
Spacerem po Kobierzycach 

 

 Nazwa Kobierzyce pochodzi z czasów słowiańskich. W źródłach historycznych z 1257 r. wieś 

po raz pierwszy pojawia się jako Cobliwiz. Pierwotnej nazwy, według badaczy, należy poszukiwać w 

formach Kobier - Kobierów - Kobierowice. Istnieje też pogląd, że pierwotna nazwa pochodziła od 

Kobiernicy, co miałoby związek albo z wytwarzaniem kobierców (dywanów) albo z kobiercami zbóż, 

traw czy polnych kwiatów lub też ze staropolskim imieniem Kobier. 

 Na dziejach gminy Kobierzyce zaważyło jej położenie geograficzne, a szczególnie 

bezpośrednie sąsiedztwo z Wrocławiem. Już od wczesnego średniowiecza tereny te pełniły funkcję 

zaplecza rolniczego grodu, a potem podgrodzia i miasta Wrocławia. Jak potwierdzają różne wzmianki 

historyczne, od XII do XIII w. na obszarze gminy istniało wiele miejscowości należących do 

możnowładców wrocławskich, zarówno świeckich, jak i kościelnych. 

 Równie ważne na przestrzeni wieków było usytuowanie gminy w pobliżu dwóch ważnych 

historycznych szlaków handlowych i komunikacyjnych. Mowa tu o dwóch traktach wiodących ze 

wschodu na zachód i z południa na północ. Pierwszy to dawny szlak bursztynowy który biegł z 

obszaru wybrzeża Morza Bałtyckiego przez Wrocław i Bramę Morawską do Północnych Włoch. 

Przebieg tego szlaku mógł być w przybliżeniu zgodny z dzisiejszą międzynarodową trasą E-8, wiodącą 

przez teren gminy w kierunku Sudetów i dalej na południe Europy. Drugi trakt prowadził z Kijowa i 

rejonu Morza Czarnego przez Kraków i Wrocław do Norymbergi oraz Pragi. Prawdopodobnie jego 

uśredniony przebieg można identyfikować z trasą autostrady A4. Obie drogi krzyżowały się w 

okolicach Wrocławia na terenach obecnie wchodzących w skład gminy Kobierzyce. 

 Inną, nie mniej ważną, cechą wynikającą z położenia geograficznego, a kształtującą dzieje 

gminy, było umiejscowienie na terenie najbardziej urodzajnych gleb w regionie. Walory rolnicze 

terenu, czyli wysoką klasę gleb, połączoną z nieznacznie pofałdowaną powierzchnią docenili już 

pierwsi osadnicy, którzy przybyli na te tereny ok. 6500 lat temu. Gmina Kobierzyce od wieków 

stanowi ważne centrum rolnicze w regionie. 

 Zarówno biskup, jak i klasztory wrocławskie od czasów wczesnego średniowiecza tworzyli i 

stale powiększali na tych ziemiach swoje posiadłości. Najstarszymi osadami na terenie gminy są: Ślęza 

(rok założenia 1155), Biskupice Podgórne (1155), Bielany Wrocławskie (1155), Tyniec nad Ślęzą (1189) 

i Tyniec Mały (1193). 

 Początkowo Kobierzyce były własnością Piastów wrocławskich, potem przeszły w posiadanie 

zakonu Klarysek, a następnie ich właścicielem stał się mieszczanin wrocławski Hans Bayer. Obszar 



dzisiejszej gminy wielokrotnie przechodził "z rąk do rąk”, najczęściej na drodze transakcji handlowych 

lub poprzez dziedziczenie. Zresztą podobnie jak cały Dolny Śląsk – obszar ten stosunkowo często 

zmieniał przynależność państwową. 

 Na początku XVIII w. tereny gminy Kobierzyce stały się własnością rodziny von Kӧnigsdorf. Po 

1788 r. zbudowali oni swoją siedzibę rodu w Kobierzycach. Ważnym wydarzeniem była budowa linii 

kolejowej przez teren gminy Kobierzyce z Wrocławia do Świdnicy, a następnie także drugiej, do 

Dzierżoniowa, która powstała pod koniec XIX wieku. 

 Po II wojnie światowej gmina Kobierzyce nie istniała, a wsie należały do gmin ze swoimi 

siedzibami albo w Żórawinie, albo w Gniechowicach. Dopiero w 1954 r. utworzono Gromadzką Radę 

Narodową w Kobierzycach, pod którą podlegało 12 wsi i 3 przysiółki. Zastąpiła ją w 1972 r. powstała 

Gminna Rada Narodowa, która składała się z 32 wsi. Nie należały do niej miejscowości Tyniec nad 

Ślęzą i Pustków Wilczkowski, które dołączyły do Gminy Kobierzyce po zmianach ustrojowych w latach 

1989 – 1990. 

 

Warto zobaczyć w Kobierzycach... 

Kościół pw. NMP Pośredniczki Wszelkich Łask 

Kościół wybudowany został w 1995 r. (wcześniej 

parafia była w Wierzbicach). Fasada kościoła zwieńczona 

jest betonowym krzyżem i inicjałem „M”. Wyposażenie 

kościoła jest dość skromne, w prezbiterium znajduje się 

krzyż i figura Matki Boskiej autorstwa Jerzego Masternaka. 

Utworzenie kościoła w Kobierzycach związane było z 

bardzo długim procesem przekonywania władzy w PRL, co 

łączyło się także z różnymi wybiegami ze strony księdza proboszcza Brandta i mieszkańców. Dlatego 

też na uroczystej konsekracji świątyni w 1995 r. pojawił się sam Prezydent Lech Wałęsa. 

Zabudowania gospodarcze folwarku  

W 1850 r. von Rathowie odkupili posiadłość w 

Kobierzycach od Benno von Tschirsky-Reichella z Krzyżowic. 

Właśnie z rodziną von Rath związany jest rozwój Kobierzyc w XIX 

w. i na początku XX wieku. Założyli oni rodzinną firmę „Johann 

Jacob von Rath & Co”. Carl Rath studiował w Heidelbergu oraz 



nabywał doświadczenie, pracując w cukrowni w Kolonii. Po osobistej tragedii (w podróży poślubnej 

do Włoch zmarła na tyfus jego żona) Carl przyjechał na Śląsk i rzucił się w wir pracy. 

Dwudziestopięciolatek okazał się człowiekiem 

przedsiębiorczym, inwestował pieniądze w dobra 

ziemskie. Dzięki jego inwestycjom rodzina Rathów już 

po kilku latach dysponowała majątkiem ziemskim, 

składającym się z około 20 nowoczesnych folwarków, 

sieci kolejki wąskotorowej i fabryki melasy w 

Kobierzycach.  

W Magnicach, za wsią, na cmentarzu znajduje się kościół filialny pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. Jest on dawnym grobowcem rodziny von Rathów, którzy posiadali we wsi dwa pałace i 

duży park (pałace nie istnieją). Pokazuje to skalę bogactwa kobierzyckich „magnatów”. 

Pałac/Urząd Gminy 

 W XVIII w. właścicielami Kobierzyc byli Kӧnigsdorfowie i 

to oni około 1730 r. wznieśli barokowy pałac. Być może 

początkowo pełnił on funkcję letniej rezydencji Kӧnigsdorfów, by 

po 1788 r. stać się siedzibą jednej z linii rodu. Pałac był 

budynkiem założonym na planie prostokąta, nakryty 

mansardowym dachem, dwutraktowym o układzie 

amfiladowym. Na parterze oprócz sieni znajdowały się pomieszczenia gospodarcze. Pierwsze piętro 

służyło celom mieszkalnym. 

 Z inicjatywy Carla von Rath (na budynku 

umieszczono jemu poświęconą tablicę) w 1884 r. 

przebudowano istniejący pałac w stylu neorenesansowym 

i neobarokowym. Dawny pałac został powiększony o dwa 

boczne skrzydła, zmieniono także elewację frontową na 

bardziej reprezentacyjną. Pałac stał się wygodną siedzibą 

wiejską służącą także celom administracyjnym. 

 W budynku w czasie wojny i zaraz po niej rezydowali żołnierze radzieccy. Potem na parterze 

uczyły się dzieci niemieckie. W 1958 r. zdewastowany pałac wyremontowano i urządzono w nim 

pracownie hodowlane Stacji Hodowli Roślin, a na piętrze mieszkania pracowników. Dziś po kolejnym 

remoncie ukończonym w 1997 r. pałac jest siedzibą Urzędu Gminy w Kobierzycach. 



 Na pałacu od strony wschodniej znajduje się jeszcze jedna tablica z płaskorzeźbą 

przedstawiającą Rudolfa Steinera który gościł tu trzykrotnie u mieszkających w Kobierzycach od 1920 

r. grafów von Keyserlingk. Małżonkowie byli pod dużym wpływem filozofii Steinera, należeli także do 

założonego przez niego Towarzystwa Antropozoficznego. Steiner przyjechał do Kobierzyc w okresie 

Zielonych Świątek i wygłosił on tu cykl wykładów pod tytułem: „Podstawy wiedzy duchowej dla 

powodzenia w rolnictwie”. Podobno cieszyły one się na tyle dużym zainteresowaniem, że 

uruchomiono specjalnie pociąg jeżdżący z Wrocławia do Kobierzyc. Na podstawie wykładów 

stworzono w Kobierzycach pierwsze gospodarstwo biodynamiczne, które działało na zasadzie 

spółdzielni (wydawało także własny biuletyn). 

 

Co jeszcze warto zobaczyć w gminie... 

Bielany Wrocławskie 

 Bielany Wrocławskie jeszcze jako Bethlern pojawiły się w 1341 r. w dokumencie Jana 

Luksemburskiego, w którym ten zezwolił Mikołajowi von Zittin na lokację wsi w oparciu o prawo 

niemieckie. 

 Tutejszy kościół pw. św. Andrzeja wzmiankowany był już 

10 lat później, a od 1358 r. funkcjonował jako kościół parafialny. 

W czasach reformacji trafił w ręce protestantów, a w 1654 r. na 

powrót stał się katolicki.  

 Obecny budynek powstał w latach 1520-1530, sto lat 

później dobudowano południową kruchtę i północną kaplicę. 

Wieża pierwotnie miała murowaną podstawę, zaś cała reszta 

była drewniana. Sklepienie nad ołtarzem ozdobiono 

polichromiami przedstawiającymi czterech ewangelistów. W 

związku z pojawiającymi się pęknięciami, od XVIII w. świątynię 

kilkukrotnie remontowano. Ołtarz główny pochodzi z XVIII w., a 

umieszczony w nim obraz przedstawia Męczeństwa św. 

Andrzeja. Zachowały się również dwie chrzcielnice: fragmenty 

gotyckiej z XV w. (przy kruchcie na zewnątrz kościoła) oraz 

barokowa, wykonana z drewna, z figurą klęczącego anioła, 

który podtrzymuje czaszę.  

 



 W kościele istnieją jeszcze zabytkowe rzeźby: św. Barbary i jednego z apostołów (barokowe), 

św. Jana Nepomucena i Marii z Dzieciątkiem. Na zewnętrznej, południowej ścianie kościoła, zobaczyć 

można płaskorzeźbione płyty nagrobne z piaskowca, należące do Anny Utmann (stojąca kobieta z 

niemowlęciem na rękach, po bokach ciągi herbów), nieznanej dziewczyny żyjącej w XVII w. oraz dwa 

ciosy z herbami Utmannów. We wschodnim szczycie znajduje się uszkodzony zegar z 1868 r., 

natomiast obecny dzwon pochodzi z 1706 r. i ufundował go hr. Krzysztof Wilhelm von Schaffgotsch. 

 Przy szosie prowadzącej do Ślęży znajduje się XVI-wieczny dwór. Zachowały się informacje, 

zgodnie z którymi budynek już w 1663 r. znajdował się w złym stanie technicznym. Renesansową 

budowlę otaczała fosa, a od północy i południa prowadziły do niego drewniane mosty. Na północny-

zachód od dworu w 1849 r. wzniesiono obiekty gospodarcze. 

 Również przy drodze prowadzącej do Ślęży znajduje się dawny spichlerz, który powstał w 

połowie XVIII wieku.  

Krzyżowice 

 To miejscowość, która wyróżnia się piękną zielenią: nad potokiem Gniła ciągną się lasy 

łęgowe, przy drodze do Nowin rośnie grupa dębów będących pomnikami przyrody, a oprócz tego 

wzdłuż ulic znajdziemy aleje lipowe, kasztanowe i dębowe.  

 W centralnej części wsi zachowało się założenie 

parkowo-pałacowe. Obecny budynek pochodzi z XIX w. i 

posiada elementy reprezentujące różne style architektoniczne 

- barokowe skrzydła, neobarokowy korpus, neogotycką wieżę 

ze średniowiecznym krenelażem. Jednak zanim powstał pałac, 

to na niewielkie wysepce znajdowała się kamienna wieża mieszkalna, rozbudowana w XVI wieku. 

 W parku znajdował się zegar słoneczny z piaskowca i 9 

pomników zmarłych członków rodu von Reichell. Na płytach 

nagrobnych oraz w wielu miejsca założenia można znaleźć herb 

rodziny - na czarno-złotej tarczy przedzielonej w połowie stoi 

na tylnych łapach lew, mający podwójny ogon, trzymający w 

łapie sierp.  

 W 1946 r. w zespole utworzono ośrodek Wydziału Rolnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 

1947 r. działało tu gimnazjum i liceum rolnicze, a następnie technikum rolnicze. W kancelarii 

zachowała się jeszcze dębowa boazeria i XIX-wieczne płytki ceramiczne z roślinnymi motywami. Na 

klatce schodowej południowego holu znajduje się posąg lwa z rogiem obfitości. Pokój nauczycielski 



zdobią stiukowe listwy i pasy kafelków, sztukateria na suficie, 

narożny kominek i lustro otoczone holenderskimi kafelkami. 

Dawną krytą ujeżdżalnię przekształcono w salę gimnastyczną, 

budynek gospodarczy w internat, a oficyny pałacowe na 

mieszkania.  

Tyniec Mały 

 Wieś wspomniana została po raz pierwszy w bulli papieskiej z 1193 r., w której papież 

Celestyn przyjmował pod opiekę opata klasztoru augustianów z Wrocławia oraz potwierdzał 

posiadłości klasztorne z miejscowością "Tinec". Tyniec należał do nich aż do 1810 roku. 

 Tyniecki kościół pw. Wniebowzięcia NMP stoi w 

miejscu dawnego cmentarza. Pochodzi z końca XV w., choć 

prace przy jego budowie zakończyły się w 1516 roku. W 

1585 r. świątynię przejęli protestanci, jednak już w 1654 r. 

powróciła do katolików. Podlegał on pod parafię w 

Domasławiu, jednak kiedy tamtejszy kościół przejęli 

ewangelicy, tyniecki przeszedł do parafii na Ołtaszynie. 

Dopiero w 1746 r. ustanowiono parafię św. Jadwigi w 

Tyńcu i wówczas też przebudowano kościół w duchu barokowym.  Był następnie dość często 

remontowany, a w 1931 r. zupełnie zmienił charakter, ponieważ z inicjatywy barona von Ruffera 

został regotyzowany. 

 We wnętrzu zwraca uwagę znajdująca się nad 

rokokowym tabernakulum figura Matki Boskiej Fatimskiej. XVI-

wieczne sakramentarium wykonano z czerwonego piaskowca i 

ozdobiono tarczą herbową z podkową w godle. Chrzcielnica z 

kolei pochodzi z XVIII w. i wyróżnia się girlandami laurowymi 

oraz motywami kwiatowymi. Manierystyczną ambonę udekorowano rokokowymi girlandami 

kwiatów.  

 Przed kościołem stoi średniowieczna kapliczka słupowa 

wykonana z piaskowca, w której umieszczono współczesny już 

wizerunek Chrystusa.  

 Nie zachował się pałac ani zabudowania folwarczne. Pałac 

znajdujący się nad parkowym stawem został ograbiony i podpalony w 



1945 r., a zabudowania gospodarcze znajdują się w bardzo złym stanie. Część z nich jest jeszcze 

zamieszkana.  

Tyniec nad Ślęzą 

 Wieś od średniowiecza do 1810 r. należała do zakonu joannitów.  

 We wsi znajduje się kościół św. Michała 

Archanioła. Pierwsza budowla stała w jego miejscu już 

przed 1189 r., natomiast obecna pochodzi z XIII 

wieku. Kościół jest jednonawowy, a w wyposażeniu 

dominują elementy barokowe, choć duża jego część 

zaginęła. Wyodrębniono w nim lożę kolatorską, 

przeznaczoną dla szlachty, dobroczyńców kościoła itp. 

Powstała ona w 1747 r. nad zakrystią.  Na ołtarzu 

głównym z 1699 r. znajdziemy figury świętych: Jana Nepomucena, Franciszka Ksawerego, 

archaniołów Gabriela i Rafaela, obraz Matki Boskiej Passawskiej (1726), św. Anny jako nauczycielki. W 

zwieńczeniu przedstawiono scenę, w której Michał Archanioł zwycięża w walce z szatanem. Ołtarze 

boczne są poświęcone 1) św. Jadwidze i Świętej Rodzinie, 2) Matce Boskiej Częstochowskiej, 3) św. 

Antoniemu Padewskiemu oraz 4) śmierci św. Józefa i Wniebowstąpieniu. Chrzcielnica barokowa 

posiada drewnianą pokrywę ze sceną przedstawiającą Chrzest w Jordanie.  

 W miejscowości znajdują się aż 3 pomniki ze św. Janem 

Nepomucenem. Jeden z nich umieszczono kiedyś na moście w 

pobliżu plebanii, bowiem święty miał chronić mieszkańców wsi przed 

powodzią.  

 Na przykościelnym cmentarzu stoi kaplica Serca Jezusowego z 

początku XX w. oraz grota maryjna. W tamtejszym musze można dostrzec fragmenty kapliczki 

słupowej, natomiast służące za kwietniki postumenty z piaskowca stanowiły podstawy rzeźb 

pochodzących z przypałacowego parku.  

 Park powstał w 1744 r. bardzo dużym kosztem, bowiem bagnisty teren musiał być najpierw 

osuszony. W trzech stawach pływano wówczas łódkami, odpoczywano w ermitażu i podziwiano 

rzeźby. Obecnie park jest nieuporządkowany. Nie zachował się zupełnie pałac, który spłonął w 1945 

r., a został rozebrany w latach 70.  

 



Wierzbice 

 Pierwsze wzmianki pochodzą z 1310 r., kiedy miejscowość należała do Cunada von Wirbicz.  

 Jednym z ważniejszych zabytków jest kościół pw. 

Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej. Wielokrotnie 

go przebudowywano, a z czasów kiedy należał do 

protestantów, zachowały się empory. W XVIII w. ze świątyni 

na równi korzystali katolicy i protestanci - ci pierwsi 

odprawiali msze do południa, a drudzy po południu. Pod 

koniec XIX w. jednak protestanci wybudowali swój kościół w 

południowej części wsi, stworzyli również własny cmentarz.  

 W ołtarzu głównym znajduje się renesansowy tryptyk z "Ostatnią wieczerzą". W nawie 

umieszczono dwie płyty nagrobne, spełniające również funkcje epitafiów. Ciekawa jest ich forma, 

bowiem przypominają otwartą Biblię z cytatami dotyczącymi rzeczy ostatecznych, śmierci i 

zmartwychwstania. Z 1733 r. pochodzi ambona ozdobiona płaskorzeźbami ewangelistów oraz z 

baldachimem  z figurą Boga Ojca na chmurach, 

trzymającego kulę ziemską.  

 Po przeciwnej stronie drogi stoi pałac, który 

poprzedzała wieża rycerska. Przebudowy obiekty 

dokonał Hildebrandt Rudolf von Hund w 1730 r. i to 

właśnie jego kartusze herbowe znajdują się nad 

wejściem. Obecnie zespół wykorzystywany jest na 

potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo. 

 

Opracowanie powstało w ramach projektu "Spacerem po Powiecie 

Wrocławskim" współfinansowanego ze środków Powiatu Wrocławskiego. 

 

 

      


