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Jarosław Durka
Myszków

|{ad Odrą - \ralory rozwoju
sp ołe cznlo -kulturowe go O p ola

Współczesne Opole jest stolicą najmniejszego województwa w Polsce. Choć
kryteria wielkości nie pozwaIaŁy na utworzenie takiegoz, to pod presją prote-
sĘących mieszkańców i w obliczu licznych argumentów, w tym specyficz-
nych dla Opolszczyzny problemów natury narodowościowej, województwo
opolskie stało się faktem. Cały region ze względu na zamieszkuj ącą ją mniej-
szość niemiecką jest ciekawym przykładem, jak wydarzenia polityczne i proce-

sy gospodarcze wpływały na kwestie społeczne i kulturalne. Na kształt tych
relacji niewątpliwie wpływ miał fakt usytuowania miasta nad tzeką. Znakomity
publicysta i poeta, wielki opolski patńota, Edmund Osmańczyk pisał o swoim
mieście: ,,miisto pochylone ku tzece mej Odrze"l. Słowa te znajdują potwier-
dzenie w rzeczywistości.

Dziś Opole jest miastem, które mimo doświadczeń ,,powodzi stulecia"
z 1991 roku, stara się systematycznie otwierać kulturowo na płynącą przez
nią Odrę. W centrum miasta, na niewielkiej wyspie Pasieka, u zarania polskie-
go średniowiecza było centralne miejsce plemienia Opolan (słowo opole ozna-

czńo wspólnotę terytorialną, jedlak tradycja ludowa podaje jeszcze kilka in-
nych powodów powstania nazwyŻ) t gdzie wzniesiono gród. Dziś znajduje się
tam m.in. słynny amfiteatr. W kalendarzu opolskich lmprez znajdujemy obok
Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, lipcowe Kino Letnie w Amftteatrzę,
Międzynarodowy Festiwal Jazz Rock Meeting, Mtędzynarodowy Festiwal Per-
kusyjny, Dni Opola i liczne już niecykliczne koncerty mlJzyczne. W ostatni

weekend września w Opolu odbywa się Jarmark Franciszkański. Imprezom to-

warzyszą turnieje rycerskie. Wszystko to ma połączyć współczesnoŚĆ z bogŃą
tradycją średniowiecznego Opola. Na wyspie Pasieka znajduje się bowiem nie-

opodal amfiteatru Wteża Piastowska i malowniczy stawek przy ul. Barlickiego,
niegdyś Staw Zankowy, przy którym stoi Lodowy Domek dawnego Towurzy-
stwa Jazdy na Łyżwach3.

Cyt. za J. Bałłaban, Z. Jaeschke, S. RacławicŁj, Opole 1945 i dziś, Warszawa 1970, s. 11.

D. Simonides, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, Wrocław Ż007, s.8-9,34-
Informacje Wydziału Gospodarki i Promocji Urzędu Miasta Opola z ż6 YII| Ż007 r,
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Tradycja grodu na Pasiece sięga X wieku. Wyrpę od miast a oddziela Kanał
MłYnówka, który do czasu wielkiej powodzi w 1600 roku stanowił główne koryto
Odry. Wtedy rzeka zrńeruła nurt, a obecna nazwa kanału powstała w XVIII w.
i bYła związana z dwoma młynami: miejskim i zamkowym. Juz dokumenty
z 1Ż40 i 1Ż4l roku potwierdzają istnienie mostu łączącego wyspę z miastem.
W latach 1860-1914 przy Młynówce funkcjonował port przeładunkowy, który
PÓŹniej przeniesiono do nowego portu tzecznęgo w Zakrzowie. Później Mły-
nówka funkcjonowała jeszcze jako tzw. port zimowy. W 1886 r. zbudowano
tam Śluzę, która po remoncie funkcjonuje do dziś. Duze wrazenie robi tzw.
,,OPolska 'Wenecja" - tząd pięknie odrestaurowanych kamieniczek nad Mły-
nówką, których widok odbija się w wodzie. Od 10 czerwca 2007 roku budyn-
ki te pięknie oświetla w nocy specjalna iluminacja4.

WłaŚnie w ciągu ostatnich lat wiele zrobiono w celu poprawy wizerunku
OPola jako miasta nad Odrą. Korzystając z ottzymanych funduszy na zabez-
Pieczenie rniasta przed powodzią wladze miasta starały się tak lokować środki,
abY obok względów bezpieczeństwa podnieść estetykę terenów nadrzęcznych,
które w ciągu całych dziesięcioleci nie były uporządkowywane - budynki sto_
jące wzdłuz Młynówki niszczńy a brzeg gęsto porastała dzika roślinność. obe-
cnie mozna zauwaŻyć pierwsze zmiany, pojawiły się ścieżki rowerowe a po
Młynówce pływa juz pierwszy statek wycieczkowys.

W PobliŻu Odry znajdują się najciekawsze zabytkj: ratusz i barokowe ka-
mienice wokół Rynku, katedra pw. Świętego Kłzyża, gotycki kościół francisz-
kanów pw. Świętej Trójcy z mauzoleum Piastów opólrki.h oraz pochodzący
jeszcze z XIV w., ale później wielokrotnie przebudowywany kościół pw. Mat-
ki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha, czyli tzw. kościół ,,Na Górce", w miej-
scu gdzie według tradycji kazania miał głosić w 984 roku św. Wojciech.

Fernand Braudel pisał: ,,Wystarczy trochę wody a wszystko ni lądri" się
oŻYwia. Bez trudu mozna wyobrazić sobie tę dawną formę życia. [...] Europa
bYła klasyczną krainą barek"6. Niewątpliwą wagę nabierało więc to co miasto
miało do zaoferowania. Zdecydowanie waznym czynnikiem w urbanizacji od-
grywałY funkcje portowe7 . Już od samego początku istnienia grodu i miasta
OPola, którego dzieje sięgają czasów sprzed 1217 roku, ludzie znajdowali za-
trudnienie w rybołówstwie i przewozem towarów. W t327 roku Bolesław II
oPolski ńoŻył hołd lenny królowi czeskiemu Janowi LŃsemburskiemu. W tym
Sam}m czasię miastu nadano prawa niemieckie8. Przewożono towary sól,
mtedŹ, drewno, miód, ołów, smołę, wosk, śledzie, oliwę, sukno, skóry, wino,
Piwo, miód pitny, zboze, wapienie i żelazo. Na wyspie znajdowały się maga-

4 Tamże.
5 Tamże.
6 F. Braudel, Kultura materialna,_g9spodarka i kapitalizm W-XWI wiek, t.I, Struktury codzienności. Mo-

żliwe i niemozliwe, Warszawa l99ż, s. 345,
7 B. Jałowiecki, M.S. Szczepńskj, Miasto i przestrzeń w perspelływic socjologicmej, Warszawa żC/if,,, s. 234.8 T. Sadowski, Książęta opolscy i ich pańsnuo, Wrocław 2001, s. tto-ttz.



Nad Odrą - w,alory rozwoju społeczno-kulturowego Opola 323

zyny soli, młyn i browar zamkowyg. Znaczeńe Odry jako rzeki, którą spławiano
towary z pofudnia w kierunku Pomorza Zachodńego i północnych Niemiec,
wzrosło w 1668 r. Wtedy to przekopano kanał łączący Odrę z Łąbą przez Spre-

wę i kupcy śląscy mogli spławiać towary bezpośrednio z Hamburga. Wcześniej
musieli korzystać z pośrednictwa saskiego, co podnosiło zdecydowanie cenę10.

Wielu mieszkańców Opola zajmowało się rybołówstwem. W 1532 roku
w Opolu było szesnastu rybaków. Rybactwo cechowe miasta musiało jednak

wa\czyć z konkurencją szlachecką, gdyż szlachta prowadziła własną gospodar-

kę stawową i sprzedawała ryby w mieście. Cechy rybackie starały się o przy-
wilej, dEący im monopol i nawet talo otrzymńy w 1607 roku, jednak szlachta
wyraźnie ten fakt ignorowała. W efekcie juz w 1630 roku w Opolu było pię-
ciu rybaków cechowych, a od końca XVII w. do 1787 roku tylko jeden rybak
uiszczał opłaty do kasy miejskiejll.

Po śmierci ostatniego Piasta opolskiego Jana Dobrego w L53ż roku miasto
dostało się w ręce króla czeskiego Ferdynanda Habsburga, a po roku margra-
biego brandenburskiego Jerzego Hohenzollerna. Do Wiednia wywieziono
ogromny skarbiec z zanku opolskiegol2. Po śmierci margrabiego miasto ptze-
jęli Habsburgowie, a cńe księstwo stało się ziemią zastawną. Opole na skutek
słabego zainteresowania nowych właścicielt t przechodzenia z tąk do rąk za-
częło podupadać. W XVII wieku zamek zna|azł się juz w kompletnej ruinie.
Ostatecznie zresztą rczebrano go w latach 19ż8-1930, 9y na jego miejscu po-

wstał gmach opolskiej rejencji. W latach 1740-1763 Sląsk zajął Fryderyk II
pruski. Zaraz też rozpoczęto sprowadzanie kolonistów z Niemiec, na skutek
czego miasto zaczęło tracić polski charakter. Istotną zm7aną rangi Opola było
ustanowienie w nim w 1816 roku stolicy rejencji. Miasto ltczyło wtedy 3000
mieszkańców, a ich liczba stale wzrastała, gdyż zaczęły powstawaĆ zakJady
przemysłowe, otwierano nowe urzędy. W 1854 roku uruchomiono pierwszą ce-

mentownię ,,Grundmann S.A.", a w kolejnych latach następne takie zakJady.
Do 1914 roku łącznie w mieście i okolicach działało juz 8 tego typu przedsię-

biorstw. W konsekwencji, do miasta zaczęto przylączać okoliczne wsie. Opole
w połowie XIX w., podobnie jak Cieszyn, Bytom, Racibórz i Gliwice, było
niemieckie. Choć w samej rejencji jeszcze w 1869 roku ludność polskojęzycz-
na stanowiła prawte 60%o, a katolików było 90Vo. Jednak Polacy skupiali się

na obrzeżach miast i na wsiach. W miastach przewagę zyskiwali Niemcy. Od
połowy XIX w. gennantzacyjna polityka szkolna t dzińania administracji pru-

skiej zaczę|y zmlęntać strukturę ludnościową także na niekwestionowanych do-

tąd polskich obszarachl3.

J. Zembaty, Opole i Opolszczyzna, Warszawa 1955, s. 109; J. Kwak, Miasta księstwa opolsko-racibor,
skiego w XVI-Wil wieku, Opole 1977, s. I30,I3ż.
J. Kwak, dz. cyt., s. 130.

Tamże, s. 112-113.
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T, Sadowski, dz. cyt., s. 190.
P. Madajc7yk, Obecność jako,vvyznacznik powstawania
Górnym Śląsku |w:] Gómy Sląsk wyobrażony: wokół
wch, red. J. Haubold-Stolle, B. Linek, Opole-Marburg

i funkcjonowania granic etniczno-nąrodovvych na
mitów, symboli i bohaterów dyskursów narodo-
2005, s. 110.
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Wraz z uksztńtowaniem się społeczeństwa przemysłowego zaczęto myśleć
o organlzacji czasu wolnego. Tereny nad rueką stawały się miejscem rekreacji,
choĆ sama rzeka nadal spełniała funkcje handlowe. Po 1835 roku postanowio-
no zasypaĆ fosę wokół zamku i założono dwudziestohektarowy ogród miejski
z fontannami i światłami, który ostatecznie otwarto w 1858 roku. W 1908 ro-
ku nad znajdującym się tam stawem powstał Dom Lodowy, na zamurzniętej
płycie uprawiano łyżwtarstwo. Jednak na skutek coraz gęstszej zabudowy wy-
spy Pasieka park kutczył się. Postanowiono więc otworzyć nowy palk miejski
na innej, zantedbanej dotychczas wyspie Bolko, znajdljącej się między starym
a nowym korytem Odry. W dniu ż7 października 1910 roku na zebtaniu rad-
nych miejskich postanowiono wykupić dla miasta część terenów wyspy Bolko,
aby tam zorganizować nowy park - park ludowy o nazwię ,,Volkspark Bol-
ko". Ponieważ znajdowały się tam grunty orne i gęsty las, postanowiono naj-
pierw teren zagospodarować. Trudny był zwłaszcza dostęp do wyspy i rozpo-
częto osuszanie bagnisk. Juz w 1895 roku wybudowano na Odrze śluzę Bolko,
powstał teŻ wał przeciwpowodziowy. Porastający wyspę las został w większo-
Ści wycięty i zostawiono tylko najokazalsze okazy drzew. Konieczne było więc
zasadzenle nowych roślin, ale już zgodnie z projektem. Nasadzone wówczas
drzewa są dzisiaj pomnikami przyrody. 'Wytyczono aleje, powstały tarasy wi-
dokowe. Początkowo wyspę lączył z miastem prom, ale na początku lat trzy-
dziestych XX w. wybudowano most. Teraz w kilkanaście minut można było
więc z centrum rozwljającego się przemysłowo miasta dostać się do połozone-
go na wyspie pięknego parku. W 1930 roku powstał tam też prywatny ogród
zoologtczny,, który siedem lat późntej wykupiło miasto. W parku zbudowano
muszlę koncertową i kawiarnię. Otgantzowano festyny, zabawy i koncerty.
Niestety, w czasie wojny Niemcy wysadzili most i zlikwidowali ogród zoolo-
giczny. Po wojnie ttzeba to było odbudować, lecz do powrotu do dawnej
świetności było dalekol4. Całkowitej zmtanie uległy stosunki społeczne Opola,
na co wpływ miał proces wysiedlania Niemców. Jeszcze w czerwcu 1945 ro-
ku, czyli juz po wojnie, Opole Ltczyło 145 tysięcy ludności, a po wysiedleniu
tak drastycznie zmalała, że nawet dzisiaj nie osiąga tego dawnego poziomuls.

Czynione juz od lat sześćdziesiątych, a zwłaszcza siedemdziesiątych starania
o przywrócenie dawnego Żywego charakteru wyspy nie przynoszą skutku.
Swoją szansę niewątpliwie wykorzystał opolski ogród zoologiczny, znlszczony
w czasie powodzi z 1997 r. obecnie został odbudowany, kilkakrotnie zwlę-
kszył swoją powierzchnię. Dziś jest często odwiedzanym i lubianym przez
opolan miejscem. Opole jest miastem, które otwiera się na rzekę i wykorzystu-
je jej zasoby kulturowe. Są też możliwości rozwoju i kontynuowania procesów
tozpoczętych jeszcze u schyłku ubiegłego stulecia.

U rząd Miasta Opola, http ://www. opole.pVhistoria/ulice6.html
B. Linek, Polityka anĘniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1950, Opole 2000, s. 102; T. Ur-
ban, Niemcy w Polsce. Historią mniejszości w XX wieku, Opole 1994, s. 50-60,
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opole _ pocztówkaz I9I5 r. Fot. o.Ziehęt (ze zbiorów prywatnych)

Opole - widok na Pasiekę. Fot. J. Durka
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Opole - na wyspie Bolko. Fot. J. Durka

Opolska,,Wenecja". Fot. J. Durka


