupy „Linke”, którzy opanowali je dnia
6 maja 1921 roku.

   Po podziale Górnego Śląska, od dnia 
15 czerwca 1922 roku Dobrodzień  po-
został w granicach Niemiec – stał się
miastem powiatowym. Utworzono naj-
mniejszy w Rzeszy powiat dobrodzień-
ski, którego obszar wynosił 322,52 km2.
Na czele Powiatu Dobrodzień stał rad-
ca rządowy graf dr Matuschka, a od
28 VI 1922 – Otto Uliczka.

   Przed młodym powiatem postawio-
no poważne zadania. W 1923 roku za-
prowadzono w mieście światło elektry-
czne i wybudowano budynki starostwa,
w których również znalazł siedzibę
urząd skarbowy, katastralny i wydział
oświaty.
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przez rodzinę ostatniego grabarza i kon-
serwatora tego miejsca.

   W wyniku zlikwidowania prowincji
górnośląskiej w dniu 1 kwietnia 1939 r.
powiat dobrodzieński przestał istnieć.
Z chwilą wybuchu II wojny światowej
połączono go z powiatem lublinieckim,
który włączono do Rzeszy. W tym czasie
w okolicznych lasach stacjonowały dy-
wizje pancerne gen. Reichenau, goto-
we do uderzenia na Polskę. W okresie
wojny nie zaszły w Dobrodzieniu zna-
czące zmiany. Zginęło natomiast co naj-
mniej 318 powołanych do wojska miesz-
kańców Dobrodzienia.

   Dnia 21 stycznia 1945 r. po kilku-
godzinnym ostrzale, do miasta wkro-
czyły wojska radzieckie pod dowódz-
twem generała-pułkownika D. Gusiewa.
Wskutek działań wojennych, grabie-
ży i umyślnych podpaleń zniszczonych

   W tym czasie Dobrodzień liczył oko-
ło 3600 mieszkańców. W okresie mię-
dzywojennym działało tu kilka polskich
organizacji – Koło Związku  Polaków
w Niemczech, Koło Młodych Polaków
i Harcerzy w Niemczech,  Oddział Pol-
skiego Banku Ludowego (1935).

   Od 1935 roku rozpoczęła się potajem-
nie emigracja do USA i Szwajcarii li-
cznej społeczności dobrodzieńskich Ży-
dów. Ich wynajęte lub sprzedane skle-
py nadal funkcjonowały przez cały o-
kres wojny. W 1937 roku starostą jest
dr Wagner, a od 1938 roku – Heinrich
Wartmann. Podczas nocy kryształowej
w dn. 9–10 XI 1938 r. w Dobrodzieniu
została spalona przez członków SS i SA
żydowska synagoga i zniszczony w ryn-
ku sklep Siednerów. Cmentarz żydow-
ski położony poza miastem był syste-
matycznie dewastowany po1955 r. po
opuszczeniu domu przycmentarnego
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   Przewodniczącym Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej wybrano Teodo-

ra Walczaka. Probo-
szczem parafii pw.

 św. Marii Magdale-
ny był wtedy ks. dzie-
kan Jan Gładysz.    

   W maju 1945 ro-
ku w Dobrodzieniu
osiedliła się liczna
grupa repatriantów
z podlwowskich Barszczowic i kilka ro-
dzin z województw centralnych. W ro-
ku 1946 miasto liczyło już 3277 miesz-
kańców. Rzemieślnicy oraz pracownicy
różnych zakładów przystąpili do odbu-
dowy miasta.

Dnia 12 października 1947 r. otwarto
odbudowaną szkołę przy ulicy Oleskiej,
w której umożliwiono naukę 810 dzie-
ciom. W 1949 roku powstała Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna „Jedność” 
przejmując w użytkowanie zabudowa-

zostało 69 budynków, a 9 uszkodzonych. 

   W myśl międzynarodowych umów
i postanowień poczdamskich Dobro-
dzień znalazł się w granicach Polski,
w powiecie lublinieckim, w wojewódz-
twie katowickim.
W tym czasie było
tu zaledwie 1050
mieszkańców.
   Komendantura 
Armii Czerwonej
przekazała mia-
sto polskim wła-
dzom administra-
cyjnym w dniu
15 kwietnia 1945 r.
Komendantem zo-
stał mjr Makarow, 
a władzę przejął burmistrz Józef Ćmok.
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   Od roku 1953 rozpoczął działalność
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Do-
brodzieniu, a od 1955 roku przez ko-
lejne lata powstawały Dobrodzieńskie
Fabryki Mebli, osiedle mieszkaniowe

im. Sikorskiego, Dom Nauczyciela, o-
biekty handlowe Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” oraz basen na wol-

nym powietrzu i bloki mieszkalne przy
ulicy Solnej i Placu Wolności (1964). 

nia i grunty dworskie. We wczesnych
latach 50-tych rozpoczęto budowę blo-
ków przy północno-wschodniej pierzeji
rynku w miejscu zniszczonych budyn-
ków. Mieszkania przekazywano loka-
torom do użytku stopniowo w latach
1958–1959.

   W latach 1950–1960 wyremontowa-
no albo wybudowano szkoły w Szem-
rowicach, Bzinicy i Pludrach.
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Już w roku następnym (1972) zorgani-
zowano Ogólnopolski Turniej Brydżo-
wy o Puchar „Śnie-
żnego Płatka”, który
corocznie gromadzi
w naszym mieście
najwybitniejszych
przedstawicieli tej
dyscypliny.

W roku 1977 wybudowano stadion
przy Klubie Sportowym „Start Dobro-
dzień”. Klub sportowy w Dobrodzieniu
nieprzerwanie prowadzi swoją działal-
ność od 31 marca 1958 roku. 

W latach 1963, 1977 oraz 1982–1989
rozbudowywano etapami Zespół Szkół
Rolniczych w Gosławicach.

W 1975 roku Dobrodzień znalazł się
w województwie częstochowskim.

Wprawdzie w latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych oddano jeszcze
do użytku bloki mieszkane przy ulicy

W latach 1962–1965 budowano w Do-
brodzieniu szkołę podstawową – „Ty-
siąclatkę” przy wsparciu finansowym

Polonii Stanów Zjednoczonych, po-
mocy miejscowych
zakładów pracy o-
raz dużym zaanga-
żowaniu organiza-
cyjnym Jana Gindy,
późniejszego wielo-
letniego dyrektora
tej placówki i spo-
łecznika.

Dom Kultury otwarto 19 lipca 1971 r.
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Pieśni Regionalnej pod kierunkiem Sta-
nisława Wernera. Zespół czerpie inspi-
racje z bogatej skarbnicy folkloru ślą-
skiego z okolic Dobrodzienia, Olesna
i Lublińca.

   W wyniku obrad „okrągłego stołu”
(6 II–5 IV 1989) rozpoczął się nowy
okres w historii Pol-
ski. W czasie prze-
mian ustrojowych 
w latach 1990–1991
na stanowisko Bur-
mistrza Miasta i Gmi-
ny Dobrodzień wy-

brano Bożenę Ka-
licką. Od 30 sierp-
nia 1991 roku fun-
kcję burmistrza peł-
nił Zygfryd Seget.
Przewodniczącym

 
Rady Miejskiej zo-
stał Bernard Gaida
(1990–1998). 

W maju 1990 roku
zainicjowało  swo-
ją działalność Towa-
warzystwo Społe-
czno–Kulturalne Niemców na Śląsku

Reymonta i Chłopskiej, jednak lata na-
stępne cechował zastój w rozwoju go-
spodarczym miasta.

W roku 1980 r. grupa inicjatywna
pracowników oświaty założyła N.S.Z.Z.
„Solidarność”, który został rozwiąza-
ny z mocy dekretu o stanie wojennym
(13 XII 1981). W 1983 r. z inicjatywy
A. Franczoka powstało Dobrodzień-
skie Towarzystwo Regionalne, którego
celem zasadniczym było upowszech-
nianie wiedzy o regionie. Wydano dwa
zeszyty historyczne (w 1984 i 1987 r.)
zawierające opracowania wybranych   
fragmentów naszej przeszłości. Od ro-
ku 1993 te założenia spełnia pismo sa-
morządowe „Echo Dobrodzienia i oko-
lic”. W każdym numerze tego dwumie-
sięcznika zamieszczane są teksty o te-
matyce historycznej.

Od 1986 roku przy Dobrodzieńskim
Ośrodku Kultury i Sportu działa Zespół
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Tę dekadę cechowała intensywna roz-
budowa infrastruktury technicznej gmi-
ny. Na początku lat dziewięćdziesiątych
zmodernizowano i rozbudowano sieć
telefoniczną w oparciu o centralę tele-
fonii „Alcatel”. Corocznie od 1990 roku
wykonywano remonty chodników i wy-
mieniono nawierzchnie asfaltowe ulic
w mieście i na wioskach. Ustawiono
też nowe słupy oświetleniowe w Dobro-
dzieniu (1992, 1994, 1995, 1997) i Bzi-
nicy (1995).

W roku 1992 przeprowadzono kapi-
talny remont szkoły podstawowej w Do-

brodzieniu, wybudowano sieci wodo-
ciągowe z ujęciami wody w Dobrodzie-
niu–Hadasikach (1993), Pludrach–Ko-
lonii (1994), Myślinie–Turzy–Ligocie 

Opolskim. Członkowie T.S.K.N. czyn-
nie uczestniczą w
życiu społecznym, 
zasiadają w Radzie
Miejskiej i Radzie
Powiatu. Grupa mło-
dzieżowa T.S.K.N.
od roku 1993 jest or-
ganizatorem coro-
cznego Przeglądu 
Śląskiej Twórczo-
ści Artystycznej w
zakresie muzyki, 
śpiewu, tańca i hu-
moru. Nawiązano
bliższą współpracę
(istniejącą od 1957 r.)
z niemieckim mia-
stem Haan położo-
nym  w Nadrenii–
Westfalii w RFN.

W tym czasie, w ramach działalnoś-
ci Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury
i Sportu kierowanego przez Stanisława
Górskiego zorganizowano wiele imprez
kulturalnych o zasięgu regionalnym
i ogólnopolskim. Na wyróżnienie zasłu-
gują Ogólnopols-
kie Spotkania Ze-
społów Artystycz-
nych Mniejszości
Narodowych i Etni-
cznych „ŹRÓDŁO”.
Spotkania (od 1997)
z kulturą różnych narodowości w Do-
brodzieniu stały się coroczną formą pre-
zentacji ich dorobku artystycznego oraz
bogactwa obyczajów i tradycji.
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i rozbudowano sieć kanalizacji sanitar-
nej na terenie gminy. W 1998 r. po raz
ostatni przeprowadzono też remont ba-
senu na wolnym powietrzu. Zakupio-
no autobusy dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniwej (1992) oraz
samochody strażackie dla OSP w Do-

brodzieniu (1991), OSP w Bzinicy (1994)
i OSP w Szemrowicach (1999).

Znaczący rozwój gospodarczy gminy
uwarunkowany był w dużym stopniu
dynamicznym rozwojem prywatnych
zakładów pracy (ok. 550) związanych
głównie z branżą meblarską i tapicer-
ską. Największym przedsiębiorstwem
na terenie gminy
zatrudniającym ok.
900 pracowników
i najbardziej zna-
nym nie tylko na
rynkach krajowych
jest firma „KLER”
S.A. specjalizująca się w produkcji me-
bli tapicerowanych z wysokiej jakości 
materiałów.
Dnia 1 stycznia 1999 roku w wyniku

zmian w podziale administracyjnym
kraju Dobrodzień powrócił na Ziemię 

Dobrodzieńskiej–Makowczycach (1994
–1995), Bzinicy–Obudowie–Liszczoku
–Kolejce (1995–1996), Warłowie (1998),
Rzędowicach (1999–2000).

Latem 1997 r. wykonano renowację
elewacji budynków komunalnych przy
Placu Wolności i ulicy Oleskiej w Do-
brodzieniu. W roku następnym (1998)

zakończono budowę nowoczesnej me-
chaniczno-biologicznej oczyszczalni
ścieków „LEMNA” w Dobrodzieniu 
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gramowych Komitetu Obywatelskiego
Ślązaków z roku 1998. Oficjalne otwar-
cie Krytej Pływalni „Delfin” nastąpiło
1 września 2001 roku.

Z okazji jubileuszowego roku 2000
parafianie z inicjatywy i pod kierun-
kiem ks. proboszcza Alfreda Waindoka
wybudowali kaplicę pogrzebową pw.
Miłosierdzia Bożego wraz z kostnicą
na terenie cmentarza przy ulicy Oles-
kiej, która została poświęcona 22 kwie-
tnia 2001 roku. 

Opolską – jest w powiecie oleskim, wo-
jewództwie opolskim.

W ramach prowadzonej reformy pol-
skiego szkolnictwa 1 września 1999 r. 
utworzono Publiczne Gimnazjum w bu-
dynku „Tysiąclatki” w Dobrodzieniu,

w którym pobierają naukę wszyscy ab-
solwenci szkół podstawowych z tere-
nu miasta i gminy (ok. 430 uczniów).

W 1999 r. rozpoczęto budowę krytej
pływalni w Dobrodzieniu, co było re-
alizacją przedwyborczych założeń pro-
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kostką brukową plac targowy i parking
(ok. 3000 m2) przy ulicy Solnej w Do-
brodzieniu.

Po śmierci burmistrza Zygfryda Se-
geta (16 V 2002) na stanowisko Burmi-
strza Dobrodzienia wybrano w dniu
23 maja 2002 r. Lidię Kontny – praco-
wnika samorządowego i ekonomistę.

W czerwcu 2001 r. w miejsce szpita-
la miejskiego utworzono Zakład Opie-
kuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli,
w którym znalazło opiekę 30 starszych
wiekiem pensjonariuszy.

Dnia 21 lutego 2002 r. ciężkie maszy-
ny budowlane wjechały na tereny prze-
znaczone pod budowę obwodnicy na-
szego miasta. Rozpoczęto jedną z naj-

ważniejszych, oczekiwanych od kilku
dziesięcioleci inwestycji, która jest fi-
nansowana z budżetu centralnego przy
udziale budżetu gminy.

W tymże roku wybudowano sieć wo-
dociągową w Dobrodzieniu–Bąkach
oraz przeprowadzono gruntowny re-
mont gminnego Domu Spotkań Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalnego Niem-
ców w Dobrodzieniu oraz utwardzono
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Funkcję Przewodniczącego Rady Miej-
skiej od 1998 r. pełni Joachim Kiwic.



W roku 2003 zrealizowano kolejne
zaplanowane przez Radę Miejską we
współpracy z Burmistrzem inwestycje:
od kwietnia prowadzono długo ocze-
kiwaną rewaloryzację zabytkowego par-
ku miejskiego w Dobrodzieniu, nato-

W dniu 20 lipca 2002 roku na uro-
czystej sesji Rady Miejskiej na dobro-
dzieńskim rynku przyjęto zaprojekto-
wane przez radnego Pawła Mrozka po
zasięgnięciu opinii Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji symbole
samorządowe: flagę, banner i pieczęcie
z wizerunkiem herbu Dobrodzienia.
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W 2002 r. w ramach prac nad wzbo-
gacaniem oferty turystycznej w dolinie
rzeki Małej Panwi na terenie naszej gmi-
ny istnieją już cztery trasy rowerowe
o łącznej długości 28,9 km.

miast w miesiącach od maja do paź-
dziernika wykonywano kapitalny re-
mont neoklasycystycznego ratusza przy-
wracając mu wygląd sprzed 1920 roku.



lanie śląskiej świadomości regional-
nej wśród wszystkich mieszkańców
obu gmin oraz badanie i propagowanie
wiedzy o najbliższej „małej ojczyźnie”.
Członkowie MTR w ramach realizowa-
nego projektu przy współpracy z insty-
tucjami oraz przedsiębiorstwami, przy
wsparciu finansowym Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności otworzy-
li w maju 2004 roku Izbę Regionalną
w Dobrodzieniu, w której zgromadzo-
no dokumenty i przedmioty o warto-
ści historycznej. 

W roku 2004 kontynuowano inwe-
stycje w zakresie wodociągowania gmi-
ny. Oddano do użytku sieci wodocią-
gowe w Klekotnej oraz Kocurach i Ma-
lichowie wraz z pompownią i zbior-
nikiem wody. 

W czerwcu tego roku zakończono I e-
tap budowy obwodnicy Dobrodzienia.  

W 2003 roku rozpoczęto też budowę
nowoczesnej sali gimnastycznej przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Do-

brodzieniu. W dniu 5 czerwca 2003 r.
zainicjowało swoją działalność Mię-
dzygminne Towarzystwo Regionalne
Dobrodzień–Zębowice, którego celem
zasadniczym jest pobudzanie i utrwa-
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kowa na Ukrainie.

W dniach 16–18 lipca 2004 r. podczas
uroczystych obcho-
dów Dni Dobrodzie-
nia i II Zjazdu Do-
brodzienian z kra-
ju i zagranicy mia-
ła miejsce rewizyta
władz miejskich
Haan i podpisanie 
dokumentów umo-
wy partnerskiej w języku polskim.

Dnia 11 listopada 2004 roku podczas
jubileuszowych uroczystości kościel-
nych po raz pierwszy pełnym głosem
zagrały nowoczesne organy zbudowa-
ne przez niemiecko-portugalską firmę.

Koniec.

Rok 2004 – to rok ważnych dla Zie-
mi Dobrodzieńskiej jubileuszy, m.in.
630. rocznicy uzy-
skania praw miej-
skich, 150. rocznicy
wybudowania ko-
ścioła pw. św. Marii
Magdaleny, 120. ro-
cznicy powstania 
straży pożarnej w Dobrodzieniu. 

Z tej okazji w dniu wejścia Polski do
Unii Europejskiej – 1 maja 2004 roku
podpisano w Niemczech umowę par-
tnerską między miastem Haan i Dobro-
dzieniem w obecności członków Rad
Miejskich i przedstawicieli urzędów
niemieckich.

W dniu 26 czerwca 2004 r. podczas
Przeglądu Zespołów Artystycznych
Mniejszości Narodowych i Etnicznych
„Źródło 2004” podobną umowę par-
tnerską podpisano w sali konferencyj-
nej Urzędu Miasta i Gminy w Dobro-
dzieniu w obecności radnych Rady Miej-
skiej, Powiatu i SejmikuWojewództwa
Opolskiego, Wicewojewody Opolskie-
go z przedstawicielami miasta Czort-
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Strona 5
- Dobrodzień z lotu ptaka od strony zachodniej. Fot. P. Mrozek, 2001.
Strona 6
- Dobrodzień z lotu ptaka od strony północnej. Fot. P. Mrozek, 2002.
Strona 8
- Naramiennik z tarczami spiralnymi z epoki brązu (1450–1000 p.n.e.) z Dobrodzienia.
   Ilustr. na podst.: J. Kostrzewski, Pradzieje Śląska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
- Ceramika, broń, ozdoby i narzędzia grupy dobrodzieńskiej z IV i V w. n.e.
   Ilustr. na podst.: J. Kostrzewski, Pradzieje Śląska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
- Polichromowana figura św. Wojciecha z kapliczki w Dobrodzieniu (1 poł. XIX w.).
   Fot. P. Mrozek, 2001.
Strona 9
- Portret księcia Władysława II Opolczyka namalowany przez J. Matejkę.
   Odrys z: T. Sadowski, Książęta opolscy i ich państwo, Wrocław 2001.
- Herb miasta Dobrodzienia (Guttentag).
   Ilustracja z: O. Hupp, Die Wappen und Siegel der Deutschen Staedte, Flecken
   und Dorfer, Frankfurt am Main 1896 und 1898. 
Strona 10
- Włościanie XV w. Odrys z: J. Matejko, Ubiory w Polsce 1200–1795, Kraków 1967.
- Mieszczanie XV w. Odrys z: J. Matejko, Ubiory w Polsce 1200–1795, Kraków 1967.
Strona 11
- Dobrodzień, Most dworski z 1610 r. Fotografia nieznanego autora. Zbiory prywatne.
- Guttentag, Kościół pw. św. Walentego z 1 poł. XVII w.
   Pocztówka z pocz. XX w. z kolekcji B. Gaidy.
Strona 12
- Herb rodu Blacha. Ilustr. z: Schlesisches Wappenbuch (...) von Leonard Dorst,
   Goerlitz 1847.
- Herb rodu Blankowskich. Odrys z: Śląskie zamki i pałace. Opolszczyzna, 
   pod red. D. Emmerling. Wyd. ADAN 1998.
- Fryderyk II Hohenzollern zw. Wielkim (1712–1786). Obraz A. Graffa z 1786.
   Odrys z: W. Ribbe, J. Schmädeke, Kleine Berlin - Geschichte, Berlin  1988.
Strona 13
- Piec hutniczy. Odrys z: Schlesisches Jahrbuch 1935–36, Breslau 1935.
- Guttentag, Wybrukowany rynek. Fotografia nieznanego autora z pocz. XX w.
   Zbiory prywatne.
- Pożar w mieście w XIX w. Ilustr. na podst. grafiki J. Ryszkiewicza. Zbiory prywatne. 
Strona 14
- Guttentag, Ratusz. Pocztówka z 1917 r. Zbiory prywatne.
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- Guttentag, Pałac. Fragment pocztówki z 1935 r. z kolekcji R. Hyli.
- Guttentag, Kościół ewangelicki. Fragment pocztówki z 1910 r. z kolekcji B. Gaidy.
- Guttentag, Kościół katolicki. Fragment pocztówki z pocz. XX w. Zbiory prywatne.
- Guttentag, Synagoga. Fragment pocztówki z ok. 1937 r. z kolekcji B. Gaidy.
Strona 15
- Fryderyk August III. Ilustracja z: Lublinitz. Stadt und Kreis in Oberschlesien.
   Unsere unvergessene Heimat in Wort und Bild. Steinhagen 1991.
- Kamień z inskrypcją ku czci Fryderyka Augusta III w Rzędowicach.
   Fot. P. Mrozek, 2004.
- Guttentag, Szpital miejski. Fragment pocztówki z 1904 r. z kolekcji B. Gaidy.
Strona 16
- Guttentag, Szkoła katolicka. Pocztówka z ok. 1909 r. z kolekcji R. Hyli.
- Guttentag, Gazownia w budowie. Pocztówka z pocz. XX w. z kolekcji B. Gaidy.
- Guttentag, Stacja kolejowa. Pocztówka z pocz. XX w. Zbiory prywatne.
- Edyta Stein. Ilustracja z: Encyklopedia multimedialna PWN. Album. Warszawa 2000.
- Guttentag, Pomnik ku czci poległych żołnierzy. Fotografia z 1 poł. XX w.
   Zbiory prywatne.
Strona 17
- Guttentag, Powstańcy na rynku. Fotografia z 1921 r. Zbiory prywatne.
- Guttentag, Starostwo powiatowe. Pocztówka z ok. 1935 r., retuszowana. 
   Zbiory prywatne.
- Guttentag, Powiatowa Kasa Oszczędności. Fragment pocztówki z 1 poł. XX w. 
   z kolekcji B. Gaidy. 
- Guttentag, Sala gimnastyczna. Fotografia z 1928 r. z: Festschrift für die Einweihung
   der Jugendhalle Guttentag O.S. 19. August 1928, Oppeln.
- Guttentag, budowa wieży ciśnień. Fotografia z ok. 1927 r. Zbiory prywatne.
Strona 18
- Guttentag, Spółdzielnia „Rolnik”. Ilustracja z: S. Wasylewski, Na Śląsku Opolskim,
   Opole 1987.
- Dobrodzień, Cmentarz żydowski. Fot. P. Mrozek, 2001.
- Guttentag, Rynek. Pocztówka z 1 poł. XX w., retuszowana. Zbiory prywatne.
Strona 19
- Dobrodzień, Rynek - ściana północna. Fotografia z 1945 r. nieznanego autora.
   Zbiory prywatne.
- Dobrodzień, Major Makarow. Fotografia z 1945 r. nieznanego autora.
   Zbiory prywatne.
- Dobrodzień, Józef Ćmok. Fragment fotografii nieznanego autora. Zbiory prywatne.  
- Teodor Walczak. Fragment fotografii. Zbiory prywatne. 
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- Ks. Jan Gładysz. Fragment fotografii. Zbiory prywatne.
- Dobrodzień, Rzemieślnicy przy odbudowie szkoły. Fotografia z ok. 1946 r.
   Autor nieznany. Zbiory prywatne.
Strona 20
- Dobrodzień, Rynek - pierzeja północno-wschodnia. Fotografia z ok.1960 r.
   Autor nieznany. Zbiory prywatne.
- Szemrowice, Szkoła podstawowa. Fot. P. Mrozek, 2000.
- Bzinica Stara, Szkoła podstawowa. Fot. P. Mrozek, 2000.
- Pludry, Szkoła podstawowa. Fot. P. Mrozek, 2000.
- Dobrodzień, Budowa Dobrodzieńskich Fabryk Mebli. Fotografia z ok. 1960 r.
   Autor nieznany. Zbiory prywatne.
- Dobrodzień, Basen na wolnym powietrzu.
   Fot. z archiwum Urzędu Miasta i Gminy, 1998.
- Dobrodzień, Budowa bloków mieszkalnych przy ulicy Solnej.
   Fotografia z ok. 1963 r. nieznanego autora. Zbiory prywatne.
Strona 21
- Dobrodzień, Szkoła „Tysiąclatka” w budowie.
   Fotografia z ok. 1963 r. nieznanego autora. Zbiory prywatne.
- Dobrodzień, Otwarcie szkoły podstawowej. Fotografia z 1965 r. nieznanego autora.
   Zbiory prywatne.
- Jan Ginda. Fragment fotografii. Zbiory prywatne.
- Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu. Fot. P. Mrozek, 2002.
- Plakat Ogólnopolskiego Turnieju Brydżowego o Puchar „Śnieżnego Płatka” - fragm.
   Proj. P. Mrozek, 2001.
- Dobrodzień, Zawody sportowe na stadionie miejskim. Fot. P. Mrozek, 2004.
- Gosławice, Zespół szkół. Fotografia z lat 90-tych z kroniki szkolnej. 
Strona 22
- Dobrodzień, Bloki mieszkalne przy ul. Chłopskiej i Reymonta. Fot. P. Mrozek, 2001.
- Winieta czasopisma „Echo Dobrodzienia i okolic”. Proj. P. Mrozek, 1993 i 2002.
- Zespół Pieśni Regionalnej z Dobrodzienia. Fot. P. Mrozek, 2004.
- Bożena Kalicka. Fotografia z 1994 r. Zbiory prywatne.
- Zygfryd Seget. Fotografia z 1992 r. Zbiory prywatne.
- Bernard Gaida. Fotografia z 1998 r. Zbiory prywatne.
Strona 23
- Znak Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.
- Znak plastyczny Przeglądu Śląskiej Twórczości Artystycznej. Proj. P. Mrozek, 1993.
- Herb miasta Haan (RFN).
- Znak plastyczny Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych Mniejszości
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  Narodowych i Etnicznych „Źródło”. Proj. P. Mrozek, 1997.
- Oświetlenie uliczne w Bzinicy Starej. Fot. z archiwum Urzędu Miasta i Gminy, 1995.
- Dobrodzień, Szkoła podstawowa. Fot. S. Bieniek, 2003.
Strona 24
- Makowczyce, Ujęcie wody. Fot. z archiwum Urzędu Miasta i Gminy, 1995.
- Dobrodzień, Odrestaurowany neoklasycystyczny budynek w rynku.
   Fot. P. Mrozek, 1997.
- Dobrodzień, Oczyszczalnia ścieków. Fot. P. Mrozek, 2000.
- Dobrodzień, Poświęcenie samochodu strażackiego.
   Fot. z archiwum Urzędu Miasta i Gminy, 1991.
- Metalowy znaczek firmy „KLER”.
Strona 25
- Herby powiatu oleskiego i województwa opolskiego.
- Dobrodzień, Budynek gimnazjum. Fot. S. Bieniek, 2003.
- Egzamin gimnazjalny. Fot. P. Mrozek, 2003.
- Dobrodzień, Kryta pływalnia „Delfin”. Fot. P. Mrozek, 2001.
- Dobrodzień, Wnętrze krytej pływalni. Fot. P. Mrozek, 2001.
- Dobrodzień, Kaplica cmentarna pw. Miłosierdzia Bożego. Fot. P. Mrozek, 2003.
Strona 26
- Dobrodzień, Wnętrze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Fot. P. Mrozek, 2002.
- Dobrodzień, Roboty ziemne  przy obwodnicy miasta. Fot. P. Mrozek, 2002.
- Dobrodzień, Remont wnętrza Domu Spotkań. Fot. P. Mrozek, 2003.
- Dobrodzień, Brukowanie terenów parkingowych. Fot. P. Mrozek, 2002.
- Lidia Kontny. Fotografia z 2002 r. Zbiory prywatne.
- Joachim Kiwic. Fotografia z 2002 r. Zbiory prywatne.
Strona 27
- Herb współczesny Dobrodzienia. Opr. P. Mrozek, 2002
- Pieczęć Dobrodzienia. Proj. P. Mrozek, 2002.
- Flaga Dobrodzienia. Proj. P. Mrozek, 2002.
- Wycieczka rowerowa samorządowców. Fot. z archiwum Urzędu Miasta i Gminy, 2004.
- Dobrodzień, Odrestaurowany zabytkowy park miejski. Fot. S. Bieniek, 2004.
- Dobrodzień, Odrestaurowany neoklasycystyczny ratusz. Fot. P. Mrozek, 2003.
Strona 28
- Dobrodzień, Oddany do użytku 1 odcinek obwodnicy. Fot. P. Mrozek, 2003.
- Dobrodzień, Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej.
   Fot. z archiwum Urzędu Miasta i Gminy, 2004.
- Znak plastyczny Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień–Zębowice.
   Proj. P. Mrozek, 2003. 
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- Dobrodzień, Zajęcia lekcyjne w Izbie Regionalnej. Fot. P. Mrozek, 2004.
Strona 29
- Odznaka z okazji 630-lecia miasta Dobrodzienia. Proj. P. Mrozek, 2004.
- Haan, Podpisanie umowy partnerskiej Haan–Dobrodzień. Fot. J. Włodarz, 2004.
- Dobrodzień, Podpisanie umowy partnerskiej Dobrodzień–Czortków.
   Fot. z archiwum Urzędu Miasta i Gminy, 2004.
- Odznaka z okazji Dni Dobrodzienia i II Zjazdu Dobrodzienian. Proj. P. Mrozek, 2004.
- Dobrodzień, Nowoczesne organy w kościele pw. św. Marii Magdaleny.
   Fot. A. Waindok, 2004.
Strona 37 
- Dobrodzień, Widok z lotu ptaka od strony północnej. Fot. P. Mrozek, 2002.
Strona 38
- Dobrodzień, Widok z lotu ptaka od strony zachodniej. Fot. P. Mrozek, 2001.
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