
EMPLARIUSZE do Oleœnicy Ma³ej przybyli 

ksiêcia œl¹skiego Henryka Brodatego, otrzymali  kompleks leœny z zamkiem T
myœliwskim, a tak¿e dwie pobliskie wioski - Jaworów i Bro¿ec. Dziêki nim okolica zaczê³a 

siê zaludniaæ, zaczê³y powstawaæ nowe wsie. Najstarsza z nich to Owczary, pierwotnie 

nazwana Tempelfeld (Pole Templariuszy), a najm³odsza to  Czêstocice,  pocz¹tkowo - 

Gintersdorf, czyli Wieœ Gintera. Templariusze przywieŸli ze sob¹ marchewkê, kapustê i 

groch, zak³adali stawy rybne z karpiem, ich zas³ug¹ jest  “logo” piratów - czaszka. 

Komandorie zak³adali w takiej odleg³oœci od siebie,     aby jeŸdziec na koniu móg³ pokonaæ 

j¹ bez odpoczynku.                      Ich zas³ug¹  jest równie¿ wprowadzenie czeków 

podró¿nych.            W Oleœnicy Ma³ej  przypa³acow¹ kaplicê wyposa¿yli w relikwie 

œwiêtych,     dziêki czemu wzros³a liczba pielgrzymów.     Znakiem rozpoznawalnym 

zakonników by³ czerwony krzy¿   na  lewej stronie p³aszcza.     Zakon korzysta³ z 

najnowszych technologii,     stworzonych przez ówczesnych in¿ynierów i  architektów,      

pierwsi u¿ywali kompasu magnetycznego.       Mieli w³asne szpitale,       znali w³aœciwoœci 

antybiotyków i leczyli wyci¹giem z pleœni. 

Siedziba  Templariuszy ma wszystkie  charakterystyczne cechy budowy na planie 

kwadratu, by³a otoczona murem  z niewielk¹ wie¿¹, wydzielone by³y dwie kaplice.  

Pierwsza kaplica zewnêtrzna, dla mieszkañców okolicznych wsi i podró¿ników i druga , 

obok domu komandora-kaplica wewnêtrzna, by³a  dostêpna tylko dla Braci Zakonnych 

gdzie gromadzili siê na mod³y  i narady.         Budowle Templariuszy by³y otaczane fos¹ i 

zbiornikiem wodnym.    Mury mia³y chroniæ pierwszy zewnêtrzny dziedziniec, na którym 

Templariusze wznosili budynki goœcinne, dla rycerzy i podró¿uj¹cych oraz budynki dla 

rzemieœlników i s³u¿by oraz  budynki gospodarcze.      Za drugim murem ulokowane by³y  

strategiczne dla zakonu budowle: ”Wielki Dom”, czyli dom klasztorny dla komandora, 

kapelana i zakonnych rycerzy.   Z Domu zakonnego wiód³   podziemny korytarz, którym w 

czasie zagro¿enia mo¿na by³o siê ewakuowaæ wraz z dobrami  poza obrêb budowli, lub 

nawet iœæ pod ziemi¹ kilka kilometrów do nastêpnej komandorii, koœcio³a lub kaplicy 

nale¿¹cej do Zakonu.  Wewn¹trz budowli templariuszy, znajdowa³y siê tak¿e: spichlerz i 

zbrojownia pe³ni¹ca rolê skarbca.  Natomiast poza murami komandorii stawiano szpitale 

i domy mieszkalne dla s³u¿by i przytu³ki dla biedoty. 

.Koniec Zakonu Templariuszy nast¹pi³ 13 paŸdziernika 1307r w pi¹tek,    kiedy to na 

rozkaz Filipa Piêknego  oskar¿ono ich o  herezjê a nastêpnie aresztowano  .                         

Od tej pory Pi¹tek trzynastego uwa¿any jest za dzieñ pechowy. 

Po likwidacji zakonu templariuszy komandoriê w Oleœnicy Ma³ej przejêli Joannici, którzy 

zarz¹dzali ni¹ do 1810 roku, kiedy pruski król Fryderyk Wilhelm III skonfiskowa³ dobra 

klasztorne. Pozosta³oœci¹ po Zakonnikach jest m.in. blat owalnego,    kamiennego sto³u 

s¹dowego przy którym komtur orzeka³ wyroki,obecnie znajduj¹cy siê na pa³acowym 

dziedziñcu oraz na jednym z portali wejœciowych napis - “Nec cupias, nec metuas” –      

co znaczy “Nie miej pragnieñ ani strachu”.. .

Budynki Joannitów przesz³y na w³asnoœæ feldmarsza³ka Johanna Yorcka von 

Wartenburg, a jego potomkowie dotrwali w Oleœnicy Ma³ej a¿ do 1945 roku.  

 W otaczaj¹cym pa³ac  parku, wzniesiono mauzoleum rodu. 

W przypa³acowym Koœciele nad o³tarzem  g³ównym znajduje siê Krzy¿ maltañski,  znany 

te¿ jako krzy¿ cnót rycerskich.     Znak Zakonu Szpitalników:   bia³y jest symbolem 

joannitów,  cztery ramiona symbolizuj¹  cztery cnoty: wiernoœæ, honor, wstrzemiêŸliwoœæ i 

przezornoœæ, natomiast bia³a barwa ,w przypadku znaku joannitów symbolizuje cnotê 

czystoœci,    osiem krañców krzy¿a to  Osiem B³ogos³awieñstw i  osiem cnót rycerskich.

w 1226 roku, sprowadzeni przez 

HWALIBO¯YCE- œlady templariuszy odnajdziemy i w dawnej 

nazwie  “Frauenheim” czyli “Gaj naszej Pani” i  na najstarszym  w C
okolicy koœciele wzniesionym przed 1294 rokiem. Na jego szczycie 

zachowa³ siê czêœciowo zniszczony krzy¿ templariuszy z ramionami w 

kszta³cie lilii. Chwalibo¿yce by³y jedn¹ z pierwszych wsi za³o¿onych w 

Komandorii Oleœnickiej. 
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RZEMLIKOWICE - dawniej  Dremling Jacobine ,  z 1358r pochodzi  

informacja, ¿e niejaki komes Deczko Drzemlik wzi¹³ za ¿onê El¿bietê, D
córkê Paw³a Poduszki, który by³ potomkiem Piotra W³ochatego, skarbnika na 

dworze ksiêcia Henryka Brodatego.  El¿bieta otrzyma³a tê miejscowoœæ w 

wianie i od nazwiska mê¿a zaczê³a nazywaæ Drzemlikowicami.  W wyniku 

kolejnych podzia³ów i spadków pojawi³y siê Dolne Drzemlikowice, czyli 

dzisiejsze Jakubowice. 

AKUBOWICE -  od XVIIw  nazwa Jakobin, od imienia jednego z  w³aœcicieli J- Jakobina (Jakuba).    Pocz¹tki rezydencji w Jakubowicach siêgaj¹ XVIII w.  

Podjazdu pilnuj¹ dwa  sfinksy, obok obelisk postawiony przez   hrabiego von 

Pfeil, z  mosiê¿nym herbem  - niedŸwiedziem  z obciêtymi ³apami, 

wzniesionymi do góry. Do pa³acu przylega 18ha park w stylu angielskim, 

roœnie tu platan klonolistny, i piêknie kwitn¹cy tulipanowiec amerykañski.  

Sfinksy postawi³  Wilhelm Belizeus ,  który przez 40 lat prowadzi³ wykopaliska 

w Egipcie.   W kilku salach zorganizowa³ pracowniê egiptologiczn¹, w której 

prowadzi³ badania.  Inn¹ atrakcj¹ Jakubowic  jest   olbrzymia iloœæ œwietlików  

rozœwietlaj¹ca park w okolicach nocy œwiêtojañskiej.

ITOWICE - na prawym brzegu O³awy znajduje siê neolityczne Wdobrze zachowane grodzisko z widocznymi fosami. Dalej za 

grodziskiem na pó³noc,  znajduj¹ siê resztki Kalwarii, sk³adaj¹cej siê z 

czternastu murowanych z ceg³y kapliczek.

œrodek Kultury - obecny budynek stoi w miejscu gdzie  pod koniec 

XIXw  mieœci³a siê  o³awska lo¿a wolnomularska.  W XVIII w istnia³y ró¿ne O
tajne zgromadzenia, które odwo³ywa³y siê do tradycji zakonu templariuszy.  

Podstawowe stopnie inicjacji masoñskiej  to uczeñ, czeladnik i mistrz, i dalej 

kolejno do 33 stopnia wtajemniczenia.    W  O³awie prawdopodobnie, cz³onkami  

Lo¿y o nazwie „Wilhelm pod niemieckim dêbem” (Wilhelm zur deutschen Eiche”) 

by³ m.in... Max Volpert, przedwojenny o³awski fotograf, znany z fotografii  

O³awskiego Regimentu Huzarów a tak¿e  zdjêæ miasta i okolic w kilku 

turystycznych przedwojennych przewodnikach. Podobno Albert Gaze z Hotelu 

Pod Lwem,równie¿  uczêszcza³ na spotkania w Lo¿y przy Garten Strasse....  

Symbolem wolnomularzy by³ cyrkiel i wêgielnica(?)

 i ponoæ takie insygnia równie¿ by³y widoczne na froncie dzisiejszego oœrodka 

kultury przy ulicy  11Listopada,  wczeœniej Nowotki a  jeszcze wczeœniej Garten 

Strasse .  
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