
Geografia, zabytki, historie i tradycje Gąsiorowic 

 

Gąsiorowice to wieś położona w województwie Opolskim, w powiecie 

Strzeleckim, w gminie Jemielnica. 

Wieś słynie w okolicy z licznych stawów. 

Najstarszą częścią wioski jest Dambina. W 1286 roku otrzymali ją jemielniccy 

cystersi. 

W 1361 roku Gąsiorowice były podzielone na wieś i dobro rycerskie, które 

leżało na prawym brzegu rzeki Jemielnica. W tamtych czasach wieś nazywała 

się Gansorowicz. W 1463r. funkcjonowała nazwa Gansorowicz, a w 1526r. 

Husarowitz. Nazwa ta kryje w sobie słowa Hus i husar co oznacza gęś i pastuch 

gęsi. 

W 1662 roku we wsi mieszkało 195 katolików, 3 niekatolików. 

W 1679 roku w Opolu wybuchła dżuma. Następnie choroba dotarła do Strzelec. 

Mieszkańcy Gąsiorowic  kupowali ubrania po zmarłych i tym sposobem 

epidemia i śmierć dotarły do wsi. W tym czasie właścicielami wsi była rodzina 

Smeskal. 

Na początku XVIII wieku połowę Gąsiorowic kupił hrabia strzelecki Karol 

Colonna, a drugą połowę wraz z dobrem rycerskim klasztor w Jemielnicy. 

W 1725 roku we wsi były dwa młyny o jednym kole, a ich właściciele nazywali 

się Jan Jarosch i Grzegorz Zmarzły. 

Z powodu nieurodzajnych gruntów niektóre pola przez 12 lat nie były obsiane. 

W 1734 roku Gąsiorowice nawiedziła potężna wichura, która nawiedziła 

ogromne szkody w lasach i budynkach. W 1765 roku wybudowano w 

Gąsiorowicach przędzalnię. W 1784 roku Gąsiorowice liczyły 207 

mieszkańców. 

Na początku XIX stulecia Gąsiorowice liczyły 286 mieszkańców, w połowie 

wieku 637, a pod koniec 585. 

W 1809 r. do wsi należały lasy, łąki i piaszczyste grunty. W 1818r. właścicielem 

został Florian Langer, a po nim jego syn Emanuel. 



W 1826r. posiadłośc gąsiorowicką kupił, bez lasów książę Andrzej Renard ze 

Strzelec Opolskich. Wieś tworzyły 63 domy, folwark i królewska strażnica 

leśna. Gąsiorowice podlegały administracyjnie i sądowo urzędowi w Jemielnicy 

kierowanego przez sędziego Adamiczka ze Strzelec. 

W 1864 roku w skład Gąsiorowic wchodziły wieś, dwa folwarki i Bokowe, we 

wsi było 101 domów mieszkalnych i 64 budynki gospodarcze. 

Uprawiano głównie zboże i kartofle. 

We wsi były 2 młyny, karczma, 2 szewców, 2 krawców, 2 stelmaków, kołodziej, 

rzeźnik, 4 kowali, bednarz. 

W 1905 roku Bokowe podzielono na dwie części: jedna do Gąsiorowic, a drugą 

do Łazisk. W części należącej do Gąsiorowic mieszkało 60 osób. Do wsi należał 

również folwark Wernerau. Do Gąsiorowic należał także Szczepanek. 

Po I wojnie światowej jedna część Sczepanka należała do Gąsiorowic, a druga 

do Dziewkowic. 

W 1905 roku Gąsiorowice łącznie ze Szczepankiem i Bokowym liczyło 763 

mieszkańców, a w 1939 roku – 1367 osób. 

W szkole powstałej pod koniec XIX wieku uczył jeden, albo dwóch nauczycieli. 

Od 1936 wieś przyjęła nazwę Quellental, a od 1945 roku Gąsiorowice. 

Dzięki zrealizowanemu projektowi utworzono Szlak Gąski. Łącznie to 16 

figurek wraz z tablicami informacyjnymi.  Tradycja chowu gęsi jest tutaj od 

kilkuset lat. 

W 2019 roku Gąsiorowicach otrzymało tytuł najładniejszej wsi w województwie 

Opolskim. 

Jedną z tradycji jest wodzenie niedźwiedzia . Zwane też kludzeniem bera, a 

także skubanie pierza, czyli odzieranie z gęsi piór chorągiewek od twardych 

stosin, oraz oddzielanie puchu. 

Do atrakcji turystycznych Gąsiorowic należą stawy hodowlane, dwie kapliczki, 

krzyże przydrożne w tym krzyż w miejscu cmentarza francuskiego, pomnik 

upamiętniający ofiary I wojny światowej i budynki dwóch szkół, stara strażnica. 



Miejscem spotkań mieszkańców jest wiata turystyczna tuż przy świetlicy 

wiejskiej. Otoczenie wiaty to stworzony ogród „Ogródek Ołmy”, gdzie możemy 

znaleźć rośliny używane w kuchni. Zostały również nasadzone stare odmiany 

drzew owocowych. Przy wiacie, naprzeciw przedszkola znajduje się sala 

pamięci.  

Gąsiorowice oferują liczne ścieżki leśne idealne do spacerów, taras widokowy 

do obserwowania przyrody, trasę edukacyjną z tablicami o występujących 

gatunkach. 

Znajdują się tu również skwery przyozdobione figurkami gęsi oraz źródełko. 

Najlepszym sposobem zwiedzania wsi jest podążanie Szlakiem Gąski – 

mosiężne figurki gąsek można znaleźć w całej wsi, ukazują one walory i historię 

miejscowości. 
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