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SŁOWO WSTĘPNE

RealCo Property Investment and 
Development to firma specjalizu-
jąca się w przeprowadzaniu wy-
magających renowacji i adaptacji 
obiektów historycznych. Dzięki 
naszym staraniom zdegradowana 
i zapomniana tkanka miejska zo-
staje przywrócona do życia, wpi-
sując się na nowo w swoje, często 
bardzo współczesne, otoczenie. 
Do tej pory przeprowadzaliśmy 
rewitalizacje przede wszystkim 
w Warszawie. Młyn Maria jest 
naszą pierwszą inwestycją we 
Wrocławiu i trzeba przyznać, 
że od samego początku zarówno 
on, jak i najbliższe jego otocze-
nie zafascynowały nas na tyle, 
że postanowiliśmy bardziej wni-
kliwie zapoznać się z historią 
tego miejsca. Im mocniej zagłę-
bialiśmy się w jego dzieje, tym 
lepiej zdawaliśmy sobie sprawę, 

PREFACE

RealCo Property Investment 
and Development specialises in 
demanding restorations and ad-
aptations of historical buildings. 
Through our efforts, downgrad-
ed and forgotten structures re-
ceive a fresh breath of life and are 
able to take their place again in 
often very contemporary neigh-
bourhoods in a rejuvenated form.  
So far we have carried out re-
vitalisations only in Warsaw.  
Młyn Maria is our first project 
in Wrocław and we have to ad-
mit that from the very beginning 
both Maria mill and its neigh-
bourhood fascinated us so much 
that we decided to take a closer 
look at the history of the place. 
The more deeply we delved into 
its history, the better we realised 
that it is worth sharing. Hence 
the idea of   this publication. In our 
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że powinniśmy podzielić się zdo-
bytą wiedzą z innymi ludźmi. 
Stąd pomysł na powstanie niniej-
szej publikacji. Naszym zdaniem 
historia wschodnich wysp od-
rzańskich, ukazana właśnie przez 
architekturę, wiele mówi o życiu 
ich mieszkańców – czym się zaj-
mowali, gdzie mieszkali, a także 
jakie były ich potrzeby. 

Opowieść o tym wyjątkowym 
miejscu zaczyna się wraz z po-
wstaniem na tym obszarze pierw-
szej stałej zabudowy, a więc 
już w czasach średniowiecz-
nych. Przez wieki człowiek nie-
ustannie rozwijał i jednocześnie 
przekształcał charakter wysp od-
rzańskich, co widać w zmieniają-
cych się budowlach i sposobie ich 
wykorzystania. Zabudowa tego 
terenu miała początkowo funk-
cję sakralną, młyńską i obronną, 
następnie, w pierwszych etapach 
urbanizacji, także mieszkalną 
i społeczną. Ostatecznie została 
zdeterminowana wydarzeniami 
II wojny światowej oraz okresem 
powojennym, kiedy zniszczono 
większość obiektów, a cały ob-
szar uległ degradacji. Dziś tereny 
na wyspach są wykorzystywane 
głównie w celach wypoczynko-
wych. Stanowią obiekt kultural-
no-rekreacyjny unikalny w skali 
kraju, poprzecinany kanałami rzeki 
i będący doskonałym przykładem 
postindustrialnej adaptacji zde-
gradowanych obszarów miejskich.

opinion, the history of the east-
ern Oder islands, shown through 
architecture, says a lot about the 
lives of their inhabitants, what 
they did, where they lived and 
what their needs were. 

The story of this unique place be-
gins with the emergence of the 
first permanent settlements in 
medieval  times. Over the centu-
ries people have been constant-
ly developing and transforming 
the character of this area, as ev-
idenced in the changing build-
ings and the way they are used. 
Originally, sacral buildings, mills 
and defensive structures were 
built, then later residential and 
social buildings. However, it was 
ultimately the events of World 
War II, during which most build-
ings were destroyed and the 
whole area was degraded, and 
the post-war period that shaped 
the area. Today, the islands are 
mainly used for recreation, and 
with its many canals it is a 
unique cultural and recreation-
al asset; an excellent example of 
the post-industrial adaptation 
of degraded areas.

During work on the book, 
around 250 images were gath-
ered, including postcards, graph-
ics, maps, architectural designs 
and photographs, both from ear-
lier historical and modern eras. 
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Podczas pracy nad książką udało 
się zgromadzić około 250 mate-
riałów graficznych, w tym pocz-
tówek, grafik, map, projektów 
architektonicznych oraz fotografii, 
zarówno z dawniejszych epok hi-
storycznych, jak i współczesnych. 
Nie wszystkie z nich, z uwagi 
na ograniczoną objętość niniejszej 
publikacji, mogliśmy tutaj zamie-
ścić, mimo to dostatecznie ob-
szerny materiał graficzny pozwoli 
czytelnikom zagłębić się w fascy-
nującą historię zabudowy wschod-
nich wysp odrzańskich i poczuć 
klimat przemian tego malownicze-
go miejsca w ciągu wieków.

Chcielibyśmy podziękować wszyst-
kim, którzy wnieśli wkład w to 
opracowanie. Szczególne podzię-
kowania za współpracę składamy 
na ręce Dyrektora Muzeum Archi-
tektury we Wrocławiu dr. Jerzego 
Ilkosza oraz wyrażamy ogromną 
wdzięczność autorce prezentowa-
nej książki, dr Marii Zwierz. Nie ma 
wątpliwości, że ta publikacja nie po-
wstałaby bez pracy wielu zaanga-
żowanych osób, tak więc serdecznie 
dziękujemy również: pani Dominice 
Kipigroch – koordynatorce projektu, 
panu Stanisławowi Zajączkowskie-
mu – autorowi współczesnych zdjęć 
wysp odrzańskich i ich zabudowy, 
pani Annie Teodorczyk – twórczyni 
okładki i opracowania graficznego, 
oraz wszystkim innym osobom 
uczestniczącym w powstaniu tego 
dzieła, w tym redaktorom, tłuma-
czom oraz osobom odpowiedzial-
nym za druk. 

Due to the limited amount of 
space, not all of them could be 
included, but still the extensive 
graphic material will allow read-
ers to delve into the fascinating 
history of the eastern Oder is-
lands and get a feel for how this 
picturesque place has changed 
over the centuries.

We would like to thank everyone 
who contributed to the book. 
Special thanks are extended to 
the Director of the Museum 
of Architecture in Wrocław  
Dr Jerzy Ilkosz, and we express 
great gratitude to the book’s author  
Dr Maria Zwierz. There is no doubt 
that this book would not have 
been published without the work 
of many people, so we would also 
like to thank: Dominika Kipigroch 
– coordinator of the project, 
Stanisław Zajączkowski – author 
of contemporary photographs 
of the Oder islands and their 
buildings, Anna Teodorczyk – 
creator of the cover design and 
graphics, and all the other people 
involved in the process of its 
creation, including the editors, 
translators and printers. 

We would also like to thank the 
institutions that provided their 
collections, including: Wrocław 
City Museum, National Museum 
in Wrocław, Wrocław Universi-
ty Library, Wrocław State Ar-
chives, Lubomirski Princes Mu-
seum at the Ossoliński Museum 



14 Preface

Pragniemy również podziękować 
instytucjom, które udostępniły 
swoje zbiory, w tym: Muzeum 
Miejskiemu Wrocławia, Muzeum 
Narodowemu we Wrocławiu, Bi-
bliotece Uniwersyteckiej we Wro-
cławiu, Archiwum Państwowemu 
we Wrocławiu, Muzeum Książąt 
Lubomirskich w Zakładzie Na-
rodowym im. Ossolińskich, oraz 
kolekcjonerom pocztówek: panu 
Michałowi Karczmarkowi, panu 
Edgarowi Mońka*, panu Mariu-
szowi Kotkowskiemu oraz panu 
dr. Piotrowi Gerberowi i Fundacji 
Ochrony Dziedzictwa Przemysło-
wego na Śląsku. 

Wszystkim czytelnikom życzy-
my satysfakcji w zgłębianiu fa-
scynującej historii wschodnich 
wysp odrzańskich.

Maciej Gotkiewicz  
i Piotr Jaśkowski

Członkowie Zarządu
RealCo Property Investment  

and Development

in Wrocław, and the postcard 
collectors: Michał Karczmarek, 
Edgar Mońka*, Mariusz Kot-
kowski and Dr Piotr Gerber as 
well as the Foundation for the 
Preservation of Industrial Herit-
age in Silesia.

To all readers, we wish you an 
enjoyable read exploring the fas-
cinating history of the eastern 
Oder islands.

Maciej Gotkiewicz  
and Piotr Jaśkowski

Members of the Board
RealCo Property Investment  

and Development

* Pisownia nazwiska podana zgodnie z wolą 
właściciela. 

* Spelling of the last name according to the 
owner’s indication.





WPROWADZENIE

Gdy powstała propozycja napi-
sania niniejszej książki, począt-
kowo związana ona była jedynie 
z historią oraz architektoniczny-
mi przemianami młyna Maria. 
Bardzo szybko jednak, podczas 
zbierania materiałów ikonogra-
ficznych i prowadzenia kwerend, 
stało się czytelne i oczywiste, 
że nie tylko najbliższe sąsiedz-
two, ale także nieco dalsze oto-
czenie tego młyna zasługują 
na naszą uwagę. 

W trakcie prowadzonych prac 
zaczął się wyłaniać interesujący 
obraz zarówno dawnych kamie-
nic, kościołów czy kaplic, budyn-
ków industrialnych, kąpielisk, 
siedzib instytucji kultury o du-
żym znaczeniu dla Wrocławia, 
jak i zróżnicowanej i ciekawej 
społeczności zamieszkującej ten 
rejon miasta. Wtedy też zrodził 

INTRODUCTION

When the suggestion to write 
a book was made, it was initial-
ly associated only with the his-
tory and architectural changes of 
the Maria mill. However, during 
the collection of iconographic 
materials and conducting que-
ries, it quickly became clear that 
not only the closest neighbours 
but also the slightly further sur-
roundings of this mill deserved 
our attention. 

During the conducted work there 
emerged an interesting picture 
of the former tenement houses, 
churches and chapels, industrial 
buildings, public baths and cul-
tural institution facilities of great 
importance for Wrocław, but also 
of a diverse and interesting com-
munity living in this city area. At 
that time the idea was suggest-
ed that the eastern Oder islands 
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się pomysł, by tematem przy-
gotowywanej książki stały się 
wschodnie wyspy odrzańskie. 
Tym bardziej że składające się 
na ten zespół wyspy: Piaskowa, 
Słodowa, Młyńska, Bielarska, 
Daliowa i Tamka, ujęte od pół-
nocy i południa ramionami Odry 
oraz połączone ze sobą dawnymi 
i współczesnymi mostami i  kład-
kami, w ostatnich latach przeży-
wają duże przemiany. Proces ten 
nabrał dynamicznego charakteru 
od czasów powodzi tysiąclecia 
w 1997 roku, po której prowadzo-
no w tym miejscu modernizację 
i przebudowę Śródmiejskiego Wę-
zła Wodnego. Wyremontowano 
nabrzeża Odry, zasadzono nową 
zieleń, założono bulwary: Piotra 
Włostowica, Stanisława Kulczyń-
skiego i Stefana Wyszyńskiego, 
tworząc w ten sposób miejsca 
spacerów oraz rekreacji, powsta-
ją także mariny. Dość gęsta sieć 
turystycznej żeglugi po Odrze, 
z atrakcyjną i zróżnicowaną ofer-
tą kursujących w sezonie letnim 
statków, jest obrazem tych pozy-
tywnych zmian. 

Na Wyspie Piaskowej, w pięknej 
wieczornej scenerii, latem 2003 roku 
odbywały się przedstawienia 
Opery Wrocławskiej (wystawio-
no wówczas operę Almicare Pon-
chiellego La Gioconda), z kolei 
miejscem rockowych koncertów 
dla młodzieży stała się Wyspa 
Słodowa, a ludzie, zwłaszcza mło-
dzi, pokazali, że chcą tam spędzać 

should be the subject of the book 
being prepared. Especially given 
the fact that the islands which are 
a part of this complex – the Pias-
kowa, Słodowa, Młyńska, Bielar-
ska, Daliowa and Tamka islands, 
embraced from the north and 
south by the arms of the Oder 
and connected with each other 
by old and modern bridges and 
footbridges – have undergone sig-
nificant changes in recent years. 
This process started in a special 
way from the millennium flood 
in 1997, followed by the modern-
isation and reconstruction of the 
Downtown Water Junction. The 
Oder embankments were reno-
vated, new greenery was plant-
ed, and the Piotra Włostowica, 
Stanisława Kulczyńskiego and 
Stefana Wyszyńskiego Boule-
vards were established, creating 
spaces for walking and recrea-
tion. Marinas are also being built. 
A fairly dense tourist navigation 
network along the Oder River, 
with an attractive and diverse 
range of ships sailing in the sum-
mer season, is an image of these 
positive changes. 

On Piaskowa Island, in the beauti-
ful evening scenery in the summer 
of 2003, the performances of the 
Wrocław Opera were held (the 
opera of A. Ponchielli ‘La Giocon-
da’ was staged). Similarly, Słodo-
wa Island became the place of 
rock concerts for the youth; peo-
ple, especially young ones, proved 
that they want to spend their 



czas. Zapewne dlatego tak wielkie 
emocje i dyskusje budzi dziewięt-
nastowieczna kamienica, znajdu-
jąca się na wspomnianej Wyspie 
Słodowej, a rozmowy o jej przy-
szłym przeznaczeniu  prowadzone 
są w duchu partycypacji i dialogu 
społecznego. 

Wyrazem zainteresowania wy-
spami odrzańskimi i ich przeobra-
żaniem jest również zakończona 
niedawno rewitalizacja Wysep-
ki Daliowej, która podobnie jak 
Wyspa Słodowa ma być miej-
scem dostępnym i otwartym dla 
wszystkich mieszkańców. 

time there. Probably that is why 
the 19th century tenement house 
located on the aforementioned 
Słodowa Island probably arouses 
great emotions and discussions, 
and any conversations about its 
future purpose are carried out in 
a spirit of participation and social 
dialogue. 

A strong interest in the Oder is-
lands and their transformation is 
proven in the recently complet-
ed revitalisation of Daliowa Is-
let which, similarly to Słodowa 
Island, is to be a place accessible 
and open to all residents. 

Wschodnie wyspy odrzańskie, widok od wschodu, 2017 rok
01

Eastern Oder islands, seen from the east, 2017 



Innym wydarzeniem, które rozbu-
dziło zainteresowanie wrocławian, 
był przeprowadzony w czerw-
cu 2016 roku przy brzegu Wyspy 
Słodowej eksperyment ze skafan-
drem Karla Heindricha Klingerta. 
Ten mieszkaniec dawnej podwroc-
ławskiej wsi Opatowice w 1797 roku 
skonstruował skórzany skafander, 
w którym nurek – oczywiście ob-
serwowany przez tłum widzów 
– zszedł do Odry na głębokość 
3 metrów, przeszedł dnem rzeki 
i ściął wyrastające stamtąd drze-
wo. Zaaranżowana powtórka tego 
dawnego wydarzenia sprzed po-
nad dwustu lat spotkała się  z du-
żym odzewem wrocławian.

An experiment with the diving 
suit of Karl Heindrich Klingert, 
carried out in June 2016 on the 
shore of Słodowa Island, was 
another event that generated in-
terest among the residents of 
Wrocław. In 1797, Karl Heindrich 
Klingert, a resident of the former 
Opatowice village near Wrocław, 
constructed a leather suit in which 
a diver – obviously watched by 
a crowd of spectators – dived 
into the Oder river to a depth of  
3 metres, crossed the river bot-
tom, and cut down a tree pro-
truding there. An arranged pre-
production of this former event 
from over two hundred years ago 
met with a great response from 
the residents of Wrocław.

Wyspa Piaskowa, widok od wschodu, w głębi z prawej młyn Maria i Wyspa Słodowa, 1983 rok
02

Piaskowa Island, seen from the east; in the background on the right we can see the Maria mill and Słodowa Island, 1983


