
272 273
h

1  Widok na kościół im. Martina Lutra, jednak podkreślmy to, co jeszcze 
widać na tej kartce: po prawej, nieco w głębi gazownia w Łabędach, 
powstała w II poł. XIX w., pracowała do 1945 r. Droga, na której wi-
dzimy furmankę to obecna ul. Strzelców Bytomskich (wtedy Peiskret-
schamerstrasse  – ”Pyskowicka”). Wydawca nieznany. Bez obiegu. (BŚ)

2  "Łabędy. Fragment Kanału", objaśnia nas opis kartki. W rzeczywisto-
ści widzimy Kłodnicę i most nad nią w ciągu ul. Staromiejskiej, dziś nie-
czynny. W  tle wieża kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. Wydawca: Neumann's Stadtbuchdruckerei, Gleiwitz. Bez obiegu.

3  Fragment Hütten-Strasse (ob. Metalowców), wszystkie domy z kartki 
stoją do dzisiaj (po parzystej stronie). Wydawca nieznany. Bez obiegu.

g
4  Wieloelementowa kartka pokazująca siedzibę Welczków. Na dwóch gór-

nych obrazkach widzimy nowy pałac, na środkowym zdjęciu stary dwór, 
dolny lewy pokazuje uroki dworskiego parku. Wydawca: Hermann Seibt. 
Meiβen, Bez obiegu

5  Fasada nowego dworu Welczków. Neumann’s Stadtbuchdruckerei, Glei-
witz  wysłana do Gross Patschin (Paczyny) dokąd doszła 16 lipca 1904 r.

6  Boczna elewacja nowego dworu Welczków i  staw przydworski. Wy-
dawca: Neumann Gleiwitz. Wysłana z Wrocławia 5 stycznia 1905 r.  do 
Gross Patschin (Paczyny).

Pierwsza informacja w dokumentach o zamku w Łabędach pochodzi 
z 1472 roku. Powstał na miejscu zamku wodnego (Wasserburg) w ob-
niżeniu rzeki Kłodnicy. Został on zburzony w 1936 roku w związku 
z budową Kanału Gliwickiego (wówczas Adolf Hitler Kanal). Była to 
budowla osiemnastowieczna wzniesiona na starszych murach, o jede-
nastu osiach okiennych, nakryta mansardowym dachem. W XIX wie-
ku właściciele – zamek i dobra łabędzkie od 1671 roku do 1945 roku 
należały do rodziny baronów (Freiherr) von Welczek – uznali siedzibę 
za przestarzałą i w 1870 roku wybudowali nieopodal poprzedniej swą 
nową siedzibę w  stylu neorenesansowym z  trzyosiowym ryzalitem 
zwieńczonym szczytem, nakrytą dachem mansardowym. Ten nowy 
zamek spaliła w 1945 roku Armia Czerwona, a jego ruiny wysadzono 
w powietrze w 1962 roku.

Ostatnim właścicielem majątku łabędzkiego był Hano von Welczek, 
który służył III Rzeszy, był ambasadorem w Madrycie, dlatego też do 
Łabęd zajeżdżał sporadycznie. 
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