
Dęby Pamięci/ Pomnik N.M Panny/ Pomnik Ofiar I Wojny 
Światowej (do 1945 roku) ul. Wałbrzyska tuż za mostem 
Klecińskim nad rzeką Ślęzą. W niemieckim Klettendorfie 
w tym miejscu znajdował się obelisk z pomnikiem poświę-
conym ofiarom I Wojny Światowej. Przetrwał on aż do lat 
50-tych. 

Wille cukrownicze przy ulicy Kobierzyckiej nr 11, 12, 13, 14 
wybudowane około 1910 roku. Dawniej zamieszkiwane 
przez kierownictwo Cukrowni Klecina. Obecnie obiekty 
prywatne.

Stacja kolejowa Klecina (nieczynna, teren prywatny), ulica 
Kobierzycka 12b oddana do użytku 1 czerwca 1884 roku. 
Trasa prowadziła przez Wrocław-Kobierzyce do Sobótki,  
a następnie od 1898 do Trzebnicy. Do 1910 roku była to 
kolej jednotorowa. 

Budynek dawnej Cukrowni Klecina, ulica Supińskiego 3c. 
Zbudowana w 1834 roku przez braci Liebich. Najnowocze-
śniejszy zakład cukrowniczy w Cesarstwie Niemieckim. 
Wieża zegarowa z 1883 roku. Mechanizm w środku nadal 
działa. 

Budynki robotnicze, ul. Czekoladowa 30 i 32 - budynki 
mieszkalne wybudowane dla pracowników Cukrowni 
Klecina na początku XX wieku. Na jednym z nich nadal 
możemy zobaczyć napis z 1946 roku „#3 razy TAK!”

Budynki mieszkalne, ul. Karmelkowa 87, 89, 90 i dalej  
- wybudowane w latach 20-tych XX wieku wg projektu E. 
Maya. Takie same znajdują się na Ołtaszynie i Partynicach.

Kościół przy ul. Karmelkowa 94 - wybudowany w 1905 
roku jako kościół ewangelicki autorstwa Richarda Gazego 
i Alfreda Bottchera. Zegar na wieży został wmontowany 
dopiero w latach 20-tych XX wieku. 

Pętla Klecina, ul. Wałbrzyska na przeciwko parku - to tu-
taj znajdował się pierwszy i jedyny w niemieckiej historii 
Kleciny kościół katolicki. Taki sam został wybudowany 
na Szczepinie.

Park Kleciński, ul. Wałbrzyska i ul. Skrajna - ma swoją 
nazwę od 1933 roku. Był siedzibą pięknej Villi Ehrlich na-
leżąca do bogatej wrocławskiej rodziny Schottlanderów.

Dawna szkoła katolicka, ul. Buraczana 6 - zbudowana tuż 
przed II wojną światową. Uległa zniszczeniu w wyniku 
pożaru.

Dawna restauracja z kinem, ul. Dożynkowa 10 - tutaj mie-
ściła się hala sportowa goszcząca jednocześnie projek-
cje filmowe. Na samym boisku po wojnie odbywały się 
zawody reprezentacji cukrowniczych drużyn strażackich.

Dawna szkoła ewangelicka, ul. Wałbrzyska 26 - była 
otwarta aż do 1945 roku. Pierwsza szkoła znajdowała  
się także na ulicy Wałbrzyskiej ale pod numerem 11. 
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Niewidzialna Klecina

(nagrania wspomnień mieszkańców Kleciny): 

www.soundcloud.com/kampania_cukrowa

PodziękowaniA

Serdeczne podziękowania za czas, energię, pomoc i przede wszyst-
kim wspaniałe wspomnienia i pamiątki: 
panu Romanowi Śloseckiemu, pani Henryce Paciorkowskiej, 
pani Zofii Klepackiej, pani Katarzynie Sawickiej, pani Annie 
Drozd, panu Piotrowi Wnęk, panu Kazimierzowi Radojewskie-

mu oraz panu Jackowi Ukleji. 

Klecina 
widzialna 
i niewidzialna

Kamienica z motywem polowania, ul. Kościelna 
24 - perełka architektoniczna współczesnej  
Kleciny.

Dawna piekarnia, ul. Wałbrzyska 33 - wchodzono 
do niej przez półokrągłą bramę. W przedwojennej 
Klecinie wiele towarów, np. mleko z Tyńca czy 
owoce i piwo były rozwożone przez sklepy obwoź-
ne.

Dawna restauracja z piękną salą balową, ul. Wał-
brzyska 14. Tutaj znajdowała się podobno jedna  
z najstarszych restauracji z piękną salą balową, 
estradą i oświetlonym lampionami ogrodem, 
gdzie można było potańczyć. Swego czasu była  
tu także kręgielnia a potem Dom Cukrownika.

„Majątek Klecina”, ul. Wałbrzyska 7 po wojnie był 
to PGR, spędzano tu konie, których mięso wysyła-
no do Rosji. Od 1960 Stacja Hodowli Roślin.
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Weź papierową mapę (do znalezienia w siedzibie 
Rady Osiedla Klecina lub w punkcie Barbara, ul. Świd-
nicka 8B) lub pobierz ją ze strony: www.strefakultury.
pl/project/ostatnia-stacja-muzeum-klecina/ 

Naładuj swój telefon i zabierz wygodne słuchawki. 
Wybierz trasę: Niewidzialna Klecina lub Szlakiem  
klecińskiego cukru.

Zeskanuj z mapy kody QR: jeden kod to jedna trasa 
na mapie lub wejdź na stronę: www.soundcloud.com/
niewidzialna_klecina/sets i stamtąd odsłuchaj nagra-
nia towarzyszące spacerowi. Każda trasa ma swoje 
nagrania, są one oznaczone numerami.

Wyrusz na Klecinę! 

*Czasowo (w zależności od tempa) każda z tras zajmuje od 
30 do 60 min. Trasę można także pokonać rowerowo czy  
na rolkach, ale spacer na pewno pozwoli poznać Klecinę
najlepiej!
  

Mapa „Klecina widzialna i niewidzialna” 

powstała jako część projektu „Ostatnia Stacja: Muzeum Kle-
cina!” w ramach 23. Edycji programu Mikrogranty. Mapa ma 
pokazać mieszkańcom Kleciny - tym nowym, ale też tym star-
szym, rdzennym i przede wszystkim mieszkańcom innych stron 
Wrocławia, że u nas też jest wiele do zobaczenia i odkrycia!

Przed Wami dwie trasy: Niewidzialna Klecina oraz Szlakiem 
cukrowej Kleciny. Pierwsza to wyzwanie dla naszej wyobraź-
ni, ponieważ prowadzi szlakiem miejsc, których już nie ma, ale 
które kiedyś budowały charakter osiedla. Druga to trasa śla-
dami Cukrowni Klecina, jej historii, pokazuje ona jak bardzo 
obecność zakładu wpłynęła na krajobraz niemieckiego Klet-
tendorfu, a po wojnie na polską Klecinę

Waszymi przewodnikami będą rdzenni mieszkańcy Kleciny, 
którzy podzielili się ze mną swoimi cennymi wspomnieniami. 
podczas projektu „Kampania Cukrowa na Klecinie” w 2019 
roku: pan Roman, pani Henryka, pani Zofia, pani Katarzyna 
i pan Piotr.

W ramach projektu powstało także wirtualne Muzeum Kleciny 
prezentujące zbiory z archiwów we Wrocławiu oraz prywatne 
pamiątki mieszkańców. Będziemy pracować nad tym aby z cza-
sem eksponatów w muzeum było coraz więcej.

Zapraszam do odwiedzin muzeum, 
a następnie na spacer!

Trasa 1:
Szlakiem klecińskiego cukru 

Trasa 2
Niewidzialna Klecina 

WIRTUALNE
MUZEUM 
KLECINY 

A z nasypu autostrady, 
tu przy Karkonoskiej to 
zimą zjeżdżało  
się na nartach!

Wrocławska Klecina w latach 60’ i 70’  
ubiegłego wieku była ważnym punktem
na mapie polskiego piwowarstwa. 
Wszystko za sprawą pokaźnych plantacji
chmielu, które rosły nieopodal rzeki Ślęzy.

(...) W czasie kampanii  
zaczepialiśmy kierowców, 

którzy stali w kolejce do 
cukrowni, czy można sobie 

posiedzieć w kabinie  
u nich: w Starze,  

w traktorze czy jakimś  
Jelczu, to dopiero była sa-

tysfakcja posiedzieć sobie 
w takim wysokim  

samochodzie.

Bar Rybka na Wałbrzyskiej przy krzyżu, 
(...) tam, gdzie biblioteka też była. My 
z sąsiadką robiłyśmy napoje z owoców
 i to było sprzedawane. Na górze tańczyli, 
a na dole taki bufecik był. 

Jak działają spacery?

odwiedź naS!

Niewidzialna Klecina

Maria Smolarek


