
Spacerem po Jordanowie Śląskim 

 

Pierwsi stali osadnicy trudniący się rolnictwem pojawili się na obecnych ziemiach gminy 

Jordanów ok. 5000 lat p.n.e. Był to początek młodszej epoki kamienia (zwanej również neolitem), 

podczas której nastąpiły wielkie przemiany w sposobie życia i eksploatacji środowiska naturalnego 

przez człowieka. Podstawą gospodarki stała się uprawa ziemi i hodowla zwierząt, znaczący rozwój 

nastąpił w zakresie rzemiosła. To wszystko przyczyniło się do zmiany trybu życia ludzi i powstania 

stałych osad. Podstawowym narzędziem uprawy były kamienne motyki. Surowce do ich wyrobu 

pochodziły ze złóż nefrytu i serpentynitu w okolicach Jordanowa i spod Ślęży. Wzorcowym 

przykładem kultury materialnej pierwszych osadników jest rzeźba kultowa barana (obecnie w 

Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu). Archeolodzy przypuszczają, że barany były wówczas 

powszechnie hodowane, także na niższych stokach Ślęży. Charakter znalezisk pozwolił na 

wyodrębnienie w ramach szerszej kultury wstęgowej – kultury jordanowskiej. 

Jordanów pierwszy raz wymieniony zostaje w dokumentach historycznych w 1335 r. pod 

nazwą Jordansmühl, co przetłumaczyć można jako „młyn Jordana”. W 1352 r. kapituła św. Krzyża we 

Wrocławiu sprzedała Wawrzyńcowi de Jordansmol wieś Jordanów Śląski, zwaną popularnie Mlecz, 

wraz ze wszystkimi prawami w celu jej powtórnej lokacji na prawie niemieckim. Nazwa i typ wsi (z 

pastwiskami i ulicami) wskazują na to, iż powstała w XIII w. podczas tzw. kolonizacji niemieckiej. Był 

to zaplanowany proces sprowadzania przez Piastów Śląskich na słabo zaludnione wówczas tereny 

Śląska nowych osadników z zachodu. 

Wiadomo że w 1845 r. Jordanów Śląski podzielony był na dwie części. Pierwsza należy do 

Erdmanna grafa von Sandreczky-Sandraschütz. Znajdował się tu pałac, 2 folwarki, kościół ewangelicki 

i należący do parafii wiatrak oraz szkoła, młyn wodny, browar, gorzelnia, cegielnia i 70 domów. Druga 

część miejscowości do czasu sekularyzacji w 1810 r. należała do komandorii braci maltańskich 

(joannici). Znajdowało się tutaj 11 domów z 39 mieszkańcami. Od 1862 r. majątek w Jordanowie 

Śląskim należał do rodziny von Kriegsheim. 

W 1917 r. gospodarka wsi opierała się na hodowli bydła mlecznego i trzody chlewnej oraz 

uprawie buraków cukrowych i ziemniaków. Wiadomo że w 1937 r. właścicielami majątku byli nadal 

von Kriegsheimowie. Oprócz pól posiadali 74 ha łąk, 10 ha pastwisk i 1 ha lasu. Ich własnością był 

również kamieniołom, w którym wydobywano nefryt. Pozostałe folwarki w Jordanowie Śląskim 

posiadały 11 różnych właścicieli. 



We wsi istniała jedna mleczarnia znana w całych Niemczech pod nazwą „Emjot” i należąca do 

największych i najnowocześniejszych zakładów w całym kraju.  

W 1931 r. wieś miała powierzchnię do 1198,6 ha. Liczba mieszkańców wynosiła 1089, w tym 

544 mężczyzn.  

W 1945 r. przez blisko trzy miesiące - od lutego do maja - przez teren gminy przechodził 

front, ale nie było tu większych walk.  

 

Warto zobaczyć w Jordanowie Śląskim... 

Budynek przy ul. Szkolnej 1 

Obecnie jest to budynek mieszkalny, zaś jeszcze do 

1945 r. znajdował się tu zajazd „Pod Pruską Koroną”. Poza 

pokojami gościnnymi i gospodą zajazd dysponował także sporą 

salą, w której organizowano różnego rodzaju imprezy i 

wydarzenia kulturalne. Występował tu m.in. zespół śpiewaczy 

(chór), spotykało się stowarzyszenie kolarskie oraz koło 

sportowe, gimnastyczne i siłaczy. W tej samej sali regularnie 

swoje sztuki wystawiał amatorki zespół teatralny. 

Budynek przy ul. Wrocławskiej 46 

Przy ul. Wrocławskiej 46 znajduje się budynek usługowo-

mieszkalny, który niegdyś stanowił własność parafii ewangelickiej. 

Pochodzi z końca XIX wieku. Jest to budynek jednopiętrowy z 

poddaszem, pokryty dachem dwuspadowym, ozdobiony niewielkim 

ryzalitem z łukowym portalem wejściowym na piętrze. 

Dawniej w budynku znajdowała się szkoła ewangelicka, która funkcjonowała do czasu 

erygowania parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w 1946 roku 

Następnie w budynku mieściła się Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej. Pierwszym jej 

dyrektorem był Stanisław Furtak, a szkoła swoją działalność rozpoczęła 27 III 1946 roku. W 1995 r. 

przeniesiono ją do nowych budynków przy ul. Wrocławskiej 55. Obecnie parter zajmuje bank i 

apteka, a pozostałe pomieszczenia w budynku to lokale mieszkalne. 

 



Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa 

 Obecny kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa w swym 

zasadniczym, gotyckim kształcie, powstał w XV w., a następnie został 

przebudowany na przełomie XIX i XX wieku. Jest to kościół 

jednonawowy z kwadratową wieżą, przez którą prowadzi główne 

wejście. Do 1945 r. był użytkowany przez protestantów. Podczas wojny 

uległ zniszczeniom w 40%. W 1946 r. erygowano w nim rzymsko-

katolicką parafię pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. 

 Kościół jest jednonawową, orientowaną, murowaną budowlą 

założoną na planie prostokąta ze słabo wydzielonym prezbiterium. Stojącą na osi kwadratową wieżę 

zegarową wieńczy 8-boczny hełm iglicowy. W ostatniej kondygnacji wieży znajduje się arkadowe 

okno - tzw. biforyjne. Korpus nawowy i wieża wieńczy ozdobny fryz. 

We wnętrzu znajdziemy w większości późnorenesansowe 

wyposażenie, m.in. drewniany ołtarz z 1620 r. i korpus ambony z 

1609 r. a także barokową, drewnianą chrzcielnicę z 1. poł. XVII w., 

rzeźbę św. Antoniego z XVIII wieku. Na chórze mieści się 

drewniany prospekt organowy z instrumentem świdnickiej firmy 

Schlag & Söhne z 1887 roku. Za ołtarzem i na południowej ścianie 

prezbiterium podziwiać można renesansowe i barokowe płyty nagrobne z XVI i XVII wieku. W części 

okien kościoła znajdują się nowoczesne witraże, a ściany zdobią nowe 

malowidła. 

Niegdyś kościół otaczał cmentarz powstały w XV wieku. Przy murze 

ogradzającym dawną nekropolię - na północ od kościoła - stoi niedokończony 

krzyż pokutny lub tzw. kamień mordercy. Jest to blok granitowy z obrysem 

krzyża. 

Wieża Ciśnień 

W Jordanowie przy stacji PKP znajduje się jeden z najciekawszych obiektów kolejowych w 

okolicy. Jest to wieża ciśnień, dziś w dużym stopniu zdewastowana. Widnieje na niej jeszcze napis 

Jordansmühl i widoczne są ślady kul. Wieżę oraz dworzec wybudowano w 1898 r. w ramach budowy 

linii kolejowej nr 310 Kobierzyce - Piława Górna. Olbrzymie zapotrzebowanie parowozów na wodę 

zmuszało projektantów dróg żelaznych do regularnego rozmieszczania na szlakach urządzeń 

umożliwiających pobranie wody. Urządzenia miały więc charakterystyczne, obrotowe ramiona z 



zaworami, połączone systemem rur i pomp z wieżą zapewniającą właściwe ciśnienie i systemem ujęć 

wody. 

 

Co jeszcze warto odwiedzić w gminie... 

Janówek 

Na uwagę turysty zasługuje Wieża Bismarcka położona niedaleko miejscowości Janówek w 

Jańskiej Górze, która jest pierwszą budowlą tego typu. Wieże te wznoszone były w latach 1869-1934 

jako hołd dla dokonań Ottona von Bismarcka - kanclerza Rzeszy. Budowa wieży pod Janówkiem 

rozpoczęła sie w kwietniu 1869 r. i zakończyła pół roku później, w październiku. Rzecznikiem jej 

powstania był Friedrich Schröter. Do jej wykonania użyto cegły, granitu, piaskowca i serpentynitu. 

Wysokość wieży, w zależności od źródła, wynosi 22,5 m lub 25 m, a średnica - 4 m. Budowla posiada 

6 kondygnacji. W latach świetności nad głównym wejściem znajdowała się inskrypcja „Ku czci 

Bismarcka” oraz rok budowy. Ponadto na wieży umieszczono dwie tablice pamiątkowe z marmuru, 

na których wyryto inskrypcje: „na pamiątkę chwalebnym i błogosławionym latom 1864 i 1866” oraz 

na „pamiątkę chwalebnej rocznicy zwycięstwa i zjednoczenia Niemiec 1870 poświęca ten kamień 

inwestor”. Obecnie, ze względu na zły stan techniczny obiektu, wstęp do wieży jest zakazany i można 

ją oglądać jedynie z zewnątrz. 

Piotrówek 

W Piotrówku znajduje się kaplica grobowa rodziny Richthofenów. Kaplica wybudowana 

została w 1903 r. jako budowla neoklasyczna. Wykonana została z piaskowca i ozdobiona 

tympanonem. Budowla posiada dach w formie kopuły. Obecnie kaplica pełni funkcję kościoła 

filialnego.  

Pałac wybudowano w XIX w. (1866 r. - część główna, 1898 r. - część zachodnia). Dominował 

tu styl klasycystyczny. Obecnie zachowały się tylko ruiny. 

Dankowice 

Ruiny pałacu w Dankowicach umiejscowione są na trasie łączącej Jezierzyce Wielkie z 

Jordanowem. Budowę rozpoczęto w 1730 r. i trwała 10 lat. Pierwotnie był to pałac w stylu 

barokowym, jednak w XIX w. przebudowano go w stylu neoklasycznym. Był to pałac murowany, 

podpiwniczony, zbudowany na planie prostokąta, wyposażony w udogodnienia, tj. instalację 

elektryczną, wodno-kanalizacyjną, piece kaflowe. Obecnie podziwiać można jedynie bryłę budynku z 

ozdobnymi elewacjami, gdyż dach oraz stropy zawaliły się.  



Krzyże pokutne w Glinicy i Wilczkowicach 

Krzyże pokutne były jedną z form pokuty, jaka nakładana była na morderców. Stanowiły 

symbol pojednania mordercy z rodziną zabitego, a także przypominały o dokonanej zbrodni i 

skłaniały do modlitwy. Były wynikiem ugody, do jakiej dochodziło między mordercą a rodziną ofiary. 

Morderca zgadzał sie przyjąć na siebie zobowiązania wobec rodziny zmarłego (np. opieka nad jego 

dziećmi) i wobec kościoła (m.in. odbycie pielgrzymki do miejsc świętych, sfinansowanie mszy za 

swoją duszę). 

Kamienna kapliczka pojednawcza w Glinicy pochodzi z końca XVIII w. spełniała również rolę 

krzyża pokutnego. Umieszczono w niej figurę Matki Boskiej. 

 

 

 

Opracowanie powstało w ramach projektu "Spacerem po Powiecie 

Wrocławskim" współfinansowanego ze środków Powiatu Wrocławskiego. 

 

 

 

 

 


