
Spacerem po Żórawinie 

 

 Żórawina to stara wieś, pierwszy raz wymieniana w bulli papieskiej Hadriana IV z 1155 r., w 

której potwierdził on uposażenie biskupa wrocławskiego. Nad rzeczką Żurawką leżą cztery inne wsie, 

które początkowo także nazywano Żórawiną - Krajków, Wilkowice, Milejowice i Rzeplin. Henryk IV 

Probus w 1275 r. podarował Żórawinę swoim wiernym poddanym, mieszczanom z Jawora - 

Heiboldowi Starszemu von Leuchtendorf i jego teściowi Fredrichowi. Ponadto uzyskali oni prawa do 

całego sołectwa wraz z patronatem nad kościołem, gdyby ten powstał. Około 1300 r. na wyspie 

oblewanej wodami Żurawki wzniesiono dwór obronny i przypuszczalnie w tym samym czasie 

wybudowano kościół. Kolejni właściciele miejscowości i okolic często się zmieniali, a zmiany 

własności dokonywały się zazwyczaj na drodze transakcji kupna-sprzedaży. 

 Żórawina, będąc lokalnym centrum osadnictwa wiejskiego, szybko się rozwijała. Od lat 30. 

XIV w. sołtys tej miejscowości brał udział w obradach siedmioosobowej ławy wrocławskiego sądu 

dworskiego. Miejscowość poważnie ucierpiała dopiero podczas wojen husyckich (Husyci nie będąc w 

stanie zdobyć Wrocławia, „rozeszli się” po całej okolicy, grabiąc mniejsze miasta i miejscowości). 

 Dość charakterystyczna dla Śląska historia wiąże się z rodem Prockendorfów, który władał 

Żórawiną w XVI wieku. Hans I von Prockendorf miał siedmiu synów. Po jego śmierci to oni przejęli na 

własność Żórawinę i okolice. Początkowo czterech z nich wybrało jako drogę kariery stan duchowny, 

ale po przejściu Rady Miejskiej Wrocławia na luteranizm, dwóch porzuciło sutannę. W 1522 r. doszło 

do „przekształceń majątkowych”: bracia, którzy pozostali przy wierze katolickiej zrzekli się praw do 

majątku, stawiając jednak warunek, że reszta w przyszłości nie przekształci kościoła w zbór luterański. 

Tak się jednak nie stało i po kilku latach w Żórawinie „urzędował” pastor. Nadal jednak w 

miejscowości mieszkali katolicy, którzy musieli docierać do kościoła w Ołtaszynie (obecnie osiedle 

Wrocławia). W większości byli to Polacy, o czym świadczy m.in. fakt, że kazania wygłaszano w 

większości po polsku (tylko co trzecią niedzielę po niemiecku). Do parafii w Ołtaszynie należały też 

takie miejscowości jak Turów, Jaksonów, Domasłów, Węgry. 

 W 1584 r. Żórawinę kupił Szymon Hanniwaldt, radca cesarza Rudolfa II. Jego syn, Andreas, 

stał się w 1608 r. bardzo sławny, gdyż uratował życie cesarza. Ten w trakcie uczty zaprosił bowiem 

gości do swojego zwierzyńca, znajdującego się w zamkowych ogrodach. Hodował różne zwierzęta z 

całego świata, w tym lwy. Jednemu z nich w nieznanych okolicznościach udało się wydostać z klatki. 

Andreas w obronie władcy ruszył ze szpadą na zwierzę, a jeden z członków przybocznej straży strzelił 

do lwa z muszkietu. Z wdzięczności Rudolf II przyznał Żórawinie prawa miejskie, o które Hanniwaldt 



walczył od kilku lat (nigdy zresztą nie weszły w życie). Najprawdopodobniej herbem miasta był 

właśnie herb rodziny Hanniwaldt, który można zobaczyć na balustradzie ambony w kościele Trójcy 

Świętej. Częściowo do dawnego herbu nawiązuje obecny, zawierający po heraldycznej stronie prawej 

śląskiego czarnego orła, a po lewej, w skośnej taśmie, czeskiego lwa. 

 W późniejszych wiekach Żórawina należała przez kilka pokoleń do rodziny von Röder. Po 

śmierci ostatniego jej przedstawiciela, część majątku przeszła na własność Hohenzollernów  i była w 

ich posiadaniu do 1945 roku. W latach 1937 - 1945 miejscowość nosiła nazwę Rothbach.  

 Ważnym momentem w historii wsi było otwarcie linii kolejowej Wrocław- Kłodzko w 1871 

roku. Zdeterminowało to rozbudowę miejscowości wzdłuż osi wyznaczonej przez nową inwestycję 

(pierwotnie wieś miała układ owalnicowy), a także wpłynęło na częściową zmianę jej charakteru – 

zabudowa rezydencjonalna. 

 Po ostatniej wojnie początkowo używano nazwy Wilkowice. Pierwsi polscy osadnicy przybyli 

tu z gminy wiejskiej Ludwipol w województwie lwowskim. W 1946 r. w Żórawinie mieszkało 891 osób 

i wtedy też miejscowość została włączona do nowo powstałego województwa wrocławskiego. 

 

Warto zobaczyć w Żórawinie... 

Kościół pw. Trójcy Świętej 

Obecny manierystyczny kościół 

wzniesiony został na zrębie dawnej gotyckiej 

świątyni z XIV wieku. Powstał w latach 1278 - 

1335 i był przebudowywany w 2. poł. XIV wieku. 

Przypuszczalnie na ten okres można datować 

najstarsze fragmenty obecnej budowli, czyli 

prezbiterium, wieże i mury obwodowe nawy. 

Największe zmiany nastąpiły na początku XVII w. 

za czasów Adama Hanniwaldta. Kościół 

rozbudowano z dużym rozmachem, fundator zatrudnił wysokiej klasy rzemieślników i artystów, 

którzy wykonali wystrój i wyposażenie wnętrza. Część elementów sprowadzono z Rzymu i Pragi. 

Kościół stanowi bardzo cenny przykład architektury z początku XVII w. zarówno na Śląsku, jak i w całej 

Polsce. Przypisywana wrocławskiemu architektowi Hansowi Schneiderowi przebudowa uczyniła 



świątynię kompleksowym dziełem sztuki pod względem artystycznym, stylowym, ideowym i 

funkcjonalnym. 

Na zewnątrz architektura kościoła charakteryzuje się malowniczym układem wynikającym z 

asymetrycznego dopasowania aneksów do rdzenia kościoła, który stanowi wieża oraz nawa z 

prezbiterium. Kamienne i ceglane ściany są w większości pokryte tynkiem, z wyjątkiem aneksu 

mieszczącego klatkę schodową, który jest w całości ceglany. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz 

zachowały się niewielkie fragmenty gotyckiego kościoła – ostrołukowe okna prezbiterium oraz 

przypory wspierające ściany prezbiterium. 

Na sklepieniach zachowała się częściowo manierystyczna polichromia datowana na lata 1600 

- 1615 i przypisywana nieznanym artystom, wykształconym najprawdopodobniej we Wrocławiu. Z 

początku XVII w. pochodzi empora mieszcząca lożę konsystorską, która podczas nabożeństw była 

zarezerwowana dla właścicieli Żórawiny, o czym świadczą znajdujące się na polichromii herby rodziny 

Hanniwaldtów oraz von Schweidingerów. Ważną rolę odgrywały także empory nawy głównej - 

mieściła się tam loża szlachecka, na 

której zasiadali goście Adama von 

Hanniwaldta. Na balustradzie empor 

zobaczyć można cykl obrazów olejnych 

poświęconych Pasji Chrystusa. Zgodnie z 

wymogami protestanckiej liturgii, w 

prezbiterium mieścił się ołtarz, 

chrzcielnica i ambona, uzupełnione 

malowidłami ściennymi o znaczeniu 

m.in. dydaktycznym. Ciekawym 

przykładem rzeźby sepulkralnej jest wieloczłonowy pomnik fundatorów przebudowy, Adama i 

Katarzyny Hanniwaldtów. Zachowała się co prawda tylko jego kamienna część – dwie tablice 

inskrypcyjne z rzeźbami Mojżesza, Dawida i aniołów. Pierwotnie stanowiły one jedynie tło dla 

wykonanych z brązu figur Jezusa i czterech biczujących go oprawców. 



 

Po obu stronach południowego wejścia do kościoła wiszą żelazne obręcze zwane kunami. 

Zamocowano je tam w XVII w., aby wkładać w nie głowy skazańców, którzy przez kilka godzin stali 

pod murami wystawieni na widok publiczny. Jeśli komuś wymierzano tę karę z powodu kradzieży, to 

dodatkowo stawiono przy nim skradzione przedmioty. Prostytutkom nakładano z kolei na głowy 

wianek lub wkładano w ręce zapaloną świecę. 

Założenie pałacowo-parkowe 

 Zlokalizowane jest na północny-zachód od kościoła. Pałac to obecnie skromny XIX-wieczny 

budynek, gruntownie przebudowany w XX wieku. Sąsiaduje z nim bardzo zniszczony park 

krajobrazowy o powierzchni 4,5 ha, założony w XIX w. na miejscu barokowego ogrodu. Zachowała się 

aleja lipowa i starodrzew, w którym rosną pomnikowe okazy dębu czerwonego. W zespole 

zabudowań folwarku zwraca uwagę spichlerz usytuowany na wschód od pałacu. 

 

 

 



Pomnik Witelon  

Wcześniej był to postument pomnika 

upamiętniającego ofiary I wojny światowej, a 

następnie pomnik powrotu Ziem Odzyskanych do 

Macierzy. W 1975 r. postument poświęcono 

Witelonowi, średniowiecznemu uczonemu 

zajmującemu się m.in. badaniem zjawisk 

związanych ze światłem i optyką (był on także 

właścicielem Żórawiny). 

Kapliczka domkowa 

 Nie jest wpisana jako zabytek, ale posiada ciekawą historię. 

Wykorzystując starsze detale wzniósł ją właściciel sąsiedniego 

domu. Był on elektrykiem, któremu podczas pracy zdarzył się 

wypadek - spadł z wysokiego słupa. Kapliczka to wotum 

dziękczynne za ocalenie życia. 

Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Mari Panny 

 Kościół powstał wraz z plebanią w 1913 r. jako 

świątynia ewangelicka. Jest to budynek prostokątny z 

wydzielonym prezbiterium. Wzdłuż nawy zlokalizowane 

zostały empory. W ołtarzu głównym znajduje się krucyfiks 

z 1730 r., który - podobnie jak chrzcielnica - został tu 

przeniesiony z kościoła Trójcy Świętej. Sama chrzcielnica 

znajduje się w tylnej kaplicy i wykonana jest z trzech 

materiałów: czerwonego marmuru, żółtozielonego granitu i zielonego serpentynitu. Nadano jej 

formę ośmiobocznego kielicha wspartego na ośmiobocznej stopie. Po bokach czaszy umieszczono 

główki anielskie, a na stopie - lwie maski. 

 Obok kościoła znajduje się wysoki na 2,2 m pręgierz 

ustawiony przypuszczalnie pierwotnie w 1517 r. na placu przed fosą 

naprzeciwko dworu. Na słupie znajdują się pozostałości po hakach i 

łańcuchach wykorzystywanych do przykuwania skazańców. Obecnie 

służy jako cokół dla odlanej z brązu figury Chrystusa. Od strony 



zachodniej przy ogrodzeniu umieszczono 9 głazów narzutowych, na które natrafiono podczas kopania 

fundamentów kościoła i plebani. 

 Po przeciwnej stronie ulicy sytuowany jest cmentarz. W jego północnej części, na lewo od 

wejścia, umiejscowiono kwaterę żołnierzy pochodzących z Żórawiny i okolicy, którzy zginęli podczas I 

wojny światowej. Zaś w północno-wschodniej części cmentarza ustawiono pomnik 27 jeńców 

wojennych z okresu II wojny światowej, którzy zmarli lub zostali zamordowani w Żórawinie. 

Radiowy ośrodek nadawczy 

 Pierwszy nadajnik w tym miejscu Niemcy wybudowali w 1932 r. O lokalizacji ośrodka 

zadecydował podmokły grunt, który zapewniał wysoką przewodność i lepsze warunki rozchodzenia 

się fal. Stacja dysponowała nowoczesnym - jak na owe czasy - nadajnikiem o mocy 60, a potem 120 

kW. W 1939 r. nadawano stąd m.in. polskojęzyczne addycje propagandowe odbierane na dużym 

obszarze ówczesnej Polski. Drewniana wieża wysoka na 146 m „reklamowana” była jako najwyższy 

wolno stojący obiekt drewniany na świecie. Zbudowana była z drewnianych, kwadratowych belek o 

boku 25 cm wiązanych po cztery sztuki. Właściwą antenę stanowiła stalowa lina o przekroju 14 mm 

umieszczona pionowo wewnątrz wieży. 

Wieża służyła do 1976 r., kiedy wybudowano stalowy maszt (potem jeszcze przez 13 lat była 

konserwowana jako zapasowa). Nowy maszt ma przekrój trójkątny i wysokość 258 m, czyli równą 

długości emitowanej fali. 

 

Co jeszcze warto zobaczyć w gminie... 

Galowice 

 Pierwsze wzmianki o wsi Galowice pochodzą z 1202 r., 

kiedy to została ona nadana lubiąskim cystersom i mieszkańcy 

musieli płacić na rzecz klasztoru dziesięcinę. Przez kolejnych 400 

lat wieś należała do wrocławskich patrycjuszy. W 1339 r. 

dokonano kolejnej lokacji Galowic na prawie niemieckim. 

Prawdziwą świetność miejscowość zyskała po 1840 r., kiedy kupił 

ją deputowany Emil Otto von Lieres und Wilkau. Wówczas znacznie rozbudowano tutejszą 

posiadłość, w tym zabudowania gospodarcze, powstała kotłownia parowa, majątek powiększono o 



Rzeplin i Szukalice. Okoliczne ziemie należały do najbardziej żyznych na Śląsku, co przy dużej ich ilości 

(ponad 2500 mórg) dawało właścicielom znaczne zyski.  

 W 1925 r. powstała kolejka wąskotorowa z Jaksonowa przez 

Galowice, którą transportowano buraki cukrowe z pól do cukrowni w 

Szukalicach (obecnie Żórawina-Osiedle). Druga kolejka wykorzystywana 

była przez galowicki folwark i prowadziła z pól do tutejszej gorzelni. 

Resztki torów można jeszcze odnaleźć przy bramie wjazdowej w 

Galowicach. 

 Od 2002 r. spichlerz w Galowicach stanowi  własność Fundacji Gallen, która stworzyła tu 

Muzeum Powozów i Zaprzęgów. 

Jaksonów 

 Z 1203 r. pochodzi pierwsza wzmianka o Jaksonowie (z "Księgi Henrykowskiej"), a dokładniej 

o Jaksonie, który zapisał wieś w spadku swojej rodzinie. Dość szybko wieś zmieniła właściciela, 

bowiem już w 1216 r. został nim komes Ilik Wilkowic. Wraz z kolejnymi właścicielami zmieniała się 

nazwa miejscowości, ulegając zniemczeniu. Proces ten zakończył się w 1937 r., kiedy Jaksonów stał 

się Schwertern, aby brzmienie nie kojarzyło się ze słowiańskim pochodzeniem wsi. 

 W centralnej części wsi, na niewielkim wzniesieniu, 

zbudowano Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Pierwsze wzmianki o nim pojawiają się w 1299 r., jednak 

budowlę wielokrotnie przebudowywano. Między 1532 a 1654 r. 

swoje nabożeństwa odprawiali tu protestanci, natomiast rok po 

odzyskaniu świątyni przez katolików, zniszczył ją pożar. 

Ponieważ parafia była biedna, przez kilka lat kościół pozostawał zniszczony. Odbudowę rozpoczęto 

dopiero po 1667 roku. Ponad wiek później obok kościoła Julianna Karolina von Loos ufundowała 

kaplicę grobową. Największa przebudowa nastąpiła w latach 1884-1888: powstała duża wieża od 

strony zachodniej, wymieniono więźbę dachową, pokrycie dachu  i posadzki. Ołtarze boczne stanowią 

dwie części barokowego ołtarza głównego z 1694 roku. Przedstawiają one Mękę Chrystusa oraz 

ewangelistów, Marka i Łukasza. Z tego samego czasu pochodzi chrzcielnica w formie odwróconego 

ostrosłupa.  

 Przykościelny cmentarz otaczał wzmocniony bastejami mur obronny, pokryty sgrafitto. W 

naczółku znajdował się napis fundacyjny i herby fundatorów. Pod koniec XIX w. jednak został 

przebudowany. Przy murze stoi pomnik św. Nepomucena z poł. XVIII wieku. 



 W miejscowości znajduje się również neogotycki pałac, w 

którym po II wojnie światowej funkcjonowało Państwowe 

Gospodarstwo Rolne, a po nim - Stacja Hodowli Roślin. Później 

mieściły się w nim mieszkania i świetlica, a w otaczającym go 

parku powstał plac zabaw. 

Komorowice 

 Najważniejszym obiektem w miejscowości są budynki Doświadczalnych Zakładów 

Zootechnicznych. 

 Pod koniec 1972 r. trwały intensywne prace nad budową należącej do nich owczarni. 6 

grudnia jeden z pracowników zobaczył w piasku gliniane skorupy, metalowe przedmioty i srebrne 

krążki. Zanim jednak ktoś zdołał je zabrać, inny robotnik wrzucił je z piaskiem do betoniarki. Udało się 

jednak ocalić stare monety. Robotnicy sprzedawali przedmioty znajdowane na placu budowy, a do 

Komorowic zaczęli przyjeżdżać kolekcjonerzy z Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nikt natomiast nie 

zainteresował się kopalnią piasku w Kotowicach, z której przywieziono skarb, ani też nie zadbał o 

zabezpieczenie znaleziska. Dopiero w marcu 1973 r. do konserwatora zabytków trafił list z Krakowa z 

informacją, że ktoś złożył tamtejszemu Muzeum Narodowemu propozycję sprzedaży części skarbu 

wczesnośredniowiecznego, znalezionego w Kudowie w czasie wymiany instalacji elektrycznej. 

Konserwator osobiście sprawdził tę informację, jednak nikt tam nie prowadził takich prac. Dlatego 

udał się do domu posiadacza tych skarbów, gdzie dowiedział się, że mężczyzna składający ofertę to 

Jan Zachełmski, pracujący obecnie na budowie w Komorowicach. Konserwator pojechał więc do 

Komorowic, gdzie usłyszał od robotników, że nie oddadzą skarbu, dopóki nie zostaną spełnione 

obietnice kustosz wrocławskiego Muzeum Narodowego - o 500-złotowej nagrodzie, artykule w 

gazecie i piosence w koncercie życzeń. Dzięki działaniom konserwatora udało się odzyskać niewielką 

część monet, mimo że w poszukiwania zaangażowano nawet milicję i służby celne. Dodatkowo 

podczas kolejnej wizyty w Komorowicach dowiedział się, że robotnicy pracując tym razem przy 

wykończeniu budynku, nadal znajdują srebrne przedmioty. Nakazał więc rozebranie owczarni. Jak się 

okazało, słusznie - w zaprawie znaleziono kolejnych 1000 ozdób, monet, itp. 

Przecławice 

 Prsedzlawize pojawiają się w źródłach w 1289 r. jako własność synów Wincentego 

Strzeszowica. Prawdopodobnie nazwa wzięła się od imienia jednego z nich - Przedsława. 

 W czasie reformacji tutejsi mieszkańcy pozostawali wiernymi katolikami, pielęgnującymi kult 

św. Jadwigi, Matki Boskiej Bardzkiej i Matki Boskiej Częstochowskiej. Dwa razy do roku organizowali 



pielgrzymki do Trzebnicy, Barda i Częstochowy. W czasie wojny trzydziestoletniej katolicy znaleźli się 

w mniejszości, ale w 1706 r. odnotowano już 241 katolików na 326 mieszkańców wsi. Początkowo też 

dominowali Polacy,  jednak później w wyniku reformy opierającej się na wprowadzeniu do szkół 

języka niemieckiego, polski stał się językiem biedniejszych mieszkańców.  

 Kościół pw. św. Katarzyny istniał w połowie XIV 

w., natomiast obecny obiekt pochodzi z 1. poł. XVI 

wieku. W 1884 r. pojawiły się nowe organy - ze 

świdnickiej firmy Schlag und Sӧhne. W 1922 r. wnętrza 

ozdobił swoimi polichromiami Herdenreich. W 1988 r. 

do Muzeum Narodowego we Wrocławiu przekazano 

późnogotycką nadstawę ołtarza z rzeźbami św. 

Katarzyny, św. Anny Samotrzeciej i św. Barbary 

pochodzące z ok. 1500 roku. Wokół kościoła znajduje się cmentarz warowny. Po zachodniej stronie 

nawy stoi trzykondygnacyjna wieża.  

 Wyposażeniem świątyni jest m.in. ołtarz główny z 1685 r. z rzeźbami św. Marii Magdaleny i 

św. Jadwigi oraz aniołów, a także obrazem przedstawiającym Pietę z koroną Matki Boskiej. W 

ołtarzach bocznych znajdują się obrazy z Wizją św. Jadwigi klęczącej przed krucyfiksem oraz św. 

Barbarą w glorii. Ambonę ozdabiają wyobrażenia czterech ewangelistów. W ścianę kruchty 

wmurowano starą chrzcielnicę z granitu, zaś nowsza, XVII-wieczna, ozdobiona liśćmi akantu i figurką 

św. Jana Chrzciciela, znajduje się w kościele w Jaksonowie.  

 Kościół i cmentarz otacza mur obronny z przełomu XVI i XVII 

wieku. W jego południowej części zachował się otwór strzelniczy. 

Przed murem cmentarnym stoją trzy krzyże pokutne. 

Turów 

 Turów w swojej bulli papież Hadrian IV wspomniał w 1155 r., potwierdzając uposażenie 

biskupstwa wrocławskiego. Przed sekularyzacją w 1810 r. majątek należał jeszcze do joannitów. 

 O kościele po raz pierwszy wzmiankuje się w XIII wieku. Po zachodniej jego stronie znajduje 

się wieża zakończona krenelażem. Jej ceglany hełm zakończono metalową kulą i chorągiewką. Na 

dzwonie widnieje data 1474 r., posiada on też herb z orłem śląskim i krzyż. Portal nad przejściem z 

kaplicy południowej do nawy pochodzi najprawdopodobniej z połowy XIII wieku. Ołtarz główny z XVIII 

w. zdobi rzeźba Boga Ojca, po bokach którego znajdują się św. Jan Chrzciciel i św. Jan Ewangelista. 

Ponadto umieszczono tu rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, dwa putta, główki aniołów i figury 



dwóch innych ewangelistów. W ołtarzach bocznych mieszczą się rzeźby św. Jana Nepomucena oraz 

świętych Piotra i Pawła (północny), a także św. Piotra, św. Jana Ewangelisty, św. Marii Magdaleny i 

Gorejące Serce na Krzyżu (południowy).  Chór muzyczny wykonano z drewna i ozdobiono 

malowidłami Paula Jacoba Hübnera. Osiem malowideł składa się na cykl uzupełniony biblijnymi 

cytatami.  

Węgry 

 Miejscowość pojawia się w źródłach po raz pierwszy w 1305 r. jako Wanger. Jej właścicielem 

został wówczas Gisylhner Kotneri, prawdopodobnie pochodzący z Węgier, co mogłoby tłumaczyć 

również nazwę wsi. 

 Kościół pw. św. Jadwigi istniał tu już na początku XIV 

wieku. Początkowo miał charakter gotycki, w XVIII w. zaś 

przebudowano go w stylu barokowym. Kościół posiada 

ołtarz główny i dwa boczne. Pierwszy pochodzi z 1886 r. i 

"zawiera" rzeźby św. Wacława, patrona Czech, i św. 

Katarzyny Sieneńskiej. Ołtarz północny zdobi obraz 

przedstawiający św. Antoniego Padewskiego, wieńczy go 

figura św. Jana Nepomucena. Środkową jego część zdobią figury zakonnicy, św. Agnieszki, św. Marii 

Magdaleny i św. Katarzyny. W ołtarzu południowym zaś mieści się obraz św. Anny z Marią i św. 

Joachima, a w zwieńczeniu - Matki Boskiej z Dzieciątkiem.  

 Na korpusie ambony znajduje się popiersie 

Boga Ojca otoczonego obłokami. Z drewna wykonano 

chór muzyczny, w którego centralnej części mieści się 

herb rodu von Herberstein. Chrzcielnica ma kształt 

kielicha z ośmioboczną czaszą, wewnątrz której 

znajduje się cynowa misa z herbem Wrocławia i 

imieniem wdowy po Georgu Krystianie Nietsche, 

prawdopodobnie fundatorki chrzcielnicy. Z 2. poł. XVIII 

w. pochodzi obraz przedstawiający św. Floriana i 14 obrazów drogi krzyżowej. Ponadto w kościele 

można znaleźć drewniany krucyfiks oraz rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego i św. Jana 

Nepomucena. 

 W mur kościelny wmurowano krzyże pokutne. Ponadto w jego pobliżu znajdują się pomniki 

św. Jana Nepomucena oraz Wincentego Witosa.  



 W centrum wsi zachowały się ponadto pozostałości dworu z 2. poł. XVIII w., a po jego 

północnej stronie - parku w stylu angielskim. 

 W 1871 r. Węgry połączono linią kolejową z Wrocławiem i Strzelinem. Istniejący budynek 

dworca powstał na początku budowy tej linii. 

Wilczków 

 Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1297 roku. Przemiany przestrzenne można 

zaobserwować dzięki cechom charakterystycznym dwóch części wsi: zachodniej - owalnicy z 

centralnym niezabudowanym placem, na którym znajduje się staw, a wcześniej stał kościół 

ewangelicki oraz wschodniej - z dworem, folwarkiem i kościołem. Gdy w XVIII-XIX w. wytyczono 

drogę z Jaksonowa do Galowic, wieś przedzielono na dwie części, ale jednocześnie zaczęła się ona 

rozbudowywać wzdłuż tej drogi, powstały tu m.in. młyn i gorzelnia.  

 Ważnym zabytkiem jest w Wilczkowie 

kościół Wniebowzięcia NMP. Pierwsza świątynia 

stała w tym miejscu przed 1307 r., a obecna - od 

połowy XIV wieku. Co ciekawe, kościół nie był zbyt 

często przebudowany. W 1827 r. jedynie zasypano 

krypty, ponieważ zawaliły się ich sklepienia. 

Dopiero po II wojnie światowej niezbędne były 

bardziej zaawansowane prace, bowiem budynek 

zniszczono w 50%. 

 Malowidła na ścianach tutejszego kościoła powstały w 2. poł. XIV w. i zachowały się w bardzo 

szczątkowej formie -przede wszystkim kontury pierwotnych figur. Wizerunki świętych, proroków i 

apostołów oraz wizja Sądu Ostatecznego znajdują się na ścianach i sklepieniu prezbiterium. W ołtarzu 

głównym mieszczą się figury świętych i obrazy, w tym Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. 

 Kościół otacza mur obronny ze strzelnicami i bramą z XVI/XVII w., obok której stoją dwa 

kamienne krzyże pojednania.  

 

 



Opracowanie powstało w ramach projektu "Spacerem po Powiecie 

Wrocławskim" współfinansowanego ze środków Powiatu Wrocławskiego. 

 

 

 

 

 

 

 


