
Spacerem po Mietkowie 

 

 Nazwa miejscowości Mietków związana jest z bartnictwem i wywodzi się od polskiego słowa 

oznaczającego miód. Heinrich Adamy w swej pracy o nazwach miejscowości na Śląsku (wyd. w 1888 

r.) wymienia jako najstarszą zanotowaną nazwę miejscowości „Metkow”, podając jej niemieckie 

tłumaczenie „Honigdorf”, czyli po polsku „Miodowa wieś”. Słowiańska nazwa z czasem została 

zgermanizowana i uzyskała brzmienie: „Mettkau” przez co utraciła ona swoją pierwotną konotację. 

Polska administracja spolonizowała tę nazwę, w wyniku czego nie wiąże się już ona z pierwotnym 

znaczeniem. Gdyby się go trzymać, to obecna nazwa powinna brzmieć Miodków. 

 Początki osadnictwa na tych terenach bezpośrednio powiązane są z historią Ślęży, która w 

linii prostej oddalona jest od Mietkowa o kilka kilometrów. We wczesnym średniowieczu w rejonie 

Ślęży szybko rozwijało się osadnictwo. Wpływ na to miały stosunkowo żyzne ziemie, jak i 

występowanie różnego rodzaju bogactw naturalnych. Najstarszą założoną na tym terenie osadą jest 

Chwałków, datowany na VI-VII wiek. W miejscowości odkryto m.in. pracownię obróbki kamieni 

żarnowych, zaś na stoku Ślęży kilka szybów, z których pozyskiwano surowiec do produkcji żaren. 

Badania archeologiczne dowodzą, że produkowano tu ok. 50 żaren rocznie. Zarówno skala produkcji, 

jak i popyt na ten produkt spowodowały, że żarna ślężańskie eksportowane były daleko poza granice 

Śląska. Podczas badań wykopaliskowych w północnych Niemczech (Haithabu w Szlezwiku) 

archeolodzy odkryli żarna, które wykonano właśnie w ślężańskich pracowniach. Innym ważnym 

surowcem, jaki pozyskiwano z wnętrza Ślęży, był serpentynit, który wykorzystywano zarówno jako 

materiał np. do wyrobu biżuterii i garnków, jak i budulec dróg. 

 Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1390 roku. Miejscowość najpierw należała 

do księstwa legnickiego, a później do wrocławskiego. Gmina Mietków położona jest na płaszczyźnie 

Niziny Śląskiej w dolinach dwóch rzek: Strzegomki (na północy) i Bystrzycy (na południu). 

 

 

 

 

 

 



Warto zobaczyć w Mietkowie... 

Zabytkowy karmnik dla gołębi 

 Karmnik znajduje się obecnie na placu, który jest 

własnością prywatnej firmy – kiedyś było to duże 

gospodarstwo rolne (widać go jednak „przez bramę”). 

Powstał w XIX w. i jest rzadkim przykładem, niegdyś 

bardzo popularnych na Śląsku, obiektów małej 

architektury. Trzeba bowiem pamiętać, iż niegdyś 

hodowla gołębi była nie tylko popularnym hobby, ale 

także poważnym biznesem, zaś ptaki wykorzystywano w celach użytkowych – przenosiły wiadomości.  

Ruiny Pałacu w Mietkowie 

Pierwotnie w 1. poł. XVI w. stała tu 

wieża obronna rozbudowana w dwór w XVIII 

wieku. W 1855 r. obiekt gruntownie 

przebudowano na obszerny neogotycki pałac. 

W 1945 r. obiekt został opuszczony przez jego 

właścicieli i splądrowany przez żołnierzy Armii 

Czerwonej, ostatecznego „działa zniszczenia” 

dokonali sami mieszkańcy wioski, którzy 

częściowo rozebrali pałac, wykorzystując cegły 

jako wtórny materiał budowlany. W czasach swojej świetności był to murowany, dwupiętrowy 

budynek z południowym ryzalitem będącym pozostałością po dawnej wieży mieszkalnej. Elewację 

wzbogacały narożne wieżyczki i krenelaż. Wejście od północy podkreślał płytki ryzalit. Budynek 

powstał w stylu pseudohistorycznym i nawiązuje swoją formą do angielskiego neogotyku 

naśladującego styl epoki Tudorów (w tym samym stylu wybudowano m.in. Dworzec Główny PKP we 

Wrocławiu). Na parterze dawnej wieży zachowało się sklepienie kolebkowe z lunetami. Obok ruin 

pałacu widnieją fragmenty zdewastowanego parku krajobrazowego. 

Jezioro Mietkowskie 

Zalew Mietkowski, czasem nazywany też Jeziorem Mietkowskim lub Domanickim, to największe w 

województwie dolnośląskim jezioro. Z geograficznego punktu widzenia jest to jezioro zaporowe, 

utworzone przez wybudowanie zapory na rzece Bystrzycy w Mietkowie. Zalew ma powierzchnię 9,29 

km² i pojemność 65 mln m³ (według niektórych danych – do 70,5 mln m³) oraz maksymalną 



głębokość 13 metrów. Do jego budowy przystąpiono w 1974 r., a wypełnianie zbiornika zakończyło 

się w 1986 roku. Ziemno - betonowa zapora ma długość 3,2 km i wysokość 17 m. Jezioro pełni funkcję 

zbiornika retencyjnego, który miał zabezpieczyć m.in. Wrocław przed niebezpieczeństwem powodzi. 

Nie mniej ważnym celem było stworzenie swego rodzaju „zapasu”, który przy upalnej pogodzie 

można by wykorzystać dla zaopatrzenia w wodę wrocławskiej aglomeracji i utrzymania żeglugi na 

Odrze.  

 Inwestycja przeciągała się długimi latami z wielu powodów. Jednym z nich była powódź, która 

w 1977 r. nawiedziła okolice. Poważnymi problemami okazały się także liczne osuwiska. Innym 

wyzwaniem było przeniesienie linii kolejowej do Jeleniej Góry na długości 8 kilometrów (częściowo 

biegnącej przez teren zbiornika).  

Dzięki bardzo dobrym warunkom wietrznym, panującym tutaj przez cały rok, na Zalewie 

Mietkowskim można uprawiać niemal wszystkie sporty wodne – od kajakarstwa przez żeglarstwo po 

windsurfing. Jezioro pełni także funkcję łowiska pod zarządem PZW. Do ryb zamieszkujących zbiornik 

należą sandacze oraz leszcze, a także karpie, liny, szczupaki i okonie. Z dna jeziora wydobywane jest 

także kruszywo, co pogłębia dno. 

 

 

 



Co jeszcze warto zobaczyć w gminie... 

Borzygniew 

 Pierwsze wzmianki o wsi pojawiały się już w 1262 r. - wówczas nazywaną ją Borignew.  

 Stojący tu obecnie kościół pw. św. Barbary 

wzniesiono na przełomie XIII i XIV wieku. Wielokrotnie 

wykonywano w nim prace remontowe, 

przebudowywano i rozbudowywano go. 

Późnobarokowy ołtarz główny (ok. 1720 r.) ozdabiają 

figury św. Katarzyny, św. Barbary, św. Jerzego i Erazma. 

W jego centralnej części mieści się obraz 

przedstawiający św. Barbarę ukazującą się dzieciom z 

wizerunkiem tutejszego kościoła i jego fundatora. W zwieńczeniu zaś znajduje się rzeźbiona grupa 

Trójcy Świętej z figurami św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela. Tutejsze płyty nagrobne 

wykonano w stylu manierystycznym, wszystkie posiadają 

płaskorzeźbione wizerunki zmarłych i kartusze herbowe z 

inskrypcjami. Kościół stoi na wzgórzu, na cmentarzu 

grzebalnym. 

 Na wschód od kościoła znajdują się ruiny 

późnorenesansowego dworu, wzniesionego w 1613 r. przez 

Krzysztofa von Mühlheim und Domanze. 

Chwałów 

 Źródła historyczne niewiele mówią o tej miejscowości - wiadomo, że istniała już w 1. poł. XIV 

w., a w 1385 r. należała do Heinricha Kowschburga. Od XVII w. wieś wchodziła w skład dóbr rodziny 

von Zedlitz. 

 Dominantą układu przestrzennego jest zespół pałacowo-folwarczny z końca XIX wieku. Pałac 

to trzykondygnacyjna budowla o prostej bryle. Otacza go zabudowa gospodarcza z murowaną oficyną 

mieszkalno-gospodarczą, stodoła, wozownia i wiata.  

 Ponadto we wsi znajduje się cmentarz poewangelicki z 2. poł. XIX w., na którym można 

jeszcze znaleźć pozostałości murowanej dzwonnicy. 

 



Domanice 

 Pierwsze wzmianki o Domanicach pojawiły się w 1193 r., kiedy wchodziły w skład majątku 

wrocławskich augustianów. Później stały się wsią rycerską, w której najprawdopodobniej istniał 

zamek (ok. XIII wieku). Z bardziej znanych właścicieli można wymienić Heinricha von Reichenbacha 

(od 1628 r.), a także gen. kawalerii Friedricha Wilhelma hr. von Brandeburg (od 1832 r.), syna króla 

Prus, Fryderyka Wilhelma II. Przekazał on majątek swojemu synowi, Gustavowi, który był cesarskim 

posłem w Madrycie i Brukseli. Kiedy ten zmarł bezpotomnie, Domanice przeszły w ręce jego 

siostrzeńców. 

 We wsi zachował się gotycki kościół pw. św. Anny z XIV 

wieku. To skromny budynek z kwadratową wieżą po stronie 

północnej i dzwonem z 1653 roku. Wewnątrz zachowały się 

drewniany ołtarz, ambona i aparaty kościelne. Kościół otacza 

XVII-wieczny cmentarz, wokół którego stoi kamienny mur. 

 Na skraju wsi znajduje 

się jeszcze cmentarz ewangelicki z 2. poł. XIX w., na którym stoi 

neoromańskie mauzoleum rodziny von Brandenburg. Do dzisiaj 

pełni ono funkcję kaplicy cmentarnej. 

 Ważnym zabytkiem jest oczywiście zamek z przyległymi 

zabudowaniami gospodarczymi (m.in. wozownią i kuźnią) oraz 

parkiem. Jeszcze w XIII w. pełnił on funkcje obronne, stoi zresztą na skarpie nad Bystrzycą, jednak 

liczne przebudowy sprawiły, że przypomina raczej pałac. Obecną 

bryłę zyskał w 1600 r.: kształt litery L, trzy kondygnacje, 

niewielki wewnętrzny dziedziniec, wieża zwieńczona hełmem, 

prostokątne okna w opaskach. W pomieszczeniach zachowały 

się bogato zdobione stropy i ściany, kominki i kaflowe piece. 

Budowlę otacza sucha fosa, przez którą przerzucono kamienny 

most. Ogród zamkowy z kolei ogranicza kamienny mur z pseudobastejami. 

 W Domanicach warto też zwrócić uwagę na ciekawe okazy drzew: lipy drobnolistne, 

żywotniki zachodnie, platany klonolistne, sosny czarne czy dęby szypułkowe.  

 Warto pamiętać, że tereny wzdłuż rzeki Bystrzycy obejmuje Park Krajobrazowy "Dolina 

Bystrzycy". W pobliżu Mietkowa trafimy też na Ślężański Park Krajobrazowy. Sztuczny zbiornik wodny 

"Mietków" ma powierzchnię ponad 900 ha i jest siedliskiem ponad 100 rzadkich gatunków ptaków (w 



całej gminie bytuje ok. 200 gatunków). Zalew to najważniejsze na Śląsku miejsce zatrzymywania się 

gęsi zbożowych i  białoczelnych. W dolinach Bystrzycy i Strzegomki dodatkowo znajdują się ich tereny 

lęgowe.  

 

Opracowanie powstało w ramach projektu "Spacerem po Powiecie 

Wrocławskim" współfinansowanego ze środków Powiatu Wrocławskiego. 

 

 

 

 

 


