
SPIS KART: 

1-2.Centrum wsi. W II połowie XIX w., w związku z dynamicznym rozwojem Żarowa, 

Mrowiny stały się wsią przemysłową, 80 % mieszkańców pracowało w fabrykach w Żarowie. 

Do 1945 r. przeważali ewangelicy. Obecnie wieś liczy ok. 1000 mieszkańców. 

Rysunek na podstawie fotografii - 1.   Elżbieta Kulas    , 2. Aleksandra Kupczyk – lat 9             

Opis : Zbigniew Malicki  

3. Stawy przy pałacu- długi staw. Ze wspomnień rodziny von Kulmiz wynika, że staw 

przypałacowy nazywany był „stawem kuchennym”  (Küchenteich), natomiast drugi z nich, 

„długim stawem” (Langteich). 
 

Rysunek na podstawie fotografii- Elżbieta Kulas,   Opis : Zbigniew Malicki 

 

4. Szkoła Podstawowa w Mrowinach. Z archiwalnej dokumentacji wynika, że szkoła w tym 

budynku została zorganizowana w latach 40 XX w. Po II Wojnie Światowej, szkoła 

funkcjonowała w dwóch budynkach ( obecnym i budynku przy kościele ewangelickim), 

uczęszczało tu ok. 330 uczniów. Od 1974 r jest to filia szkoły w Żarowie z ogniskiem 

przedszkolnym i oddziałami kl.I-III. W 1999 r w wyniku reformy oświaty ponownie powstaje 

pełna, tym razem sześcioklasowa szkoła podstawowa. W czerwcu 2008 r patronem szkoły 

zostaje Anna Jenke. W wyniku kolejnej reformy w 2016 r utworzono szkołę ośmioklasową. 

Rysunek na podstawie fotografii- Elżbieta Kulas,   Opis : Roman Konieczny 

 

5. Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach poświęcono w 

2015 r. Powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców wsi. Sześć lat wcześniej, w 2009 r., 

utworzono parafię Mrowiny, obejmującą swym zasięgiem, oprócz Mrowin, także Łażany, Zastruże i 

Kruków.  

Rysunek na podstawie fotografii-  Sebastian Kuriata ,wychowanek MOW  w  Mrowinach pod kierunkiem 

Romana Koniecznego, Opis : Zbigniew Malicki 

 

6.Budynek po byłej piekarni, obecnie budynek mieszkalny, wielorodzinny. W okresie 

międzywojennym w Mrowinach były conajmniej trzy piekarnie. Należały do Paula Waltera, Martina 

Krohe i Rudolfa Muschnera. Było też w Mrowinach kilku rzeźników, stolarz, fryzjer, szewc i krawcowa.  

Rysunek na podstawie fotografii-  Sebastian Kuriata ,wychowanek MOW  w Mrowinach pod kierunkiem 

Romana Koniecznego, Opis : Zbigniew Malicki 

 



7. Kaplica. W mauzoleum wybudowanym przez rodzinę von Kulmiz pochowany został w 

1925 r. Eugen von Kulmiz, rok wcześniej jego żona, Maria. W  latach 1989-1990, po 

wyremontowaniu i adaptacji mauzoleum na cele modlitewne, powstała kaplica Matki Bożej 

Królowej Polski. Odbywały się w niej nabożeństwa do czasu wybudowania w Mrowinach 

kościoła katolickiego. 

Rysunek na podstawie fotografii-  Michał Smoleń wychowanek MOW  w Mrowinach pod kierunkiem 

Romana Koniecznego, Opis : Zbigniew Malicki 

8. Świetlica Wiejska – na rycinie Bernharda Friedricha Wernera z ok. 1750 r. na miejscu 

obecnej świetlicy widać karczmę, co wynika 

 z oryginalnego podpisu autora. Była karczmą sądową, podobnie jak inne tego typu obiekty, 

ważnym ośrodkiem lokalnego życia społecznego. Odbywały się tu spotkania mieszkańców, 

wybory krajowe i lokalne. Oczywiście pełniła też funkcje gastronomiczne. 

  Rysunek na podstawie fotografii- Kamil Wigant wychowanek MOW  w Mrowinach pod kierunkiem 

Romana Koniecznego, Opis : Zbigniew Malicki 

9. Były spichlerz. Ze wspomnień mrowińskiego pastora Ledera wynika, że właśnie w 

spichlerzu odbywały się nabożeństwa ewangelickie od 1742 r. do wybudowania rok później 

ewangelickiego domu modlitwy. 

Rysunek na podstawie fotografii: Teresa Okarma pod kierunkiem Romana Koniecznego,  

Opis : Zbigniew Malicki 

10. Ruiny, pozostałość po wieży kościoła ewangelickiego. 

W czasie II wojnie światowej kościół nie poniósł żadnego uszczerbku. Jednak po 

wysiedleniu ludności niemieckiej nie został zagospodarowany. Bardzo szybko 

rozkradziono  wyposażenie. W 1959 r., ze względów bezpieczeństwa, usunięto dach. W 

latach 1964-1966  kościół rozebrano, pozostawiając wieżę. Nie zadbano jednak o jej 

należyte zabezpieczenie i w rezultacie dalej niszczała. Ostatecznie w latach 70-tych 

zabezpieczono wieżę,  zamurowując otwory w dolnej kondygnacji. 

Rysunek na podstawie fotografii:  . Roman Konieczny,   Opis : Zbigniew Malicki 

11. Wieża byłego kościoła ewangelickiego. Kościół ewangelicki wybudowano w 1743 r. w 

ciągu 10 miesięcy. W 1744 r. dobudowano do niego dwudziestopięciometrową wieżę 

zwieńczoną hełmem i z zegarem. W październiku 1746 r. zawieszono na niej trzy dzwony. W 

1817 r. przeprowadzono remont wieży. W trakcie prac budowlanych znaleziono kasetkę, a w 

niej: spisaną przez pastora Lemberga krótką kronikę wydarzeń z lat 1740-1744, opis budowy 

kościoła z listą osób wchodzących w skład rady gminnej, 6 i 15-groszowe monety z 1744 r. 

Znalezione rzeczy ponownie umieszczono w wieży, dołączając do nich kontynuacje kroniki 

autorstwa ówczesnego pastora Johanna Samuela Hoefera oraz wykaz osób, które złożyły 

datki na renowacje wieży. 

Rysunek na podstawie fotografii:  Elżbieta Kulas   Opis : Zbigniew Malicki 



12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach.  Budynek oddano do użytku w 

latach 90 XX w, wcześniej MOW funkcjonował w parterowym pawilonie usytuowanym 

tuż obok. Obecny budynek jest w bezpośrednim sąsiedztwie wieży byłego kościoła 

ewangelickiego i byłej pastorówki z 1743, rozbudowanej w 1924 i zaadoptowanej  po II 

wojnie światowej na budynek szkolny. Dziś w byłej pastorówce funkcjonuje szkoła 

podstawowa i branżowa dla wychowanków MOW.  

Rysunek na podstawie fotografii:  Roman Konieczny,   Opis : Ireneusz Kozieł 

13. Ochotnicza Straż Pożarna w Mrowinach. Istnieje od pierwszych lat powojennych, 

zrzesza ochotników- mieszkańców wsi. OSP otrzymała sztandar w 1995, a w 1998 r., 

remiza została wyremontowana. Wiosną – 12 maja 2018 r,  oddano do użytku nowy 

budynek na dwa stanowiska dla samochodów bojowych i pełne zaplecze sanitarno- 

biurowe. Budynek znajduje się przy ul. Leśnej w Mrowinach. 

Rysunek na podstawie fotografii:  Agnieszka Mikołajek,   Opis : Ireneusz Kozieł 

14. Pałac w Mrowinach– w takiej formie, w jakiej go znamy, pałac powstał po 1868 r. 

Wtedy to zakupił go i gruntownie przebudował przedsiębiorca z Żarowa, właściciel 

tamtejszych fabryk i zamku, Carl Friedrich von Kulmiz. Do 1945 r. w pałacu mieszkali 

kolejno trzej jego synowie, a następnie, syn najmłodszego z nich, Eugena von Kulmiza, Carl.  

 Rysunek na podstawie fotograii- Elżbieta Kulas, Opis : Zbigniew Malicki 

 

 

         Karty pracy przygotowano w oparciu o fotografie uczestników Konkursu 

Fotograficznego zorganizowanego dniach 15-30 października 2020 r oraz indywidualnych 

warsztatów rysunkowych, w wyniku których powstały szkice rysunkowe fotografowanych 

miejsc i budowli w Mrowinach. 

         Inicjatywę Lokalną pod nazwą „ Wczoraj i dziś- Mrowiny w obiektywie” w ramach 

projektu -Gminna Kultura Powszechna- zgłosiła Grupa nieformalna „ My z Mrowin”- Roman 

Konieczny, Urszula Rurarz i Krystyna Popek 

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 

programu Domy Kultury + Inicjatywy lokalne 2020 

 

 

 

 

 

  



 

 


