
Dla nas, współcze-
snych mieszkań-
ców gminy Długo-
łęka, najistotniejsze 
i bezpośrednio 

wpływające na nasze dzisiej-
sze życie, są niezbyt odległe 
wydarzenia powojenne. Po 
zakończeniu II Wojny Świa-
towej Dolny Śląsk ponownie 
został wcielony do granic 
Polski. Wtedy też, wysiedlono 
stąd ludność niemiecką, a na 
ich miejsce przybyło ok. 900 
tysięcy przesiedleńców z ziem 
centralnych i ok. 800 tysięcy 
repatriantów z ziem wschodni. Część z tych 
osób zamieszkała w obecnej gminie Długo-
łęka i żyje tu do dziś. Najbardziej charaktery-
styczną grupą, są przesiedleńcy z zabużańskiej 
wsi Tuligłowy, którzy licznie zasiedlili Łozinę.
W dniu jubileuszu, wspominamy gminę, 
jako jednostkę utworzoną na mocy Uchwały 

Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej we Wrocławiu 
Nr XIX/109/72 z dnia 13 
grudnia 1972 r. Na pod-
stawie tego dokumentu od 
1 stycznia 1973 r. zaczęła 
swój żywot gmina, któ-
ra pierwotnie nie przy-
pominała tej dzisiejszej. 
Początkowo należało do 
niej jedynie 26 sołectw, 
a pierwszym naczel-
nikiem został Andrzej 
Skowroński, który pełnił 
tę funkcję do roku 1975.

Pozostałe miejscowości, 
które dziś tworzą gminę Długołęka należały 
do powołanej tego samego dnia gminy Ło-
zina. Ten podział administracyjny nie funk-
cjonował zbyt długo, bo jedynie do 11 lipca 
1977 r., kiedy to przewodniczący Gminnej 
Rady Narodowej w Łozinie Antoni Dydac-
ki w obecności ówczesnego wicewojewody 
Mikołaja Hankiewicza podpisał uchwałę nr 
XV/40/77 w sprawie włączenia gminy Łozina 
do gminy Długołęka. Pierwszym naczelni-
kiem „nowej”, połączonej gminy Długołęka 
został Franciszek Maciejewski.

13 grudnia gmina Długołęka obchodziła jubileusz 45-lecia swojego powstania. Historia naszych 
ziem jest jednak o wiele dłuższa. Pierwsze informacje o obecności ludzi na tym obszarze sięgają 
aż III okresu epoki kamienia (neolitu)! Wiele wieków później zamieszkało tu kilka nacji: głównie 
Polacy, Czesi i Niemcy. To dzięki ich bytności dzisiejszy region Dolnego Śląska jest historycznym 
i kulturowym konglomeratem germańskich i słowiańskich zwyczajów i tradycji.

Mieszkańców
stale przybywa:
 1973 2017 
 * STAN NA 16.11

gmina Długołęka 10.769 28.727
Bąków  154
Bielawa 255 420
Bierzyce  370
Borowa 611 751
Brzezia Łąka 723 1.310
Budziwojowice  70
Bukowina  282
Byków 482 601
Dąbrowica 61 40
Długołęka 1.284 3.259
Dobroszów 177 256
Domaszczyn 344 939
Godzieszowa  378
Jaksonowice 189 151
Januszkowice 441 529
Kamień 461 676
Kątna 389 420
Kępa 169 201
Kiełczów 1.093 6.047
Kiełczówek 111 319
Krakowiany 133 138
Łosice 176 194
Łozina  661
Michałowice 108 149
Mirków 613 2.250
Oleśniczka 295 315
Pasikurowice  737
Piecowice 308 510
Pietrzykowice 124 116
Pruszowice  500
Raków 267 288
Ramiszów  335
Siedlec  773
Skała  83
Stępin 463 443
Szczodre 668 1.080
Śliwice 475 424
Tokary  196
Węgrów  270
Wilczyce 482 1.901
Zaprężyn  191

Jesteśmy największą gminą w powiecie
Wiele zmieniło się od tego czasu. Nasz kraj został pod-
dany wielu zmianom ustrojowym, jednak w powstałym 
w 1977 r. układzie administracyjnym funkcjonujemy po 
dziś dzień. Co więcej gmina Długołęka zyskała pozycję 
największej gminy powiatu wrocławskiego, zarówno 
pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców.
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Katarzyna Lichtenstein

W roku 1971 na świat przychodzi 
mój najstarszy brat, z całą pew-
nością, już wtedy najmądrzej-
szy noworodek w całej gminie 
Długołęka. Jego dom rodzinny 

w Mirkowie nie jest okazałą willą tylko so-
lidną poniemiecką konstrukcją otoczoną so-
snowym laskiem. Na ulicy Bolesława Bieruta, 
przy której zamieszka nie ma ani grama asfaltu 
a o świecących nocą latarniach można tylko 
pomarzyć. Mirków ma niewielu mieszkańców 
ale wszyscy się znają i są dla siebie wsparciem, 
bo czterdzieści parę lat temu życie na terenie 
gminy Długołęka naprawdę wyglądało inaczej.
Swojego dziadka Henryka prawie nie pamię-
tam. Kiedy o nim myślę to mam przed oczami 
jego kultowy beret, który nosił nawet w domu, 
niezniszczalną bambusową laskę, na której się 
podpierał, widzę kłęby dymu tytoniowego i sta-
re niemieckie książki pisane gotykiem, którymi 
się otaczał. Pamiętam też jego zgarbioną sylwet-
kę i pooraną zmarszczkami twarz ale o to jakim 
był człowiekiem muszę pytać innych ludzi. Nie 
wiem co przygnało tego chłopaka urodzonego 
pod Tarnowem na ziemie odzyskane. Co spra-

wiło, że po wojennej zawierusze i wieloletniej 
tułaczce razem z babcią Jadwigą osiedlili się wła-
śnie tu, w Mirkowie. Oboje byli mądrymi ludź-
mi, idealistami, żyli bardzo skromnie. Szlachetne 
opanowanie babci równoważyły wybuchy dziad-
ka, który podobno był wybitnie wyszczekany 
i potrafił bronić swojego zdania. Mocno zaan-
gażowany w życie lokalnej społeczności nie bał 
się stawać w obronie ludzi. Pierwsze biuro Rolni-
czej Spółdzielni Produkcyjnej Plon mieściło się 
w domu przy ulicy Bieruta, tam też znajdował się 
jedyny we wsi telefon. Dziadek Heniek bardzo 
często pełnił funkcję pełnoetatowego telefonisty. 
Konkurs władz powiatu na najszybciej przepro-
wadzone żniwa nie zrobił na nim wrażenia. Na 
polu, na którym dzisiaj stoi duży market kiedyś 
rosła pszenica ostka, specjalna, późno dojrzewa-
jąca odmiana. Nie uszło to uwadze władz, dzia-
dek odebrał kiedyś telefon, w którym jakiś wy-
soko postawiony urzędnik kategorycznie żądał 
skoszenia zboża, w związku z przeprowadzanym 
konkursem. Nie obchodziło tego pana, że psze-
nica potrzebuje jeszcze czasu. Dziadek uprzejmie 
go poprosił żeby się pocałował w dupę. I tak ost-
ka spokojnie dojrzała a do biura spółdzielni nikt 
już nigdy nie zadzwonił żeby przyspieszyć żniwa.
Rok 1974. W RFN rozpoczęły się X Mistrzo-

stwa Świata w Piłce Nożnej, Portugalia i ZSRR 
nawiązały stosunki dyplomatyczne, szwedzka 
grupa ABBA tryumfuje na konkursie Eurowizji, 
w kraju wprowadzono podwyżki cen alkoholu 
i benzyny, na szczeblach władzy powstaje usta-
wa o dowodach osobistych i ewidencji ludności, 
Przewodniczącym Rady Państwa zostaje Hen-
ryk Jabłoński. Wielką premierę ma film „Potop” 
w reżyserii Jerzego Hoffmana, w kinie Fama na 
Psim Polu w trakcie seansu, na widowni, można 
palić papierosy. Rok 1974 - rodzi się mój drugi 
brat, już wtedy najlepszy w gminie Długołęka 
mistrz ciętej riposty i czarnego humoru. 
Babcia Jadwiga miała piękne oczy i potrafiła ład-
nie się wysławiać. Ale to co najbardziej do mnie 
przemawia kiedy patrzę na jej portret wiszący na 
ścianie w moim domu, to emanujący z jej twarzy 
spokój. Wspaniały srebrny komplet sztućców 
który otrzymała w posagu i wiozła ze sobą przez 

WÓJT GMINY DŁUGOŁĘ-
KA IWONA AGNIESZKA 
ŁEBEK OGŁOSIŁA KON-
KURS LITERACKI PN. 
„45-25-0 – GMINA DŁU-
GOŁĘKA KIEDYŚ I DZIŚ”. 
- ZALEŻAŁO MI NA TYM, 
ABY SPOJRZEĆ NA GMINĘ 
PRZEZ PRYZMAT WSPO-
MNIEŃ, WRAŻEŃ I EMOCJI 
MIESZKAŃCÓW GMINY 
DŁUGOŁĘKA – TŁUMACZY 
WÓJT. Taką możliwość dało 
nam przeczytanie prac, spisa-
nych przez uczestników kon-
kursu. Każda praca poparta była 
dodatkowo fotografiami, które 
pomogły komisji konkursowej 
przenieść się, jak za pomocą we-
hikułu czasu, w przeszłość.

W ogrodzie życia
Rok 1971. Po dziewiętnastu latach przywrócono połączenie telefoniczne 
pomiędzy wschodnim i zachodnim Berlinem, w Jugosławii rozpoczęto 
produkcję samochodu osobowego Zastava, w hotelu Ritz w Paryżu 
umiera Coco Chanel. Transatlantyk MS Batory zostaje sprzedany na 
złom. Przewodniczącym Rady Państwa zostaje Józef Cyrankiewicz 
a w trzebnickim szpitalu doktor Kocięba przeprowadza pierwszą 
w Europie udaną operację przyszycia ręki.         

W skład komisji weszli m.in. przewodniczący rady gminy Sta-
nisław Azarewicz, przewodnicząca kultury, sportu, młodzieży 
i współpracy z organizacjami pozarządowymi Michalina Leśniew-
ska oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i gminnej biblio-
teki Ewa Bubień. Po zapozaniu się z wszystkimi pracami, które 
przybrały różne formy – wywiadów, opowiadań, a nawet wierszy, 
jury wyłoniło zwyciężczynię, którą została mieszkanka Mirkowa 
– Pani Katarzyna Lichtenstein. Pani Kasia w bardzo dowcipny, 
oryginalny i pięknie ubrany w słowa sposób opowiada o historii 
swojej rodziny. Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu 
zwycięską pracę i zachęcamy do ciekawej lektury.
Komisja konkursowa postanowiła przyznać dodatkowo wyróż-
nienie. - Byliśmy pod wrażeniem przygotowanych prac. Każda 
z nich to inna, niepowtarzalna historia. Dlatego też postanowili-
śmy przyzać dodatkową nagrodę dla młodej osoby, która zadała 
sobie wiele trudu, aby dotrzeć do historii i opowieści długolet-
nich mieszkańców gminy – tłumaczy Iwona Agnieszka Łebek. 
Wyróżnienie zostało przyznane Julii Han, uczennicy III klasu 
gimnazjum w Długołęce, która od 10 lat mieszka w Szczodrem. 
Zachęcamy do zapoznania się z efektami jej rozmów.
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pół Polski do Mirkowa mój tato w dzieciństwie 
sprytnie powbijał młotkiem w ziemię. Przetrwała 
tylko łopatka do tortu, którą dzisiaj przechowuję 
jak relikwię. W latach siedemdziesiątych babcia 
była już w sile wieku ale wciąż w miarę możliwo-
ści aktywnie angażowała się w życie społeczności. 
Czasy jej młodości bezpowrotnie minęły, konie 
które dla pierwszej spółdzielni kupowała z cy-
gańskiego taboru zastąpiły konie mechaniczne. 
Mirków nie był metropolią. W sklepach brako-
wało wszystkiego, poza octem, masło kupowało 
się w ramach przydziału. Życie na wsi miało jed-
nak swoje dobre strony, bo hodowało się świnie, 
kury, kaczki, indyki, perliczki, króliki a warzywa 
spokojnie rosły w przydomowym ogródku. Nie 
było też w Mirkowie kościoła, na mszę świętą 

chodziło się na piechotę do Długołęki, a na pa-
sterkę wędrowano nocą oświetlając sobie drogę 
pochodniami. Posiadanie samochodu było luk-
susem a komunikacja podmiejska nie istniała. 
Później kiedy już ruszyły niezbyt częste przewo-
zy do Długołęki mieszkańcy Mirkowa wymykali 
się z kościoła piętnaście minut przed końcem 
mszy żeby zdążyć na autobus powrotny. To za-
wsze doprowadzało ówczesnego proboszcza 
do białej gorączki: Mirków!!!! Krzyczał wtedy 
groźnie z ambony. A wam to co, zupa stygnie ?

Rok 1978. Austriacki alpinista Reinhold Meissner 
zdobywa bez aparatu tlenowego Mount Everest, 
Leonid Breżniew zostaje odznaczony Orderem 
Zwycięstwa. Telewizja Polska emituje pierwszy 
odcinek serialu „Noce i dnie”. W Rzymie polski 
kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany papie-
żem i przyjmuje imię Jan Paweł II. Rok 1978 
rodzi się autorka - i już wtedy jest najcięższym 
noworodkiem w gminie Długołęka.
Ciocia z Ameryki przysyła paczki i listy, które 
tylko czasami docierają w nienaruszonym stanie. 
Jednak to co w nich się znajduje uświadamia do-

mownikom, że gdzieś tam żyje się inaczej. Mama 
i Tato z trójką dzieci na nowo się urządzają, po 
znajomości zdobywają ogromny komplet me-
bli, który w doskonałym stanie przetrwa kolejne 
czterdzieści lat. Babcia podupada na zdrowiu, 
dokucza jej serce, wkrótce umiera. Dziadek nadal 
pełen wigoru i swojej charakterystycznej zgryźli-
wości interesuje się sprawami spółdzielni. Teraz 
wszystkie obowiązki domowe przejmują Ro-
dzice. Moi bracia nie są zadowoleni z posiadani 
siostry, miałam być trzecim synem – Hubertem. 
Nie mogę zostać ochrzczona, bo nadeszła zima 
stulecia. W Suwałkach odnotowano rekordową 
pokrywę śnieżną, 84 cm. Temperatura spada po-
niżej 30 stopni Celsjusza, następuje paraliż całego 
kraju. Wiosną w kościele pod wezwaniem św. 
Michała Archanioła w Długołęce odbywa się mój 
chrzest święty, jestem jeszcze cięższa. Mój tato 

pomimo zalewającego go potu i mdlejących rąk 
dzielnie utrzymuje mnie w beciku. Konsternację 
wywołuje przybyły na uroczystość wujek z Nie-
połomic, który ostentacyjnie obnosi się ze swoimi 
długimi włosami i stylem hipisa.
Rok 2017. Moi dziadkowie dawno już odeszli, 
mirkowska spółdzielnia nie istnieje, w miejscu 
jej kolejnej siedziby powstał nowoczesny sklep 
komputerowy, domy jednorodzinne i park ma-
szynowy znanego kierowcy rajdowego. Pole na 
którym dojrzewała pszenica objął w posiadanie 
gigantyczny market. Na ulicy Jagiellońskiej, daw-
nej Bieruta mamy asfalt i latarnie, zewnętrzna fir-
ma odbiera odpady komunalne, nie trzeba się ich 
pozbywać na własną rękę. W sklepach od ciężaru 
towarów uginają się półki, samochodów jest tak 
dużo, że parkowane na chodnikach utrudniają 
życie pieszym. Ilość wybudowanych domów i no-
wych mieszkańców liczy się w setkach. Autobusy 
kursują regularnie, nie trzeba martwić się o pracę. 
Kiedy więc patrzę na zdjęcie dziadków stojących 
w ogrodzie przy naszym domu to z wdzięczno-
ścią i pokorą odkrywam to co mam. Obserwując 
mojego tatę, który dziś używa bambusowej laski 
swojego ojca z piekącą duszę świadomością do-
ciera do mnie, że życie znowu zatacza koło. Fran-
cuska aktorka Jeanne Moreau powiedziała kiedyś 
- Życie jest jak ogród. To nie znaczy, że muszą 
w nim zawsze rosnąć róże. Mogą to być krzewy 
czy ziemniaki ale wszystko musi rosnąć. Lata 70. 
i 80. ubiegłego wieku nie były usłane różami dla 
nikogo, nie tylko dla mieszkańców naszej gminy. 
Wszystko co dzisiaj mamy zawdzięczamy tym 
pierwszym przesiedleńcom, osadnikom, miesz-
kańcom, to oni zbudowali podwaliny świata któ-
ry znamy. To oni siłą swoich mięśni, ciężką pracą 
i niezliczoną liczbą wyrzeczeń zasiali pierwsze 
ziarno, żeby potem wszystko mogło rosnąć. Pa-
miętajmy o nich i doceńmy to, że dzisiaj w ogro-
dach naszego życia na terenie gminy Długołęka 
kwitną róże. Widzicie je ?

KONKURS LITERACKI, TO NIE JEDY-
NY KONKURS, DO UDZIAŁU W KTÓ-
RYM WÓJT ZAPROSIŁ MIESZKAŃ-
CÓW W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI 
GMINNEGO JUBILEUSZU. 
45 lat temu pewnie nikt nie pomyślałby, że 
nasze życie przeniesie się w dużym stopniu 
do wirtualnego świata. Facebook towarzyszy 
młodszym i starszym każdego dnia. - Wła-
śnie dlatego wymyśliliśmy prostą formułę 
konkursu dotyczącego wiedzy na temat gmi-
ny Długołęka, który ogłosiliśmy na gminnym 
Facebooku – mówi Iwona Agnieszka Łebek. 
Począwszy od 15 listopada do 13 grudnia, 

w każdą środę publikowaliśmy jedno, wca-
le nie takie oczywiste pytanie o gminie. 
Aby poprawnie udzielić na nie odpowiedzi, 
uczestnicy musieli skorzystać z książek i ma-
teriałów dostępnych np. w gminnych biblio-
tekach. Naszym sprytym mieszkańcom uda-
ło się jednak znaleźć rozwiązania dla każdego 
z 5 pytań. Miło nam ogłosić, że zwycięzcami 
w tym konkursie zostali:
• Katrine Wójtowicz
• Paweł Rosiński
• Tobiasz Poroszewski
• Barbata Pietrzak
• Kasia Katarzyna

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy serdecznie sponsorom, którzy ufundowali nagrody w konkursie – 
restauracjom Mlekiem i Miodem z Kiełczowa oraz Zielona Oliwka z Kiełczowa 
oraz firmom Sentido. Instytut Zdrowia i Urody z Długołęki i Clarena z Wilczyc.

r  KATRINE 
WÓJTOWICZ

r  TOBIASZ 
POROSZEWSKI

r  PAWEŁ  
ROSIŃSKI
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 Julia Han

Mamy piękną, oryginalną siedzibę 
gminy, szkoła z roku na rok robi 
się coraz większa i piękniejsza. 
W okolicznych parkach powstały 
całoroczne siłownie i nowe place 

zabaw. Co roku na wiosnę całą gminę zdobią 
kolorowe kwiaty. Każdego lata obchodzimy Dni 
Gminy Długołęka i Dożynki Gminne. Ale czy 
zawsze tak było?
Mam 15 lat. Od dziesięciu lat mieszkam w miej-
scowości Szczodre. Rodzice pewnego dnia 
odwiedzili znajomego, który mieszkał blisko 
parku i zakochali się w Szczodrem. Kupili dział-
kę, wybudowali dom i przeprowadzili się tu 
z Wrocławia. Nasz dom stanął pośród pól. Wo-
kół było cicho, pusto i ciemno. Bażanty, sarny, 
dziki podchodziły do ogrodzenia. Zdarzyło się, 
że do naszego ogrodu przywędrował lis, który 
wygrzewał się na śniegu w południowym słoń-
cu. Zwierzątka lubią naszą gminę. Od czterech 
lat na wiosnę do naszego ogrodu przylatują 
kopciuszki– ptaszki, które mają u nas już trzy 
gniazdka. Co roku w gniazdach wykluwają się, 
wychowują młode pisklęta. Panujący u nas kli-
mat przyjazny jest nie tylko dla zwierząt. Ja, kie-
dy mieszkałam we Wrocławiu, byłam cały czas 
chora, brałam mnóstwo leków. Od przepro-
wadzki tutaj, a więc od dziesięciu lat, ani razu 
nie zachorowałam.
O tym, jak wyglądało życie w latach siedem-
dziesiątych, osiemdziesiątych czy dziewięć-
dziesiątych w naszej gminie, niewiele wiem, ale 
z pomocą przyszli mi życzliwi mieszkańcy Dłu-
gołęki, od których usłyszałam wiele ciekawych, 
ale również śmiesznych historii.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
w miejscowościach wokół Długołęki funkcjo-
nowały PGR-y, czyli Państwowe Gospodarstwa 
Rolne, w których pracowała miejscowa ludność. 
W PGR-ach uprawiało się zboże, ziemniaki, 
a także hodowało bydło. Kiedy wracano z pracy 
z Wrocławia, to czasami musiano czekać, aby 
przejść do swoich domów, ponieważ przez dro-
gę między Szczodrem a Łosicami przechodziło 
od dwustu do trzystu krów. Inną historię o kro-

wach usłyszałam od starszej Pani, która 
pamięta, jak pasły się na łące między Dłu-
gołęką a Kamieniem, przyprowadzali je do 
stawów przy ul. Stawowej, aby je napoić.
W latach siedemdziesiątych oraz osiem-
dziesiątych tylko na ulicy Broniewskiego był 
asfalt, a pozostałe ulice były całe zabłocone. 
Ludzie, którzy szli na stację kolejową, zakładali 
worki na nogi, aby nie pobrudzić butów, ściągali 
te worki w poczekalni, zostawiali, a gdy wracali, 
zakładali z powrotem. Dzieciaki natomiast, któ-
re szły do szkoły, aby nie pobrudzić butów, szły 
po czubkach starych płotów.
I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Pociągi w tamtych 
latach cieszyły się takim zainteresowaniem, że 
drzwi się nie domykały, a ludzie dosłownie wi-
sieli na stopniach. 
Po ulicy Broniewskiego dzieci jeździły na wrot-
kach, a także grały w piłkę i w klasy. Ja nie mogę 
w to uwierzyć. Teraz ul. Broniewskiego jest tak 
zatłoczona samochodami, więc nie ma mowy 
o zabawach na ulicy.
Z opowieści, których wysłuchałam, wynika, że 
dawniej w domach spotykały się kobiety, aby 
przygotować pierze na pierzyny i poduszki. 
Zasiadały w kółku, darły pierze, śpiewały i żar-
towały. Ludzie wspominają, że kiedy były żni-
wa lub wykopki, to wszyscy sobie nawzajem 
pomagali. Nie było wtedy tak nowoczesnych 
maszyn rolniczych jak teraz, większość prac 
robiło się ręcznie. Sąsiedzka pomoc okazywała 
się zatem niezbędna. Nie można zapomnieć 
też o tym, że prawie każdy mieszkaniec gminy 
przygotowywał w swoim domu z wyhodowa-
nych  świń wyroby masarskie: kiełbasy, szynkę, 
pasztetową, salceson i mięso w słoiku – które 
nie miały sobie równych. To są smaki, których 
już teraz nie ma. A wesela. Tak, wesela w Dłu-
gołęce to było naprawdę coś wielkiego. Bawi-
ło się sto pięćdziesiąt, dwieście albo  i więcej 
osób. Przyjęcia nie odbywały się w restaura-
cji, tylko na domowych podwórkach. Czasa-
mi w specjalnych namiotach, a czasami pod 
gołym niebem. Tańczono na drewnianych 
podestach przy dźwiękach wiejskiej kapeli. 
Wszystkie dania weselne i ciasta zaczynało się 
przygotowywać już tydzień wcześniej. Poma-

gali sąsiedzi oraz rodzina. 
Telefon i telewizor zawsze były tylko u sołtysów. 
Schodziło się tam pół wsi, aby obejrzeć program 
telewizyjny, który trwał od szesnastej do półno-
cy. Dla dzieci zawsze była dobranocka o dzie-
więtnastej i trwała dziesięć minut, a w niedzielę 
pół godziny. Każde dziecko znało na pamięć : 
„Misia Uszatka”, „Bolka i Lolka” czy „Reksia”.
Ludzie w naszej gminie dawniej tak nie goni-
li za pieniędzmi czy karierą. Odwiedzali się 
w niedzielę bez zapowiedzi. Spotykali się przy 
herbacie i pysznym cieście na sąsiedzkich po-
gawędkach. Oczywiście, zawsze po obiedzie 
– czyli obowiązkowym rosole z makaronem. 
I jeszcze jedno. W każdą sobotę, bez względu 
na pogodę, oprócz domu mieszkańcy naszej 
gminy sprzątali podwórka, które na niedzielę 
lśniły czystością. 
W latach siedemdziesiątych życie mieszkańców 
Długołęki skupiało się przy obecnej ulicy Wiej-
skiej. Tam znajdował się kościół, szkoła, Gmin-
na Spółdzielnia, Straż Pożarna, piekarnia, przy 
ulicy Wiejskiej mieszkał również sołtys. Wiele 
osób pamięta starą szkołę z ogromnymi pieca-
mi kaflowymi. Zarówno chłopcy, jak i dziew-
czyny nosili granatowe fartuszki z białymi koł-
nierzykami. Niektórzy z moich rozmówców do 
dzisiaj wspominają smak kruchych ciasteczek 
posypanych grubym cukrem, które można było 
kupić w sklepie spożywczym. Sklep miał wiel-
kie, metalowe kraty, zamykane na kłódki, a pra-
cowała tam Pani Anna Dyl, która obecnie ma 
99 lat i jest najstarszą mieszkanką wsi.
Zapytałam moich sympatycznych rozmów-
ców, czy tęsknią za tamtymi czasami. Niektórzy 
mówią, że tak, ale wiedzą , że to już nie wróci. 
Ludzie w Długołęce zmienili się tak, jak zmie-
niła się nasza gmina przez 45 lat. Z roku na rok 
przybywa coraz więcej osób, które chcą tutaj 
zamieszkać, ludzi, którzy w naszej gminie od-
naleźli swój raj na ziemi, swoją małą ojczyznę. 
Tak, jak moja rodzina.

Obecnie Długołęka to prężnie rozwijająca się gmina, w której 
działalność prowadzi wiele polskich i zagranicznych firm, 
zatrudniających wiele pracowników. Wrocławianie Długołękę 
nazywają „zagłębiem samochodowym”, ponieważ swoją 
siedzibę znalazło tu kilkanaście salonów samochodowych. 

„WSPOMNIEŃ CZAR… 
CZYLI GMINA DŁUGOŁĘKA KIEDYŚ I DZIŚ”
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