
Spacerem po Kątach Wrocławskich 

Ze względu na żyzne ziemie doliny Bystrzycy okolice Kątów Wrocławskich były 

obszarem gęsto zaludnianym już w najdawniejszych czasach. Pierwsze osiedla pojawiły się 

wraz ze zmianą typu gospodarki z myśliwskiej na wytwórczą ok. 10 tys. lat temu. Najstarsze 

osady leżały w okolicy Gniechowic (z VIII/IX w.). Podobne odkryto w Krobielowicach, 

Sadowicach, Nowej Wsi Wrocławskiej i Małkowicach. Słowianie pojawili się na tych terenach 

dopiero w VII w. n.e. We wczesnym średniowieczu tutejsze ziemie należały do Ślężan. 

Na zachód od Wrocławia znajdował się klucz pięciu wsi, należących do klasztoru Św. 

Wincentego na Ołbinie - wśród nich były Kilianów (folwark klasztorny) i Pełcznica. Ze względu 

na urodzajność gleby i bogate plony w okolicy Kątów powstawały młyny, które do początków 

XX w. stanowiły charakterystyczny element krajobrazu wielu wsi. Pojedyncze miejscowości 

podlegały klasztorowi klarysek, sprowadzonych na Śląsk w 1257 roku. Do nich należały dobra 

w Krzeptowie i część Pietrzykowic (druga połowa przypadła wrocławskim katarzynkom). 

Miasto powstało pod koniec XIII wieku - Canth założył na prawie magdeburskim 

książę Bolko I Świdnicki. Wiadomo, że przejęcie praw miejskich od Milina książę Bolko I 

potwierdził w dwóch dokumentach z 25.10.1297 r. i 22.10.1298 r., natomiast sam akt 

lokacyjny nie zachował się. Prawdopodobnie spłonął w czasie jednego z pożarów miasta. 

Kąty miały bardzo dobrą lokalizację - w widłach rzeki Bystrzycy i Strzegomki, w pobliżu 

przeprawy wodnej, na skrzyżowaniu szlaków jeleniogórsko-wrocławskiego i legnicko-

brzeskiego. Zamek Canth, będący twierdzą graniczną, stanowił ochronę względem Księstwa 

Wrocławskiego i pełnił funkcję komory celnej. Pierwsze wzmianki pisane o nim pochodzą z 

1293 r.  

W pierwszych latach istnienia miasto należało do Księstwa Wrocławskiego, dopiero 

później uzyskało suwerenność. Już w 1310 r. miasto było znaczącym ośrodkiem handlu. 

Często zmieniało właścicieli - w 1326 r. stało się częścią księstwa świdnicko-jaworskiego, 

następnie księcia ziębickiego i oleśnickiego, a w końcu biskupstwa wrocławskiego. Zmiany 

następowały na drodze pokojowej, przez zastawy i sprzedaż. Od poł. XIV w. rozwijało się tu 

rzemiosło, młynarstwo, garncarstwo i tkactwo. Jednak w XV w. podczas najazdu husytów 

miasto zostało częściowo zniszczone (m.in. mury miejskie i zamek), w 1475 r. spustoszył je 

wielki pożar. 



Cieniem na okres prosperity położył się spór (1512 r.) pomiędzy królem czeskim a 

Wrocławiem, w efekcie którego król nałożył na miasto karę 100 srebrnych marek i jej 

egzekucję zlecił księciu ziębickiemu Bartłomiejowi. Pod Kątami miała miejsce bitwa między 

księciem a załogą Wrocławia. Bartłomiej zaatakował Kąty, splądrował miasto i okoliczne 

wsie, po czym rozpoczął szturm na zamek, w którym ukryła się wrocławska załoga. Szturm 

został powstrzymany, a wspomnienie o nim stanowiła pieśń o „Księciu Bartku bez ziemi, 

który sparzył sobie język pod Kątami”  

Wiek XVI oznaczał szybki rozwój gospodarczy i kulturalny w całej Europie, a także 

wzrost zamożności i wzrost znaczenia mieszczan. Na 1. poł. XVI w. przypada największy 

rozkwit Kątów jako ośrodka handlu i rzemiosła. W 1587 r. zakończono przebudowę murów 

miejskich, które posiadały wówczas 2 bramy - Świdnicką i Wrocławską - oraz kilka furt. W 

1613 r. ukończono wieżę miejską - symbol niezależności mieszczan.  

Wojna trzydziestoletnia wybuchła w Czechach w 1618 r. i przyniosła koniec rozwoju 

gospodarczego na Śląsku. Rozruchy zapoczątkowano właśnie w Kątach Wrocławskich, gdzie 

niezadowoleni z postępowania katolickiego proboszcza mieszczanie postanowili wprowadzić 

protestantyzm. W 1620 r. przybył pierwszy pastor - Baltazar Hoffman z Jawora. W 1624 r. w 

wielkim pożarze został spalony kącki zamek. Pożar zniszczył 165 domów, ratusz z archiwum, 

wśród których znajdował się prawdopodobnie dokument lokacyjny. W 1653 r. cesarz austriacki 

powołał Komisję Redukcyjną, która miała za zadanie przede wszystkim przejmować kościoły od 

protestantów. Pierwszym celem stała się Sośnica - w 1656 r. przejęto tamtejszy kościół.  

Kolejne walki miały miejsce w Kątach 14 maja 1807 r. - między wojskami pruskimi a 

oddziałami napoleońskimi. Prusacy rozbili tu obóz, kiedy szli z odsieczą pod Nysę. Jednak Francuzi 

dostrzegli ruch wojsk wroga i zaskoczyli armię pruską właśnie w pobliżu Kątów. Szala zwycięstwa 

przechylała się to na jedną, to na drugą stronę, ostatecznie Francuzi wycofali się na południe. Ślad 

tych walk pozostał na murach ratusza w postaci kuli armatniej. 

W 1810 r. zakończyło się zwierzchnictwo diecezji wrocławskiej nad Kątami. Jednym z 

większych właścicieli ziemskich stał się wódz pruski Gebhard von Blücher, który za zasługi 

wojenne otrzymał w 1814 r. dobra krobielowickie, a z czasem dokupił Kilianów i Wojtkowice. 

Teren zamkowy (tzw. folwark kącki) został sprzedany kompanii piwowarskiej z Kątów, a w 

ruinach zamku zbudowano gospodę i browar. 



Od 1843 r. miasto uzyskało połączenie kolejowe z Wrocławiem i Jaworzyną Śląską. W 

latach 1855-1856 rozebrano mury miejskie, blokujące rozbudowę miasta (zachował się 

fragment przy cmentarzu miejskim).  

Rozporządzeniem z 1930 r. zmieniono nazwę miasta z Canth na Kanth. W 1932 r. zmieniono 

granice powiatów i Kanth znalazło się w granicach powiatu średzkiego (wcześniej - w powiecie 

wrocławskim). W 1936 r. otwarto przebiegającą na południe od miasta autostradę. 

W latach 1942-1945 w mieście znajdował się liczący ok. 2000 osób obóz jeniecki dla 

Rosjan, pracujących w okolicznych zakładach przemysłowych i rolnictwie. Podczas ewakuacji 

mieszkańców Wrocławia główna kolumna uchodźców kierowała się właśnie do Kanth. Tędy 

też wiodła droga marszu śmierci Fünfteichen (Miłoszyce) – Groß-Rosen, większość 

zamordowanych wówczas jeńców pochowano na tutejszym cmentarzu miejskim. 

Pierwszym oddziałem, który wkroczył do Kątów 11 lutego 1945 r. był 7. Korpus 

Zmechanizowany Gwardii gen. Iwana Korczagina. Dla 200 poległych żołnierzy rosyjskich 

utworzono cmentarz koło kąckiego kościoła. Do maja zarząd nad miastem sprawowała 

administracja niemiecka powołana przez Armię Czerwoną. W czerwcu zaś burmistrzem 

został Kazimierz Krysiński i zaczęto tworzyć polskie władze. W samych Kątach zrujnowanych 

było 20% budynków, zniszczona była wschodnia część miasta i tereny w pobliżu stacji 

kolejowej. Poza niemieckimi mieszkańcami w mieście znajdowali się uchodźcy z Wrocławia, 

którym nie udało się wyjechać w głąb Niemiec oraz polscy i rosyjscy robotnicy przymusowi. 

Wielu oswobodzonych Polaków pozostało w Kanth, polskie władze zmieniły więc nazwę na 

Kąty, a wkrótce na Kąty Śląskie. Do 1947 r. miasto opuścili Niemcy, a ich miejsce zajęli 

przymusowi wysiedleńcy z dawnych Kresów Wschodnich i przesiedleńcy ze wschodniej 

Polski. Osadnicy z powiatu Kostopol w województwie wołyńskim zamieszkali w Kilianowie i Kozłowie, 

we Wszemiłowicach - mieszkańcy wsi Werbka (powiat Buczacz), w Kilianowie, Pełcznicy i 

Wszemiłowicach - ludzie z Sąsiadowic, powiat Sambor, w Sadkowie 33 rodziny z miejscowości 

Tiutków (powiat Trembowla) w województwie tarnopolskim. W 1946 r. do Kątów dotarli migranci z 

Syberii, Niemiec, Francji, Jugosławii, a nawet Argentyny.  

 

 

 



Warto zobaczyć w Kątach Wrocławskich... 

Ratusz 

Pierwszy ratusz spłonął w 1624 r. i przez wiele lat w obrębie bloku śródrynkowego stała 

samotna wieża ratuszowa, waga miejska, studnie i kramy, a od 1822 r. również pierwsza apteka. 

Obecny obiekt pochodzi z lat 1876-1879 - datę budowy upamiętnia tablica i zwornik w północnej 

elewacji. Na dziedzińcu znajduje się studnia. W wyniku remontu w latach 1933-1934 usunięto część 

wystroju elewacji, upraszczając bryłę. 

Renesansowa wieża pochodzi z 1613 r. i ma 

wysokość 36 m. Podstawa powstała na planie prostokąta, 

wyżej przechodzi w ośmiobok zwieńczony ostrosłupowym 

hełmem. W północnej ścianie zachowały się XVII-wieczne 

tablice herbowe biskupstwa wrocławskiego: starosty 

kąckiego, Hansa von Reibnitz z 1613 r., herb biskupa Karla 

Habsburga (1590-1624) i biskupa sufragana Georga Scultetusa. W części ośmiobocznej osadzono 

cztery figury lwów trzymających tarcze herbowe. Od południa znajduje się wejście główne, dodane w 

XIX w. jako wejście do sali sądowej. Obok umieszczono tablicę wspominającą burmistrza Christopha 

Biedermanna i pięciu rajców miejskich, którzy przyczynili się do przebudowy. 

Do dziś ratusz pełni swoją pierwotną funkcję, stanowiąc siedzibę Urzędu Miasta i Gminy Kąty 

Wrocławskie. 

Dawny Kościół Ewangelicki 

 Pierwszy kościół ewangelicki powstał w 

Kątach ok. 1600 roku. Większość mieszczan była 

wyznania ewangelickiego, jednak miasto do 1810 r. 

podlegało biskupom wrocławskim, z nakazu których 

świątynię rozebrano. W okresie reformacji funkcję 

zboru pełnił kościół św. Piotra i Pawła. Po 

przywróceniu katolikom ich świątyni, nabożeństwa protestanckie odbywały się prawdopodobnie w 

sali ratuszowej. Możliwość budowy kościoła pojawiła się dopiero po sekularyzacji majątku 

kościelnego w 1810 roku. Lata 1831-1833 to okres starania się o zgodę na budowę świątyni przez 

stowarzyszenie ewangelickie. Zwróciło się ono do głównego urzędu budowlanego Prus z gotowym 

projektem, a sprawą zainteresował Carl Friedrich Schinkel (1781-1841), nadworny architekt pruski, 

autor m.in. projektu pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Schinkel nie pojawił się w Kątach, ale na 



podstawie jego planów projekt wykonał wrocławski architekt G. A. Frey w latach 1834-1836. 

Powstała klasycystyczna budowla na planie prostokąta z dwuspadowym dachem. Wejście zdobiły 

żeliwne tablice z wizerunkami aniołów, podtrzymujących plakiety z biblijnymi cytatami. Od strony 

północnej znajdowało się pojedyncze wejście prowadzące do kancelarii, nad którym umieszczono 

inskrypcję: „Z łaski majestatu króla Fryderyka Wilhelma III i dzięki pobożnemu zapałowi parafian, 

zbudowano ten kościół w 1835 roku i przeznaczono go dla odradzającego się kościoła 

ewangelickiego”. Wewnątrz znajdował się ołtarz z figurami św. Piotra i Pawła w narożach i 

podwieszaną amboną (wejście z kancelarii). Obraz główny przedstawiał „Złożenie do grobu”. Ołtarz z 

trzech stron otaczały empory na drewnianych słupach.  

Po 1945 r. kościół przystosowano do pełnienia funkcji kina („Radość”), a po jego przeniesieniu 

w 1964 r., przez kilka lat budynek stał pusty. W latach 70. XX wieku po gruntownym remoncie 

powstał obiekt handlowy. Od 2012 r. dodatkowo mieści się tu siedziba Stowarzyszenia Miłośników 

Ziemi Kąckiej z Regionalną Izbą Pamięci. 

Do ewangelików należała też plebania z bogatym księgozbiorem, zlokalizowana we 

wschodniej pierzei Rynku. W okolicy ul. Mireckiego znajdował się Dom Wspólnoty Ewangelickiej z 

przedszkolem, klasami nauczania początkowego i domem starców. Przy ul. Nowowiejskiej powstał 

internat i ochronka dla dziewcząt pod nazwą Dom Bożego Wołania. 

Kamienice 

 Większość kamienic zachowanych na Starym Mieście pochodzi z XIX i początku XX wieku - w 

tym czasie wzniesiono kamienice z trwalszych materiałów na miejscu starych, drewnianych. 

Przeważająca część zachowała styl neoklasycystyczny. We wschodniej pierzei wyróżnia się kamienica 

apteki przebudowana pomiędzy 1906-1910 rokiem. Dodano wtedy charakterystyczną wieżyczkę 

podkreślającą narożnik. Z końca XIX w. pochodzi kamienica nr 26 

w południowej pierzei - trzypiętrowa, z mansardowym dachem, 

w stylu neorenesansowym z motywami florystycznymi i 

wizerunki dwugłowego orła niemieckiego oraz herbem miasta. 

Inicjały jej właściciela z datą budowy (1899 r.) mieszczą się w 

kracie drzwi wejściowych:  "H" - Hermann, "K" - Knoof. Był on 

właścicielem wydawnictwa "Verlag von H. Knoof Canth", które 

mieściło się w tej kamienicy. W budynku mieścił się duży sklep, w którym oprócz sprzedawano 

artykuły papiernicze, książki, karty pocztowe i lokalną gazetę drukowaną na zapleczu, gdzie była 

również introligatornia. Gazeta ta nosiła początkowo tytuł: "Stadt und Landbote, Anzeiger für Canth, 



Zobten und Umgegend "– "Posłaniec miejski, kurier dla Kątów, Sobótki i okolicy". Kilka lat później z 

tytułu zniknęła Sobótka, ponieważ ukazywała się tam odrębna gazeta.  

Spora część kamienic została uszkodzona lub zniszczona w pierwszych latach powojennych. 

Dużą ingerencją w układ urbanistyczny centrum była budowa w latach 60. i 70. XX w. bloków 

mieszkalnych. Szczególnie mocno została przekształcona pierzeja południowa - linię zabudowy 

cofnięto, a wychodzące z naroży uliczki zamknięto, tworząc bramy przejazdowe. 

Dawny przytułek, ul. Kościelna 

W 1511 r. poza murami miasta wybudowano pierwszy przytułek. Pełnił on funkcję szpitalną, 

ale był też miejscem opieki nad ludźmi starymi, biednymi i bezdomnymi. Posiadał wezwanie Bożego 

Ciała. Następny tego typu obiekt znajdował się przy Bramie Świdnickiej od 1613 roku. Przytułek mógł 

przyjąć do 8 osób i powierzono go opiece św. Judy Tadeusza, patrona spraw trudnych i 

beznadziejnych. Prawdopodobnie w związku z jego przebudową, na tablicy upamiętniającej budowę 

dodano słowa: „Anno 1790 został ten hospital po raz drugi wybudowany”. Pod napisami do dziś 

znajduje się prosty herb, przedstawiający na wygiętej tarczy drzewo z trzema konarami i anioła z 

rozpiętymi ramionami.  

Przypuszczalnie ze względu na wiek budynku i rosnące potrzeby, zdecydowano o budowie 

nowego przytułku. W 1866 r. w miejscu szkoły katolickiej, postawiono nowy, stojący do dziś budynek.  

Zespół sakralny przy Kościele Katolickim p.w. Św. Piotra i Pawła 

Potwierdzona wzmianka źródłowa o kościele pochodzi 

z 1301 roku. Warto jednak zwrócić uwagę na późnogotycki 

portal kruchty, w którego szczycie wyryto datę 1101 roku. 

Podobno wezwanie św. Piotra i Pawła wiąże się z imionami 

synów Mikołaja, pierwszego wójta Kątów, właścicieli Kątów i 

Szymanowa. 

Kościół stanął jako fara miejska. W swojej historii był wielokrotnie grabiony i niszczony - 

dwukrotnie przez husytów (w 1428 i w 1432 roku), w 1445 r. przez księcia śląskiego Konrada Białego. 

Obecny kościół późnogotycki powstał ok. 1500 roku. W 1520 r. dobudowano zakrystię i kruchtę.  

Od 1632 r. (reformacja) kościół pełnił funkcję świątyni ewangelickiej. Dopiero 

kontrreformacja przywróciła katolickie msze oraz zmieniła charakter wnętrz. Efektem barokizacji w 

latach 1730-1750 były nowe ołtarz, ambona i figury świętych. Przed bramą prowadzącą na 

przykościelny cmentarz ustawiono figurę Św. Jana Nepomucena. W 1838 r. powstała nowa plebania. 



Ołtarz główny powstał w 1879 r. i początkowo znajdował się 

w nim obraz Buonottiego, przedstawiający apostołów Piotra i 

Pawła. Obecnie w jego miejscu znajduje się obraz Matki 

Boskiej, przywieziony przez Polaków przesiedlonych z 

Tłumacza koło Stanisławowa. Pod koniec XIX w. od północy 

dobudowano Kaplicę Św. Krzyża będącą kaplicą chrztów. Z 

kolei w 1910 r. do wieży dodano narożne wieloboczne 

wieżyczki. Po I wojnie światowej przedsionek kościoła  posłużył jako miejsce upamiętnienia poległych 

w wojnach mieszkańców miasteczka. 

Dawny szpital, ul. Mireckiego 7 

Rozwój medycyny, poznawanie mechanizmów chorobotwórczych i wymogi dotyczące 

skutecznego leczenia wymusiły oddzielenie chorych od ubogich. Nowe obiekty przeznaczano 

wyłącznie do leczenia, pozostawiając opiekę nad biednymi hospicjom i przytułkom. W Kątach 

Wrocławskich w 1905 r. wzniesiono dwa  budynki szpitalne przy dzisiejszej ul. Mireckiego 7, 

jednocześnie remontując stary przytułek. Część jego pomieszczeń przekazano na potrzeby spotkań 

członków stowarzyszeń katolickich, parafialnej biblioteki i czytelni, dom dla biednych i bezdomnych, 

którymi opiekowały się siostry zakonne. Dzisiaj są tam salki katechetyczne i mieszkania.  

W nowym szpitalu znajdowało się 8 sal chorych i 

mieszkanie stróża. Placówka posiadała oddział zakaźny, 

salą operacyjną i pierwszy na Dolnym Śląsku aparat 

rentgenowski. Środki na utrzymanie czerpała z ofiar, 

fundacji i kwest. Chorymi zajmowały się elżbietanki, 

które w 1931 r. wybudowały dom pw. św. Elżbiety, bo 

jedynie siostry będące jedynie pielęgniarkami mogły mieszkać w szpitalu. Już w 1935 r. miasto 

wypowiedziało pracę siostrom zakonnym.  

W czasie II wojny światowej szpital rozszerzono o część sąsiedniej szkoły, gdzie leżeli lżej 

ranni. W mniejszym budynku zorganizowano oddział zakaźny. Główny budynek szpitala wojnę 

przetrwał, ale został zniszczony po zajęciu miasta przez wojsko radzieckie. Do pożaru 

prawdopodobnie przyczyniły się duże zapasy spirytusu w magazynie leków. 

Cmentarze 

Pierwszy i najstarszy cmentarz był zlokalizowany w miejscu dziedzińca kościoła parafialnego 

pw. Piotra i Pawła, który otaczał wysoki mur. Wierzono, że bliskość świątyni ma przełożenie na 



zbawienie duszy zmarłego. Ponieważ z czasem miejsce pochówku zaczęło odzwierciedlać pozycję 

społeczną zmarłego, nie wszyscy mogli być tam chowani. Dla biednych od średniowiecza otwarto tzw. 

Armen Kirchhof, położony za murami miasta, przy dzisiejszym skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Popiełuszki. 

W 1818 r. otoczono go płotem z desek i posadzono drzewa. Do czasu zamknięcia w 1843 r. 

zorganizowano tam zaledwie kilka pochówków.  

Trzecim był cmentarz ewangelicki, który powstał prawdopodobnie wraz z zawiązaniem się 

zboru protestanckiego (1. poł. XVI wieku). Zajmował on 

część istniejącego cmentarza żołnierzy sowieckich. W 

mieście istniał także kirkut żydowski, przypuszczalnie w 

okolicy cmentarza dla ubogich. Najnowszy jest 

cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej - od lutego 1945 r. 

na polecenie sowieckiego komendanta wojskowego, na 

zamkniętym cmentarzu ewangelickim zaczęto chować żołnierzy.  

GOKiS - dawniej browar/zamek 

Mieszczanie mieli prawo warzyć piwo na potrzeby własne, stąd prawo to było przypisane do 

konkretnego domu i działki. Mieszkańcy Kątów po pożarze miasta w 1624 r. rozpoczęli odbudowę od 

nowego browaru. W tym czasie zresztą działały w mieście 2 browary, słodownia i destylarnia wódki, 

spora liczba rodzin warzyła piwo. Parcele z prawem piwnym położone były w okolicach Rynku. W 

1795 r. w Kątach było 116 właścicieli działek miejskich, którzy mieli prawo warzyć piwo na własne 

potrzeby, mimo że funkcjonował już duży 

browar miejski.  

W 1851 r. w miejscu zamku 

wybudowano browar, a plac zamkowy 

przekształcono w ogród, w którym 

urządzono letnią gospodę "Colonade". 

Kamienie z ruin zamku i wałów użyto do 

budowy piwnicy późniejszej restauracji (dzisiejszy GOKiS). Fosę, która z powodu odprowadzanych do 

niej ścieków bowarniczych zaczęła nieprzyjemne pachnieć, zasypano w latach 1870-1880. W latach 

30. XX w. Oskar Preuss rozbudował browar i jego otoczenie, na które składały się ogród, łąki, 2 

budynki mieszkalne, dom gościnny z kręgielnią oraz letni ogród restauracyjny. Po śmierci Preussa 

Miejska Kasa Pożyczkowa przejęła zadłużony majątek. 

 



Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy  

 Park zajmuje powierzchnię ponad 8,8 tys. ha, 

z czego blisko połowa znajduje się na terenie gminy 

Kąty Wrocławskie.  Głównymi gatunkami drzew są 

graby, jesiony, lipy drobnolistne i dęby szypułkowe. 

Nie brakuje jednak także roślinności wodnej obecnej 

w starorzeczach czy różnych zbiornikach wodnych, takiej jak grążel żółty czy rdestnica pływająca. 

Między wałami a korytem rzeki często można trafić na szuwary, np. trzcinowe, pałki wąskolistnej 

(rzadkie). Na bagnach czy bagnistych łąkach rosną kosaćce żółte i różne odmiany turzyc.  

 

Co jeszcze warto odwiedzić w gminie... 

Baranowice 

 Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1341 r., kiedy to nosiła nazwę Baranowicz. W 

jej zachodniej części mieści się jednopiętrowy pałac z 1854 roku. Od frontu budynek posiada wejście z 

gankiem i werandą. Na lewo od wejścia, na wysokości piętra, zachowały się pozostałości kartusza 

herbowego. Prawdopodobnie symbolizuje on ród von Tempskych, którzy odkupili tę posiadłość w 

1858 r., gdy była ona połączona z Oporowem i Mokronosem Dolnym.  

Do zespołu pałacowego należą też 3 oficyny mieszkalne z końca XIX w., dwie obory i stodoła. Za 

pałacem zachowały się pozostałości parku. 

Bliż 

 Bliż - jeszcze jako Blis - pojawia się w źródłach historycznych od 1245 roku. Miejscowość była 

posiadłością rycerską, a później należała (do 1810 r.) do biskupstwa wrocławskiego. W wyniku 

sekularyzacji majątek stał się własnością państwa. Po 1945 r. wieś przeznaczono pod zasiedlenie i już 

rok później zamieszkali w niej rolnicy. 

 Częściowo zachował się zespół dworski z eklektycznym pałacem z przełomu XIX i XX wieku. 

Charakterystyczne jest dla niego wejście frontowe w zaokrąglonym ryzalicie, przechodzącym w taras. 

Obok znajduje się wieżyczka o ośmiokątnej podstawie. Pałac otocza 3-hektarowy park z dwoma 

dębami o obwodzie pnia ponad 300 cm oraz grupą wierzb płaczących zasadzonych nad stawem. 

 



Bogdaszowice 

 Pierwszy raz Bogdaszowice zostały wymienione w dokumentach spisu z dziesięciny dla  

wrocławskiego zakonu Św. Ducha już w 1234 r. (Bogdosouichi). Najstarszą budowlą jest tu kościół pw. 

św. Michała Archanioła z XIV wieku. Budynek w stylu gotyckim charakteryzuje się dwuspadowym 

dachem z sygnaturką. Jest to świątynia jednonawowa, orientowana, jej wnętrza zdobi skromna 

polichromia. Większa część wyposażenia pochodzi z 2. poł. XVII i XVIII w., starsze elementy to dwie 

gotyckie rzeźby wykonane z drewna - Madonna (2. poł. XV w.) i św. Jan Ewangelista z Matką Bożą 

(XV/XVI w.) - oraz renesansowa drewniana chrzcielnica (1577 r.). Kościół otacza mur z barokową 

bramą i kapliczką z Chrystusem Ukrzyżowanym.  

 We wschodniej części wsi, nad Strzegomką, zbudowano młyn. Jednak w XIX w. istniały tu aż 2 

młyny, gorzelnia, browar, szkoła katolicka, funkcjonował kowal, bednarz i krawiec.  

 Pierwszy dwór stał tu już w XIV w., o czym świadczą badania archeologiczne. Na jego 

fundamentach powstał kolejny, nawodny. W czasie II wojny światowej w dworze mieszkała 

ewakuowana ludność i francuscy jeńcy pracujący w tutejszych gospodarstwach rolnych. Przy ruinach 

dawnego dworu rośnie platan o średnicy 470 cm i wysokości ok. 30 m. Zachowały się też elementy 

parku w stylu angielskim. 

 W styczniu 1945 r. do wioski weszli Rosjanie, niszcząc wiele zabudowań. Później wojsko 

wycofało się, ustanawiając jednak dwóch zarządców, mających pilnować pracujących Niemców i 

wywozu plonów. Część mieszkańców umarła w wyniku epidemii tyfusu, część zaś została wysiedlona.  

Czerńczyce 

 We wsi znajduje się zespół dworski z pałacem zbudowanym ok. 1735 r. w stylu barokowym. 

Utracił on jednak te cechy po przebudowie dokonanej ponad 100 lat później. Budynek posiada dwie 

kondygnacje i nakryty jest prawie płaskim, wielospadowym dachem. Od frontu zamieszczono 

piaskowcowy portal zawierający tarcze herbowe i wazy. Nad nim zaś, na drugim piętrze, znajdował 

się balkon (niezachowany). Na zachód od pałacu mieści się oficyna dworska z otworami okiennymi i 

drzwiowymi ozdobionymi łukami wykonanymi z cegły licówki. Za zabudowaniami zachował się park 

krajobrazowy o powierzchni ponad 3 km. W jego zachodniej części zbudowano dwukondygnacyjny 

pawilon ogrodowy w kształcie litery L. 

 W pobliskiej dolinie znajduje się zespół sześciu stawów rybnych. Warto tam podejść, gdyż 

między dwoma z nich rośnie dąb szypułkowy o obwodzie 585 cm. 



 Ciekawym obiektem jest także cmentarz. Co prawda jest stary i zniszczony, ale można na nim 

odnaleźć XIX-wieczne płyty z nazwiskami tutejszych mieszkańców, wskazujące na ich polskie 

pochodzenie, np. von Komonke, von Kościelska. 

Gniechowice 

 Gniechowice były niegdyś wsią gminną, ulicówką, położoną 

w dolinie Czarnej Wody. Jako Gnekowiz i Gniechowiczi występowały 

w dokumentach już od 1288 r., do 1936 r. Niemcy używali nazwy 

Gniechwitz, aż zmienili ją na Altenrode. 

 Z XV w. pochodzi tutejszy kościół pw. św. Filomeny, 

zbudowany w stylu gotyckim i przebudowany w neogotyku. Budowla jest orientowana, posiada 

kwadratową wieżę. Zachowały się barokowy ołtarz boczny św. Dominika i chrzcielnica, 2 lichtarze, 

pacyfikał i monstrancja z końca XVIII wieku. W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Filomeny. Przy 

cmentarzu zlokalizowany był cmentarz, który jednak zlikwidowano. Natomiast w mur otaczający 

kościół wmurowano XIX-wieczne płyty nagrobne. 

 W pobliżu znajduje się zespół dworski, którego centralny punkt stanowi barokowy pałac z 

1713 roku. Budynek jest prostokątny, jednopiętrowy, z mansardowym dachem. Od strony 

wschodniej wzmacniają go przypory, a od północnej i południowej zdobią stiuki. Zespół tworzą też 

oficyny i spichlerz z połowy XIX wieku. Obiekty należały do Kombinatu PGR. Założenie dopełnia park 

położony po przeciwnej stronie Czarnej Wody. Powstał w latach 1854-1857 na bazie starszego 

drzewostanu.  

 Innym obiektem zabytkowym we wsi jest dom ludowy z salą widowiskową i budynkiem straży 

pożarnej, położony u zbiegu ul. Kąckiej i Wrocławskiej. Obiekty te, pochodzące z początku XX w., są 

ze sobą połączone. Przed nimi ustawiono pomnik "Bohaterom Armii Radzieckiej". 

Jaszkotle 

 Jaszkotle to niewielka wieś, wspominana już w 1155 r. jako Jascotele. Kościół istniał tu co 

najmniej od 1318 roku.  

 Obecna świątynia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego pochodzi z 1473 r. i reprezentuje styl 

gotycki. Po jej stronie zachodniej znajduje się kwadratowa wieża. Wewnątrz znajdziemy dwa rodzaje 

sklepień - krzyżowo-żebrowe nad prezbiterium oraz płaski drewniany strop nad nawą. Do naszych 

czasów przetrwały dwa XVI-wieczne kamienne portale i obramowania okien. Spośród ciekawszych 

elementów wnętrza można wymienić gotycką rzeźbę Madonny z Dzieciątkiem z 1500 r., renesansowe 



sakramentarium z XVI w., barokowy ołtarz boczny św. Rodziny (1680 r.), ołtarz główny z rzeźbami św. 

Jana Chrzicciela, Jana Ewangelisty, Barbary, Jadwigi i Michała Archanioła (1700 r.), ołtarz boczny 

"Modlitwy w Ogrójcu" (1700 r.), ołtarz boczny Bierzmowania (1706 r.). Warto też zwrócić uwagę na 

barokową ambonę z płaskorzeźbą Jezusa nauczającego w świątyni, rzeźbami Ojców Kościoła i św. 

Michała Archanioła; marmurową chrzcielnicę z drewnianą pokrywą ozdobioną rzeźbą Chrztu Pana 

Jezusa w Jordanie (1710 r.); barokowe kropielnice z marmuru i kamienia złoconego. Ze szkoły 

Willmanna pochodzi tutejszy obraz (datowany na 1700 r.) "Czterej Ewangeliści i Ukrzyżowanie". 

Najnowszy element wyposażenia kościoła stanowi prospekt organowy z polichromowanego drewna 

(wykonany pod koniec XIX w.). Zlikwidowano przykościelny cmentarz, z którego przetrwały jedynie 

nagrobki księży oraz wmurowana w ścianę prezbiterium płyta nauczycielki Clary Stoclossy. 

Kamionna 

 W miejscowości znajdują się ruiny pałacu zbudowanego w XVI w., należącego do rodziny 

Seidlitzów. W latach 1740-1744 przebudowano go na barokową rezydencję (prawdopodobnie wg 

projektu Christopha Hacknera). W 1850 r. pałac częściowo rozebrano, aby go odnowić i otynkować w 

1935 roku. W tym stanie obiekt przetrwał 40 lat, kiedy to zawalił 

się fragment dachu. W poł. lat 80. XX w. mieszkała tu jeszcze jedna 

rodzina, natomiast dzisiaj zostały już tylko ruiny pałacu, a jedynym 

obiektem, który zachował świetność jest pomnik św. Jana 

Nepomucena. Ufundowali go ok. 1740 r. właściciele wsi, von 

Kalckreuthowie, a wyrzeźbił prawdopodobnie Johann Albrecht 

Siegwitz (autor Nepomucena z wrocławskiego pl. Katedralnego). Figura posiada rzadko spotykaną 

wnękę na lampkę oraz łacińską inskrypcję: "Co często nieżyczliwość, nienawiść i zazdrość wymyśli 

nagannego, a oprócz tego trucizna złych języków wyrządzi złośliwą szkodę naszej godności - odwróć 

przez swe wstawiennictwo. Spraw, aby ich złośliwe poczynania nie miały Twojego błogosławieństwa. 

Kto złośliwości zmyśla, przez nieprzyzwoite plotkarstwo poniża godność bliźniego. Spraw przez swoje 

wstawiennictwo i uwolnij nas od grzechu oraz występku, ponieważ życie w grzechu jest największym 

wstydem przed Bogiem". 

Krobielowice 

 Na terenie miejscowości odkryto osadę wielokulturową - ścierały się tu wpływy kultury 

łużyckiej okresu halsztackiego, kultury przeworskiej, okresu wpływów rzymskich i średniowiecza. Do 

początku XIX w. wieś nosiła nazwę Krieblowitz.  



 W XVI w. na zlecenie opata klasztoru św. Wincentego w Krobielowicach powstał renesansowy 

dwór. Po sekularyzacji w 1810 r. majątek trafił do feldmarszałka Blüchera, zwycięzcy spod Waterloo i 

bitwy nad Kaczawą. Krobielowice otrzymał w nagrodę wraz z 11 innymi wsiami. Wtedy też nazwę 

miejscowości zmieniono na Blüchersruh. Blücher od razu przystąpił do przebudowy dworu, 

wzbogacając założenie o gorzelnię, browar i karczmę, wytyczając promenadę i zakładając zwierzętnik.  

Pewnego dnia w 1819 r. feldmarszałek wybrał się konno do sąsiedniej wsi, jednak w drodze 

powrotnej spadł z konia i zmarł. W pogrzebie wziął udział król Fryderyk Wilhelm III, jego synowie oraz 

wielu oficerów (co wynikało głównie z faktu ich przebywania na manewrach pruskiej armii) - w sumie 

ok. 20 tys. osób. Feldmarszałek został pochowany w kościele w Wojkowicach, choć planowano 

budowę mauzoleum na lubianym przez niego sosnowym wzgórzu. Wśród żołnierzy zbierano 

pieniądze na budowę ogromnego pomnika, oddającego wielkość wodza: na granitowej skale 

przypominającej piramidę ze ściętym wierzchołkiem miał siedzieć lew, a przed wejściem dwa sfinksy. 

W masywie Ślęży przygotowywano już odpowiedni fragment granitowej skały, jednak ważyła ona 

ponad 600 ton i nie dała się ruszyć z miejsca. Później blok zmniejszono prawie o połowę, ale i tak 

udało się go przesunąć tylko na pole w pobliżu Rogowa Sobóckiego, gdzie leżał kolejne 20 lat. Kiedy 

cesarzem został Fryderyk Wilhelm IV sprawa pochówku powróciła - tym razem miały zostać wydane 

ogromne pieniądze na upamiętnienie wielkiego wodza. Ze strzelińskich kamieniołomów planowano 

sprowadzić granit na mauzoleum.  Na trasie, którą przewożono ogromny kamień, konieczne było 

poszerzanie dróg i wzmacnianie mostów. Projekt zakończył się sukcesem i feldmarszałka udało się po 

raz drugi pochować. 

 W Krobielowicach zaś mieszkali jego potomkowie. W 1945 r. 

pałac zniszczyli radzieccy żołnierze: zginęły obrazy, meble i 

samochody, ale także pamiątki po bitwach, np. srebrny talerz z 

serwisu Napoleona czy jego kareta. W połowie maja 1945 r. 

mauzoleum zniszczono: wyłamano drzwi i kratę, trumnę otwarto. 

Mieszkańcy wspominają, że kości feldmarszałka zostały wyrzucone 

na ulicę i kilkakrotnie rozjechane przez pojazdy wojskowe należące do żołnierzy rosyjskich. 

 Naprzeciwko wjazdu do pałacu stoi budynek, w którym przed II w.św. działała restauracja o 

nazwie "Feldmarszałek naprzód!". 

Sośnica  

 Nazwa Sośnica pochodzi od rosnących we wsi sosen. Znajduje się w niej neobarokowy pałac i 

gotycki kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Świątynia istnieje od XIII w., jednak bardziej znana 

stała się w 1776 r., kiedy to powiększono ją o kaplicę Świętych Schodów. W Wielki Piątek pielgrzymi 



wchodzą na kolanach po 28 marmurowych schodach, w których zamurowano ampułki z relikwiami 

świętych. 

 Kościół istnieje od 1244 r., kiedy to biskup wrocławski Henryk ogłosił go świątynią 

odpustową. Znajdował się w nim obraz NMP, jednak zaginął, gdy kościół przejęli protestanci. W 

czasach kontrreformacji sośnicka świątynia stała się kościołem ucieczkowym - przybywali do niej 

wierni z miejsc, w których nie można było swobodnie wyznawać swojej 

religii, jak np. luteranie z Kątów Wrocławskich, którym odebrano ich 

kościół. 

 Kaplicę ufundowała Maria Józefina von Würtz und Burg. 

Hrabina wyruszyła pewnego razu na pielgrzymkę do Rzymu, w którym 

największe wrażenie zrobiła na niej bazylika św. Jana na Lateranie. Razem z innymi pielgrzymami 

pokonała znajdujące się przed nią Święte Schody, pochodzące wg legendy z pałacu Poncjusza Piłata, 

którymi Jezus był prowadzony na sąd. Po powrocie do Sośnicy postanowiła je odtworzyć, zlecając ich 

wykonanie z najlepszej jakości marmuru. Pod schodami umieszczono też kryptę grobową, w której w 

1783 r. pochowano hrabinę, a kilka lat później także członków rodziny von Wengersky, do której 

należał majątek w niedalekich Jurczycach. Na szczycie Świętych Schodów umieszczono figurę Jezusa 

Chrystusa, a pod jego stopami - tabernakulum w kształcie kuli ziemskiej. 

 Do innych ciekawych obiektów w tym kościele należy epitafium poświęcone Ludwigowi 

Scholtzowi. Znajduje się w nim scena, w której przed ukrzyżowanym Jezusem pochyla się żołnierz z I 

w.św. Inne epitafium poświęcono Henrykowi von Schindelowi. Przedstawiono na nim scenę 

zmartwychwstania Jezusa oraz adorującej tę sytuację rodziny zmarłego. 

 Za kościołem znajduje się ścieżka prowadząca nad Bystrzycę. 

 

 

 


