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Podróż do przeszłości

Powiat wrocławski (po reformie z 1998 roku) tworzy dzie-
więć gmin, są to: Kąty Wrocławskie, Mietków, Kobierzyce, 
Sobótka, Jordanów Śląski, Żórawina, Siechnice, Czernica 
i Długołęka. W ponad dwustu pięćdziesięciu miejscowo-
ściach, w tym trzech miastach (Kąty Wrocławskie, Sobótka 
i Siechnice) mieszka około sto sześćdziesiąt tysięcy osób.

Jak wyglądały wsie i miasteczka z terenu powiatu 
wrocławskiego sto lat temu? O której z miejscowości 
nad Widawą mówiono (trochę na wyrost), że to „śląski 
Spreewald”? Gdzie działała jedna z najstarszych cukrowni 
na Dolnym Śląsku? Jak wyglądała rezydencja królewska 
w Szczodrem? Dokąd udawali się wrocławianie na pokła-
dzie parostatku, aby odpocząć na łonie natury, dobrze 
zjeść i potańczyć? Jak wyglądały Siechnice z lotu pta-
ka przed II wojną światową? Odpowiedzi na te pytania 
znajdziemy na dawnych kartach pocztowych, na których 
uwieczniony został nieistniejący dziś w dużej części świat. 

Prezentowane w wydawnictwie pocztówki z końca 
XIX i pierwszej połowy XX wieku są niezwykłym źró-
dłem wiedzy o historii wiosek i miasteczek oraz życiu ich 
mieszkańców. Zniszczenia wojenne, późniejsze dewasta-
cje i zaniedbania oraz wymiana ludności spowodowały 
zmianę krajobrazu kulturowego i wyznaniowego Dolnego 
Śląska. Nie odnajdziemy już śladu po wielu ewangelickich 
kościołach, pałacach i dworach; czasem jedynym świadec-

twem, że w danej miejscowości funkcjonowała cukrownia, 
gorzelnia, cegielnia czy mleczarnia, są ocalałe wysokie 
kominy. Część obiektów zmieniła swoje pierwotne funk-
cje, i tak dawne gospody stawały się świetlicami wiejskimi, 
a pomniki poświęcone mieszkańcom poległym podczas 
I wojny światowej kapliczkami.

Zmienił się też wygląd i charakter miejscowości, spo-
sób życia i struktura zawodowa mieszkańców. Zmiany 
te są wyraźnie widoczne na przestrzeni ostatnich lat, 
kiedy to gwałtownie wzrosła liczba ludności (szczegól-
nie w miejscowościach położonych w sąsiedztwie Wro-
cławia); w wioskach, mających dawniej typowo rolniczy 
charakter, dynamicznie rozwija się przemysł i handel, 
rozbudowywana jest infrastruktura drogowa. 

Z  konieczności musieliśmy dokonać wyboru pre-
zentowanych miejsc, kierowaliśmy się przy tym kilkoma 
względami – ukazaniem dużej liczby obiektów w po-
szczególnych miejscowościach, budowli interesujących 
pod względem historycznym i takich, które zobaczymy 
już tylko na zdjęciach. Czasami powodem umieszczenia 
pocztówki były jej walory estetyczne, ciekawie ukazane 
elementy życia codziennego lub też w końcu (jak w przy-
padku widoku Ślęży) niezwykła wyobraźnia wydawcy.

Zapraszamy w podróż do przeszłości, na wędrówkę po 
miasteczkach i wioskach powiatu wrocławskiego.



GminaGmina

von W rtz und Burg w 1776 roku powstała barokowa kaplica 
Świętych Schodów, wzorowana na rzymskich Scala Santa, 
ozdobiona freskami przez Johanna Heinricha Kynasta. 

Aż w około dwudziestu wsiach (na czterdzieści cztery 
miejscowości) zachowały się (w różnym stanie) pałace 
i dwory z zabytkowymi parkami. Część z nich usytuowana 
była nad brzegiem lub w pobliżu rzeki Bystrzycy; przy lo-
kalizacji pańskich domów brano często pod uwagę widok 
na pobliską Ślężę. Wśród ciekawych założeń pałacowych 
warto wymienić rezydencję w Krobielowicach należącą 
w XIX wieku do pogromcy Napoleona – feldmarszałka 
Gebharda Leberechta von Bl chera (jego mauzoleum 
stało się częstym motywem pocztówek z gminy Kąty 
Wrocławskie), malowniczo położone tuż nad Bystrzycą 
pałace w Samotworze (zbudowany według projektu Carla 
Gottharda Langhansa) czy w Sadowicach.  

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie znajduje się Park 
Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”, przez który poprowa-
dzona została ścieżka rowerowa. Na trasie, ciekawej pod 
względem przyrodniczym, szlak w dużej części prowadzi 
przez nadbystrzyckie łęgi i grądy, można zobaczyć między 
innymi przedstawione na pocztówkach miejscowości.

Gmina Kąty Wrocławskie to jedna z trzech gmin miejsko-
-wiejskich powiatu wrocławskiego, liczy ponad 26 tysięcy 
mieszkańców. Miejscowość Kąty Wrocławskie, będąca 
siedzibą gminy, posiada prawa miejskie od 1297 roku. Zbyt 
bliskie sąsiedztwo stolic księstw świdnickiego i wrocław-
skiego spowodowało jednak, że Kąty Wrocławskie nigdy 
nie rozwinęły się w duży ośrodek miejski. 

W Kątach zachował się średniowieczny układ urbani-
styczny. Na Rynku znajduje się XIX-wieczny ratusz, renesan-
sowa wieża ratuszowa z rzeźbami lwów (lwy są elementem 
herbu miasta), dawny kościół ewangelicki projektu znane-
go architekta Carla Friedricha Schinkla, w którym mieści 
się obecnie biblioteka i Regionalna Izba Pamięci (z ciekawą 
wystawą dotyczącą historii miasta). Plac rynkowy otaczają 
zabytkowe kamieniczki z okresu od XVIII do XX wieku. 
Jeden z najstarszych zabytków miasta to późnogotycki 
kościół parafialny p.w. św.św. Piotra i Pawła, przy którym 
zachował się fragment murów obronnych.

Gmina Kąty Wrocławskie jest niezwykle bogata w zabytki 
architektury sakralnej i świeckiej. Możemy tu zobaczyć gotyc-
kie kościoły, m.in. w Gniechowicach, Jaszkotlu, Małkowicach, 
Sośnicy i Zachowicach. Szczególnie interesująca jest świąty-
nia w Sośnicy, w której z prywatnej fundacji hrabiny Josephiny 

Kąty Wrocławskie



Kościół katolicki; 
sierociniec powstały 
z fundacji Niemieckiego 
Związku Kombatan-
tów; kościół ewan-
gelicki; mauzoleum 
Gebharda Leberechta 
von Bl chera w Krobie-
lowicach; willa Witta; 
dom handlowy Klosego; 
dworzec kolejowy; 
ratusz 

Kąty Wrocławskie (niem. Canth)
Wydawca: Franz Riegner ze Szczepanowa, pocztówka niezapisana z około 1905 r.



Gniechowice (niem. Gnichwitz)
Wydawca: M. Wenzel z Wrocławia na zlecenie E. Reichelta, pocztówka wysłana w 1899 r. 

Gospoda Fleischera, sklep i poczta; 
kościół ewangelicki; sklep i piekar-
nia E. Reichelta; kościół katolicki; 
browar dworski

Nadawca pocztówki zapisał swoją 
wiadomość do panny Anny z Żarowa 
na stronie z grafikami przedstawia-
jącymi charakterystyczne obiekty 
Gniechowic. Początkowo to właśnie 
strona z widokiem służyła do kore-
spondencji, a druga przeznaczona 
była na wpisanie adresu odbiorcy 
i znaczek pocztowy. Dopiero w kar-
tach pocztowych wydawanych po 
1904 roku zaczęto stosować układ 
zachowany do dzisiaj – na jednej 
stronie znajdował się widok miej-
scowości, a drugą dzielono na część 
prawą – dla poczty (adres i znaczek) 
oraz lewą – dla nadawcy.



Małkowice (niem. Malkwitz)
Wydawca: A. Telloke z Wrocławia, pocztówka niewysłana z datą 1918 r.

Dom opieki św. Jerzego w klaszto-
rze sióstr elżbietanek

Klasztor sióstr elżbietanek w Mał-
kowicach powstał na przełomie XIX 
i XX wieku; na pocztówce ukaza-
ny jest od strony rzeki Bystrzycy. 
Żadna ze sfotografowanych osób 
– mężczyzna i dzieci – nie patrzy na 
przelatujący nad ich głowami samo-
lot. Prawdopodobnie dwupłatowiec 
został umieszczony na zdjęciu 
wtórnie, ponieważ karta pocztowa 
znajdowała się w obiegu podczas 
I wojny światowej. Takie „kolaże”, 
będące małą manipulacją i ingeren-
cją w rzeczywistość przedstawioną 
na zdjęciu, były przez wydawców 
dosyć często stosowane.



Kaplica Świętych Scho-
dów w Sośnicy; kościół 
w Sośnicy; mauzoleum 
Gebharda Leberechta 
von Bl chera w Kro-
bielowicach; pałac 
w Sośnicy

Sośnica (niem. Schosnitz) 
Wydawca: H. Knoof z Kątów Wrocławskich, pocztówka wysłana w 1912 r.



Gmina

Mietków to nieduża gmina o charakterze rolniczym (pola 
uprawne zajmują 60% powierzchni gminy). Mieszka tu 
około 3700 mieszkańców w czternastu wsiach. Gmina po-
łożona jest na południowy zachód od Wrocławia, w doli-
nach rzek Strzegomki (północna część gminy) i Bystrzycy 
(południowa część gminy). 

Najstarsze wsie lokowane były najczęściej nad brzega-
mi obu rzek. Mietków – siedziba władz gminy – położony 
jest nad Bystrzycą, w bliskim sąsiedztwie utworzone-
go na rzece w latach 1974-1986 Zalewu Mietkowskiego, 
największego sztucznego zbiornika na Dolnym Śląsku 
o powierzchni ponad 900 hektarów. To główna atrakcja 
turystyczna gminy, posiada duże walory przyrodnicze, 
stanowi siedlisko wielu gatunków ptaków, a także jest 
popularnym miejscem uprawiania sportów wodnych i nie-
dzielnego wypoczynku nad wodą.

W Mietkowie i kilku innych miejscowościach nad 
Bystrzycą (Borzygniew, Domanice, Maniów Wielki, Ma-
niów Mały i Milin) rzeka pierwotnie stanowiła naturalną 
ochronę rycerskich i szlacheckich siedzib, tworząc roz-
lewiska i czasem dostarczając wody do głębokich fos. 
Dwór w Mietkowie (obecnie w ruinie) był początkowo 
rycerską wieżą mieszkalną, którą przebudowano w dwór 

obronny, a potem w neogotycki pałac. Najbardziej okaza-
łym obiektem jest jednak położony na skalnym cyplu, nad 
wysokim brzegiem rzeki – zamek w Domanicach. Wielo-
krotnie przebudowywany i rozbudowywany w XIX wieku 
stanowił rezydencję Fryderyka Wilhelma Brandenburga, 
syna pruskiego króla. Na pocztówce z Domanic, która 
jest składanką najbardziej charakterystycznych obiektów 
wsi, widzimy zamek, zwany przed wojną lilakowym ze 
względu na liczne nasadzenia lilaków na stromym zboczu 
wzniesienia, oraz przypałacowy ogród ukazany w świetle 
księżyca. Wsią o ciekawej historii jest Milin – na przełomie 
XIII i XIV wieku miejscowość była osadą targową i posia-
dała prawa miejskie, które straciła na rzecz pobliskich 
Kątów Wrocławskich. W Milinie, jak w wielu innych dużych 
wioskach z terenu powiatu wrocławskiego, znajdowały się 
dwa kościoły – katolicki i ewangelicki (nie istnieje), oba 
przedstawione na pocztówce. Świątynie, będące niemal 
obowiązkowym elementem kart pocztowych wydawa-
nych na zlecenie mieszkańców wsi, pełniły czasem do-
datkowe funkcje, a ich wieże, wyrastające ponad dachy 
innych zabudowań, stanowiły świetny punkt widokowy, 
z którego na fotografii można było ukazać panoramę wsi, 
co widzimy na przykładzie Maniowa Wielkiego.

Mietków



Mietków (niem. Mettkau)
Wydawca: Franz Streitenberger ze Szczepanowa, pocztówka z około 1905 r.

Gospoda Hillmanna; 
widok na wieś; nowe 
osiedle domów; dwo-
rzec kolejowy



Milin (niem. F rstenau)
Wydawca: Franz Riegner ze Szczepanowa, pocztówka wysłana w 1916 r.

Kościół katolicki; kościół ewange-
licki; gospoda A. Speera; pomnik 
poświęcony ofiarom wojen pru-
skich; willa Gudera

Jednym z najczęstszych motywów 
przedstawianych na pocztówkach 
były pomniki poświęcone miesz-
kańcom wsi i miasteczek poległym 
podczas wojen. Znajdowały się one 
zazwyczaj  w centrum miejscowo-
ści, na głównych placach, w pobliżu 
kościoła. Na starszych kartach pocz-
towych sprzed I wojny światowej, jak 
w przypadku Milina, były to pomniki 
stawiane ofiarom wojen: prusko-
-austriackiej (1864-66) i francusko-
-pruskiej (1870-71).



Widok na wieś z pie-
karnią Veita i sklepem; 
pałac; panorama wsi 
z wieży kościelnej

Maniów Wielki (niem. Gross Mohnau)
Wydawca: Franz Streitenberger ze Szczepanowa, pocztówka wysłana w 1942 r.



Domanice (niem. Domanze)
Wydawca: A. Schuch z Domanic i Żarowa, pocztówka wysłana w 1898 r.

Kościół katolicki; zamek; park 
przypałacowy; zajazd Grana; ewan-
gelicka szkoła, ewangelicki kościół 
i plebania; gościniec Pod Niemiec-
kim Cesarzem

W wielu miejscowościach powiatu 
wrocławskiego (np. w Gniechowi-
cach, Milinie, Rogowie Sobóckim, 
Wierzbicach czy Wilczkowie) przed 
II wojną światową znajdowały się 
dwa kościoły – ewangelicki i katolic-
ki. Po 1945 roku duża część nieużyt-
kowanych kościołów ewangelickich 
w wyniku zaniedbań czy celowej 
dewastacji została zniszczona 
i z czasem rozebrana. Losu takiego 
doświadczył również kościół ewan-
gelicki w Domanicach.



GminaGmina

Wiek XIX przyniósł duże zmiany, w  Pustkowie 
Żurawskim i Kobierzycach pojawiły się wysokie komi-
ny cukrowni, powstały olbrzymie gospodarstwa nasta-
wione na uprawę buraków cukrowych, do spółki cu-
krowniczej „vom Rath, Sch ller i Skene” w II połowie 
XIX wieku należało ponad dwa tysiące hektarów ziemi. 
Przełomowym momentem dla współczesnej historii 
gminy Kobierzyce była decyzja Rady Gminy Kobierzyce 
podjęta w 1992 roku o przeznaczeniu gruntów w rejonie 
tzw. węzła bielańskiego na cele produkcyjno-handlowe. 
Utworzenie strefy ekonomicznej w Biskupicach Podgór-
nych i napływ inwestorów zagranicznych (m.in. LG Display, 
LG Elektronics, Toshiba), a także powstanie centrów 
handlowych na Bielanach Wrocławskich spowodowały 
przeobrażenie gminy z typowo rolniczej w rolniczo-prze-
mysłową oraz bardzo szybki rozwój miejscowości poło-
żonych w jej północnej części. Obecnie w trzydziestu 
trzech wsiach mieszka ponad 22 tysiące osób. Pocztówka 
przedstawiająca centrum Domasławia – uczniów szkoły 
ewangelickiej i mężczyznę z wozem i koniem stojących 
nad stawem z pływającymi gęsiami i kaczkami – to dziś 
tylko sentymentalny obrazek świata, którego już nie ma.

Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie z Wrocławiem, przy 
dawnych szlakach handlowych – tzw. drodze wysokiej z za-
chodu na wschód i szlaku bursztynowym prowadzącym z po-
łudnia na północ Europy – miało wpływ na szybki rozwój 
miejscowości leżących na terenie gminy Kobierzyce. Już w XII 
wieku pojawiają się w dokumentach nazwy wsi: Ślęza, Bisku-
pice Podgórne i Tyniec nad Ślęzą. Szybko rozwinęła się gęsta 
sieć parafialna, w kilku miejscowościach (Tyniec nad Ślęzą, 
Wierzbice, Tyniec Mały, Domasław, Bielany Wrocławskie) 
powstały w okresie od XIII do XVI wieku murowane kościoły. 

Podwrocławskie majątki należały do rycerstwa, patry-
cjatu, szlachty i zakonów oraz biskupstwa wrocławskiego 
i rady miejskiej, np. Tyniec nad Ślęzą do XIX wieku był 
własnością zakonu joannitów; w Bielanach Wrocławskich 
spotykamy nazwiska znanej śląskiej szlachty, jak Sauer-
mann, Uthmann i K nigsdorff; Biskupice Podgórne stano-
wiły, jak sugeruje nazwa, majątek biskupa; a wśród często 
zmieniających się właścicieli Ślęzy byli wrocławski wójt 
Henryk i przewodniczący rady miejskiej we Wrocławiu – 
J. Ch. von Roth. W dobrach stawiano wieże mieszkalne 
(Ślęza), budowano dwory (np. Bielany, Solna) i pałace (np. 
Kobierzyce, Wierzbice, Tyniec Mały) będące siedzibami 
właścicieli majątków lub ich zarządców. 

Kobierzyce



Pomnik wojenny; pałac; poczta; 
dworzec kolejowy; sklep Kruschego

Najstarsze pocztówki to często 
małe dzieła sztuki, wykonane zosta-
ły w bardzo pracochłonnej i wyma-
gającej technice druku – litografii. 
Wszystkie przedstawione obiekty 
rysowano na kamieniu litograficz-
nym, potem kamień poddawano 
obróbce chemicznej i w ten sposób 
powstawała matryca. Przy barwnej 
odbitce każdy kolor musiał mieć 
osobną matrycę. Z jednego zestawu 
matryc można było uzyskać od 1000 
do 2000 pocztówek.

Kobierzyce (niem. Koberwitz)
Wydawca: Max Friedl nder z Wrocławia, pocztówka wysłana w 1905 r.



Pałac; cukrownia; sklep Zimmera, 
nieopisany dom 

Cukrownię w Pustkowie Żuraw-
skim założono około 1847 roku. Na 
początku XX wieku jej właściciele 
wybudowali dla swych robotników 
osiedle pracownicze. Jedną z osób, 
która tam zamieszkała, mógł 
być nadawca pocztówki – czeski 
pracownik sezonowy Karl Mlynarz. 
Adresatem karty pocztowej wysła-
nej podczas kampanii cukrowniczej 
w 1912 roku był jego brat Josef, 
starszy strzelec z Josefowa. 

Z kilku cukrowni, które znajdowały 
się na terenie gmin Kobierzyce, 
Sobótka i Żórawina, żadna nie 
przetrwała do naszych czasów.

Pustków Żurawski (niem. Puschkowa)
Wydawca: Braxator z Wrocławia, ręcznie kolorowana pocztówka wysłana w 1912 r.



Gospoda nad Ślęzą 
F. Pietzeka; ogród przy 
gospodzie Pietzeka; 
pałac; szkoła

Ślęza (niem. Lohe)
Wydawca: E. Rieschke z Wrocławia, pocztówka wysłana w 1913 r.



Szkoła ewangelicka i kościół ewan-
gelicki

Karty pocztowe ukazywały się czę-
sto z inicjatywy właścicieli lokalnych 
sklepów i gospód. W Domasławiu 
kilka pocztówek wydał Paul Mielert, 
właściciel gospody; na ręcznie ko-
lorowanej fotografii na tle budynku 
szkolnego i kościoła ewangelickiego 
widzimy portret zbiorowy uczniów 
domasławskiej szkoły ewangelickiej; 
pomiędzy grupą chłopców i dziew-
czynek stoi nauczyciel.

Domasław (niem. Domslau)
Wydawca: Paul Mielert z Domasławia, pocztówka wysłana w 1915 r.



Gmina

Nazwa siedziby gminy – Sobótka – pochodzi od soboty, dnia, 
w którym już od średniowiecza na wrzecionowatym w kształ-
cie rynku odbywały się popularne targi. Sobótka prawa miej-
skie otrzymała w 1221 roku, a ponownej lokacji dokonano 
w 1399 roku. W herbie miasta znajduje się św. Jakub Apostoł, 
patron parafialnej świątyni. W historii Sobótki ważną rolę 
odegrał zakon augustianów, do którego miasto należało aż 
do 1810 roku, do sekularyzacji majątków klasztornych. 

Na kartach pocztowych wydawanych w pierwszej po-
łowie XX wieku często ukazywano Sobótkę z lotu ptaka na 
tle Masywu Ślęży. Na prezentowanym zdjęciu lotniczym 
widać nieduże miasteczko z wydłużonym rynkiem i wieżą 
kościoła parafialnego, które tuż za nielicznymi zabudo-
waniami otoczone jest ogrodami i polami uprawnymi. 
Dzisiaj w Sobótce mieszka około siedmiu tysięcy osób, 
stanowi to ponad połowę wszystkich mieszkańców gminy.

Gmina Sobótka to najbardziej turystyczna gmina po-
wiatu wrocławskiego. Magnesem przyciągającym turystów 
jest przede wszystkim Masyw Ślęży: ze Ślężą, najwyższym 
szczytem na Przedgórzu Sudeckim (718 m n.p.m.), Radunią 
oraz Wieżycą. Gwałtowny rozwój ruchu turystycznego 
przypadł na wiek XIX, przyczyniło się do tego m.in. urucho-
mienie połączenia kolejowego z Wrocławiem w 1855 roku. 

Ślęża, zwana od wieków śląskim Olimpem, w historii 
i tradycji lokalnej odegrała ważną rolę, była miejscem kultu 
dawnych Słowian. To na jej szczycie możnowładca Piotr 
Włost osadził w XII wieku augustianów, którzy wkrótce 
wybrali „łagodniejszy klimat” i przenieśli się do posiadło-
ści Włosta w podślężańskiej Górce. W XIX wieku dawny 
budynek klasztorny w Górce został mocno przebudowa-
ny, a z powodu licznych wieżyczek i wykuszy zdobiących 
dawniej skromną renesansową fasadę zaczęto nazywać go 
zamkiem. Górka stała się znanym miejscem wypoczynku 
świątecznego i punktem, z którego często rozpoczynano 
zdobywanie Ślęży. Popularna trasa turystyczna wiodła 
również przez Wieżycę; w 1907 roku na jej szczycie wybu-
dowano wieżę Bismarcka – był to zarówno dobry punkt 
widokowy, jak i miejsce patriotycznych uroczystości. 

Na pocztówkach, wydawanych często na zlecenie 
właścicieli sklepów oraz gospód i  lokali rozrywkowych, 
ukazywano charakterystyczne obiekty lub atrakcje 
znajdujące się w danej miejscowości lub okolicy. Na mo-
nochromatycznej litografii z Mirosławic, powstałej na 
zlecenie właściciela sklepu Scholza, widzimy m.in. klasy-
cystyczny pałac w Mirosławiczkach z początku XIX wieku 
z płaskorzeźbioną dekoracją na fasadzie.

Sobótka



Sobótka – zdjęcie 
lotnicze

Sobótka (niem. Zobten am Berge)
Wydawca: J. Beck ze Stuttgartu, pocztówka wysłana w 1943 r.



„Stacja Zeppelinów” na szczycie 
Ślęży (widok futurystyczny)

Ślęża była stałym motywem kart 
pocztowych z miejscowości leżą-
cych w pobliżu góry, nazywanej 
dumnie śląskim Olimpem. Zdarzało 
się nawet, że tam, gdzie Ślęża była 
niewidoczna, dorysowywano ją na 
szklanych negatywach, dodawano 
informację o wysokości, a na szczy-
cie góry umieszczano (niepropor-
cjonalnie duży) kościół. 

Ślęża działała też na wyobraźnię, 
oprócz dwóch (funkcjonujących 
w tym czasie) schronisk i kościoła 
autor grafiki umieścił na jej szczycie 
wieżę widokową z platformą, 
z której można było wejść na pokład 
Zeppelina.

Ślęża (niem. Zobtenberg)
Wydawca nieznany, pocztówka wysłana w 1913 r.



Zamek i kościół; widok na Sobótkę 
z lotu ptaka; park; gospoda; ogród; 
browar

Górka, dziś część Sobótki, do 
1945 roku funkcjonowała jako 
samodzielna miejscowość. Było 
to niezwykle popularne miejsce 
świątecznego wypoczynku, nie tylko 
wśród wrocławian i mieszkańców 
okolicznych wsi. Szczególnie często 
i chętnie odwiedzano Dolinę Rozalii 
z dużą restauracją, w której serwowa-
no piwo z miejscowego browaru. Na 
scenie ogrodowej altany, w otoczeniu 
wiekowych dębów, występowała 
orkiestra, która przygrywała gościom 
do tańca. Można też było pospacero-
wać nad stawami w parku, zachwyca-
jąc się przyrodą Masywu Ślęży.

Sobótka Górka, Dolina Rozalii (niem. Gorkau-Rosalienthal)
Wydawca: L. Heege ze Świdnicy, pocztówka wysłana w 1900 r.



Pałac w Mirosławicz-
kach; sklep B. Scholza 
i poczta; gospoda 
J. George’a; cukrownia 
w Michałowicach

Mirosławice (niem. M rschelwitz)
Wydawca: M. Wenzel z Wrocławia na zlecenie B. Scholza, pocztówka wysłana w 1898 r.



GminaGmina

Gmina Jordanów Śląski jest najmniejszą z dziewięciu 
gmin powiatu wrocławskiego, liczy zaledwie około 3200 
mieszkańców. Nazwa miejscowości, będącej siedzibą władz 
gminy, pochodzi prawdopodobnie od młynarza o imieniu 
Jordan. Choć Jordanów Śląski lokowano w XIII wieku, to 
już kilka tysięcy lat wcześniej tereny te były zamieszkane; 
odkryty przez archeologów „jordanowski baranek”, cera-
miczna figurka z okresu neolitu, pełniąca funkcje magiczne, 
stała się symbolem gminy i znajduje się w jej herbie.

W 1884 roku w pobliżu wsi natrafiono na złoża nefry-
tu, uważane wówczas za jedyne w Europie; sensacją było 
wydobycie dwutonowego bloku bardzo cenionego w ju-
bilerstwie nefrytu, który wkrótce znalazł się w słynnym 
nowojorskim Metropolitan Muzeum of Art. Natomiast na 
początku XX wieku nazwa Jordansm hl (Jordanów Śląski) 
znana była z serów produkowanych w (przedstawianej 
często na dawnych pocztówkach) miejscowej mleczarni 

– jordanowskie camemberty trafiały na stoły wrocławian, 
ale zajadano się nimi również w innych regionach Niemiec.

Ślęża jako charakterystyczny element krajobrazu wi-
doczna jest z niemal wszystkich miejscowości na terenie 
gminy, nie mogło jej więc zabraknąć na pocztówce z Jor-
danowa Śląskiego, na której zaznaczono na szczycie góry 

schematycznie trzy obiekty (dwa schroniska i kościół), 
a poniżej wieżę Bismarcka na Wieżycy. To jednak nie wieża 
znajdująca się na Wieżycy była obiektem przedstawianym 
na wielu kartach pocztowych z okolic Jordanowa Śląskie-
go, lecz ufundowana przez majora F. Schr tera z Sokolnik 
w 1869 roku kamienna wieża-pomnik na Jańskiej Górze. 
Dwudziestodwumetrowa budowla zapoczątkowała modę 
na stawianie w różnych częściach świata wież poświę-
conych „żelaznemu kanclerzowi”. Z tarasu widokowego 
można było podziwiać od strony zachodniej pięknie wy-
glądający na tle Masywu Ślęży pałac w Piotrówku i wieże 
niewielkich świątyń (w Glinicy i Wilczkowicach), a z dru-
giej strony, od wschodu, roztaczała się Równina Wrocław-
ska z panoramą Jordanowa Śląskiego z ewangelickim 
wówczas kościołem, kominem mleczarni i wieżą ciśnień. 

Z Jordanowa Śląskiego przez Glinicę i Winną Górę 
można szlakiem niebieskim zdobyć szczyt Ślęży, po dro-
dze odbijając na Jańską Górę, z której, mimo że wejście 
na wieżę jest dziś niedostępne, rozciągają się niezwykle 
malownicze widoki. 

Jordanów Śląski



Kościół ewangelicki; widok ogólny 
miejscowości ze Ślężą w tle; 
pomnik ofiar wojny z lat 1870-71; 
sklep Rothera; gospoda P. Thiela

Gdyby nie Henryk Sienkiewicz, 
który jako „Maria. B.” wziął udział 
w konkursie na polską nazwę kartki 
pocztowej, być może używalibyśmy 
do dzisiaj jednego z zaproponowa-
nych w 1902 roku przez uczestników 
zabawy słów: półlistek, kartolist, 
bezkopertka, niezalepka czy otwart-
ka. Przyszły noblista wymyślił nazwę 
„pocztówka” i wygrał konkurs. 
Nowe słowo szybko się przyjęło, 
dzięki czemu, na szczęście, nie 
musimy dziś mówić, że wysłaliśmy 
niezalepkę.

Jordanów Śląski (niem. Jordansm hl)
Wydawca: M. Wenzel z Wrocławia na zlecenie P. Thiela, pocztówka wysłana w 1899 r.



Wnętrze kościoła ewangelickiego

Dzięki pocztówce wysłanej przez 
pastora Iwanda (na rewersie karty 
znajduje się jego imienna pieczątka) 
wiemy, jak wyglądało wnętrze jorda-
nowskiego kościoła, który do 1945 
roku użytkowany był przez miejsco-
wych ewangelików. Świątynia mocno 
uszkodzona podczas wojny po od-
budowie zaczęła służyć katolikom. 
Wystrój kościoła uległ diametralnej 
zmianie, nie ma dziś m.in. empor, lóż 
kolatorskich i ołtarza ambonowego.

Jordanów Śląski (niem. Jordansm hl)
Wydawca: Zimmass z Erfurtu, pocztówka wysłana około 1935 r.



Szkoła ewangelicka; 
szkoła katolicka; ko-
ściół ewangelicki; sklep 
Selmy Klippel

Wilczkowice (niem. Wilschkowitz)
Wydawca: Max Fiedler z Wrocławia, pocztówka wysłana około 1905 r.



Dwór, wieża Bismarcka na Jańskiej 
Górze, kuźnia Rauschela, gospoda 
Carla S hndela

Gospody i zajazdy działające w miej-
scowościach leżących w pobliżu Ślę-
ży nie narzekały na brak gości, góra 
była silnym magnesem. Właściciele 
Janówka mogli jeszcze liczyć na 
odwiedziny tych, którzy udawali się 
na pobliską Jańską Górę, aby wejść 
na taras widokowy wieży Bismarcka 
zbudowanej w 1869 roku i obejrzeć 
wystawę oraz pamiątki związane 
z żelaznym kanclerzem.

Janówek (niem. Ober Johnsdorf )
Wydawca: Walter Conradt z Łagiewnik, pocztówka wysłana w 1934 r.



Gmina

Żórawina to średniej wielkości (około 11,5 tysiąca miesz-
kańców) gmina wiejska o rolniczym charakterze. Nazwa 
gminy związana jest z rzeką Żurawką, prawym dopły-
wem Ślęzy, która przepływa przez Żórawinę. Dobrej 
jakości gleby oraz niewielka odległość od Wrocławia 
(zaledwie 15 kilometrów dzieli urząd gminy od centrum 
stolicy Dolnego Śląska) wpłynęły na szybki rozwój 
osadnictwa na tym terenie już w wiekach średnich. 
Najstarszymi wsiami, wymienionymi w bulli papieża 
Hadriana w 1155 roku, są Turów i siedziba władz gmin-
nych – Żórawina. 

Miejscowość Żórawina przez krótki czas posiada-
ła prawa miejskie nadane w 1608 roku i z nieznanego 
powodu wkrótce je utraciła. W centrum wsi, na dawnej 
wyspie, znajduje się najcenniejszy zabytek na terenie 
gminy – kościół p.w. Trójcy Świętej, określany jako „perła 
manieryzmu”. Przebudowę w stylu manierystycznym 
i cenne wyposażenie świątynia zawdzięcza rodzinie 
Hanniwaldtów, której członkowie przyjaźnili się z sa-
mym cesarzem Rudolfem II i przyczynili się do nadania 
Żórawinie praw miejskich. Godło z ich herbu – stojący na 
dwóch łapach lew – znalazł się w herbie gminy, dzieląc 
tarczę z piastowskim orłem. 

Na prezentowanej pocztówce z Żórawiny widzimy 
najbardziej charakterystyczne obiekty wsi z początku 
XX wieku. Oprócz kościoła katolickiego p.w. Trójcy Świętej 
znajduje się tu szkoła i modernistyczny w kształcie kościół 
ewangelicki wybudowany w 1913 roku (dziś kościół para-
fialny), skromny XIX-wieczny dwór, budynek poczty oraz 
dworzec kolejowy (połączenie z Wrocławiem Żórawina 
uzyskała w 1870 roku). Brakuje tu jedynie często foto-
grafowanego przed II wojną światową masztu radiowego, 
bowiem pocztówka datowana jest na rok 1920, a konstruk-
cja o rekordowej wysokości 146 metrów, reklamowana 
jako najwyższa drewniana wieża na świecie (na kartach 
pocztowych czasami ręcznie dopisywano jej wysokość), 
zbudowana została dopiero na początku lat 30. XX wieku.

Na terenie gminy znajdują się trzydzieści trzy wsie, 
w kilku z nich – Żórawinie, Turowie, Przecławicach oraz Jak-
sonowie, Wilczkowie i Węgrach – już w średniowieczu po-
wstały parafie i murowane kościoły. Trzy ostatnie miejsco-
wości ukazane zostały na prezentowanych pocztówkach; 
oprócz reklamowanych obiektów (sklepów i gospody) na 
wszystkich ukazane są niewielkie świątynie, które stanowiły 
charakterystyczny element wiejskiego krajobrazu.

Żórawina



Widok z wieży kościoła ewangelickiego na wieś; dwór; fragment wsi; 
szkoła i kościół ewangelicki; kościół katolicki; poczta; dworzec kolejowy

Pocztówka wysłana podczas I wojny światowej (z datą 17.09.1914) 
z Żórawiny, z pieczątką miejscowej poczty i ręcznym dopiskiem: 
Feldpost (poczta polowa).

Żórawina (niem. Roths rben)
Wydawca: nieznany, pocztówka niewysłana z datą 1920 r.



Gospoda i sklep mięsny Otto 
Engelberta; posiadłość Senwitza; 
kościół katolicki; dworzec kolejowy

Kolekcjonowanie pocztówek nazywa 
się filokartystyką (z gr. philo znaczy 
miłować), czyli filokartysta to osoba 
miłująca karty pocztowe. Ta dziedzi-
na kolekcjonerstwa bardzo szybko 
rozwinęła się pod koniec XIX i na 
początku XX wieku. Stowarzyszenie 
w Norymberdze, jedno z wielu dzia-
łających w Europie, które zrzeszało 
filokartystów, liczyło w 1900 roku 
dziesięć tysięcy członków. Złoty 
okres pocztówek przypada na lata 
1895-1918, tylko w 1913 roku na tere-
nie Niemiec wydano aż dwa miliardy 
kart pocztowych.

Węgry (niem. Wangern)
Wydawca: A. Zengler z Kończyc (pow. oławski), pocztówka wysłana w 1909 r.



Sklep Schuberta; dwór; kościół 
ewangelicki; kościół katolicki

Wygląd karty pocztowej – zdjęcia 
otoczone czarnym passe-partout – 
był charakterystyczny dla pocztó-
wek wydawanych podczas I wojny 
światowej. „Najlepsze życzenia 
z końca świata”, pod którymi pod-
pisało się kilku żołnierzy stacjo-
nujących w Wilczkowie, wysłano 
do podoficera Ottona B hmego. 
Nad adresem znajduje się ręcznie 
zrobiony dopisek „Poczta polowa”, 
zwalniał on nadawców z obowiązku 
uiszczenia opłaty za znaczek.

Z obiektów przedstawionych na 
pocztówce dzisiaj zobaczyć może-
my tylko gotycki kościół.

Wilczków (niem. Wiltschau)
Wydawca: Max Fiedler z Wrocławia, pocztówka wysłana w 1915 r.



Dwór; gospoda Heinricha Pavela; 
kościół

Jaksonów (niem. Jacksch nau)
Wydawca: Walter Conradt z Łagiewnik, pocztówka wysłana w 1917 r.



GminaGmina

Gmina Siechnice to prężnie rozwijająca się gmina miej-
sko-wiejska, na terenie której mieszka niemal 25 tysięcy 
mieszkańców. Droga krajowa nr 94 dzieli teren gminy na 
dwie części: zachodnią, w której dominują pola uprawne, 
i wschodnią z dużymi kompleksami zieleni, rozlewiskami 
rzeki Oławy, leśnymi jeziorkami i terenami wodonośnymi 
stanowiącymi źródło wody pitnej Wrocławia. 

Siedziba gminy znajduje się w  jednym z najmłod-
szych miast w Polsce (prawa miejskie Siechnice otrzy-
mały w 1997 roku). Wcześniej władze gminne urzędowały 
w jednej z najstarszych i największych miejscowości gmi-
ny – Świętej Katarzynie. 

Wraz ze zmianą siedziby zmienił się herb gminy, 
nawiązujący obecnie do godła Krzyżowców z Czerwo-
ną Gwiazdą, zakonu, który miał duży wpływ na dzieje 
Siechnic. Aż do 1810 roku, do czasu sekularyzacji dóbr 
klasztornych, bracia zakonni z wrocławskiego klasztoru 
krzyżowców zarządzali w Siechnicach ziemskimi dobrami. 
Nowsza historia miejscowości i szybki rozwój Siechnic 
na początku XX wieku związane są m.in. z decyzją spół-
ki Elektrownie Śląskie, które wybrały podwrocławską 
wioskę na lokalizację nowego zakładu. Pierwszy prąd 
popłynął z siechnickiej elektrowni w styczniu 1911 roku; 

w latach 30. XX wieku elektrownia produkowała 75 MW 
prądu. Wraz z rozbudową zakładu rozwijała się sama miej-
scowość, na zdjęciu lotniczym (po lewej stronie od wyso-
kich kominów) widzimy zaprojektowane przez znanych 
architektów wrocławskich braci R. P. Ehrlichów osiedle 
mieszkaniowe dla pracowników elektrowni. 

Wraz z nadaniem praw miejskich Siechnicom w miej-
scowości nastąpiły niezwykle dynamiczne zmiany. Niemal 
w szczerym polu powstało „centrum” miasta z moderni-
stycznym ratuszem zaprojektowanym przez znanego ar-
chitekta Zbigniewa Maćkowa, zabudowa bloku rynkowego 
i osiedla mieszkaniowe. Dziś Siechnice są największą miej-
scowością w gminie, mają około 9 tysięcy mieszkańców.

Święta Katarzyna, dawna siedziba władz gminy, pierw-
szy raz wymieniona została w dokumentach w 1257 roku. Na 
prezentowanej pocztówce, jednobarwnej litografii, oprócz 
gotyckiego kościoła ukazano dom klasztorny sióstr zgro-
madzenia Dobrego Pasterza (potężny budynek klasztorny 
powstał w późniejszym czasie). Na większości kart pocz-
towych ze Świętej Katarzyny znajduje się stacja kolejowa. 
W 1842 roku przez miejscowość poprowadzono najstarszą 
w obecnych granicach Polski linię kolejową, która stanowiła 
pierwszy odcinek łączący Dolny Śląsk z Górnym.

Siechnice



Siechnice (niem. Tschechnitz)
Wydawca nieznany, pocztówka wysłana w 1928 r.

Elektrownia i zabudowa wsi – zdję-
cie lotnicze

Pierwszy prąd popłynął z siech-
nickiej elektrowni w 1911 roku. Na 
rewersie pocztówki umieszczono 
informacje techniczne ukazujące 
rozwój zakładu: „Moc 35 000 kW, 
od 1926 roku 65 000 kW”. Nadawca 
karty pocztowej w 1928 roku dopisał 
obok tych danych małe sprostowa-
nie: „100 000 kW”.



Kościół katolicki, klasztor, dworzec 
kolejowy, gospoda

W miejscowościach, przez które 
przebiegała linia kolejowa, wśród 
ważnych obiektów i turystycznych 
atrakcji zazwyczaj ukazywano 
budynki dworców kolejowych. 
Święta Katarzyna miała szczególny 
powód do dumy i chwalenia się 
swoim dworcem kolejowym, gdyż 
w 1842 roku na tutejszej stacji 
zatrzymał się pierwszy w historii Ślą-
ska pociąg. Parowóz Silesia ciągnął 
osiem wagonów ze stu dwoma pasa-
żerami na trasie Wrocław-Oława.

Święta Katarzyna (niem. Kattern)
Wydawca: A. Zimmer z Wrocławia, pocztówka wysłana w 1900 r.



Szkoła z historyczną lipą; widok na wieś; gospoda Reinholda Sch psa

Jedyną (znaną) pocztówką ukazującą miejscowości z powiatu wrocław-
skiego wydaną poza terenem Niemiec jest karta pocztowa przedsta-
wiająca wnętrze elektrowni siechnickiej. Wysłana została z Brukseli 
w 1912 roku do Liege; wiadomość zawiera jedynie podpis nadawcy.

Sulęcin (niem. Saulwitz) 
Wydawca: Max Friedl nder z Wrocławia, pocztówka wysłana w 1915 r.



Cegielnia; restauracja 
Gusego z ogrodem; 
urząd wodny; Dwór św. 
Jadwigi

Trestno (niem. Treschen)
Wydawca: Vietzke z Wrocławia, pocztówka wysłana w 1927 r.



Gmina

Gmina Czernica to jedna z mniejszych gmin powiatu 
wrocławskiego, zajmuje zaledwie 7,5% powierzchni po-
wiatu; w trzynastu miejscowościach mieszka niewiele 
ponad 17 tysięcy osób. Bezpośrednie sąsiedztwo Wro-
cławia sprawia jednak, że szczególnie na przestrze-
ni ostatnich kilkunastu lat gwałtownie wzrosła liczba 
mieszkańców w poszczególnych miejscowościach. Nie-
wielki do niedawna Krzyków, w którym w 2005 roku 
mieszkało około 150 osób, dziś ma ponad sześć razy 
więcej mieszkańców, a w Dobrzykowicach w tym samym 
okresie liczba mieszkańców zwiększyła się pięciokrotnie. 
Świat utrwalony na taśmie filmowej w trylogii o Kargulu 
i Pawlaku, kręconej w Dobrzykowicach i kilku innych 
miejscach na terenie gminy Czernica, uległ diametral-
nym zmianom. Tym ciekawsze są pocztówki pokazujące 
rzeczywistość sprzed stu lat. 

Herb gminy Czernica, na którego przedzielonej 
na pół tarczy po jednej stronie znajduje się orzeł ślą-
skich Piastów, a po drugiej symbol zakonu Krzyżowców 
z Czerwoną Gwiazdą, nawiązuje do historii miejscowo-
ści z terenu gminy. W średniowieczu wiele z nich było 
własnością książęcą, biskupią lub zakonną. Na dziejach 
Gajkowa i Dobrzykowic odcisnęli swe piętno bracia krzy-

żowcy, Jeszkowice i Kamieniec Wrocławski związane 
były z klasztorem św. Wincentego, a Czernica stanowiła 
dobra biskupie.

Często na pocztówkach z gminy Czernica, oprócz 
rysunków czy fotografii charakterystycznych obiektów, 
pojawia się Odra, i nic w tym dziwnego, bo wiele miej-
scowości lokowanych było w sąsiedztwie rzeki. Szybko 
odkryto korzyści, jakie daje żegluga na Odrze: rzeką spła-
wiano drewno, przewożono towary, a w Kamieńcu Wro-
cławskim w XIX wieku na przystani cumować mogło aż 
czternaście barek. Z czasem rozwinęła się też świąteczna 
turystyka wodna. Na szlaku wycieczkowym parostatki ro-
biły postoje na przystaniach m.in. w Czernicy lub Gajkowie, 
gdzie na gości czekało wiele atrakcji. W Czernicy funk-
cjonowała przeprawa promowa do Utraty; w 1909 roku 
przerzucono nad Odrą stalowy most kolejowy, który ma 
ponad 400 metrów długości. Piękna stalowa konstrukcja 
robi wrażenie do dzisiaj, dlatego nie zaskakuje fakt, że 
często chwalono się nim na przedwojennych pocztów-
kach wydawanych w nadodrzańskich miejscowościach 
leżących po obu stronach rzeki.

Czernica



Gospoda Maskosa; 
dworzec kolejowy; 
most kolejowy nad 
Odrą; szkoła

Czernica (niem. Tschirne, 1937–1945 Grossbrück)
Wydawca: nieznany, pocztówka niezapisana z około 1940 r.



Sklep kolonialny Hadamitzky’ego; 
szkoła katolicka; pomniki wojenne; 
kanał Odry

Na pocztówce (na dolnym zdjęciu) 
widoczne są aż trzy pomniki 
poświęcone mieszkańcom wsi 
poległym w trzech różnych woj-
nach; najwyższy (z najdłuższą listą 
nazwisk) upamiętnia ofiary I wojny 
światowej, dwa pozostałe wojny 
prusko-austriackiej z lat 1864-66 
oraz prusko-francuskiej z lat 1870-71.  

Różne były losy pomników wojen-
nych po 1945 roku. Część z nich nie 
istnieje, tak jest w przypadku monu-
mentów z Kamieńca Wrocławskiego, 
z części skuto napisy i zamienione 
je na kapliczki, a niewielka liczba po-
mników ocalała i stanowi świadec-
two lokalnej historii. 

Kamieniec Wrocławski (niem. Steine)
Wydawca: Wilhelm Kubitza z Wrocławia, pocztówka wysłana w 1942 r.



Hotel, kawiarnia, restauracja „Dom 
Myśliwski” J. Rindfleischa

Wielu wrocławian udawało się 
„parostatkiem w piękny rejs”, aby 
odetchnąć na łonie natury. Parostat-
ki dopływały do miejscowości po-
łożonych nad brzegiem Odry, gdzie 
na gości czekały etablissementy, 
czyli lokale rozrywkowe. Oferowały 
one nie tylko dobre jedzenie (na 
grafice widzimy przygotowane już 
stoliki), ale miały w swojej ofercie 
wiele innych atrakcji, m.in. koncerty 
na żywo czy wieczorki taneczne. 
W „Domu Myśliwskim” w Gajkowie 
można było przenocować, zjeść, 
zatańczyć, a podczas upalnego lata 
zażyć kąpieli w rzece.

Gajków (niem. Margareth)
Wydawca: J. Prokopp z Wiednia, pocztówka wysłana w 1942 r.



Pałac, gospoda i miejsce rekreacji H. Schnallego

Pocztówka wydana przez Kutschmanna z Wrocławia wysłana została 
z Gajkowa (stempel pośrednictwa pocztowego) do Wałbrzycha 4 wrze-
śnia 1929 roku. Zawiera obszerną reklamę etablissementu J. Rindfleischa 
działającego w Gajkowie.

Jeszkowice (niem. J schkowitz)
Wydawca: Max Fiedler z Wrocławia, pocztówka wysłana w 1918 r.



GminaGmina

Gmina Długołęka o powierzchni 21 280 ha jest największą 
gminą powiatu wrocławskiego, jej południową granicę 
wyznacza rzeka Widawa, prawy dopływ Odry, a północ-
ną granicą są południowe zbocza Wzgórz Trzebnickich. 
Na terenie gminy jest czterdzieści jeden wsi sołeckich, 
w których mieszka ponad 35 tysięcy ludzi. 

Gmina Długołęka położona jest przy ważnym szlaku 
komunikacyjnym, to tędy od stuleci przejeżdżali podróżni, 
udając się z Pragi przez Wrocław do Warszawy (dziś jest 
to fragment autostrady A8).

Nazwa gminy zarówno w języku polskim, jak i nie-
mieckim ma charakter toponimiczny, oznacza „długą 
łąkę”; prawdopodobnie tereny wokół Długołęki obfite 
były w rozległe, wilgotne łąki położone nad licznymi 
w tym miejscu ciekami wodnymi. 

Historia wsi, w której urzędują dziś władze gminne, 
sięga średniowiecza. W XIV wieku był tu już kościół, który 
od tragicznych wydarzeń w 1453 roku, gdy wrocławskich 
Żydów oskarżono o kradzież i profanację hostii, w wyniku 
czego ponad czterdzieści osób spalono na stosie, stał się 
miejscem pielgrzymkowym. Przez wieki przybywali tu piel-
grzymi ze Śląska, Czech i Moraw, a także z terenów Polski. 
Kościół widoczny na pocztówce z Długołęki to budow-

la barokowa, postawiona w latach 1715-22. Nad wejściem 
znajduje się kartusz z tekstem w języku niemieckim i pol-
skim. Nie tylko pielgrzymów z Polski witały słowa: Pójdźcie 
do mnie wszyscy…, bowiem na tych terenach mieszkała 
spora grupa ludności mówiącej po polsku, przyjeżdżali 
tu też na pobyt czasowy Polacy w poszukiwaniu pracy. 
Obok Masywu Ślęży to właśnie tereny gminy Długołęka 
były najpopularniejszym rejonem turystycznym w dzi-
siejszym powiecie wrocławskim. Już w drugiej połowie 
XIX wieku, gdy Długołęka uzyskała połączenie kolejowe 
z Wrocławiem, do Szczodrego – pałacu książąt oleśnickich, 
późniejszej rezydencji królów saskich – przyjeżdżały tłumy; 
rocznie odwiedzało to miejsce około 60-70 tysięcy osób 
rocznie. Przyciągał je splendor pałacu, po neogotyckiej 
przebudowie w latach 1851-67 nazywanego śląskim Wind-
sorem, kolekcja zgromadzonych tu dzieł sztuki i porcelany 
oraz park przypałacowy o powierzchni 250 hektarów. Na 
zdjęciu lotniczym widać rozległość całego założenia, fasa-
da części środkowej miała sto metrów długości, a razem 
ze skrzydłami bocznymi około trzystu metrów. Jeśli ktoś 
odwiedził już „śląski Windsor”, kuszono go, aby zajrzał do 
pobliskiego „śląskiego Spreewaldu”, bo tak próbowano 
reklamować w Kiełczówku dorzecze Widawy.

Długołęka



Kościół; plebania; 
przedszkole; gospoda 
Wiehla

Długołęka (niem. Langewiese)
Wydawca: M. Engel z Wrocławia, pocztówka niezapisana z około 1915 r.



Pałac w Szczodrem – 
fotografia lotnicza

Szczodre (niem. Sibyllenort)
Wydawca: Hermann Bierbaum ze Szczodrego, pocztówka niezapisana z około 1935 r.



Kościół ewangelicki; gospoda 
W. Wiesnersa „Pod Następcą Tronu 
Niemiec”; pałac

Zdarza się, że rewers pocztówki 
wydaje się dzisiaj ciekawszy od 
jej strony z widokiem miejscowo-
ści. Tak jest w przypadku kartki 
pocztowej  z Pasikurowic, na której 
reklamuje się właściciel miejscowej 
gospody. Na drugiej stronie znajduje 
się bowiem rzadko spotykany na 
pocztówkach wysłanych z okolic 
Wrocławia przed II wojną światową 
tekst w języku polskim. Adresatem 
była Maria Gluzowa z Wrocławia, 
a nadawcą jej mąż – Józef Gluza, 
pracownik polskiego konsulatu 
we Wrocławiu, który słał życzenia 
z podróży służbowej w drodze do 
Cienina (gm. Wisznia Mała).

Pasikurowice (niem. Paschkerwitz)
Wydawca: Oswald Weiss z Wrocławia, pocztówka wysłana w 1929 r.



Gospoda nad „śląskim Spreewal-
dem”; sala restauracyjna; ogródek 
restauracyjny; taras nad rzeką

Pocztówki świetnie spełniały funkcje 
reklamowe, ale sukces reklamy 
w dużej mierze zależał od pomysło-
wości właścicieli sklepów, gospód, 
restauracji i hoteli. Przykładem 
niech będzie reklama z Kiełczówka, 
gdzie Martin Latzel promował swoją 
gospodę położoną nad Widawą jako 
„śląski Spreewald”. Na rewersie 
karty pocztowej zachwalał jej wyjąt-
kowe położenie nad wodą, w pobliżu 
„wspaniałych” lasów liściastych oraz 
fakt, że do restauracyjnego ogrodu 
goście wchodzili przez okazałą 
zabytkową barokową bramę.

Kiełczówek (niem. Klein Weigelsdorf)
Wydawca: Wilhelm Kubitza z Wrocławia, pocztówka niezapisana z około 1935 r.


