
Spacerem po Wołowie 

Krótka historia... 

 Miasto swoją nazwę zawdzięcza zwierzętom ciągnącym w średniowieczu wozy z 

towarem, czyli oczywiście wołom. Przez wieki stanowiło ważny punkt na szlaku handlowym 

między Wrocławiem a Głogowem, gdzie strudzeni podróżni i ich zwierzęta mogli odpocząć. 

Tu także odbywały się targi i jarmarki, na które zjeżdżała się okoliczna ludność oraz 

mieszkańcy z dalekich stron. 

 Niejasne są najwcześniejsze dzieje ziemi wołowskiej. Wiemy, że we wczesnym 

średniowieczu tereny te należały do plemienia Ślężan, granicząc przypuszczalnie przez Odrę 

z plemieniem Dziadoszan. Wtedy też pojawił się wspomniany szlak handlowy, łączący 

centralne skupiska Ślężan i Dziadoszan, a z czasem także dwie osady trudniące rolnictwem, 

rzemiosłem i obsługą podróżnych. Pierwsza z nich to Stary Wołów, znajdujący się w pobliżu 

odgałęzienia drogi prowadzącej do Lubiąża i brodu na Odrze. Druga miejscowość to Krzywy 

Wołów, oddalony od Starego o ok. 2 km. Obie miejscowości wymienione zostały w 

dokumencie z 1202 r., w którym biskup wrocławski wymienia wioski zobowiązane do 

płacenia dziesięciny na rzecz pobliskiego klasztoru cysterskiego w Lubiążu. W Krzywym 

Wołowie funkcjonował także targ ustanowiony na zasadzie niepisanego prawa. Z czasem ta 

zwyczajowa forma przestala wystarczać i książę ścinawski Przemko, prawdopodobnie w 

okolicach 1285 r., ulokował zupełnie nowe miasto Wołów, nad rzeką Juszką, oddalone o 

kilometr na południe od Krzywego Wołowa. Nowe miasto ustanowiono na podstawie prawa 

magdeburskiego: posiadało pewien zakres samorządności, zarządzał nim dziedziczny wójt. 

Miasto pełniło funkcje ośrodka produkcji i sprzedaży wytworów rzemiosła i równocześnie 

zakupu produktów rolnych z okolicznych wsi. 

 W XIV i XV w. uformowały się władze miejskie złożone z rady miejskiej i burmistrza. 

Wołów stał się ośrodkiem władzy, należącym najpierw do Piastów głogowskich, a następnie 

oleśnickich. Aż do 1492 r. posiadał własną monetę. Podobnie jak reszta Dolnego Śląska, z 

czasem przeszedł pod panowanie królów czeskich a później rodu Habsburgów.  

 Wiek XVI to „złoty okres” w dziejach miasta, czas rozkwitu rzemiosła i handlu. 

Rozwinęło się zwłaszcza sukiennictwo, którego wytwory dobrze były znane na Śląsku i poza 

jego granicami. Silnie rozwijała się tu także reformacja - większość mieszkańców miasta i 

powstałego wówczas księstwa wołowskiego przeszła na protestantyzm. 

 Ciężkie czasy dla miasta zaczęły się wraz z rokiem 1585, kiedy to wołowski gród  

nawiedziła epidemia dżumy. Przy życiu pozostało tylko 375 mieszkańców. Kolejny cios 



stanowiła wojna trzydziestoletnia, w wyniku której liczba ludności miasta zmniejszyła się o 

połowę, a zabudowa uległa znacznym zniszczeniom. Kataklizm wojenny zapoczątkował 

głęboki regres w bujnym dotychczas życiu gospodarczym miasta. Dodatkowo problemy 

Wołowa pogłębił straszliwy pożar, jaki wybuchł 12 V 1689 r. – z pożogi ocalało jedynie 29 

domów. Miasto straciło m.in. ratusz, kościół i szkołę. 

 Na skutek trzech wojen śląskich Wołów wraz z całym Śląskiem znalazł się pod 

rządami Hohenzollernów, stając się częścią państwa pruskiego. Na obszarze księstwa 

utworzono dwa powiaty: wołowski i ścinawski. Na znaczeniu zyskał urząd burmistrza i 

zwierzchnika policji. Miasto zmilitaryzowano, a mieszkańcy musieli kwaterować wojska 

królewskie. Od 1742 r. stacjonowały tu dwa eskadrony huzarów, a na potrzeby wojska 

wybudowano 77 stajni. W 1781 r. miasto dotknął kolejny wielki pożar. Zniszczenia były tak 

duże, że władca Prus, król Fryderyk II Wielki, przeznaczył na odbudowę 78 tys. talarów. Z 

dokumentów wynika, iż w 1787 r. Wołów zamieszkiwało 1087 osób. Duże znaczenie dla 

dochodów miasta miało piwowarstwo - 140 domów trudniło się warzeniem. 

 W 2. poł. XIX w. - poza szkołą powszechną - pojawiły się w mieście szkoły średnie i 

zawodowe. Funkcjonował również szereg stowarzyszeń, odbywały się koncerty, 

przedstawienia teatralne, projekcje filmowe. Od lat 30. XIX w. wydawano gazety. W 1874 r. 

doprowadzono do miasta kolej, w 1912 r. powstało muzeum regionalne. Po I w.św. pojawiły 

się biblioteka i obiekty sportowo-rekreacyjne. Rozwój miasta zapewniały drogi bite, łączące 

je z terenem powiatu oraz niedalekim Wrocławiem.  

 Wołów został zdobyty przez Armię Czerwoną 26 I 1945 roku. Zabudowa uległa 

zniszczeniu w ok. 70%. Po II w.św. miasto zasiedlili w większości emigranci z dawnych 

obszarów wschodnich II Rzeczypospolitej (gł. dawnego województwa wileńskiego i 

tarnopolskiego), repatrianci (np. z Francji, Związku Radzieckiego) oraz ludność łemkowska 

wysiedlona z Bieszczadów i innych obszarów obecnej Polski południowo-wschodniej. 

 

Pora zacząć spacer... 

 Nasz spacer zaczniemy od dawnego Zamku Piastów Śląskich, a obecnie Starostwa 

Powiatowego w Wołowie (pl. Piastowski 2).  

Istnieją przypuszczenia, iż zamek stał w tym miejscu jeszcze przed lokacją samego 

miasta i zbudowano go za rządów Władysława Wygnańca ok. roku 1157. 

Najprawdopodobniej niecałe 150 lat później Konrad I oleśnicki gruntownie przebudował 

zamek. Drewniany obiekt został zastąpiony murowanym, całość otoczono ziemnym wałem o 



szerokości 1,5 m. Zamek otrzymał wtedy rzut 

rombu z narożną prostokątną wieżą i wieżą 

bramną prowadzącą do miasta. 

 Pod koniec XV w. miała miejsce 

kolejna modernizacja książęcej siedziby. To 

właśnie wtedy powstał zachowany do dziś 

portal, ozdobiony głowami aniołków, 

ornamentalnymi taśmami po bokach, śląskimi 

orłami i herbem Piastów legnicko-brzeskich. 

Portal zdobi wejście do dawnego skrzydła pańskiego, w którym na piętrze znajdowała się 

sala rycerska i jadalnia. Skrzydło naprzeciwko musiało być domem kobiet, a na poziomie 

przyziemia mieściła się kuchnia. Po południowej stronie znajdowała się jednokondygnacyjna 

stajnia zamkowa. 

 W XVI w. podczas panowania Jerzego II brzeskiego powstały dwa skrzydła, północne 

przy budynku bramnym od strony miasta i zachodnie. Zamek wyposażono w renesansowy 

krużganek i klatkę schodową. Sukcesywnie ograniczano funkcje obronne kosztem 

rezydencjonalnych, a zamek odwiedzany był tylko „sezonowo”. Większość jego wyposażenia 

przyjeżdżała i odjeżdżała wraz z gospodarzami. 

 Zapleczem rezydencji stał się teren położony na 

zachód od niej. Na kompleks usytuowany między 

zamkiem a kościołem św. Wawrzyńca składały się dwa 

dziedzińce, z których jeden był stajnią, a drugi 

browarem. Plac przyzamkowy zamykały symbolicznie 2 

budynki związane z władzą książęcą: dom poborcy podatkowego i budynek zamkowego 

gospodarza. W połowie XIX w. do zamku należała stajnia mieszcząca 29 koni, browar, 

łaźnia, piekarnia i mieszkania zamkowe. 

 Zamek dwukrotnie płonął: w 1781 i 1922 r. Po drugim pożarze przebudowano go w 

stylu neoklasycystycznym i stał się siedzibą powiatu. 

 Idąc od placu zamkowego ul. Browarną, dojdziemy po 

kilkudziesięciu metrach do kościoła pw. św. Wawrzyńca. 

Obiekt ten istniał już prawdopodobnie w 1298 r. jako świątynia 

drewniana. Niestety, ze względu na spłonięcie dokumentów, 

nie znamy średniowiecznej historii kościoła. Wiemy, że 

patronowało mu kilku świętych: Jan Chrzciciel, św. Krzyż, św. 



Wawrzyniec, Jan Ewangelista i św. Jadwiga. Kościół przez większość swojej historii należał 

do protestanckiej wspólnoty, a wyjątek stanowiły lata 1682-1707 i po 1945 roku. W 1945 r. 

znacznie ucierpiał i został rozgrabiony, w związku z czym poświęcono go ponownie dopiero 

w 1981 roku. 

 We wnętrzu korpus otoczony jest emporami 

charakterystycznymi dla świątyń protestanckich. Z dawnych czasów 

pozostała tu figura św. Wawrzyńca, przeniesiono także obraz Matki 

Boskiej Szkaplerznej. Na sklepieniu prezbiterium dostrzec można 

freski z XV/XVI w. przedstawiające tarczę, a w niej Arma Christi 

(narzędzia męki Pańskiej), dwa orły, ornamenty roślinne i gwiazdki. W 

kościele znajduje się kilka renesansowych i barokowych nagrobków, w 

tym epitafium rodziny Krügerów z 1615 r. z klęczącymi figurami. 

 Niewątpliwie największym skarbem świątyni są 

unikatowe organy autorstwa jednego z 

najwybitniejszych śląskich konstruktorów, Adama 

Horatio Caspariniego. Powstały w latach 1715-1717. 

Do naszych czasów zachował się bogato zdobiony 

prospekt, wiele oryginalnych piszczałek oraz 

elementów wewnątrz organów. Od 2001 r. w kościele 

organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Organowej „Cantus Organi”. 

 Wychodzimy z kościoła i ul. Szkolną dochodzimy do 

Rynku, w którego centrum stoi Ratusz. Charakterystycznym 

elementem miast lokowanych na prawie magdeburskim jest 

blok śródrynkowy, który już od momentu lokacji stanowił 

centralny punkt miasta z usytuowanymi (na mocy przywilejów) 

obiektami handlowymi. Ratusz jako główny element tego bloku 

ma bezpośredni związek z powstaniem samorządu miejskiego. Pierwsza wzmianka o nim 

pochodzi z 1465 r., kiedy spłonęło niemal całe miasto, z wyjątkiem 15 budynków, w tym 

kościoła, Ratusza, archiwum miejskiego i książęcego. 

 Zręby obecnej bryły budynku to efekt dwóch generalnych przebudów z lat 1689 i 

1767, kiedy to nadano jej renesansową formę. Dwie kondygnacje wysokich okien wskazują, 

iż pierwotnie znajdowały się tam wielkie reprezentacyjne pomieszczenia. Schody przed 

głównym wejściem wykorzystywano jako trybunę do ogłaszania obwieszczeń i wyroków. Na 

prawo od Ratusza stała waga służąca do kontrolowania ciężaru odważników należących do 



kupców, a po lewo zbiornik pożarowy. Symbolem miasta była 

ratuszowa wieża z zegarem z wizerunkiem głowy św. Jana 

Chrzciciela.  

W 1819 r. dobudowano do Ratusza główny odwach, 

odpowiednik komisariatu policji. W 1912 r. w jego miejscu założono 

miejskie i powiatowe muzeum. W 1945 Ratusz mocno ucierpiał, 

odbudowano go dopiero w latach 60. 

 Z Rynku idziemy dalej ul. Piastów Śląskich w kierunku 

zachodnim. Jest to obecnie jeden z wołowskich deptaków i 

warto wspomnieć, że ulice w ścisłym centrum odwzorowują 

średniowieczny układ miejski. To pozwoliło objąć ochroną 

prawna ten układ urbanistyczny. 

 Idąc dalej, docieramy do skrzyżowania z ul. Ciemną, wzdłuż której biegnie fragment 

zachowanych murów miejskich. W miejscu obecnego niewielkiego placu stała w 

średniowieczu Brama Ścinawska, przez którą biegł szlak z Wrocławia do Głogowa. Nie 

wiemy dokładnie, kiedy powstały mury, jednak rodzaj i wielkość cegły wskazują na przełom 

XIII/XIV wieku. W 1. poł. XV w. na umocnienia składały się mury ceglane z basztami i 3 

Bramy: Wrocławska od wschodu, Ścinawska 

od zachodu i Zamkowa od strony zamku. Mury 

posiadały wysokość od 6 do 8 m i ponad metr 

grubości. W XV i XVII w. zostały 

zmodernizowane w związku z rozwojem broni 

palnej, powstał m.in. dodatkowy wał ziemny i 

bramy wałowe. Cały system obronny miasta 

został poważnie zniszczony podczas wojny 

trzydziestoletniej i został rozebrany po wielkim 

pożarze w 1781 roku. Najdłużej - aż do 1855 r. - stała Brama Wrocławska. Do naszych 

czasów zachowały się jedynie 4 odcinki murów miejskich o długości 340 m, w najwyższych 

punktach mierzące ok. 4,5 m. Na odcinku przy ul. Ciemnej zachowała się także oryginalna 

furta wykorzystywana przez piechurów. 

 Następnie skręcamy w ul. Zwycięską w kierunku Rynku i po kilkudziesięciu metrach - 

w lewo, w pl. Jana Sobieskiego. Tuż przy rondzie stoi budynek, będący kiedyś oddziałem 

NBP (ul. Hugo Kołłątaja 6). Zasłynął on jednym z najgłośniejszych skoków lat 60. w PRL. 

Cała sprawa zaczęła się w maju 1962 r., kiedy zaciął się zamek do skarbca. Wezwanym na 

miejsce technikom z Wrocławia, nie udało się go naprawić. Skarbiec otwarto dopiero po 



wydrążaniu dziury w podłodze pokoju znajdującego się nad nim. Zainspirowało to kilka osób 

do dokonania kradzieży z banku. Byli to: Wiktor T., taksówkarz, Mieczysław F., właściciel 

zakładu naprawy TV, Józef S., rymarz oraz Rudolf, pracownik banku. Swój plan zrealizowali 

19 VIII 1962 roku. Po wyjściu sprzątaczki, przed 22.00, ukryli się w piwnicy. Gdy jedyny w 

banku strażnik rozpoczął obchód, 

został przez nich napadnięty i 

obezwładniony. Następnie złodzieje 

udali się do pomieszczenia nad 

skarbcem i przez 2 godziny przebijali 

się przez strop. Udało im się ukraść 

ponad 12,5 mln zł. W skarbcu rozlali 

olej silnikowy, aby psy milicyjne nie 

mogły złapać tropu. O napadzie zrobiło 

się głośno w całej Polsce, więc milicja 

przystąpiła do intensywnego śledztwa. Początkowo głównym podejrzanym został 

obezwładniony w trakcie napadu strażnik, gdyż w jego domu znaleziono worki, w których 

przewożono pieniądze. Okazało się jednak, pożyczył je na czas żniw, by mieć w co sypać 

zboże. Śledczy dysponowali numerami seryjnymi skradzionych banknotów, dlatego 

rozpowszechniono płotkę o planowanej wymianie pieniędzy, co miało skłonić szajkę do 

szybszego wydawania gotówki. Złodzieje działali jednak głównie poza granicami powiatu. 

Podczas jednego z wyjazdów, małżonce któregoś z członków grupy spodobała się 

elegancka narzuta za 250 zł. Weszła do sklepu, lecz gdy wręczyła ekspedientce banknot 

500-złotowy, ta zorientowała się, że to jeden z tych skradzionych. Dodatkowo podejrzenie na 

siebie rzuciła sama kobieta, która spanikowała i zaczęła mówić do sprzedawczyni, że 

banknot pewnie jest fałszywy, więc go podrze. Sprzedawczyni wezwała milicję i w krótkim 

czasie cała grupa została złapana. Dożywotnie wyroki dla bezpośrednich przestępców 

zostały po kilku latach zostały zamienione na 25 lat pozbawienia wolności, aż w końcu 

skrócono je do 17 lat. 

 Idąc dalej ul. Hugo Kołłątaja, dojdziemy do skrzyżowania ulic Koszarowej i Starej, 

gdzie stoi kościół św. Karola Boromeusza. Kościół parafialny i klasztor należały kiedyś do 

karmelitów. Zespół wzniesiono w latach 1712 - 1722 z fundacji Adama Freyherra von 

Garniera, a mnisi przybyli z pobliskich Głębowic po wielkim pożarze w 1689 r., kiedy 

poważnie ucierpiała kaplica zamkowa. Pojawił się wtedy pomysł, by ją rozebrać, a opiekę 

nad wołowskimi katolikami przekazać karmelitom. Ostatecznie kaplicę odbudowano jeszcze 

przed zakończeniem budowy kościoła, ale zakon pozostał. Front kościoła nawiązuje do 

architektury jezuickiej. W dwóch niszach umieszczono figury św. Piotra i Pawła. Przed 



wejściem namalowano 2 herby: po lewej fundatora, von Garniera, obok herb karmelitów. Na 

wschodnim zakończeniu dachu zamieszczono sygnaturkę z dwoma dzwonami. 

 Obraz z ołtarza głównego pochodzi z 1721 r. 

i przedstawia wniebowzięcie św. Boromeusza. 

Figury ołtarzowe wykonał wołowski rzeźbiarz, autor 

kolumny maryjnej stojącej pod Starostwem 

Powiatowym, Jan Christian Weber. Przedstawiają 

one św. Teresę z Avila, Katarzynę Sieneńską, Jana 

Kantego i Pawła. W latach 30. XVIII w. wykonano 

rzeźbioną kazalnicę z koszem, na którym znajduje 

się scena przedstawiająca kazanie św. Jana 

Chrzciciela i figura Boga Ojca w zwieńczeniu. 

Wówczas też odkupiono organy z kościoła św. 

Elżbiety we Wrocławiu. W bocznych kaplicach 

umieszczono 9 ołtarzy, ale do naszych czasów zachowały się tylko dwa, znajdujące się 

najbliżej prezbiterium: ze św. Dominikiem i podobizną Jana Bosko. Najpóźniejszy element 

wystroju kościoła stanowią witraże z lat 70. XX w., przedstawiające m.in. Chrzest Polski i 

Litwy, ojca Maksymiliana Kolbe czy Pawła VI. 

 Według legendy, podczas kopania fundamentów wydobyto z ziemi stary obraz 

maryjny, który miał być świadectwem długiej historii chrześcijaństwa w Wołowie. Pierwotnie 

umieszczono go po lewej stronie od ołtarza głównego, w kaplicy Brinckmanna. Obecnie 

obraz MB Szkaplerznej znajduje się w nawie północnej kościoła parafialnego św. 

Wawrzyńca. Jak orzekli specjaliści, powstał on jednak dopiero w XVII w. 

 Przy kościele znajdował się klasztor. W 1810 r. budynki te zostały odebrane zakonowi 

i częściowo rozebrane, a częściowo zaadaptowane na koszary wojskowe (później szkołę 

oficerską). 

 W tym miejscu kończymy nasz spacer po urokliwym mieście Wołowie. 


