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Karkonosze to największe pasmo w Sudetach. W 1959 roku 
zostało objęte ochroną parku narodowego. Jego najwyższym 
szczytem jest Śnieżka (1603 m n.p.m.) zaliczana do Korony Gór 
Polski i Korony Gór Europy, słynąca z XVII–wiecznej kaplicy 
oraz stacji meteorologicznej o awangardowej architekturze.

Karkonosze is the largest mountain range in the Sudetes. In 1959 it was 
placed under the protection of the national park. Its highest peak is Śnieżka 
(1603 m above sea level), included in the Crown of Polish Mountains and the 
Crown of the Mountains of Europe, famous for its 17th-century chapel and 
a meteorological station with avant-garde architecture.

Riesengebirge ist der größte Gebirgszug in den Sudeten. Seit 1959 steht es als 
Nationalpark unter dem Schutz. Sein höchster Gipfel ist die Schneekoppe (1603 
m ü.d.M.), die zur Krone polnischer Berge und zur Krone europäischer Berge gezählt 
wird und für ihre Kapelle aus dem 17. Jahrhundert und ihre avantgardistische 
Wetterstation berühmt ist.

Krkonoše jsou největším pohořím pásma Sudet. V roce 1959 byly vyhlášeny 
národním parkem. Jejich nejvyšším vrcholem je Sněžka (1603 m n. m.), která 
patří do tzv. Koruny polských hor a je i součástí Koruny Evropy, zahrnující nejvyšší 
evropské hory. Polská část Sněžky je známá svou kaplí ze 17. století a futuristickou 
architekturou meteorologické stanice.

Карконоші - то найбільший гірський масив у Судетах. Із 1956 року знаходиться 
під охороною Національного парку. Найвища вершина Карконош - гора 
Снєжка (1603 м н.р.м.), що входить до Корони Гір Польських та Корони Гір 
Європи. Снєжка також відома каплицею XVII століття і метеорологічною 
станцією авангардної архітектури.
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Dolny Śląsk to magiczna, wciąż nieco tajemnicza i mało znana kraina w południowo-zachodniej Polsce. Obecnie poło-
żona jest na terenie województwa dolnośląskiego utworzonego w 1999 roku i obejmuje swymi granicami zachodnią 
część historycznego Śląska, wschodnią część Łużyc Górnych oraz ziemię kłodzką. Graniczy z województwami: lubu-
skim, wielkopolskim i opolskim, a także Czechami i Niemcami. Zajmuje powierzchnię blisko 20 tys. km², co stanowi 
około 6,5% obszaru Polski. Stolicą województwa liczącego blisko 2,9 mln mieszkańców, a zarazem historyczną stolicą 
Śląska jest Wrocław – czwarte pod względem ludności miasto w Polsce (640 tys. mieszkańców). Miejscowej gospo-
darce sprzyja fakt, iż Dolny Śląsk jest jednym z najbardziej zasobnych regionów Polski jeśli chodzi o bogactwa natural-
ne, a jego tradycje górnicze sięgają aż XII wieku. Wpływa na to przede wszystkim urozmaicona budowa geologiczna 
Sudetów i ich przedgórza. Znajdują się tu pokłady węgla kamiennego i brunatnego, złoża gazu ziemnego, rud miedzi, 
a także rozmaite kopaliny skalne. W przeszłości nie bez znaczenia były także złoża złota, a do niedawna również niklu. 
Przemysłową przeszłość możemy poznać w takich miejscach jak Wałbrzych, Złoty Stok, Złotoryja czy Nowa Ruda, a dzi-
siaj tradycje te kontynuuje m.in. Lubin. 

Specyfika i odrębność kulturalna Dolnego Śląska wynika z jego historii. Region ten był związany z Polską już w bardzo 
odległej przeszłości – w czasach piastowskich. Pierwszy gród na terenie późniejszego Wrocławia powstał w X wieku, 
choć prawdopodobnie pierwsi osadnicy osiedlili się na tym obszarze czterysta lat wcześniej. Na kartach historii poja-
wił się w 1000 roku, gdy podczas zjazdu gnieźnieńskiego utworzono tu biskupstwo wrocławskie – jedno z czterech na 
terenie ówczesnej Polski. W połowie XIII wieku region odłączył się od Polski i znalazł się pod wpływem czeskim. Kolej-
ne dwa wieki później, po śmierci Ludwika II Jagiellończyka w bitwie pod Mohaczem, w której wojska chrześcijańskie 
zmierzyły się z tureckimi, Dolny Śląsk  został włączony w granice monarchii Habsburgów. Zarówno Praga, jak i Wiedeń, 
miały ogromny wpływ kulturalny na cały region i przyczyniły się do zmian w wyglądzie tutejszej architektury. Czas re-
formacji i kontrreformacji przyniósł wiele znakomitych i unikatowych realizacji sakralnych, kwitła nauka i sztuka, silne 
mieszczaństwo rozbudowywało miasta i miasteczka, a arystokracja swoje okazałe rezydencje. 

W 1741 roku, w wyniku toczonych przez Austrię i Prusy tzw. wojen śląskich, Dolny Śląsk znalazł się we władaniu 
Berlina. Jego spokojny rozwój trwał do II wojny światowej, po której region zmienił przynależność państwową i zo-
stał przekazany Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Miejsce wysiedlonej ludności niemieckiej zajęli polscy przybysze 
ze wschodu, w tym przesiedleńcy z utraconych kresów. Niektórym doskonale udało się odnaleźć na Ziemiach Odzy-
skanych, innym przyszło to z trudem. Niepewna sytuacja po wojnie i lęk przed ponowną utratą mienia sprawiły, że 
wiele miejsc zostało zaniedbanych. Sporo zabytków stało się źródłem materiału budowlanego dla centralnej Polski, 
a rezydencje niemieckich bogaczy padły ofiarą złodziei i szabrowników. Poza Wrocławiem i kilkoma większymi ośrod-
kami, zwłaszcza posiadającymi złoża minerałów, niewiele tu inwestowano. Trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej 
dopełniła katastrofalna powódź tysiąclecia w 1997 roku. Niemniej jednak od przełomu 1989 roku region powoli zaczął 
istnieć w polskiej świadomości, choć nadal wiele interesujących miejsc położonych poza granicami województwa wy-
daje się być mało znana. Tymczasem bogata przeszłość i różnorakie wpływy kulturowe sprawiają, że Dolny Śląsk jest 
skarbnicą zabytków oraz rozmaitych atrakcji turystycznych. Jest to też miejsce, w którym można wypocząć na łonie 
natury – w województwie utworzono dwa parki narodowe: Karkonoski oraz Gór Stołowych, 12 parków krajobrazo-
wych i kilkadziesiąt rezerwatów przyrody. Oprócz tego, na turystów czekają liczne górskie szlaki i uzdrowiska z bogatą 
ofertą kuracji.

Wstęp
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Introduction

Lower Silesia is a magical, still somewhat mysterious, and little-known land in south-west Poland. Currently, it is in the 
Lower Silesia Province, established in 1999, and covers the western part of historic Silesia, the eastern part of Upper 
Lusatia and the Kłodzko Region. It borders with the following Polish provinces: Lubuskie, Greater Poland and Opole, 
as well as the Czech Republic and Germany. It covers an area of nearly 20,000 sq. km, which is about 6.5% of the area 
of Poland. The capital of the province with nearly 2.9 million inhabitants, and at the same time the historic capital 
of Silesia, is Wrocław - the fourth most populous city in Poland (640,000 inhabitants). The local economy is booming 
because Lower Silesia is one of the richest regions of Poland in terms of natural resources, and its mining traditions 
date back to the 12th century. This is mainly due to the varied geological structure of the Sudetes and their foothills. 
There are deposits of hard coal and lignite, natural gas, copper ore and various rock minerals. In the past, gold and, 
until recently, nickel deposits were also important. We can learn about the industrial past in places such as Wałbrzych, 
Złoty Stok, Złotoryja or Nowa Ruda, and today these traditions are continued by, among others Lubin.

The specificity and cultural distinctiveness of Lower Silesia results from its history. This region was associated with Po-
land already in the very distant past - in the Piast times (10th century). The first stronghold around the future Wrocław 
was established in the 10th century, although probably the first settlers settled in this area four hundred years earlier. 
The stronghold appeared in the pages of history in 1000, when the Wrocław bishopric was established here during 
the Gniezno Congress - one of the four in Poland at that time. In the middle of the thirteenth century, the region sep-
arated from Poland and fell under Czech influence. Two centuries later, after the death of Ludwik II Jagiellończyk in the 
Battle of Mohacz, in which Christian troops faced the Turkish army, Lower Silesia was incorporated into the Habsburg 
monarchy. Both Prague and Vienna had a huge cultural impact on the entire region and contributed to changes in the 
appearance of the local architecture. The time of the Reformation and Counter-Reformation brought many excellent 
and unique sacred buildings, science, and art flourished, the powerful townspeople developed cities and towns, and 
the aristocracy built their magnificent residences. 

In 1741, because of the so-called Silesian wars, Lower Silesia came under the rule of Berlin. Its peaceful development 
lasted until World War II, after which the region changed its nationality and was handed over to the Polish People’s 
Republic. The place of the expelled German population was taken by Polish settlers from the east, including those from 
the lost borderlands. Some of them made out well in the so-called Recovered Territories, for others it was difficult. The 
uncertain situation after the war and the fear of losing property again left many places neglected. Quite a few monu-
ments became a source of building material for the ruined central Poland, and the residences of the German wealthy 
fell victim to thieves and looters. Apart from Wrocław and a few larger centers, especially those with mineral deposits, 
little was invested here. To complete the difficult economic and social situation the region was hit by the catastrophic 
flood of the millennium in 1997. Nevertheless, since the breakthrough of 1989, the region has slowly started to exist 
in the Polish consciousness, although still many interesting places outside the province seem to be little known. Mean-
while, the rich past and various cultural influences make Lower Silesia a treasury of monuments and various tourist 
attractions. It is also a place where you can relax and rest in nature - Karkonosze and Stołowe Mountains national 
parks have been created in the province, as well as 12 landscape parks and several dozen nature reserves. In addition, 
tourists can enjoy numerous mountain trails and spas with a wide range of treatments.



77

Vorwort

Niederschlesien ist ein magisches, immer noch etwas mysteriöses und wenig bekanntes Land im Südwesten Polens. 
Gegenwärtig befindet es sich in der 1999 gegründeten Woiwodschaft Niederschlesien und umfasst den westlichen Teil 
des historischen Schlesiens, den östlichen Teil der Oberlausitz und das Land Glatz. Es grenzt an die Woiwodschaften 
Lebuser Land, Großpolen und Oppelner Land sowie an die Tschechische Republik und Deutschland. Es erstreckt sich 
über eine Fläche von fast 20.000 km², was etwa 6,5% des polnischen Territoriums entspricht. Die Hauptstadt der Woi-
wodschaft mit fast 2,9 Millionen Einwohnern und gleichzeitig die historische Hauptstadt Schlesiens ist Wrocław – die 
viertgrößte Stadt Polens in Bezug auf die Einwohnerzahl (640 Tausend Einwohner). Die lokale Wirtschaft wird durch 
die Tatsache unterstützt, dass Niederschlesien eine der reichsten Regionen Polens ist, wenn es um natürliche Ressour-
cen geht und seine Bergbau-Traditionen bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen. Dies ist vor allem auf die diversifizierte 
geologische Struktur der Sudeten und seines Vorgebirges zurückzuführen. Hier kommen Stein- und Braunkohle, Erd-
gas, Kupfererze sowie verschiedene Gesteine vor. In der Vergangenheit waren auch Gold- und bis vor kurzem auch 
Nickelvorkommen wichtig. Wir können die industrielle Vergangenheit an Orten wie Wałbrzych, Złoty Stok, Złotoryja 
oder Nowa Ruda kennen lernen, und heute werden diese Traditionen u.a. in Lubin fortgeführt.

Die Besonderheit und kulturelle Eigenart Niederschlesiens ergibt sich aus seiner Geschichte. Die Region war bereits in 
sehr ferner Vergangenheit – in der Piastenzeit – mit Polen verbunden. Die erste befestigte Siedlung im Gebiet des spä-
teren Breslau wurde im 10. Jahrhundert gegründet, obwohl sich wahrscheinlich die ersten Siedler bereits vierhundert 
Jahre zuvor in diesem Gebiet niederließen. Es erschien auf den Seiten der Geschichte im Jahr 1000, als während des 
Aktes von Gnesen hier das Bistum Breslau gegründet wurde – eines von vier in Polen zu jener Zeit. In der Mitte des 
13. Jahrhunderts trennte sich die Region von Polen und geriet unter tschechischen Einfluss. Zwei Jahrhunderte später, 
nach dem Tod Ludwigs II. aus dem Hause Jagiellonenen in der Schlacht bei Mohács, in der christliche Truppen den 
Türken gegenüberstanden, wurde Niederschlesien in die Habsburgermonarchie eingegliedert. Sowohl Prag als auch 
Wien hatten einen großen kulturellen Einfluss auf die gesamte Region und trugen zu den Veränderungen im Erschei-
nungsbild der lokalen Architektur bei. Die Zeit der Reformation und Gegenreformation brachte viele herausragende 
und einzigartige sakrale Projekte, Wissenschaft und Kunst blühten auf, das starke Bürgertum entwickelte Städte und 
Städtchen und der Adel verweilte in seinen prächtigen Residenzen. 

1741 kam Niederschlesien infolge der so genannten schlesischen Kriege, die von Österreich und Preußen geführt 
wurden, unter die Herrschaft Berlins. Seine friedliche Entwicklung dauerte bis zum Zweiten Weltkrieg, nach dem die 
Region ihre Staatszugehörigkeit wechselte und an die Volksrepublik Polen überging. An die Stelle der vertriebenen 
deutschen Bevölkerung traten polnische Einwanderer aus dem Osten, darunter auch aus den verlorenen Gebieten. 
Einige von ihnen schafften es hervorragend, sich in den wiedergewonnenen Gebieten wiederzufinden, anderen fiel es 
schwierig. Die unsichere Lage nach dem Krieg und die Angst, den Besitz wieder zu verlieren, ließen viele Orte wieder in 
Vergessenheit geraten. Viele Denkmäler wurden zu einer Quelle von Baumaterial für Zentralpolen, und die Residenzen 
der deutschen Reichen fielen Dieben und Plünderern zum Opfer. Abgesehen von Wrocław und einigen größeren Zen-
tren, insbesondere solchen mit Mineralvorkommen, wurde hier wenig investiert. Die schwierige wirtschaftliche und 
soziale Lage wurde 1997 durch die katastrophale Jahrtausendflut ergänzt. Dennoch existiert die Region seit der Wen-
de 1989 im polnischen Bewusstsein immer mehr, obwohl viele interessante Orte außerhalb der Region noch immer 
wenig bekannt zu sein scheinen. Inzwischen machen die reiche Vergangenheit und verschiedene kulturelle Einflüsse 
Niederschlesien zu einer Schatzkammer von Denkmälern und verschiedenen touristischen Attraktionen. Es ist auch ein 
Ort, an dem man sich im Schoß der Natur entspannen kann – in der Region wurden zwei Nationalparks eingerichtet: 
Riesengebirge und Heuscheuergebirge, 12 Landschaftsparks und mehrere Dutzend Naturschutzgebiete. Darüber hin-
aus warten zahlreiche Bergpfade und Heilbäder mit einem breiten Angebot an Kuren auf Touristen.
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Dolní Slezsko je kouzelný, stále poněkud tajemný a málo známý region v jihozápadním Polsku. V roce 1999 se stalo 
součástí Dolnoslezského vojvodství, jež pokrývá západní část historického Slezska, východní část Horní Lužice a Kladsko. 
Sousedí s Lubušským, Velkopolským a Opolským vojvodstvím a také s Českou republikou a Německem. Rozkládá se na 
ploše téměř 20 000 km², což je asi 6,5 % rozlohy Polska, a čítá téměř 2,9 milionů obyvatel. Metropolí vojvodství a zároveň 
historickým hlavním městem Slezska je Vratislav, čtvrté nejlidnatější město v Polsku (640 000 obyvatel). Hospodářskému 
rozkvětu Dolního Slezska napomohl fakt, že je z hlediska přírodních zdrojů jedním z nejbohatších regionů v Polsku a jeho 
hornické tradice sahají do 12. století. Stojí za nimi zejména rozmanitá geologická struktura Sudet a jejich podhůří, díky 
které zde najdeme ložiska černého a hnědého uhlí, zemního plynu, měděných rud a různých dalších průmyslových hornin. 
V minulosti byla neméně důležitá také ložiska zlata a donedávna i niklu. Průmyslovou minulost regionu lze nejlépe poznat 
na místech, jako jsou Wałbrzych, Złoty Stok, Złotoryja nebo Nowa Ruda, dodnes na tyto tradice navazuje mimo jiné Lubin.

Svébytnost a kulturní odlišnost Dolního Slezska vyplývá z jeho historie. V dávné minulosti byl region spojen s Polskem 
vládou piastovských knížat. První hradiště na území pozdější Vratislavi vzniklo v 10. století, ačkoli se v této oblasti první 
osadníci pravděpodobně usadili už o čtyři sta let dříve. Historickým milníkem se stal rok 1000, kdy zde bylo během tzv. 
hnězdenského sjezdu založeno vratislavské biskupství, jedno ze čtyř na území tehdejšího Polska. V polovině 13. století se 
region od Polska oddělil a postupně přešel pod český vliv. O další dvě století později, po smrti Ludvíka Jagellonského v bi-
tvě u Moháče, bylo Dolní Slezsko už jako součást české koruny začleněno do habsburské monarchie. Jak Praha, tak Vídeň 
měly na celý region obrovský kulturní dopad a ovlivnily také podobu zdejší architektury. Doba reformace i protireformace 
přinesly řadu pozoruhodných a jedinečných sakrálních staveb, vzkvétala také věda a umění, silné měšťanstvo zvelebovalo 
svá města a městečka, zatímco aristokracie si budovala okázalé rezidence.

V roce 1741 se v důsledku první slezské války mezi Rakouskem a Pruskem dostalo Dolní Slezsko pod vládu Berlína. Jeho 
další poměrně klidný rozvoj pak trval až do druhé světové války, po níž region připadl Polské lidové republice. Vysídlené 
německé obyvatelstvo nahradili polští vystěhovalci z východu, zejména z území připojených k Sovětskému svazu. Někte-
ří z nich se na tzv. znovuzískaných územích dokázali rychle uchytit, jiným to šlo obtížně. Kvůli nejisté poválečné situaci 
a strachu, že lidé o majetek opět přijdou, zůstala řada míst opuštěna a zanedbána. Mnoho památek se stalo zdrojem sta-
vebního materiálu pro střední Polsko, někdejší rezidence německých boháčů padly za oběť krádežím a rabování. Kromě 
Vratislavi a několika větších center, zejména těch s ložisky hornin, se zde investovalo jen málo. Těžkou ekonomickou a so-
ciální situaci završila katastrofální povodeň tisíciletí v roce 1997. Přesto se po přelomovém roce 1989 začal region pomalu 
dostávat do polského povědomí, ačkoli je stále mnoho zajímavých míst, která zůstávají za hranicemi vojvodství neznámá. 
Díky bohaté minulosti a různorodým kulturním vlivům je Dolní Slezsko skutečnou pokladnicí památek a turistických atrak-
cí všeho druhu. A je to také skvělé místo pro všechny milovníky přírody, protože přímo na území vojvodství najdeme hned 
dva národní parky (Krkonošský a Stolové hory), dvanáct chráněných krajinných oblastí a několik desítek přírodních rezer-
vací. Příznivce turistiky jistě naláká také síť horských stezek a lázně se širokou nabídkou léčebných procedur.

Úvod 
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Вступ

Дольний Шльонськ (Нижня Сілезія) – то магічна, все ще трохи загадкова і маловідома земля на південному захо-
ді Польщі. Розташована на території Дольношльнського воєводства, утвореного в 1999 році, своїми кордонами 
вона охоплює західну частину історичної Сілезії, східну частину Верхньої Лужиці та Землю Клодзко. Граничить 
із Любуським, Великопольським і Опольським воєводствами, а також із Чехією та Німеччиною. Займає поверх-
ню близько 20 тис. км², що становить  6,5% території Польщі. Столицею воєводства, яке налічує приблизно 2,9 
млн мешканців, а разом і історичною столицею Шльонська, є Вроцлав – четверте за кількістю населення місто 
в Польщі (640 тис.жителів). Місцевій економіці сприяє те, що Дольний Шльонськ є одним із найбагатших регіо-
нів Польщі, якщо йдеться про багатства природні. Його традиції видобутку корисних копалин сягають XII століт-
тя. Впливає на це, передусім, розмаїта геологічна будова Судет і їх передгір’я. Є тут поклади бурого та кам’яного 
вугілля, родовища природного газу, мідної руди, а також різних гірських копалин. В минулому значення мали 
поклади золота, а донедавна – також і нікелю.

Із промисловим минулим можемо познайомитися у таких місцях як Валбжих, Золотий Сток, Золотория чи Нова 
Руда, сьогодні ті традиції продовжує серед інших Любін. Специфіка і культурна різноманітність Дольного Шльон-
ська виникає із його історії. Регіон був пов’язаний із Польщею вже в дуже давньому минулому – в часи П’ястів. 
Перше поселення на території пізнішого Вроцлав’я виникло у Х столітті, хоча ймовірно перші поселенці з’явили-
ся на тих землях на чотириста років раніше. На історичних картах Дольний Шльонськ з’явився в 1000 році, коли 
під час Гнезненського з’їзду тут було утворено біскупство Вроцлавське – одне з чотирьох на території тогочасної 
Польщі. В середині ХІІІ ст. регіон від’єднався від Польщі й знаходився під чеським впливом. Ще через два сто-
ліття, після смерті Людвіка II Ягеллончика в битві при Мохачі, в якій християнські війська зіткнулися з турецькою 
армією, Нижня Сілезія була включена до складу монархії Габсбургів. І Прага, і Відень мали величезний культур-
ний вплив на весь регіон і сприяли змінам зовнішнього вигляду місцевої архітектури. Час Реформації та Контр-
реформації приніс багато чудових і унікальних релігійних впроваджень, процвітала наука та мистецтво, сильний 
середній клас розвивав міста і селища, аристократія розвивала свої прекрасні резиденції.

У 1741 р., у результаті тзв. Сілезьких воєн, що точилися між Австрією і Прусією, Дольний Шльонськ потрапив 
під владу Берліна. Його спокійний розвиток тривав до ІІ Світової війни, після якої регіон змінив державну при-
належність і відійшов до Польської Народної Республіки. Місце переміщеного німецького населення зайняли 
польські мігранти зі сходу, в тому числі із втрачених прикордонних земель. Деяким з них вдалося добре адапту-
ватися на нових територіях, іншим довелося важко. Невизначена ситуація після війни та страх втратити власність 
знову залишили багато місць занедбаними. Чимало пам’ятників стали джерелом будівельного матеріалу для 
центральної Польщі, а резиденції німецьких багатіїв стали жертвами злодіїв та мародерів. Регіон не отримував 
великих  інвестицій. Втім, це не стосувалося Вроцлава та кількох великих центрів, що мали родовища корисних 
копалин. Складну економічну та соціальну ситуацію завершила катастрофічна “повінь тисячоліття” в 1997 році.
Тим не менше, з часу прориву 1989 року, регіон повільно почав існувати у польській свідомості, хоча багато ці-
кавих місць за межами воєводства здаються мало відомими. Тим часом багате минуле та різноманітні культурні 
впливи роблять Нижню Сілезію скарбницею пам’яток та різних  туристичних цікавинок. Це також місце, де мож-
на відпочити на лоні природи – у воєводстві створено два національних парки: Карноношський та гір Столових, 
12 ландшафтних парків та кілька десятків природних заповідників. Крім того, туристи можуть насолоджуватися 
численними гірськими стежками та курортами з широким спектром процедур.
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Bardo, pl. Wolności 5

Bazylika Mniejsza pw. Nawiedzenia NMP
Minor Basilica of Visitation of the Virgin Mary
Basilika Minor Mariä Heimsuchung
Bazilika minor Navštívení Panny Marie
Базиліка менша Пресвятої Діви Марії

ok. 1130
ok. 1315

1686–1704
 Michał Klein
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Boguszów-Gorce, ul. Traugutta 12G

Dawny szyb „Witold”, 
obecnie Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold”
The former ”Witold” shaft, now the ”Witold” Cultural and Congress Center
Ehemaliger Schacht „Witold“, gegenwärtig Kultur- und Kongresszentrum „Witold“
Bývalá šachta Witold, dnes kulturní a kongresové centrum Witold
Колишній вал „Witold”, зараз - Культурно-конгресовий центр „Witold”

1914
2014
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Bolesławiec

Rynek
Marketplace
Markt
Náměstí
Ринок

poł. XIII w.
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Bolesławiec, Rynek 41

Ratusz
Town Hall
Rathaus
Radnice
Ратуша

1524 –1535 
Wendel Roskopf

1781 
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Bolesławiec

Wiadukt kolejowy nad rzeką Bóbr
Railway viaduct over the Bóbr River
Eisenbahnbrücke über dem Fluss Bober
Železniční viadukt přes řeku Bobr
Залізничний віадук над річкою Бубр

1844–1846
Fryderyk Gansel

1947
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Bolesławiec, ul. Głowackiego 5

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy
The Cyprian Kamil Norwid Municipal Public Library - Knowledge Center
Städtische Cyprian-Kamil-Norwid-Bibliothek – Wissenszentrum
Městská veřejná knihovna Cypriana Kamila Norwida – Centrum vědění
Міська бібліотека публічна ім. Ципріана Каміля Норвіда - Центр знань

2017–2018
Adam Sankon

Alicja Santorowska


