
Spacerem po Czernicy 

 

 Najstarsze ślady osadnictwa na terenie obecnej gminy Czernica pochodzą z ok. 2500 r. p.n.e., 

wtedy osiedliła się tu ludność reprezentująca tzw. kulturę pucharów lejowatych. Przedstawiciele tej 

kultury przybyli na Śląsk z rejonu naddunajskiego, skąd zaczerpnęli techniki upraw i hodowli. 

Budowali oni ziemianki oraz zakładali pierwsze na tym obszarze sady. Znaleziska w pobliżu Widawy 

dowodzą, że ludność ta umiała wykorzystywać rośliny lecznicze oraz wytwarzać barwniki.  

Z okresu wczesnego średniowiecza, z przełomu VIII w. i IX w. pochodzi słowiańska osada, 

której pozostałości odkryto w sąsiedztwie Odry. Jej ludność utrzymywała zapewne bliskie kontakty z 

dwoma niewielkimi grodami usytuowanymi nad rzeką: Jelczem i Siedlcami (być może była to osada 

służebna dla tych grodów). Podczas walk o zachowanie granic państwa polskiego nad Odrą, w XI w. 

na odcinku między Brzegiem a Wrocławiem istniały niewielkie warownie, w skład których mogła 

wejść także osada obronna w Czernicy. 

Pierwsza historyczna wzmianka o wsi Czernica pochodzi z 1246 r., kiedy to wymieniona 

zostaje pod nazwą Cirne. Wiadomo, że miejscowość leżała wówczas w sąsiedztwie dóbr książęcych 

Conarsze. Nazwa Conarsze wzięła się od urzędu koniuszego, sprawującego nad tymi dobrami opiekę. 

Teren ów, obejmujący obszar dzisiejszych Kotowic, Ratowic, aż do Miłoszyc, składał się z lasu, na 

obszarze którego hodowano książęce konie. Kolejny raz Czernica występuje w źródle z 1265 r. pod 

nazwą Czyrnczicz. W dokumencie tym odnotowano sprzedaż miejscowości przez księcia Henryka III 

biskupowi wrocławskiemu Tomaszowi II. Istniejąca już wówczas we wsi karczma jest jednym z 

najstarszych szynków opisywanych w dokumentach średniowiecznych na ziemiach polskich. Była ona 

własnością księżnej czeskiej Anny, wdowy po księciu Henryku II Pobożnym. 

W zapisie z 1273 r. Czernica pojawia się pod nazwą Czirnina, co rzuca światło na polskie 

pochodzenie nazwy. Przypuszczalnie etymologicznego źródła obecnej nazwy nie należy wywodzić od 

urodzajnej gleby, czarnoziemu lub od rosnącej w okolicy czarnej borówk,i ale raczej od tego, że osada 

powstała na czarnej glebie lub w okolicy lasów. Wieś rozrastała się w układzie okrężnicowym, została 

koncentrycznie rozplanowana wokół niewielkiego placu, co było charakterystyczną cechą 

miejscowości wyznaczonych na polanach leśnych. 

W 1343 r. istniał we wsi duży 22-łanowy folwark, który był własnością wrocławskiej kapituły. 

Od 1630 r. zmianie uległa nazwa miejscowości, którą od tego czasu określano jako Tschirna (od 1736 

r. Tschirnau, a od początku XIX w. do 1937 r. Tschirne). W latach 1937 – 1945 r. nosiła ona nazwę 

Großbrück, dla ukrycia polskich, średniowiecznych korzeni. 



Od XVII w. przez Oławę, Jelcz i Ratowice przechodził spływ drewna opałowego i 

budowlanego. Utrzymywano również kontakty z położonymi po drugiej stronie rzeki Kotowicami, 

skąd – jak donoszą źródła z 1669 r. - przywożono do Czernicy piwo z biskupiej gorzelni. chyba 

browaru W latach 1759 – 1770 r. z inicjatywy Fryderyka Wielkiego przeprowadzano prace 

usprawniające żeglugę na Odrze. Wówczas to miała miejsce likwidacja zakoli brzegowych pomiędzy 

Ratowicami a Czernicą. 

W 1777 r. otwarto w Czernicy pierwszą katolicką szkołę. Mieszkańcy wyzwania rzymsko-

katolickiego przynależeli do parafii w Gajkowie, natomiast ewangelicy do zboru w Laskowicach. Pod 

koniec XVIII w. wieś, leżąca nadal w dobrach biskupich, liczyła 500 mieszkańców. Poza karczmą, 

szkołą i młynem mieściła się tutaj także gorzelnia. 

Przed wojnami światowymi założono przeprawę promową między Czernicą a Utratą, 

przysiółkiem położonym 2 km na północny- zachód od wsi Kotowice (tzw. Stare Kotowice). Zimą 1945 

r. wojska radzieckie przekroczyły Odrę na wysokości nieistniejącej już wówczas przeprawy promowej. 

W czasie tej operacji wojskowej – jak twierdzą świadkowie- w Odrze zatopionych zostało 11 czołgów . 

Istniejąca w miejscowości Czernica roszarnia stała się podstawą do powstania Wojskowych 

Zakładów Naprawczych (1962 r.) a następnie Wojskowych Zakładów Radiotechnicznych (1965 r.) i 

Wojskowych Zakładów Łączności nr 2. 

 

Warto zobaczyć w Czernicy... 

Stacja kolejowa Czernica Wrocławska 

 Stacja stoi przy linii kolejowej nr 277 Opole 

Groszowice - Wrocław Brochów. Trasa powstała jako kolej 

towarowa, mająca odciążyć węzeł opolski i wrocławski od 

bardzo licznych składów z węglem jadących z Górnego Śląska. 

W tym celu nieopodal Czernicy w 1935 r. wybudowany został 

jeden z największych na Śląsku mostów kolejowych. Linię 

otwarto 1 października 1909 r. Na trasie znalazły się tylko 

nieliczne skrzyżowania z drogami, dzięki czemu można było prowadzić pociągi z prędkością nawet 

100 km/h. Po 1945 r. linia była wyłączona z użytkowania przez ponad 10 lat na skutek zerwania 

mostu na Odrze w Czernicy. W 1959 r. oddano do użytku oba mosty na Odrze, zaś elektryfikację linii 

kolejowej zakończono w 1987 roku. 



Linia pod koniec lat 2000 na skutek zaniedbań miała 

fatalne parametry techniczne np. w 2007 r. na odcinku z 

Biskupic do Czernicy obowiązywała prędkość 20 km/h. 

Doprowadziło to do dramatycznego spadku ilości pasażerów i 

znacznego ograniczenia liczby połączeń pasażerskich na tym 

odcinku. Trasa została częściowo zmodernizowana w latach 

2012 – 2013, jest także szansa, że przywrócony zostanie ruch 

pociągów osobowych (kolej aglomeracyjna) na powiązanej linii 292, stąd wzrosłoby ponownie 

zainteresowanie tym połączeniem. 

Ciekawostką dotyczącą stacji w Czernicy jest fakt, że w 1967 r. kręcono tu sceny do filmu 

„Sami swoi” - przywitanie Jaśka Pawlaka z Ameryki. Stacja wówczas miała fikcyjną nazwę Rudniki. 

Figura Matki Boskiej 

W Czernicy na uwagę niewątpliwie zasługuje zabytkowa, kamienna barokowo-klasycystyczna 

kolumna maryjna z 1808 r. Pierwotnie kolumna zwieńczona była figurą Matki Boskiej - Immaculaty 

(przeniesionej do kościoła w Ratowicach). Obecnie stoi tu posąg Matki Boskiej Fatimskiej. Na cokole 

widnieją dwa herby zwieńczone książęcymi koronami. Jak głosi inskrypcja, kolumnę ufundowała 

Katarzyna Barbara z domu von Althann, zapewne właścicielka części dóbr w okolicy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dawniej w budynku mieściła się szkoła 

podstawowa. Przed wojną szkoła zatrudniała 2 

nauczycieli, a w 4 klasach uczyło się około 100 dzieci. 

W czasie działań wojennych budynek został 

uszkodzony. Odbudowano go w 1945 r. i mieściła się 

tu szkoła podstawowa, a następnie także zasadnicza 

szkoła radiowo-telewizyjna (od 1962 r.). Nowy 

budynek szkoły powstał w Czernicy w latach 1967 – 

1967 z myślą o technikum radiowo-telewizyjnym. Mieściła się tu także średnia szkoła o profilu 

elektronicznym, która w latach 90. XX w. przekształciła się w Powiatowy Zespół Szkół nr 2. Obecnie 

znajduje się tu Zespół Szkół nr 2 w Czernicy. 

Dzwonnica pożarowa 

W centrum miejscowości, przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej, Fabrycznej i Odrzańskiej stoi 

dzwonnica strażacka. Ceglana, dwukondygnacyjna, ozdobiona pilastrami, powstała w stylu 



neoklasycystycznym ok. 1830 roku. Trudno dziś 

stwierdzić, czy znajduje się w jej wnętrzu dzwon, 

ponieważ obiekt został stosunkowo dawno 

zamurowany. Przed nią po I wojnie światowej 

ustawiono pomnik poświęcony poległym podczas 

działań wojennych żołnierzom z Czernicy i okolic. 

Postument w kształcie niskiego obelisku stał w miejscu 

drewnianego krzyża od strony drogi. 

 Kiedyś dzwonnice sygnalizacyjne popularne były szczególnie w rozciągniętych 

miejscowościach górskich. W Sudetach spotkać je można w: Dańczowie, Jerzykowicach Wielkich i 

Kudowie. 

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego 

W 1988 r. erygowano parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, powstałą z podziału parafii 

w Ratowicach, od której odłączono Czernicę, oraz parafii w Miłoszycach, od której odłączono 

Wojnowice i część Jeszkowic. W obrębie parafii oprócz kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w 

Czernicy znajduje się kościół pw. św. Wawrzyńca w Wojnowicach, kaplica cmentarna pw. św. Józefa 

w Wojnowicach oraz kaplica mszalna pw. NMP Jasnogórskiej w Czernicy. 

 Kościół w Czernicy zaprojektowany został zgodnie 

ze stylem postmodernistycznym, jego bryła składa się z 

dwóch ostrosłupów połączonych niższym fragmentem 

(wszystko poprowadzone gładkimi liniami). 

Architektoniczną ciekawostką obiektu są łańcuchy 

zamiast rynny jako sposób na odprowadzenie wody 

deszczowej z rozłożystego dachu. Identyczne rozwiązanie 

zastosowano z dwóch stron kościoła, od wschodu i od zachodu. 

Grodzisko 

Od czasów średniowiecza Czernicę łączyła przeprawa przez Odrę z sąsiednimi Kotowicami. Z 

XIII lub XIV w. pochodzi grodzisko nad Odrą, którego pozostałości do dziś znajdują się ok. 300 m na 

południe od centrum wsi, na niewielkiej wyspie o średnicy 15 m. W XIV w. na terenie grodziska 

wzniesiono z cegły palcówki wieżę mieszkalno-obronną, zniszczoną w XV wieku. 

 

 



Co jeszcze warto zobaczyć w gminie... 

Chrząstawa Wielka 

 Wieś wzmiankowana jest po raz pierwszy w dokumencie wrocławskiego księcia Henryka VI. 

Przekazywał on wówczas swój las Chranstow wrocławskim klaryskom, do których należał aż do 1810 

roku. 

 Ważnym obiektem we wsi jest 

kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. W 

miejscu, gdzie stoi, znajdowała się kaplica, 

którą rozebrano w 2. poł. XVIII wieku. 

Neogotycka świątynia posiada sklepienie 

krzyżowo-żebrowe. Wewnątrz mieści się 

ołtarz główny i dwa boczne, ambona, 

prospekt organowy, chrzcielnica, 

konfesjonał i ławki. Obrazy w ołtarzach 

pochodzą z ok. 1864 r. i przedstawiają św. 

Jadwigę i św. Jacka (główny), św. Jana Nepomucena (lewy) i św. Filomenę (prawy). Na cmentarzu 

kościelnym zachowały się dwa neogotyckie nagrobki - Weroniki i Józefa Schefflerów. 

Dobrzykowice 

 Ślady osadnictwa pochodzą już z okresu brązu, 1700-1500 r. p.n.e. oraz okresu wpływów 

rzymskich (III w. n.e.). Natomiast pierwsza wzmianka w źródłach pojawiła się w dokumencie ks. 

Henryka Białego, gdzie mowa o sprzedaży wsi Dobricouici komesowi Henrykowi de Gorgowicz. 

Prawdopodobnie nazwa miejscowości wzięła się od imienia jej właściciela, Dobrzyka. 

 Od 1305 r. funkcjonuje we wsi kościół 

parafialny, podporządkowany później kościołowi w 

Gajkowie. W czasie reformacji świątynia 

znajdowała się w bardzo złym stanie, ponieważ 

prawie wszyscy mieszkańcy przeszli na 

protestantyzm. Nabożeństwa odbywały się raz na 

trzy tygodnie w portatyku, ołtarze nie były 

poświęcone. Sam obiekt był drewniany, co zresztą 

stało się przyczyną kolejnego nieszczęścia - spłonął on w czasie wojny trzydziestoletniej. 

Odbudowano go w XVIII w. i z tego okresu pochodzą: barokowy ołtarz główny, obrazy ze szkół 



Willmanna i Eybelwiesera, chrzcielnica, rzeźby św. Elżbiety i św. Jadwigi oraz ambona. Starsza jest 

tylko gotycka Pieta z 1420 roku. 

 Ponadto wieś od średniowiecza posiadała duży folwark 

należący do właścicieli Kamieńca Wrocławskiego. W XIX w. 

działały też karczma i gorzelnia.  

 Warto wspomnieć, że w Dobrzykowicach Sylwester 

Chęciński kręcił swoją trylogię komediową  z Kargulami i 

Pawlakami.  

 

Gajków 

 Teren wsi położonej nad Odrą był dogodnym miejscem dla tworzenia obozowisk w okresie 

mezolitu i neolitu, stąd też występują tu najstarsze w powiecie wrocławskim stanowiska kultury 

komornickiej, pucharów lejowatych i amfor kulistych. Pierwsza wzmianka natomiast znajduje się w 

dokumencie wydanym przez Henryka IV Probusa z 1276 r., który przekazał w nim Gaycouo i Rolawinki 

swojemu marszałkowi. Przez pewien czas miejscowość należała do wrocławskich książąt, a później 

przechodziła na własność Zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, w ręce prywatne oraz w skład 

dóbr zakonu św. Klary. 

 W tym samym roku po raz pierwszy w źródłach wymieniono tutejszy kościół św. Małgorzaty, 

od którego przez jakiś czas wieś nazywano S. Margaretha. Przez pewien czas obowiązywała również 

nazwa Bobrowicz (i podobne), co nawiązywało do hodowanych tu bobrów. Z kolei do kamienistej 

przeprawy odnosiła się średniowieczna nazwa Steyn.  

 Tutejszy kościół był kilkukrotnie niszczony w różnych wojnach. Mistrz krzyżowców 

zdecydował o budowie kolejnej świątyni, którą ukończono w 1713 roku. Jej wnętrza zdobiły obrazy 

uczniów Willmanna i Eybelwiesera. Budynek został jednak uszkodzony w 1945 r. przez wybuch 

bomby lotniczej, który spowodował zniszczenie znacznej części wyposażenia.  

 Od końca XIX w. do 1945 r. Gajków traktowany był jako wieś o funkcjach wypoczynkowych i 

uzdrowiskowych. Działała tu m.in. przystań wodna. 

Ratowice 

 Po raz pierwszy o wsi Rathouici wspomniano w bulli papieża Innocentego IV w 1245 roku.  



 Znaczenie Ratowic było bardzo duże zwłaszcza  w czasie wojny trzydziestoletniej i wojen 

śląskich, kiedy toczyły się walki o zlokalizowany tu port. Od początku XX w. tutejsza stocznia 

produkowała jednostki pełnomorskie i śródrzeczne jednostki parowe. Jednak już w XVI w. istniał tu 

młyn na Odrze, a pod koniec XIX w. 4 cegielnie zaopatrujące Wrocław. W 1819 r. działały karczma, 

gospoda, młyn i kowal, nieco później już 3 młyny, stocznia, cegielnia, 2 piekarnie, port rzeczny, 6 

rzeźników, ogrodnik, blacharz, 6 warsztatów wytwarzających kosze, kowal, 2 szewców i krawców. 

 Ratowice mogą się pochwalić znanym mieszkańcem, Baltazarem Działasem. Stworzył on 

Słownik gwary dolnośląskiej (1809-1824), znajdujący się obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej. To 

jedyne zachowane źródło wiedzy o wymarłych gwarach polskich używanych w pobliżu Wrocławia.  

 Na zachód od wsi zlokalizowano cmentarz osób zamordowanych w czasie II wojny światowej 

w obozach w  Ratowicach i Miłoszycach. Niemcy zamierzali tu zbudować wielką fabrykę, stąd też 

przez obozy przeszło ponad 2,7 tys. ludzi. Grób w Ratowicach związany jest z marszem śmierci, który 

miał miejsce 21 I 1945 r. - więźniowie mieli dotrzeć do Gross-Rosen. Z ponad 6 tys. osób do celu 

dotarło 4 tys.  

 

 

 

Opracowanie powstało w ramach projektu "Spacerem po Powiecie 

Wrocławskim" współfinansowanego ze środków Powiatu Wrocławskiego. 

 

 

 

 

 


