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Album Ziemi Strzelińskiej

Strzelin Commune. The Album of Strzelin Region

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Szanowni Państwo
Ladies and Gentlemen

Z wielką przyjemnością i satysfakcją polecam wszystkim „Album Ziemi
Strzelińskiej” i bardzo się cieszę z powstania tej publikacji. Jestem
pewna, że album skutecznie zaintryguje i zachęci turystów do odwiedzenia naszej pięknej ziemi strzelińskiej, a jej mieszkańcom przybliży
zabytki i historię regionu. Bardzo dziękuję zarządowi i wszystkim
członkom Strzelińskiego Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju za
pomysł, pozyskanie dofinansowania i sprawną realizację projektu.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania albumu
i doceniam to, że większość prac została wykonana całkowicie społecznie. Nie mam wątpliwości, że ta publikacja jest świetną promocją
gminy Strzelin, jej zabytków, pięknych miejsc oraz innych atrakcji.
Już teraz niecierpliwie czekam na kolejne publikacje promocyjne
przygotowane przez bardzo aktywne Strzelińskie Stowarzyszenie
Wspierania Rozwoju.
Zachęcam do lektury.
With great pleasure and satisfaction, I present ‘The Album of the Strzelin Region’, and I am very happy that it
has been created. I am certain that the album will effectively intrigue and encourage tourists to visit our beautiful
Strzelin Land, and familiarize local residents with the monuments and history of the region. I would like to thank
the Board and all members of the Association for the Support of Strzelin Development for the idea, obtaining
funds, and efficient implementation of the project. I thank everyone who contributed to the creation of this album,
and I admire the fact that most of the work was done as community service. I do not doubt that this publication
will serve as excellent promotion of Strzelin Commune, its monuments, beautiful sites and other attractions. I am
already looking forward to the next promotional booklets prepared by the very active Association for the Support
of Strzelin Development.
Enjoy the album!

Dorota Pawnuk
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin / Mayor of Strzelin Town and Commune
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Oddajemy w wasze ręce „Album Ziemi Strzelińskiej”, przygotowany przez Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
w partnerstwie ze Strzelińskim Ośrodkiem Kultury. Wydanie
niniejszej publikacji jest niewątpliwym sukcesem promocyjnym obszaru Gminy Strzelin. Dziękujemy wszystkim osobom,
które przyczyniły się do powstania albumu. Wasza pomoc,
wsparcie i uwagi były nieocenione podczas realizacji zadania.
Przypominamy, iż projekt został sfinansowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik.
We would like to present you with ‘The Album of the Strzelin
Region’ prepared by the Association for the Support of Strzelin
Development in cooperation with the Strzelin Cultural Centre.
The issuance of this publication is an unquestionable promotional success of Strzelin Commune. We would like to thank all
the people who contributed to the creation of the album. Your
help, support and comments were truly invaluable during the
implementation of this project – let us remind you that it was
financed under the sub-measure ‘Implementation of operations
within the strategies for community-led local development’
covered by the Rural Development Programme for 2014-2020
for operations implemented under the grant project of the
Association Local Action Group ‘Gromnik’.
Zarząd Strzelińskiego Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju,
Strzeliński Ośrodek Kultury /
Board of the Association for the Support of Strzelin Development,
Strzelin Cultural Centre
Pomnik Strzelca i wieża ratuszowa /
Statue of a Shooter and the Town Hall Tower
(fot. J.J. Smarczewski)
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Rynek w Strzelinie / Marketplace in Strzelin (fot. J. J. Smarczewski)

Strzelin to gościnne dolnośląskie miasto położone nad rzeką Oławą, niespełna 40 kilometrów od Wrocławia.

Prawa miejskie nadał Strzelinowi w 1292 r. książe Bolko I Świdnicki. Słynie z doskonałego granitu, eksploatowanego
w jednej z największych kopalni tego kamienia w Europie, a charakterystycznym elementem ziemi strzelińskiej są
liczne, nieczynne już kamieniołomy. Wzgórza Strzelińskie to przepiękne i malownicze tereny, które można zwiedzać, korzystając z gęstej i dobrze oznakowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszych. Na amatorów aktywnego
wypoczynku czekają tu wędrówki po malowniczym paśmie podgórskim, którego najwyższym wzniesieniem jest
tajemnicze wzgórze Gromnik (393 m n.p.m.). Do najcenniejszych zabytków ziemi strzelińskiej należą: Rotunda
Św. Gotarda, Dom Książąt Brzeskich, strzelińskie kościoły: pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i pw. Matki Chrystusa i Św. Jana Ewangelisty oraz świątynie w Białym Kościele i Nowolesiu. Na turystów i gości odwiedzających
miasto i gminę Strzelin czeka dobrze rozwinięta baza gastronomiczna i noclegowa.
Dzięki linii kolejowej oraz drodze wojewódzkiej 395 miasto jest świetnie skomunikowane z Wrocławiem. Dojazd
do Strzelina z Wrocławia – pociągiem lub samochodem – zajmuje ok. 40 minut. W ostatnich latach wzrosła liczba
pociągów łączących Strzelin ze stolicą Dolnego Śląska, a większość połączeń obsługują nowoczesne składy
Kolei Dolnośląskich.

Strzelin is a hospitable Lower Silesian town situated on the Oława River, less than 40 kilometres from Wrocław.

It is famous for excellent granite extracted in one of the largest mines of this rock in Europe, and so numerous, now
closed quarries are typical elements of the Strzelin region. The Strzelin Hills form beautiful and picturesque areas
that can be visited via a dense and well-marked network of bicycle and walking paths. Here, lovers of active leisure
can wander through a scenic range of hills, the highest peak of which is the mysterious Gromnik Hill (393 m a.s.l.).
The most valuable monuments of the Strzelin Land are: St. Gotthard’s Rotunda, the House of the Dukes of Brzeg,
Strzelin churches: Church of the Exaltation of the Holy Cross and the Church of the Holy Mother of Christ and St.
John the Evangelist, as well as the churches in the villages of Biały Kościół and Nowolesie. Tourists and guests
visiting the town and commune of Strzelin are provided with a well-developed catering and accommodation facilities.
Due to the railway line and regional road no. 395, the town is well connected with Wrocław. It takes about 40
minutes to reach Strzelin from Wrocław by train or car. In the recent years, the number of train connections from
Strzelin to the capital of Lower Silesia has increased, and most of them are provided with modern trains of the
Lower Silesian Railways.
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Strzelin to nie tylko miasto
pełne granitu, ale też pięknie ukwieconych skwerów
oraz kwiatowych kaskad.
Są one prawdziwą ozdobą
miasta, docenianą i podziwianą przez mieszkańców
i turystów.

Strzelin is not only a town
full of granite, but also beautifully flowered squares
and flower cascades. They
are a true decoration of
the town, appreciated and
admired by both residents
and tourists.

1. Różany skwer przy
Pomniku Legionisty /
A rose square by the
Legionnaire Monument
(fot. L. Pąchalski)
2. Barwne kaskady
ozdabiają m.in. strzeliński
rynek / Colourful cascades
decorating, inter alia, the
Strzelin market
(fot. L. Pąchalski)

6

7

Spacerem przez miasto granitu
A walk through the town of granite

Goszcząc w Strzelinie trzeba koniecznie zobaczyć XII-wieczną Rotundę św. Gotarda, należącą do najstarszych
budowli sakralnych na Śląsku. Wewnątrz budynku zwracają uwagę nawy o sklepieniu krzyżowo-żebrowym oraz
barokowy nagrobek zawieszony na północnej ścianie kościoła zwanego kiedyś „polskim kościołem” (polnische kirche).
Grupy zorganizowane mogą zwiedzić wnętrze rotundy po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr tel. 71 392 15 43,
a zwiedzanie jest całkowicie bezpłatne.

Po zwiedzeniu rotundy warto udać się na pobliską ulicę Brzegową, przy której mieści się zabytkowa XIV-wieczna
kaplica szpitalna pw. św. Jerzego. To przy tej świątyni przed wiekami działał pierwszy strzeliński szpital. Do 2015
roku ten piękny zabytkowy budynek był siedzibą Strzelińskiego Ośrodka Kultury. Obecnie mieści się tam izba
regionalna, w której można zobaczyć szereg ciekawych eksponatów oraz odbywają się zajęcia plastyczne prowadzone przez kustosza izby, znanego lokalnego artystę plastyka – Bogusława Szychowiaka. W izbie można m.in.
zobaczyć ciekawe eksponaty podarowane miastu przez byłych niemieckich mieszkańców Strzelina.

While in Strzelin, you must definitely see the 12th-century St. Gotthard’s Rotunda, one of the oldest sacred buildings in Silesia. Inside the building there are
aisles and a nave with cross and rib vaults as well as a Baroque tombstone
hanging on the northern wall of the church that was once called the ‘Polish
church’ (polnische Kirche).
Organized groups can visit the interior of the rotunda upon prior telephone reservation at 71 392 15 43, and the sightseeing tour is completely free of charge.

After visiting the rotunda, it is worth going to the nearby Brzegowa Street
with the historic 14th-century hospital Chapel of St. George. Centuries ago,
the first hospital in Strzelin operated by this very temple. Until 2015 the beautiful historic building was the seat of the Strzelin Cultural Centre. At present
it houses a regional chamber in which you can see a number of interesting
exhibits. There are also art classes conducted there by the chamber curator,
a well-known local artist – Bogusław Szychowiak. In the chamber there are,
inter alia, curious exhibits given to the town by its former German residents.

1. Rotunda św. Gotarda / St. Gotthard’s Rotunda (fot. L. Pąchalski)
2. Kaplica szpitalna pw. św. Jerzego / Hospital Chapel of St. George
(fot. J.J. Smarczewski)
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Idąc w kierunku kaplicy szpitalnej, mijamy dwie charakterystyczne budowle. Pierwsza to ostatnia ocalała baszta prochowa
z dawnych fortyfikacji miejskich. Jej górna część, z dwoma
otworami strzelniczymi, pochodzi z XVI w. Do połowy XIX
wieku baszta służyła jako wieża widokowa. Lokalny samorząd
zabezpieczył ten cenny miejski zabytek przed degradacją,
a w przyszłości obiekt zostanie zrewitalizowany. W sąsiedztwie baszty widać ruiny strzelińskiego browaru, wymownie
pokazujące skalę zniszczenia miasta podczas II wojny światowej. W pobliżu, przy skrzyżowaniu ulic: Wodnej, Brzegowej
i Kopernika, ciekawość turystów przyciąga reprezentacyjny
zabytkowy budynek, w którym kiedyś mieścił się młyn. Ten
obiekt jest często uwieczniany na pamiątkowych zdjęciach.

Walking towards the hospital chapel, you pass two distinctive
buildings. One of them is the last surviving powder tower from
the former defensive walls of the town. Its upper part, with
two embrasures, dates back to the 16th century. Until the mid19th century, the tower served as a viewing tower. The local
government secured this valuable urban monument against
degradation, and in the future the facility will be revitalized. In
the vicinity of the tower you can see the ruins of the Strzelin
brewery, depicting the scale of destruction of the town during
World War II. Nearby, at the crossroads of Wodna, Brzegowa
and Kopernika streets, stands a representative historic building that once housed a mill and now always arouses tourists’
curiosity. This object is often shot on commemorative photos.

Baszta prochowa / Powder tower (fot. L. Pąchalski)
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Dawny młyn /
Former mill
(fot. L. Pąchalski)
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Wracając do rynku, warto zatrzymać się przez chwilę na ul. Wodnej i spojrzeć na zarys dawnej bramy wodnej. Jej
pozostałości odkryto podczas przebudowy ulicy, a więcej informacji o bramie wodnej można odnaleźć na tablicy
edukacyjnej.
Przemierzając strzelińskie stare miasto i jego najbliższe okolice natkniemy się na charakterystyczne drewniane
słupki z daszkiem. To fotoplastykony, które podarował miastu Josef Mohlenkamp, Honorowy Obywatel Strzelina.
Patrząc przez fotoplastykon, cofamy się w przeszłość i widzimy fragmenty miasta, sprzed okrutnych wojennych
zniszczeń. Obrazy z fotoplastykonu pokazujące piękny przedwojenny Strzelin skłaniają do refleksji o straszliwych
konsekwencjach wojny. Warto podkreślić, że przy każdym ważniejszym miejskim i gminnym zabytku umieszczono
charakterystyczną tablicę informacyjną z opisami i archiwalnymi zdjęciami. Tablice powstały w ramach projektu
zainicjowanego przez lokalne stowarzyszenie – Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzelińskiej.

Coming back to the market, it is worth stopping in Wodna
Street for a while to look at the outline of the old water
gate. Its remains were discovered during the reconstruction of the street, and more information about the
water gate can be found on an educational plaque there.
Walking through the old town of Strzelin and its surroundings, you encounter a distinctive structure of roofed
wooden posts. It is the Kaiser-Panorama donated to
the town by Josef Mohlenkamp, the Honorary Citizen
of Strzelin. Looking through this photoplasticon, we
sink into the past and see fragments of the town from
before the severe war destructions. The pictures from
the photoplasticon, showing the beautiful pre-war
Strzelin, form thought-provoking evidence of the terrible consequences of war. It is also worth noting that
every major urban and communal monument here has
a characteristic information plaque with descriptions
and archival photos. The plaques were created as
part of a project initiated by a local association – the
Society of Strzelin Land Lovers.
1. Zarys Bramy Wodnej /
Outline of the Water Gate (fot. L. Pąchalski)
2. Jeden ze strzelińskich fotoplastykonów /
One of Kaiser-Panoramas in Strzelin (fot. L. Pąchalski)
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W strzelińskim rynku na turystów czeka wysoka na ponad 70 metrów wieża ratuszowa. Z tarasu widokowego, położonego na wysokości ponad 40 metrów, można podziwiać piękne panoramy miasta, ziemi strzelińskiej, Wzgórz
Niemczańsko-Strzelińskich oraz Równiny Wrocławskiej. Warto w tym miejscu podkreślić, że drugi punkt widokowy,
z którego można podziwiać panoramę Strzelina to wieża widokowa (dawna wieża ciśnień) na Wzgórzu Szańcowym.
Na jednej z kondygnacji wieży ratuszowej ulokowano ekspozycję minerałów pochodzących głównie z ziemi strzelińskiej i jej okolic. Jej pomysłodawcą i wykonawcą jest strzeliński geograf i pasjonat geologii – Ryszard Kobylański. W wieży można też zobaczyć stałą wystawę zdjęć przedwojennego Strzelina oraz inne materiały związane
z historią regionu. Są tu wyeksponowane m.in. bardzo ciekawe grafiki autorstwa znanego XVIII-wiecznego śląskiego rysownika F.B. Wernera pokazujące ówczesny wygląd Strzelina i jego najbliższych okolic.
W starej części wieży usytuowano loch głodowy, a na ścianach jednego z pięter znajdują się unikatowe zapiski
i rysunki wykonane przez osadzonych tam skazańców. Niektóre z nich pochodzą z XVI wieku.
Wstęp na wieżę ratuszową jest nieodpłatny, a dni i godziny otwarcia obiektu w sezonie turystycznym (od kwietnia
do września) są dostępne na stronie www.kultura.strzelin.pl w zakładce „Informacja Turystyczna”. Zwiedzanie wieży
przez grupy zorganizowane poza sezonem – od października do marca – odbywa się wyłącznie w umówionych dniach
i godzinach, po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr tel. 71 392 15 43.

In the market square in Strzelin, tourists can admire the Town Hall Tower that is over 70 metres high. From the
observation deck situated at the height of over 40 metres, spreads a wonderful panorama of the town of Strzelin,
its surroundings, the Niemcza-Strzelin Hills and the Wrocław Plain. Interestingly, the second viewing point from
which you can see the panorama of Strzelin is the observation tower (former water tower) on Szańcowe Hill.
On one of the floors of the Town Hall Tower there is an exhibition of minerals found mainly in the Strzelin Land
and its vicinity. Its originator and creator is Ryszard Kobylański, a local geographer and geology enthusiast. The
tower also houses a permanent exhibition of photographs of pre-war Strzelin as well as other materials related to
the history of the region. There are also very interesting graphics by the famous 18th-century Silesian illustrator,
F. B. Werner, showing the then views of Strzelin and its nearby areas.
In the old part of the tower there is a hunger dungeon, and on the walls of one of the floors you can see unique
notes and drawings made by convicts imprisoned there, some dating back to the 16th century.
Entrance to the Town Hall Tower is free of charge, and the information about the opening days and hours during the
tourist season (from April to September) is available at www.kultura.strzelin.pl in the ‘Tourist Information’ tab. Organized groups can visit the tower outside the season – from October to March – but only on scheduled days and hours,
after prior phone reservation at 71 392 15 43.

Wieża ratuszowa / Town Hall Tower (fot. J. J. Smarczewski)
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Rynek w Strzelinie /
Marketplace in Strzelin
(fot. J. J. Smarczewski)
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Pomnik strzelca / Statue of a Shooter (fot. J.J. Smarczewski)

W sąsiedztwie wieży ratuszowej znajduje się granitowy
stół sędziowski, przy którym przed wiekami publicznie ogłaszano wyroki. Pochodzi prawdopodobnie
z XV wieku, a w 1740 r. przeszedł renowację. To jeden
z ostatnich zachowanych na Dolnym Śląsku stołów
sędziowskich. Towarzyszy mu kamienny tron wykuty ze
strzelińskiego granitu. Przy wieży ratuszowej rzuca się
w oczy umieszczony na fontannie pomnik strzelca. To
jeden z najbardziej charakterystycznych miejskich symboli, chętnie uwieczniany na pamiątkowych zdjęciach.
Oryginał pomnika wprawdzie zaginął podczas wojennej
zawieruchy, ale o jego odtworzenie zadbało lokalne
stowarzyszenie – Towarzystwo Wzgórz Strzelińskich.

Stół sędziowski / Judge’s bench (fot. L. Pąchalski)

Już w najbliższych latach do osamotnionej strzelistej
wieży dołączy odbudowany ratusz, do którego przeniesie się strzeliński magistrat. Nowa siedziba władz miasta i gminy będzie nawiązywała do historycznego wyglądu
budynku, zniszczonego podczas II wojny światowej. Warto dodać, że lokalny samorząd sukcesywnie rewitalizuje
rynek, przywracając mu należną rolę serca i centrum miasta. Przebudowano już południową pierzeję, a w 2020
roku ma się zakończyć prowadzona obecnie rewitalizacja wschodniej pierzei. Na zagospodarowanie wciąż czeka
północna pierzeja, która jest własnością prywatnej firmy.

In the vicinity of the Town Hall Tower stands a granite judge’s bench at which court sentences were publicly announced centuries ago. It probably dates back to the 15th century, and was renovated in 1740. It is one of the last
two judge’s benches preserved in Lower Silesia. Next to it stands a stone throne forged from Strzelin granite. By the
Town Hall Tower there is a distinctive statue of a shooter, placed on a fountain. It is one of the most characteristic
symbols of the town, eagerly shot in commemorative photos. Although the original monument was lost during the
turmoil of war, it was reconstructed by a local association – the Strzelin Hills Society.
In the coming years, the lonely steeple tower will be joined by a reconstructed town hall in which the Strzelin
municipal office will operate. The new seat of the authorities of the town and commune will refer to the historical
appearance of the building destroyed during World War II. It is worth noting that the local government is gradually
revitalizing the market, restoring its proper role of the heart and centre of the town. The southern frontage has
already been rebuilt, and in 2020 the revitalization of the eastern side is going to be completed. The northern
frontage, owned by a private company, is still to be developed.

20

21

Z wieży ratuszowej doskonale widać Dom Książąt Brzeskich.
Ten okazały obiekt powstał na początku XVII wieku i w swojej
historii pełnił rozmaite funkcje. Do 1675 r. był kwaterą księcia
brzeskiego. Następnie mieściły się w nim m.in. urząd podatkowy i sąd okręgowy. Poważnie zniszczony w 1945 r., przez
kilkadziesiąt lat pozostawał w ruinie. Na początku lat 90. XX w.
przeprowadzono częściową renowację budynku, w ramach
której zabezpieczono go przed dalszą dewastacją. Należący
do Skarbu Państwa obiekt jest obecnie, niestety, niedostępny
dla zwiedzających i wciąż czeka na zagospodarowanie. W tym
obiekcie drzemie spory turystyczny potencjał, a szczególne
wrażenie robią niezwykle klimatyczne, świetnie zachowane
piwnice.

From the Town Hall Tower you can see the House of the Dukes
of Brzeg. This magnificent building was erected in the early
17th century and has served various functions throughout its
history. Until 1675, it housed the headquarters of the Duke of
Brzeg and then, inter alia, the tax office and the district court.
Severely damaged in 1945, it remained ruined for several
dozen years. At the beginning of the 1990s, the building was
partially renovated and secured against further devastation.
Unfortunately, this facility, belonging to the State Treasury, is
currently unavailable for visitors and is still awaiting development. It has a considerable tourist potential, and is particularly
impressive due to the truly unique, well-preserved cellars.

Dom Książąt Brzeskich / House of the Dukes of Brzeg
(fot. J.J. Smarczewski)
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Ogród przy Kościele pw.
Podwyższenia Krzyża Św.
w Strzelinie
Garden at the Church of the
Elevation of the Holy Cross
in Strzelin
(fot. J. J. Smarczewski)
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Z Domem Książąt Brzeskich sąsiaduje kolejny cenny
strzeliński zabytek – kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego. Pierwotnie pełnił on funkcję świątyni przyklasztornej. Zbudowany w stylu gotyckim z miejscowego
granitu, na planie krzyża z wydłużonym prezbiterium.
Rzeźby i obrazy pochodzą z XVIII wieku i są głównie
dziełem Jana Józefa Klimy. Uwagę zwiedzających
przyciąga wspaniale utrzymany przykościelny ogród,
w którym jest m.in. pomnik papieża Jana Pawła II –
dzieło artystów kamieniarzy z sąsiedniego Wiązowa.
Tuż obok świątyni mieści się dawny klasztor zakonu
klarysek, założony przez księcia Bolka I w 1295 r.
Obecnie budynek jest w prywatnych rękach, a jego
właściciel planuje tam utworzenie domu opieki.

The House of the Dukes of Brzeg is adjacent to another valuable monument in Strzelin: Church of the
Elevation of the Holy Cross. Originally, it served as
a monastery temple. It was built in the Gothic style of
the local granite, on a cross plan with an elongated
chancel. Its sculptures and paintings date back to the
18th century and are mainly the works of John Joseph
Klima. Visitors’ attention is drawn to the beautifully
maintained church garden, where there is a statue of
Pope John Paul II – the work of stone masons from
the neighbouring Wiązów. Right next to the church
stands a former monastery of the Poor Clares order,
founded by Duke Bolko I in 1295. Currently, the building
is in private hands, and its owner plans to establish
a nursing home there.

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
/ Church of the Elevation of the Holy Cross
(fot. L. Pąchalski)
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Z kościołem i dawnym klasztorem sąsiaduje jeden
z najbardziej okazałych miejskich zabytków. To wybudowana w drugiej połowie XIX wieku willa zamożnego
strzelińskiego lekarza Augusta Pietrulli. W tym efektownym neogotyckim budynku z cegły klinkierowej
i glazurowanej mieści się obecnie siedziba lokalnego
oddziału jednego z banków.
Tuż obok tej imponującej budowli, całkiem niedawno
powstało kolejne ciekawe miejsce. Na skwerze przy
ul. Rybnej w 2018 r. stanął Pomnik Legionisty, który
powstał dla uczczenia jubileuszu 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości, dzięki ofiarnym mieszkańcom, przedsiębiorcom i lokalnemu samorządowi.

The church and the former monastery are adjacent to
one of the most impressive monuments of the town:
a villa of August Pietrulla – a wealthy doctor from
Strzelin, built in the second half of the 19th century. In
this outstanding neo-Gothic building made of clinker
and glazed brick, there is now a local bank branch.
Quite recently, another interesting structure has been
erected just next to this marvellous building. In 2018,
in the square in Rybna Street, a Legionnaire Monument was built to commemorate the 100th anniversary
of regaining independence by Poland, with help of
the generous inhabitants, entrepreneurs and local
government.

1. Willa dr Pietrulli /
Villa of August Pietrulla (fot. L. Pąchalski)
2. Pomnik Legionisty /
Legionnaire Monument (fot. L. Pąchalski)
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Poczta w Strzelinie /
Post office in Strzelin
(fot. L. Pąchalski)
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Wzgórze Maryjne / Marian Hill (fot. J. J. Smarczewski)

Na zakończenie spaceru po strzelińskim starym
mieście warto choć na chwilę zatrzymać się przed
charakterystycznym budynkiem poczty, który mieści
się przy ul. Pocztowej. Budowla powstała w 1889 r.
Na fasadzie budynku są widoczne okrągłe elementy
dekoracyjne (tzw. medaliony) z symbolami telegrafu
i trąbki pocztyliona.
Kontynuując spacer po Strzelinie można wspiąć się
na Wzgórze Maryjne, z którym wiążą się ciekawe
lokalne legendy. Jedna z nich głosi, że żona Bolka I
Hotel Maria / Hotel Maria (fot. L. Pąchalski)
Świdnickiego (który w 1292 r. nadał Strzelinowi prawa
miejskie) ze szczytu wzgórza wypuściła strzałę, która
spadła w miejscu, gdzie wybudowano ratusz. Kolejna
legenda jest związana z kamieniem, na którym miała się odcisnąć stópka Matki Boskiej. Ten głaz również można
znaleźć na Wzgórzu Maryjnym. Od XIX wieku na szczycie wzgórza działała restauracja, przy której później umieszczono pomnik niemieckiego kanclerza Bismarcka. Po II wojnie światowej obiekt wraz z otoczeniem został niemal
całkowicie zdewastowany. Obecnie na szczycie wzgórza działa strzeliński Hotel Maria. W hotelowej restauracji
można m.in. napić się pysznej kawy oraz skosztować lokalnych strzelińskich przysmaków.

At the end of the walk through the old town of Strzelin, it is worth stopping in front of the unique post office located
in Pocztowa Street. The building was erected in 1889. Its façade has round decorative elements (the so-called
medallions) with the symbol of the telegraph and a post boy’s horn.
Continuing the walk around Strzelin, you can climb the Marian Hill which is associated with interesting local legends. One of them has it that the wife of Bolko II of Świdnica (who granted Strzelin civic rights in 1292) released
an arrow from the top of the hill, and a town hall was built in the place it fell on. Another legend is connected with
the stone on which the foot of the Virgin Mary was supposedly imprinted – this boulder can also be found on the
Marian Hill. From the 19th century, a restaurant operated on the top of the hill, next to which a statue of the German
Chancellor Bismarck was later placed. After World War II, the building along with its surroundings was almost
completely devastated. At present, on the top of the hill operates Hotel Maria. In the hotel restaurant you can drink
delicious coffee and taste local delicacies.
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Park Miejski im. Armii
Krajowej w Strzelinie /
Home Army Municipal Park
(fot. J. J. Smarczewski)
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Kościół pw. Matki Chrystusa i św. Jana Apostoła i Ewangelisty /
Church of the Mother of Christ and St. John the Apostle and Evangelist (fot. L. Pąchalski)

Epitafium poświęcone pomordowanym mieszkańcom Huty
Pieniackiej / Epitaph commemorating Poles murdered by
Ukrainian nationalists in the borderland village of Huta Pieniacka
(fot. L. Pąchalski)

W sąsiedztwie Parku Miejskiego im. Armii Krajowej, przy
ul. Staromiejskiej jest zlokalizowany zabytkowy Kościół
pw. Matki Chrystusa i św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Został
wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku jako kościół pw.
Najświętszej Marii Panny. W 1548 r. kościół przejęli miejscowi
protestanci, a w 1750 r. przekazano go grupie uchodźców
religijnych z Czech. W 1982 roku ewangelicy przekazali kościół w użytkowanie strzelińskiej parafii rzymsko-katolickiej,
zastrzegając sobie prawo do współużytkowania. Świątynię
odbudowano w latach 1983-1987. Zachowano cechy gotyckie, które połączono z elementami nowoczesnymi.
Charakterystycznym elementem wnętrza jest epitafium poświęcone Polakom pomordowanym przez ukraińskich
nacjonalistów w kresowej miejscowości Huta Pieniacka. Epitafium ufundowała strzelińska rodzina Kobylańskich, która w Hucie Pieniackiej straciła wielu swoich bliskich. Duże wrażenie robi zadbany przykościelny ogród
z charakterystycznymi kulami umiejętnie przyciętego bukszpanu. Przy głównej bramie widzimy pomnik św. Jana
Nepomucena, który wcześniej stał przy strzelińskim ratuszu.

In the vicinity of the Home Army Municipal Park in Staromiejska Street stands the historic Church of the Mother
of Christ and St. John the Apostle and Evangelist. It was erected at the turn of the 13th and 14th centuries as the
Church of the Blessed Virgin Mary. In 1548 the church was taken over by the local Protestants, and in 1750 it was
granted to a group of religious refugees from Czechia. In 1982, the Protestants granted the church to the Roman
Catholic parish in Strzelin, reserving the right to share the temple. The church was rebuilt in the years 1983-1987.
Gothic features have been preserved and combined with modern elements. A distinctive object in the interior is
an epitaph commemorating Poles murdered by Ukrainian nationalists in the borderland village of Huta Pieniacka.
The epitaph was founded by the Kobylański family from Strzelin who lost many of their loved ones in Huta Pieniacka. The well-kept church garden, with its outstanding balls of skilfully trimmed box-trees, is also very impressive.
At the main gate we can see the statue of St. John of Nepomuk that previously stood by the Strzelin Town Hall.
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Idąc w kierunku dworca kolejowego, w samym centrum
miasta, na skwerze nieopodal ronda można dostrzec
kamienne popiersie przedstawiające Paula Ehrlicha,
laureata Nagrody Nobla. Nagrodzony za wybitne
osiągniecia w immunologii i uważany za twórcę podstaw chemioterapii naukowiec urodził się i dorastał
w Strzelinie. Niedaleko, na ulicy Ząbkowickiej, mamy
kolejny interesujący zabytkowy budynek, w którym
mieści się Urząd Miasta i Gminy Strzelin. Zabytek
pochodzi z 1891 roku. Do 1945 r. mieściło się tu starostwo powiatowe. Po II wojnie światowej budynek
ten był siedzibą rady narodowej, a po transformacji
ustrojowej w 1989 r. – lokalnych władz. Przy strzelińskim Rondzie im. Zesłańców Sybiru na ukwieconym
skwerze stoi kamienny obelisk upamiętniający tragiczny
los polskich zesłańców na Sybir. Warto podkreślić, że
w Strzelinie działa prężnie koło Związku Sybiraków.

Pomnik strzelińskiego noblisty Paula Ehrlicha /
Statue of Paul Ehrlich, a Nobel Prize winner from Strzelin
(fot. L. Pąchalski)
1. Willa dr Pietrulli / Willa dr Pietrulli
2. Pomnik Legionisty / Pomnik Legionisty
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Pomnik św. Jana Nepomucena / Statue of St. John of Nepomuk
(fot. L. Pąchalski)

Heading towards the railway station, in the very centre
of the town – in the square near the roundabout – you
can see a stone bust depicting Paul Ehrlich, a Nobel
Prize winner. The scientist, awarded for outstanding
achievements in immunology and considered the
creator of the foundations of chemotherapy, was
born and raised in Strzelin. Nearby, in Ząbkowicka
Street, stands another interesting historic building
which houses the Strzelin Town and Community Office. The monument dates back to 1891. Until 1945,
it was the seat of the County Office. After World War
II, the building was the seat of the National Council,
and after the political transformation in 1989 – of the
local authorities. In the flowery square in front of the
Roundabout of Siberian Deportees in Strzelin stands
a stone obelisk commemorating the tragic fate of
Polish deportees to Siberia. It is worth noting that an
active branch of the Association of Siberian Deportees
operates in Strzelin.
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Budynek Urzędu Miasta
i Gminy w Strzelinie /
Strzelin Town and
Community Office building
(fot. J. J. Smarczewski)
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Tuż przy zrewitalizowanym dworcu kolejowym, w którym
działa m.in. punkt informacji turystycznej, znajduje się
park skalny, w którym można podziwiać wydobywane
w okolicach skały stanowiące naturalne bogactwo
regionu. Na terenie parku umieszczono również tablice informacyjne oraz specjalne kody QR, których
aktywacja umożliwia skorzystanie z gry edukacyjnej
pt. „Znajdź granit strzeliński”. W parku skalnym można
również zobaczyć odrestaurowany wagonik, który służył
do transportu granitu wydobywanego w strzelińskiej
kopalni. Pomysłodawcą utworzenia parku skalnego
była organizacja Geopark Przedgórze Sudeckie, która
blisko współpracuje z gminą Strzelin.

Right next to the revitalised railway station that also
houses, inter alia, a tourist information point, spreads
a rock park where you can admire rocks mined nearby.
These minerals are the natural wealth of the region.
In the park there are also information plaques and
special QR codes, the activation of which enables
the user to take part in the educational game called
‘Find the Strzelin Granite’. In the rock park you can
also see a restored railcar which was used to transport granite extracted from the mine in Strzelin. The
idea of creating the rock park was proposed by the
Sudetic Foreland Geopark that closely cooperates
with Strzelin Commune.

Zmodernizowany budynek dworca kolejowego /
Modernised railway station building
(fot. L. Pąchalski)
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1. Elementem parku skalnego jest charakterystyczny
wózek z miejscowej kopalni / An element of the rock park
is a unique cart from the local mine (fot. L. Pąchalski)
2. Park skalny tworzą minerały z okolicznych
kamieniołomów / The rock park is made up of minerals
from the nearby quarries (fot. L. Pąchalski)
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Strzelińskie kamieniołomy granitu /
Granite quarries in Strzelin
(fot. L. Pąchalski)
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Potężne wyrobisko robi duże wrażenie / A huge excavation pit makes a great impression (fot. J. J. Smarczewski)

Granit to bezsprzecznie najcenniejsze lokalne bogactwo i swoisty znak rozpoznawczy Strzelina. W miejscowej
kopalni jest wydobywany kamień na materiał drogowy, brukowy i kruszywa. Strzelińskiego granitu użyto np. do
odbudowy Mostu Poniatowskiego w Warszawie, budowy Pałacu Kultury i Nauki, pomnika Nike czy pomnika papieża
Jana XXIII we Wrocławiu. Strzelińska kopalnia prowadzi klasyczne wydobycie wgłębne i jest największym tego
typu wyrobiskiem w Europie. Głębokość największego kamieniołomu wynosi 120 m, długość 650 m, a szerokość
300 m. W ostatnich latach strzeliński granit został wykorzystany do realizacji m.in. takich inwestycji, jak: budowa
odcinków autostrad A1 i A4, lotnisk w Pyrzowicach, Balicach i Szymanach, drogi S7 (k. Radomia i Olsztyna), trasy
W-Z w Łodzi oraz placu pod Centrum Kongresowym w Krakowie. Strzelińskim kamieniołomem obecnie zarządza
spółka Mineral Polska. Ze względów bezpieczeństwa turyści, niestety, nie mają wstępu na teren kopalni. Jednak
od kilku lat w ramach wrześniowych obchodów Święta Patrona Strzelina Michała Archanioła zakład organizuje
dzień otwarty, podczas którego można nieodpłatnie poznać pracę kopalni i zobaczyć niezwykle efektowne i majestatyczne wyrobisko.

Granit

is undoubtedly the most valuable local wealth and a characteristic trademark of Strzelin. In the local
mine, stone is extracted to build roads and pavements, and produce aggregate material. The Strzelin granite was
used e.g. to rebuild the Poniatowski Bridge in Warsaw and build the Palace of Culture and Science, the Warsaw
Nike and the Statue of Pope John XXIII in Wrocław. The mine in Strzelin is a classic deep mine and the largest
facility of this kind in Europe. The largest quarry is 120 m deep, 650 m long, and 300 m wide. In recent years,
granite from Strzelin has been used in such investments as the construction of sections of A1 and A4 motorways,
airports in Pyrzowice, Balice and Szymany, S7 expressway (near Radom and Olsztyn), the W-Z route in Łódź, and
the square by the Kraków Congress Centre. The Strzelin quarry is currently managed by Mineral Polska company.
Unfortunately, tourists do not have access to the mine for safety reasons. However, as part of September celebrations connected with St. Michael the Archangel, the patron saint of Strzelin, for several years now the company
has been organizing an open door day during which visitors can observe the work of the mine free of charge and
see a truly impressive and majestic working pit.
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Atrakcje Strzelina
Attractions of Strzelin

WODNA REKREACJA
Strzelin to oczywiście nie tylko cenne i interesujące zabytki, ale też nowoczesne obiekty, z których chętnie korzystają mieszkańcy i turyści. Przykładem
tego jest nowoczesny Aquapark Granit, który działa przy ulicy Generała
Leopolda Okulickiego. Na terenie pływalni znajdziemy basen pływacki
o wymiarach 25 m na 12,5 m oraz basen rekreacyjny z licznymi miejscami masażu wodnego. Można tu skorzystać z jacuzzi, brodzika dla dzieci
z parasolem wodnym i zjeżdżalni o długości 72 metrów. Ofertę Aquaparku
Granit dodatkowo wzbogacają: profesjonalne szkoły pływania, restauracja,
siłownia, sauny – fińska i parowa oraz sklep z akcesoriami sportowymi.
Obiekt oczywiście dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Więcej informacji o Aquaparku Granit można odnaleźć na stronie internetowej
www.aquaparkstrzelin.pl

WATER RECREATION
Strzelin undoubtedly offers not only valuable and interesting monuments,
but also modern facilities that are eagerly used by residents and tourists.
An example here is the modern Aquapark Granit which operates in General
Leopold Okulicki Street. Its swimming area offers a swimming pool with the
dimensions of 25 m x 12.5 m as well as a recreational pool with numerous
water massage spots. There is also a hot tub and a wading pool for children
with a water umbrella and a 72-metre long slide. The offer of Aquapark Granit
is additionally enriched by: professional swimming classes, a restaurant,
a gym, Finnish and steam saunas, and a shop with sports accessories.
The building is adapted to the needs of the disabled.
More information about Aquapark Granit is available at the website www.
aquaparkstrzelin.pl.

Aquapark Granit / Aquapark Granit (fot. J. J. Smarczewski)
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Basen rekreacyjny Aquaparku Granit / Recreational swimming pool in Aquapark Granit (fot. K. Woszczak)

1. Basen pływacki Aquaparku Granit / Swimming pool in Aquapark Granit (fot. L. Pąchalski)
2. W Aquaparku nie brakuje wodnych atrakcji / The aquapark is full of water attractions (fot. L. Pąchalski)
3. W głównej hali ulokowano dwie wanny jacuzzi / In the main hall there are two hot tubs (fot. L. Pąchalski)
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Budynek Strzelińskiego Ośrodka Kultury / Strzelin Cultural Centre (fot. J. J. Smarczewski)

KULTURALNE SERCE MIASTA
W sąsiedztwie poczty, przy ulicy Mickiewicza działa od 2015 roku Strzeliński Ośrodek Kultury. W tym nowoczesnym
obiekcie odbywają się najważniejsze uroczystości oraz wydarzenia artystyczne, takie jak np. koncerty muzyczne
i występy kabaretowe. W Strzelińskim Ośrodku Kultury działa również Kino „Grażyna”, w którym można obejrzeć
filmowe nowości.
Więcej o działalności ośrodka można się dowiedzieć na stronie: www.kultura.strzelin.pl.

Dużym atutem Strzelina jest świetnie rozwinięta baza sportowa, dostępna dla mieszkańców i odwiedzających
miasto gości. W mieście działa już kilka boisk o sztucznej nawierzchni, kort tenisowy (w sezonie zimowym pełni
funkcję odkrytego lodowiska) oraz bieżnie lekkoatletyczne. Dzieci chętnie korzystają z miniparku linowego zlokalizowanego w Parku Miejskim im. Armii Krajowej. W jego sąsiedztwie niedawno powstała też zewnętrzna siłownia.
Park miejski to idealne miejsce do aktywnego wypoczynku i relaksu dla całej rodziny. Kolejnym takim miejscem
jest ogród jordanowski, który mieści się pomiędzy ulicami: Wolności i Piłsudskiego. Ulokowano tam liczne zestawy
zabawowe dla dzieci, siłownię plenerową, ścianki wspinaczkowe, a młodzież i dorośli chętnie korzystają ze strefy
street workout, poprawiając na drążkach siłę fizyczną.

CULTURAL HEART OF THE TOWN
Next to the post office in Mickiewicza Street there is the Strzelin Cultural Centre that has been operating since
2015. This modern facility hosts the most important celebrations and artistic events in the region, such as music
concerts and cabaret shows. The centre also houses Grażyna Cinema where you can watch most recent films.
More information about the activities of the centre can be found at: www.kultura.strzelin.pl.

A great advantage of Strzelin is its well-developed sports infrastructure available both for residents and guests
visiting the town. There are several sports fields with artificial surface, a tennis court (which serves as an open-air ice rink in the winter season) and athletic tracks. Children like to use the mini rope park located in the Home
Army Municipal Park. Recently, an open-air gym has been built in its vicinity. The park is an ideal place for active
leisure and relaxation for the entire family. Another place of this kind is Dr. Jordan’s game park located between
Wolności and Piłsudskiego streets. There are numerous playsets for children, an outdoor gym, climbing walls,
and the street workout area eagerly attended by teenagers and adults who want to improve their physical strength
on horizontal bars.
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Gminne place zabaw są
wyposażone w nowoczesne
urządzenia zabawowe
Communal playgrounds with
modern equipment
(fot. L. Pąchalski)
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Na terenie miasta jest kilka nowoczesnych kompleksów sportowych /
There are several modern sports complexes in the town
(fot. po prawej: J. J. Smarczewski, fot. na górze: L. Pąchalski)
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Turystyczne atrakcje
Tourist attractions

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „NAD STAWAMI” W BIAŁYM KOŚCIELE
W sezonie letnim w Białym Kościele działa Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Stawami”, położony
u zbiegu turystycznych szlaków pieszych i rowerowych. W ostatnich latach przeszedł wielką
metamorfozę i kompleksową przebudowę.
Co roku odwiedzają go tysiące turystów i wczasowiczów, a jednym z atutów ośrodka jest duża
piaszczysta plaża. Nad spokojnym i bezpiecznym wypoczynkiem plażowiczów czuwają wykwalifikowani ratownicy wodni. Goście mogą wypożyczyć wodny sprzęt – kajaki i rowery wodne.
Swoje miejsce znajdą tu również najmłodsi, dla których przygotowano nowoczesny plac zabaw
oraz zmodernizowany basen ze zjeżdżalniami. Ośrodek oferuje ponad 130 miejsc noclegowych
w 22 nowoczesnych i dobrze urządzonych domkach letniskowych (oddanych do użytku w 2019 r.).
Wszystkie domki są zaopatrzone m.in. w klimatyzację, Internet wi-fi, telewizory, łazienki i dobrze wyposażone aneksy kuchenne. Do dyspozycji klientów jest również nowoczesny budynek
rekreacyjny, w którym ulokowano przebieralnie, toalety i bar, a także wypożyczalnię rowerów.
Na pasjonatów rowerowej rekreacji czekają okoliczne atrakcyjne trasy rowerowe prowadzące
po malowniczych Wzgórzach Strzelińskich.

‘NAD STAWAMI’ VACATION CENTRE IN BIAŁY KOŚCIÓŁ
In the summer season, in Biały Kościół operates the Vacation Centre ‘Nad Stawami’ (By the
Ponds) situated at the junction of hiking and biking trails. In the recent years, it has undergone
a great metamorphosis and comprehensive reconstruction.
Every year it is visited by thousands of tourists and holidaymakers, and one of the advantages
of this resort is a large sandy beach. Qualified water rescuers watch over peaceful and safe
relaxation of beach goers. Guests can rent water equipment: canoes and water bikes. There
are also attractions for the youngest visitors who are provided with a modern playground and
a modernised swimming pool with slides. The centre offers 130 beds in 22 modern and well-equipped summer cabins (opened in 2019). All cabins have air conditioning, Wi-Fi internet, TV
sets, bathrooms, and well-equipped kitchenettes. There is also a modern recreational facility
with changing rooms, toilets, a bar, and a bicycle rental. Enthusiasts of cycling recreation are
offered attractive local cycling routes running through the picturesque Strzelin Hills.
Ośrodek „Nad Stawami / Vacation Centre ‘Nad Stawami’ (fot. J. J. Smarczewski)
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Ośrodek dysponuje 22 nowymi domkami wypoczynkowymi / The centre offers 22 new summer cabins (fot. L. Pąchalski)

Dla najmłodszych gości przygotowano basen ze
zjeżdżalniami / A swimming pool with slides for the
youngest guests (fot. L. Pąchalski)

W sezonie letnim w ośrodku odbywają się liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, a przy plaży ulokowano
boiska do plażowej piłki siatkowej. Ośrodek dysponuje
też bazą gastronomiczną oraz dużym parkingiem. Działają tu bary oraz kawiarnia. Nie zapomniano również
o miłośnikach grillowania, dla których przygotowano
specjalnie wyznaczone miejsce.
Stawy, przy których mieści się ośrodek, to prawdziwy
raj dla wędkarzy. Mogą tu zapolować m.in. na karpia,
leszcza, okonia, suma lub szczupaka. Stawy kuszą
nie tylko wędkarzy, ale też rozmaite ptactwo wodne. Miłośnicy przyrody i pasjonaci fotografii przyrodniczej mogą
tu zaobserwować m.in. żerujące bociany, czaple, łabędzie, dzikie kaczki i gęsi. Wały okalające zbiorniki wodne to
popularne miejsce spacerów. Chętnie z nich korzystają również amatorzy biegania, nordic walking oraz rowerzyści.
Niezmotoryzowani klienci ośrodka, którzy chcą się wybrać do Strzelina np. na zakupy, mogą skorzystać z tanich busów
Strzelińskiej Komunikacji Publicznej. W sezonie letnim uruchamiane są specjalne linie dedykowane właśnie wczasowiczom.

In the summer season, the centre hosts numerous cultural and sports events, and at the beach there are two
beach volleyball pitches. The resort also offers catering, a large car park, bars, and a café. Barbecue fans have
not been forgotten, either, as there is a special BBQ stand prepared for them.
The ponds next to the vacation centre are a real paradise for anglers where they can catch carp, bream, perch,
catfish or pike. The ponds attract not only anglers, but also various waterfowl. Here nature lovers and enthusiasts
of nature photography can observe feeding storks, herons, swans, wild ducks and geese, among other species.
The embankments surrounding the water reservoirs form a popular place for walks, also used by joggers, Nordic
walkers and cyclists.
Non-motorized clients of the centre who want to go shopping in Strzelin can take cheap buses of the Strzelin Public
Transport. In the summer, there are special lines dedicated to holidaymakers.
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Z Wrocławia do Białego Kościoła można szybko
i wygodnie dojechać nowoczesnymi pociągami Kolei
Dolnośląskich (ok. 40 minut). Położony u podnóża
malowniczych Wzgórz Strzelińskich ośrodek jest
oddalony ok. 50 kilometrów od Wrocławia (8 km od
Strzelina). Dojazd samochodem z Wrocławia zajmuje
ok. 50 minut spokojnej jazdy drogą wojewódzką 395.

Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Stawami” w Białym Kościele /
Holiday Recreation Centre in Biały Kościół
(fot. J. J. Smarczewski)

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania
ośrodka są dostępne na stronie: owbialykosciol.pl

W Białym Kościele, oprócz dworca kolejowego, są
dwa sklepy, place zabaw i boisko, piekarnia, apteka, ośrodek zdrowia oraz kościół pw. Nawiedzenia
NMP pochodzący z XIII wieku. Kościół został niemal
całkowicie zniszczony podczas II wojny światowej.
Odbudowano go w latach 1984-1994. Przy murze
okalającym świątynię warto obejrzeć m.in. kamienne
płyty nagrobkowe z XVII i XVIII wieku.
From Wrocław to Biały Kościół you can quickly and
comfortably reach the town by modern trains of the
Lower Silesian Railways (about 40 minutes). The centre,
located at the foot of the picturesque Strzelin Hills,
lies 50 kilometres from Wrocław (8 km from Strzelin).
It can be reached from Wrocław by car within about
50 minutes, taking the regional road no. 395.
Detailed information on the functioning of the centre is
available at: owbialykosciol.pl

In Biały Kościół, apart from the railway station, there are two shops, playgrounds and a sports field,
a bakery, a pharmacy, a health care centre, and the
Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary
dating back to the 13th century. The church was almost
completely destroyed during World War II, and rebuilt
in the years 1984-1994. By the wall surrounding the
temple it is worth seeing, inter alia, gravestones from
the 17th and 18th centuries.
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Kościół pw. Nawiedzenia
NMP w Białym Kościele
Church of the Visitation
of the Blessed Virgin Mary
(fot. Z. Chojęta)
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Atrakcyjne trasy rowerowe
Attractive cycling routes

Ziemia Strzelińska to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów rowerowych, pełne ciekawych, oznakowanych
tras rowerowych. Największym zainteresowaniem cieszą się trasy leśne położone na malowniczych Wzgórzach
Strzelińskich.
W lipcu 2018 roku turystyczno-rekreacyjna oferta gminy Strzelin poszerzyła się o pierwszy odcinek singletracka.
Mierzy 3,6 km i został zlokalizowany w okolicach wzniesienia Kopa Nowoleska (383 m n.p.m.). Docelowa długość
planowanej gminnej sieci singletracków, która ma być w przyszłości główną atrakcją Wzgórz Strzelińskich, to blisko
10 kilometrów. Kolejne odcinki o długości: 2,7 km, 2 km i 1,7 km, mają być dostępne już jesienią 2019 r.
Coraz popularniejsze w naszym kraju singletracki są dedykowane szerokiemu gronu odbiorców. To wąskie, odpowiednio wyprofilowane, jednokierunkowe i przebiegające po terenach leśnych trasy, zbudowane specjalnie do jazdy
rowerem. Mają najczęściej umiarkowany stopień trudności, niewielkie nachylenie i są łatwe w utrzymaniu. Przy
wolnej jeździe poradzi sobie na nich nawet początkujący rowerzysta, a po zwiększeniu prędkości singletrack może
już pokazać prawdziwy „pazur” i stać się sporym wyzwaniem dla doświadczonego zawodnika.

The Strzelin Land is frequently visited by cycling tourists as it is full of interesting marked bicycle routes. The most
popular ones are the forest trails running along the picturesque Strzelin Hills.
In July 2018, the tourist and recreation offer of Strzelin Commune was extended by the first single-track section. It is
3.6 km long and runs near Kopa Nowoleska hill (383 m a.s.l.). The target length of the planned municipal single-track
network, which is to be the main attraction of the Strzelin Hills in the future, is nearly 10 kilometres. More sections of
the length of 2.7 km, 2 km, and 1.7 km will be available in autumn 2019.
Singletrack sections, increasingly popular in our country, are dedicated to a wide range of cycling fans. These narrow, properly profiled one-way trails running through forest areas, are built particularly for cycling. They are usually
of moderate difficulty, have slight slopes and are easy to maintain. They can be covered even by beginner cyclists if
riding slowly, and with increased speed single tracks really become a great challenge for experienced riders.

Odcinek singletracka przy Kopie Nowoleskiej tzw. anakonda /
Singletrack section near Kopa Nowoleska, the so-called ‘anaconda‘
(fot. A. A. Baran)
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Budowa pierwszego etapu sieci tras singletrack to odpowiedź strzelińskiego samorządu na liczne apele lokalnych
środowisk rowerowych i ważny krok w kierunku zwiększenia
atrakcyjności gminy Strzelin oraz całej ziemi strzelińskiej.
Z tras rowerowych i singletracków korzystają już m.in. klienci
zmodernizowanego Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Stawami” w Białym Kościele, w którym działa wypożyczalnia
rowerów. Z powstania nowych tras powinni się bardzo
ucieszyć nie tylko lokalni pasjonaci rowerowej jazdy, ale też
mieszkańcy stolicy naszego regionu – Wrocławia. Warto
podkreślić, że budowę swoich odcinków singletracków
na Wzgórzach Strzelińskich planują również sąsiednie
gminy Ziębice i Przeworno, a to niewątpliwie zwiększy
atrakcyjność turystyczną całego regionu.

The first stage of constructing the singletrack network is
a response of the local government to numerous appeals
from local cycling communities, and an important step towards raising the attractiveness of Strzelin Commune and
the entire region. Cycling and singletrack routes are already
used by many cyclists, including guests of the modernised
‘Nad Stawami’ Vacation Centre in Biały Kościół that offers
a bike rental service. Not only local cycling enthusiasts, but
also inhabitants of the capital of our region – Wrocław –
shall be very pleased with the new routes. It is worth noting
that the construction of single-track sections on the Strzelin
Hills is also planned by the neighbouring communes of
Ziębice and Przeworno, which will undoubtedly increase
the tourist attractiveness of the entire region.

Na Wzgórzach Strzelińskich odbywają się liczne zawody
i wydarzenia rowerowe / Numerous competitions and
cycling events take place on the Strzelin Hills
(fot. L. Pąchalski)
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Miejsca o fascynującej historii
Places with a fascinating history

GĘSINIEC / DOBROGOSZCZ / KARSZÓW / ŻELEŹNIK / BROŻEC / PŁAWNA / GROMNIK / NOWOLESIE /
DANKOWICE / NIESZKOWICE / GĘBCZYCE

Gęsiniec to jedna z największych i najładniej położonych podstrzelińskich miejscowości, w której znajdziemy m.in.
malownicze wyrobiska granitu. Sołectwo może się poszczycić bardzo ciekawą historią, a jego założycielami byli
czescy uchodźcy, którzy uciekli ze swej ojczyzny przed religijnymi prześladowaniami. Ślady ich kultury widać m.in.
w charakterystycznej architekturze budynków. Przy ulicy Akacjowej stoi odrestaurowany obelisk upamiętniający
poległych na frontach I wojny światowej mieszkańców Hussintza. Na wykutym z piaskowca obelisku umieszczono
ponad sto nazwisk, co najlepiej pokazuje, jak wielką daninę krwi złożyli mieszkańcy Hussintza.
Podobne pomniki są jeszcze w kilku innych miejscowościach gminy Strzelin. Część z nich została przekształcona
w katolickie kapliczki, czego przykładem jest np. pomnik w Dobrogoszczy, stojący przy wjeździe do tej wsi.

Gęsiniec is one of the largest and most beautifully situated villages
in the vicinity of Strzelin, where you can find picturesque granite
exploitation pits, among other unique places. The entire village area
may boast a very interesting history, and it was founded by Czech
refugees who had fled their homeland due to religious persecution.
Traces of their culture can be seen in the characteristic architecture
of the local buildings. In Akacjowa Street stands a restored obelisk
commemorating the residents of Hussinetz who died on the fronts of
World War I. over a hundred names are inscribed on this sandstone
obelisk, which is the best evidence of how much blood was shed by
the inhabitants of Hussinetz.
There are similar monuments in several other villages of Strzelin
Commune. Some of them have been transformed into Catholic shrines, for example the statue in Dobrogoszcz, standing at the entrance
to the village.

1. Obelisk w Gęsińcu / Monument in Gęsiniec (fot. L. Pąchalski)
2. Zalany kamieniołom w Gęsińcu / Flooded quarry in Gęsiniec
(fot. L. Pąchalski)
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Wyjeżdżając z Dobrogoszczy,
radzimy odwiedzić również sąsiednią miejscowość Karszów,
w której można zobaczyć m.in.
kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii
Panny z końca XIII w. Świątynię
przebudowano w XV w. oraz
w latach 70. XX w. Przy kościele rzuca się w oczy intrygujący granitowy budynek – to
XIX-wieczne mauzoleum pełniące funkcję kaplicy cmentarnej.

When leaving Dobrogoszcz,
you must visit the neighbouring
village of Karszów, where you
can see, inter alia, the Branch
Church of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin
Mary from the late 13th century.
The temple was rebuilt in the
15th century and then in the
1970s. By the church there is
an intriguing granite building –
it is a 19th-century mausoleum
serving as a cemetery chapel.

1. Willa dr Pietrulli / Willa dr Pietrulli
2. Pomnik Legionisty / Pomnik Legionisty
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Pomnik w Dobrogoszczy / Monument in Dobrogoszcz (fot. L. Pąchalski)

Kościół w Karszowie /
Church in Kraszów
(fot. L. Pąchalski)
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XIX-wieczne mauzoleum w Karszowie / 19th-century mausoleum in Kraszów (fot. L. Pąchalski)

Charakterystycznym elementem ziemi
strzelińskiej są kamienne krzyże pokutne, które były w średniowieczu formą
kary i pokuty za poważne przestępstwa
(najczęściej zabójstwa). Takie krzyże
można znaleźć m.in. w Chociwelu, Brożcu,
Dankowicach i w Nowolesiu.
Goszcząc w Żeleźniku, trzeba się koniecznie zatrzymać przy XIV-wiecznym kościele
pw. Matki Bożej Szkaplerznej. Wzrok
każdego turysty z pewnością przyciągnie
zabytkowa kościelna brama z attyką. Ze
świątynią sąsiaduje otoczony kamiennym
murem i parkiem piękny barokowy pałac
z XVIII w. W centralnej części miejscowości
stoi figura św. Donata z XVIII w.

A typical element of the Strzelin Land
are stone penitential crosses that were
a medieval form of punishment and penance for serious crimes (most often murders).
Such crosses can be found in Chociwel,
Brożec, Dankowice and Nowolesie.

Krzyż pokutny w Chociwelu / Penitential cross in Chociwel
(fot. L. Pąchalski)
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While staying in Żeleźnik, a must-see is
the 14th-century Church of Our Lady of
the Scapular. Every tourist will surely be
charmed with the historic church gate
with an attic. The temple is adjacent to
a beautiful Baroque palace from the 18th
century, surrounded by a stone wall and
a park. In the central part of the village
stands a statue of St. Donatus from the
18th century.
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1. Zabytkowa brama i kościół w Żeleźniku / Historic gate and church in Żeleźnik (fot. L. Pąchalski)
2. Pałac w Żeleźniku / Palace in Żeleźnik (fot. L. Pąchalski)
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Zwiedzającym północną część gminy Strzelin szczególnie
polecamy wizytę w Brożcu i w Pławnej. W centralnej części
Brożca zobaczymy XIV-wieczny kościół pw. św. Jakuba
Apostoła, przy murze którego znajdziemy charakterystyczny
krzyż pokutny. W drodze do Pławnej, przed miejscowością
Trześnia stoi interesująca ceglana kapliczka z figurką
Matki Boskiej.
W Pławnej, ok. sto metrów za parkiem, na skraju śródpolnego
zagajnika można dostrzec potężny, kilkumetrowy granitowy
krzyż. To intrygujące miejsce nosi nazwę „Grobu Barona”,
a kiedyś mieścił się tu rzeczywiście grobowiec właściciela
okolicznych pól, przedstawiciela znanego dolnośląskiego
szlacheckiego rodu von Richthofenów.

Visitors to the northern part of Strzelin Commune are
particularly recommended to visit the villages of Brożec
and Pławna. In the central part of Brożec you will see the
14th -century Church of St. James the Apostle, by the wall
of which there is a characteristic penitential cross. On
the way to Pławna, before the village of Trześnia, stands
an interesting brick chapel with a statue of Virgin Mary.
In Pławna, about 100 meters behind the park, on the
edge of the mid-field grove you can see a huge, several-metre-high granite cross. This intriguing place is called
‘The Baron’s Tomb’, and in the past there actually was
a burial vault of the owner of fields around the area –
a representative of the well-known Lower Silesian noble
family of von Richthofen.

Kościół w Brożcu / Church in Brożec
(fot. L. Pąchalski)
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Kapliczka pomiędzy Brożcem i Trześnią / Chapel between Brożec and Trześnia (fot. L. Pąchalski)

Po wojnie grobowiec zdewastowano zapewne w poszukiwaniu kosztowności. Już
w XXI wieku zniknęła tablica nagrobna
z nazwiskiem Friedrich Freiherr von Richthofen. Dodajmy, że z tym miejscem wiążą
się ciekawe miejscowe historie i budzące
grozę opowieści.
Obecnie Pławna to jedna z najdynamiczniej
rozwijających się miejscowości w gminie
Strzelin. To tutaj powstaje sporo nowych
budynków, a Pławna słynie też z corocznego konkursu na najładniej oświetloną
posesję bożonarodzeniową.

After the war, the tomb was probably
devastated in search of valuables. The
tombstone plaque with the name Friedrich
Freiherr von Richthofen disappeared in the
21st century. It is worth mentioning that
this place is associated with interesting
local legends and frightening stories.
Currently, Pławna is one of the most
dynamically developing villages in Strzelin Commune: it is here that many new
buildings are being built. Pławna is also
famous for its annual competition for an
estate most beautifully lit for Christmas.

Granitowy krzyż przy tzw. „Grobie barona” /
Granite cross by the so-called ‘Baron’s Tomb’
(fot. L. Pąchalski)
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Obowiązkowym punktem turystycznej wizyty na ziemi strzelińskiej jest
wyprawa na jej najwyższe wzniesienie – Gromnik (393 m n.p.m.). To
najwyżej położony punkt Wzgórz Strzelińskich, szczycący się bogatą
i fascynującą historią. Na jego szczycie znajdują się pozostałości po średniowiecznym grodzie, który przed wiekami był m.in. siedzibą budzącego
strach groźnego rycerskiego rodu Czirnów. Turyści mogą skorzystać
z wieży widokowej (godziny otwarcia można sprawdzić na stronie przeworno.
pl). Na Gromnik można dotrzeć m.in. szlakiem czerwonym ze Strzelina lub
szlakiem żółtym z Białego Kościoła. Warto wybrać się również na Kopę
Nowoleską (383 m n.p.m.) położoną około 4,5 km na południowy wschód
od Białego Kościoła, a także odwiedzić Skałkę Goethego w Krzywinie,
Opactwo Cystersów w Henrykowie oraz Ziębice.
U podnóża Kopy Nowoleskiej rozciąga się malownicza miejscowość
Nowolesie z dominującą wieżą neoromańskiego XIX-wiecznego kościoła
pw. św. Marcina. W ołtarzu świątyni znajduje się obraz Matki Boskiej
Różańcowej przeniesiony z kresowego Komarna. Obraz intronizowano
w 1957 r., a w 1997 r. kościół uzyskał status Sanktuarium Matki Bożej
Różańcowej.
An obligatory stop for every tourist visiting the Strzelin Land is a trip to its
highest peak – Gromnik (393 m a.s.l.). It is the highest one of the Strzelin
Hills, also boasting a rich and fascinating history. On its top lie the remains
of a medieval castle, which – centuries ago – served as, inter alia, the
seat of the fearsome knightly family of von Czirn. Tourists can use the
observation tower here (opening hours are available at przeworno.pl).
You can reach Gromnik by the red trail from Strzelin or the yellow one
from Biały Kościół. It is also worth climbing Kopa Nowoleska (383 m a.s.l.)
located about 4.5 km southeast of Biały Kościół, and seeing Goethe’s
Rock in Krzywiń, Cistercian Abbey in Henryków, and the village of Ziębice.

Sanktuarium w Nowolesiu /
Shrine in Nowolesie (fot. L. Pąchalski)
1. Willa dr Pietrulli / Willa dr Pietrulli
2. Pomnik Legionisty / Pomnik Legionisty
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Wieża widokowa na Gromniku / Viewing tower on Gromnik
(fot. L. Pąchalski)

At the foot of Kopa Nowoleska lies a picturesque village of Nowolesie, the
landscape of which is dominated by the tower of the neo-Romanesque
19th-century Church of St. Martin. In its altar there is a painting of Our
Lady of the Rosary brought from the borderland village of Komarno. The
painting was enthroned in 1957, and in 1997 the church obtained the
status of the Shrine of Our Lady of the Rosary.
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Jadąc w kierunku na Ząbkowice Śląskie, warto choć na
chwilę zatrzymać się w Dankowicach, gdzie znajdziemy
zabytkowy kościół pw. św. Józefa Oblubieńca i krzyż
pokutny. Kolejny przystanek to Nieszkowice, które należą do najładniej położonych miejscowości w gminie
Strzelin. Również tutaj nie brakuje ciekawych zabytków.
Charakterystycznym punktem jest położony na wzgórzu
gotycki kościół filialny pw. św. Jana Kantego. W murze
wokół kościoła zachowały się tablice nagrobne. W głębi
miejscowości można zobaczyć zamek z fosą i mostem
zbudowany w czasach średniowiecznych i przebudowany
w stylu renesansowym.

Heading towards Ząbkowice Śląskie, it is worth to stop,
at least for a moment, in Dankowice where you will find
the historic Church of St. Joseph and a penitential cross.
The next stop is Nieszkowice, one of the most beautifully
situated localities in Strzelin Commune. There are also
numerous interesting monuments here. A distinctive object
is the Gothic Branch Church of St. John Cantius, situated
on a hill. The wall around the church contains some preserved tomb plaques. Further inside the village there is
a medieval castle with a moat and a bridge, rebuilt in the
Renaissance style.

Kościół w Dankowicach / Church in Dankowice
(fot. L. Pąchalski)
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1. Kościół w Nieszkowicach / Church in Nieszkowice (fot. L. Pąchalski)
2. Zamek w Nieszkowicach / Castle in Nieszkowice (fot. L. Pąchalski)
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Kamieniołom w Gębczycach /
Quarry in Gębczyce
(fot. L. Pąchalski)
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Piece wapienne w Gębczycach / Limestone furnaces in Gębczyce (fot. L. Pąchalski)

Sporo atrakcji dla rowerowego i pieszego
turysty czeka w okolicach Gębczyc. Duże
wrażenie robi częściowo zalana kopalnia
granitu, w której nadal wydobywany jest
kamień. Jadąc lasem wzdłuż potężnego wyrobiska, trafimy do gospodarstwa
agroturystycznego „Nietoperek” zwanego
przez miejscowym Domem na Kalbruchu.
Stoją tu dwa charakterystyczne wapienne piece, w których powstawało kiedyś
wapno używane do celów budowlanych.
W ich sąsiedztwie widać dawne wyrobisko marmurów zalane wodą, w którym
wydobywano pomarańczowe kryształy
granatów o jubilerskiej jakości.

Skałka Marienstein / Granite rock ‘Marienstein‘
(fot. L. Pąchalski)

W lesie za Gębczycami, nieopodal zalanego wyrobiska (tzw. „Szamotki”),
w którym kiedyś wydobywano kaolin,
warto na chwilę zboczyć z żółtego szlaku, by zobaczyć tajemniczą granitową skałkę zwaną „Marienstein”. Uważny
obserwator dostrzeże na niej wyryte napisy oraz liczne próby obróbki. Prawdopodobnie już w średniowieczu próbowano rozbić skałę i wykorzystać na cele budowlane. Z nieznanych powodów tego zaniechano i kamień ocalał
w całości do naszych czasów.

Cyclists and hikers can find a lot of attractions in the vicinity of Gębczyce, including the impressive, partially flooded
granite mine, in which the rock is still extracted. Going through the forest along a huge excavation pit, you will find
yourself in the agritourism farm ‘Nietoperek’ (Little Bat) known to the local residents as ‘House on Kalbruch’. There
are two outstanding limestone furnaces here, in which lime used for building purposes was once manufactured.
In their vicinity you can see an old, now flooded, marble excavation pit in which orange garnet crystals of jeweller’s
quality were mined.
It is worthwhile to step out of the yellow trail for a moment in the forest near Gębczyce, close to the flooded excavation pit (the so-called ‘Szamotka’), where kaolin (porcelain clay) was once mined, to see the mysterious granite
rock called Marienstein. A careful observer will notice its inscriptions and numerous attempts at its processing.
It is assumed that already in the Middle Ages attempts were made to break the rock and use it for construction
purposes. However, for unknown reasons, the rock was abandoned and has survived in its entirety to this day.
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Krajobrazy ziemi strzelińskiej
Landscapes of the Strzelin Land

1. Wieża nowoleskiego sanktuarium / Tower of the sanctuary in Nowolesie (fot. J. J. Smarczewski)
2. Kopa Nowoleska to jedno z najwyższych wzniesień malowniczych Wzgórz Strzelińskich / Kopa Nowoleska is one of the
highest elevations of the picturesque Strzelin Hills (fot. J. J. Smarczewski)
3. Nieczynne, zalane kamieniołomy są charakterystycznym elementem ziemi strzelińskiej (kamieniołom w Gęsińcu) /
Inactive, flooded quarries are a typical element of the Strzelin Land (the quarry in Gęsiniec) (fot. J. J. Smarczewski)
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Ziemia strzelińska słynie z wysokiej jakości gleb i rolniczych krajobrazów /
Strzelin region is famous for its high-quality soils and agricultural landscapes (fot. J. J. Smarczewski)
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Zwiedzaj z mobilną aplikacją!
Sightsee with a mobile app!

Planując wyprawę na ziemię strzelińską,
warto skorzystać z bezpłatnej gminnej
aplikacji mobilnej dostępnej w sklepie
Google Play. Turystom aplikacja ułatwi
zwiedzanie atrakcyjnych miejsc i zabytków oraz piesze i rowerowe korzystanie z licznych szlaków turystycznych,
których nie brakuje na pięknej i gościnnej ziemi strzelińskiej. Pobierz bezpłatną aplikację i aktywnie z niej korzystaj. Bądź na bieżąco!
Turyści odwiedzający miasto i gminę Strzelin mogą też skorzystać z bezpłatnej aplikacji Footsteps.

When planning a trip to the Strzelin Land, it is recommended to use the free communal mobile app available in
the Google Play store. The application will make it easier for tourists to visit attractive places and monuments as
well as hike and cycle along numerous tourist trails that are so abundant in the beautiful and hospitable Strzelin
region. Download the free app and start using it now! Stay updated!
Tourists visiting the town and commune of Strzelin can also use the free Footsteps application.
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