Strzegom – granitowe serce Polski
Gmina Strzegom leży w południowo-zachodniej części Polski na obszarze województwa
dolnośląskiego, w powiecie świdnickim, wśród granitowych i bazaltowych wzniesień
nazwanych Wzgórzami Strzegomskimi. Na obszarze gminy znajduje się 16-tysięczne miasto
Strzegom oraz 22 sołectwa. Powierzchnia gminy wynosi 145 km kw., natomiast obrębów
wiejskich 123 km kw. Dobrem naturalnym gminy Strzegom jest granit. Wydobycie, obróbka,
przeróbka granitu i produkcja wszelkiego rodzaju wyrobów kamiennych osiągnęły w gminie
Strzegom standardy światowe, a firmy tu działające zajmują wysokie lokaty w ogólnopolskim
rankingu. W gminie tworzą lokalni rzeźbiarze. W Strzegomiu powstają niezwykłe rzeczy
z kamienia, które przyciągają uwagę swoją niepowtarzalną formą, nowatorskim spojrzeniem
na możliwości kamienia i ekspresją wyrazu.
Gmina Strzegom może poszczycić się wspaniałymi obiektami sportowymi, zabytkami,
będącymi perełkami architektury gotyckiej, a także imprezami kulturalnymi i sportowymi
o charakterze międzynarodowym.
W program kulturalny i sportowy Dolnego Śląska na stałe wpisały się imprezy:
Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Święto Granitu Strzegomskiego, Festiwal Bachowski,
Plener Rzeźby w Kamieniu, Puchar Świata we Wszechstronnym Konkursie Konia
Wierzchowego, Międzynarodowy Turniej Judo im. E. Brzegowego, czy Dożynki Gminne,
Diecezjalne i Dolnośląskie.
Centrum miasta Strzegomia położone jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, w której
znajduje się wiele elementów zaliczanych do obiektów dziedzictwa kulturowego. Największą
atrakcją turystyczną miasta jest kościół pw. św. App. Piotr i Pawła w Strzegomiu – obecnie
Bazylika Mniejsza, jedna z największych gotyckich budowli sakralnych na Dolnym Śląsku.
Ale to nie tylko bazylika stanowi o atrakcyjności Strzegomia jako średniowiecznego miasta.
Wokół kościoła położone są urokliwe małe kościoły gotyckie, a wśród nich unikat na Dolnym
Śląsku – Basteja Obronna pw. św. Antoniego, które zachęcają do zwiedzania i spacerów.
Gmina Strzegom sprzyja turystyce pieszej. Do spędzania czasu na wolnym powietrzu zachęca
Góra Krzyżowa, której częścią jest trasa „Na naszej Górze”. Na wędrówkę warto wybrać się o
każdej porze roku, aby prześledzić zmiany zachodzące w przyrodzie. W całość krajobrazu
gminy Strzegom wkomponowane są liczne wyrobiska po eksploatacji granitu, ich głębokie
niecki wypełnione są czystą wodą, a skalne uskoki porośnięte drzewami i krzewami. Jest to
krajobraz tak wyjątkowy dla analizowanego obszaru i jest on niespotykany w innych rejonach
kraju. Zapraszamy na gościnną Ziemię Strzegomską.

Panorama Strzegomia z Bazyliką Mniejszą

Godne zobaczenia w mieście Strzegom:
 Gotycki kościół św. App. Piotra i Pawła z XIV w., w Strzegomiu będący od 2002 r. Bazyliką Mniejszą.
Bazylika pw. św. App. Piotra i Pawła, której budowę rozpoczęto już ok. 1311 r. należy do największych
i najpiękniejszych budowli gotyckich na Dolnym Śląsku oraz obiektów dziedzictwa kulturowego. Kościół
zbudowano na planie krzyża łacińskiego z granitowego i bazaltowego kamienia łamanego oraz cegły okładanej
piaskowcem. Wnętrze bazyliki jest trójnawowe i pięcioprzęsłowe. Sklepienia naw są typu sieciowego,
gwiaździstego i krzyżowego. Długość nawy środkowej wynosi 76 m, szerokość trzech naw – 26,6 m, wysokość
26,2 m. Warto zwrócić uwagę na unikalne, bogato rzeźbione portale nad bramami wejściowymi. Na dzwonnicy
znajduje się najstarszy – 1318 r. – pracujący dzwon w Polsce. Ufundowany został przez joannitę Przedbora
z Widawy pod Krakowem. Dwa następne pochodzą z 1405 r. i 1424 r. Bazylika jest własnością Parafii
Rzymsko-Katolickiej. Zarówno wnętrze, jak też teren przyległy do tego obiektu są w dużym stopniu
wyremontowane. W 2012 r. Bazylikę Mniejszą w Strzegomiu wpisano na listę Pomników Historii. Wewnątrz
kościoła godne polecenia są: późnogotycka chrzcielnica z XVI w., ambona renesansowa 1592 r., ołtarz św.
Anny, drewno, barok, 1720–25 r., ołtarz Św. Krzyża, drewno, barok, 1740 r., ołtarz szkaplerzny (karmelitański)
z 1725 r., sakramentarium, piaskowiec, gotyk, początek XVI w., duża ilość płyt nagrobnych z XVI – XVII w.

Bazylika Mniejsza

Ołtarz główny

Organy



Komandoria joannitów. Ekspansja rycerskiego zakonu joannitów na ziemie strzegomskie nasiliła się
w XII w. Do Pragi, na Małą Stranę, sprowadził ich król Czech, Władysław I – ok. poł. XII w.
W przypadku Strzegomia ich osadnictwo wynikało z inicjatywy m.in. Imbrama Gniewomirowicza,
kasztelana Ryczyny, który nadał rycerzom pomiędzy 1201 a 1203 r. kościół św. Piotra. Posiadany
majątek, który w XV w. obejmował kilka wsi, młyny wodne, kamienice i inne dobra, sprawił, że ok.
1484 r. wznieśli oni nowy zamek komandorii (w miejsce budynku z 1291 r.), czyli późniejszy dom
parafialny przy ob. Placu Jana Pawła II. Obiekt przebudowano 1704 r. (data na kartuszu portalu).
Założony na rzucie prostokąta, dwukondygnacyjny budynek wykazuje cechy stylowe baroku i
renesansu (bogato zdobiony portal; gzyms wieńczący z tryglifami), zachował się też element XV
wieczny – późnogotycki łuk kotarowy.

Komandoria joannitów, obecna plebania


Kościół św. Barbary. Pochodzi z XIV wieku i początkowo pełnił funkcję synagogi żydowskiej. Jest to
niewielki kościół jednonawowy, trójprzęsłowy ze sklepieniami krzyżowo-żebrowymi i sieciowymi.
W 1454 r. synagoga przejęta została przez katolików i poświęcona św. Barbarze. Wewnątrz warte
uwagi są chrzcielnica z 1500 r., sakramentarium z piaskowca z XIV wieku oraz portal zachodni w stylu
gotyckim z XIV w.

Kościół św. Barbary

Kościół św. Antoniego



Kościół św. Antoniego. Przykładowa budowla gotycka służąca do celów sakralnych i obronnych.
Powstał w XV w. jako basteja obronna przy Bramie Nowej. We wnętrzu ciekawe zworniki sklepienne
z XVI wieku, ołtarz główny z XVIII w. oraz portal do zakrystii w stylu późnego gotyku z XVI w.
Wnętrze nakryte jest sklepieniem kolebkowym z lunetami.



Kaplica św. Jadwigi. Wybudowana została ona w II połowie XIII w., a wyświęcona została w 1268 r.
W 1372 r. pierwsza wzmianka o kaplicy jako kaplicy przyszpitalnej pw. św. Jadwigi. Rok 1460
przyniósł przebudowę, której kaplica zawdzięcza swój dzisiejszy wygląd. W 1819 r. zmieniono funkcję
kaplicy, zmieniając ją w kaplicę pogrzebową. Procedura ta miała swoją przyczynę w tym, iż obok

urządzono nowy cmentarz miejski. Budynek jednonawowy, dwuprzęsłowy. Sakramentarium, zworniki,
oraz wsporniki sklepienia pochodzą z drugiej połowy XV wieku.

Kaplica św. Jadwigi


Dawny zespół klasztoru karmelitów z XV w., kościół pw. Najświętszego Zbawiciela Świata
i Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry Karmel. Wybudowany w 1430 r., następnie w 1729 r.
przebudowany i rozbudowany przez karmelitów. W 1819 r. kolejny raz przebudowany, tym razem
przez ewangelików. W 1997 r. biskup legnicki Tadeusz Rybak powtórnie konsekrował oddany do
użytku po remoncie kościół pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej. Z tego
kościoła pochodzi bogaty ołtarz szkaplerzny obecnie znajdujący się w kościele pw. św. Piotra i Pawła.
Najcenniejszy zabytek pochodzący jeszcze z czasów karmelickich to obraz Świętej Anny Samotrzeć
z córka Marią i dzieciątkiem Jezus, który znajduje się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Kościół
i klasztor pokarmelitański zbudowane zostały w stylu barokowym z częściowo przebudową
protestancką. W 2011 r. zakończono remont kompleksu poklasztornego i przekształcono go
w Centrum Aktywności Społecznej „Karmel”, w którym znalazły siedzibę stowarzyszenia i organizacje
społeczne, Punkt Informacji Turystycznej oraz Izba Tradycji Ziemi Strzegomskiej.

Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela Świata

Były klasztor, obecnie CAS Karmel



Ratusz Miejski. Usytuowany w centralnej części Rynku. Budowla wzniesiona w latach 1858–1860
zwieńczona była attyką. Zniszczona pożarem została przebudowana i nakryta dachem dwuspadowym.
Rozbudowana dla potrzeb administracyjnych wchłonęła sąsiednie budynki. Dziś, jak przed laty jest
siedzibą władz miejskich. W średniowieczu układ rynku wewnętrznego był nieco inny. Pozostała po
nim Wieża Targowa z XIV w.



Wieża Targowa. Pełniąca w średniowieczu rolę Wieży Ratuszowej, z której rozciąga się widok na
panoramę miasta. Jest to jedyna pozostałość dawnego ratusza z XIV w. Jest też jedynym zachowanym
elementem średniowiecznej zabudowy rynku. Po przebudowie w 1533 r. osiągnęła wysokość 26,2 m.
Zwieńczona renesansową balustradą nakryta była hełmem, który po wojnie uległ zniszczeniu. Nowy,
piramidalny wzniesiono w 2000 r. do wys. 31,5 m. Stąd rozlega się piękny widok panoramiczny na
miasto i jego okolice. Zwieńczona szklanym hełmem w kształcie ostrosłupa oraz renesansową
balustradą. Wieża ma wewnątrz zainstalowany dzwon z 1365 r. Wysokość wieży to 35,9 m. Kustoszem
wieży jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzegomskiej.

Wieża Targowa

Ratusz Miejski

 Pręgierz. Inicjatorem pomysłu i projektantem pręgierza był Krzysztof Kaszub, miłośnik historii
Strzegomia. Jest to replika pręgierza, który do końca XIX w. pełnił rolę publicznego wymiaru
sprawiedliwości. Dawne losy pręgierza nie są dokładnie znane. Prawdopodobnie został on zniszczony
lub przeniesiony w związku z przebudową Ratusza. Drugi strzegomski pręgierz pojawia się na rycinach
z XVII w. w miejscu, w którym współcześnie znajduje się pomnik Jana Nepomucena.

Pręgierz


Średniowieczne Mury Obronne z Wieżą Dziobową - fragmenty murów miejskich z końca XIII w.
Obwarowania miejskie zostały wybudowane w latach 1291-1299 z rozkazu księcia Bolka I. Do dzisiaj
zachowały się niewielkie fragmenty w południowej części Starego Miasta nieopodal wiaduktu
kolejowego, wzdłuż estakady kolejowej. Najlepiej zachowanym fragmentem jest element z Basztą
Dziobową z XIV w. w Parku Miejskim. W 2020 roku oddano do użytku basteję obronną usytuowaną
obok estakady kolejowej przylegającą do murów miejskich nieopodal Bazyliki mniejszej.

Basteja wzdłuż murów obronnych

Wieża Dziobowa

Strzegomskie Planty - Park miejski, zwany przez mieszkańców Strzegomskimi Plantami, dzięki modernizacji
przeprowadzonej w 2011 roku zmienił swoje oblicze. W obrębie dawnej fosy miejskiej i murów obronnych,
biegnących obok pomnika księżnej Anny oraz na Skwerze Sybiraków, wykonano granitowe alejki ze
stylizowanymi ławeczkami i lampami oświetleniowymi. Przeprowadzono ciekawe aranżacje zieleni parkowej a
dla najmłodszych wybudowano place zabaw. Tak więc Strzegomskie Planty stały się dla mieszkańców gminy
idealnym miejscem do wypoczynku i rekreacji.

Strzegomskie Planty


Dom Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek – powstanie datuje się na lata 1812-92, obiekt stanowi
własność wyznaniową, stan zachowania bardzo dobry. Znajduje się w Strzegomiu przy ul. Ks. Prałata
Stanisław Siwca. Jest to budynek neogotycki, murowany, licowany cegłą z ceramicznym detalem.
Dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otwory okienne zamknięte łukami odcinkowymi.

Dom Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek


Łaźnie Miejskie zostały otwarte 5 grudnia 1905 r. Były w użytkowaniu Patriotycznego Towarzystwa
Kobiet. Łaźnie były wyposażone w wanny, natryski, saunę oraz kąpiele lecznicze. Z Łaźnią Miejską
połączony był Dom Ludowy. Mieściła się w nim niegdyś Biblioteka Ludowa, czytelnia, szkoła
gospodarstwa wiejskiego oraz kuchnia dla biednych i sala z grami. Obecnie obiekt przy ul. Wojska
Polskiego pełni funkcję usługową i stanowi własność prywatną.

Łaźnie Miejskie



Góra Krzyżowa to najwyższy szczyt Wzgórz Strzegomskich – 354 m n.p.m. Wyrasta stromym,
zwieńczonym skałkami, stożkiem na wschód od Góry św. Jerzego, górując nad Strzegomiem. Stanowi
charakterystyczny akcent w panoramie miasta i okolic, a zarazem najcenniejszy obiekt przyrodniczy
w regionie. Widok ze szczytu obejmuje duży obszar Niziny Śląskiej, Masywu Ślęży, Obniżenia
Podsudeckiego, Góry Sowie, Wałbrzyskie, Kamienne oraz Kaczawskie, a za nimi Karkonosze ze
Śnieżką. W związku ze złożoną budową geologiczną, na Górze Krzyżowej wykształcił się bardzo cenny
zespół roślinności naskalnej i ciepłolubnej, zwłaszcza na bazaltach. Góra Krzyżowa jest popularnym
miejscem spacerów mieszkańców Strzegomia, którzy doceniają jej walory widokowe, uznawane na
jedne z najlepszych na przedgórzu sudeckim.

Krzyż na Górze Krzyżowej

Góra Krzyżowa nocą

Panorama – widok z Góry Krzyżowej

Zobacz również w mieście Strzegom:

Bank, ul. T. Kościuszki w Strzegomiu

Hotel Syrena z restauracją (Syrena)

Kamienny most na Strzegomce – ul. Brzegowa/ Dolna

Budynek byłej Stadniny Koni ul. Kasztelańska

Budynek Poczty ul. T. Kościuszki w Strzegomiu

Hotel Granit – Rynek

Były młyn wodny, ul. Kasztelańska

Pałacyk ul. Brzegowa - Graby

Jeden z krzyży Drogi Krzyżowej biegającej w Strzegomiu

Kamieniołomy Bartsch

Wiatrak młyński

Studnia księżnej Anny – ul. św. Anny

Wzgórze Bazaltowe

Fort na Wzgórzu Szubienicznym (przed remontem)

Piękne sołectwa gminy Strzegom:


Kościół parafialny, pw. Chrystusa Króla w Goczałkowie Dolnym. Pochodzi z XVI w., wpisany do
rejestru zabytków pod nr 1674. Budynek jest murowany, tynkowany z zachowanym tynkowym
neogotyckim detalem ornamentalnym nad otworami okiennymi. Kościół jest jednonawowy
z mniejszym prezbiterium i środkową wieżą. W ścianie prezbiterium zewnętrzna nisza z rzeźbą
Chrystusa Króla. Wzniesiony został jako kościół ewangelicki z inicjatywy barona Ulricha von
Richthofena.

Kościół pw. Chrystusa Króla w Goczałkowie Dolnym


Założenie pałacowe z dwoma folwarkami w Goczałkowie Górnym. W zespole pałacowofolwarcznym znajduje się pałac oraz dwie oficyny mieszkalne, stajnia, obora, stodoła, budynek
gospodarczy, park krajobrazowy. Wszystko zwieńczone jest XIX-wieczną dwuskrzydłową stylizowaną
wicią roślinną bramą wjazdową. Brama znajduje się pomiędzy dwiema oficynami mieszkalnymi. Pałac
był rezydencją barona von Schliewitz. Kilkakrotnie był przebudowywany, a ostatni raz pod koniec XIX
w. Obecnie stanowi własność prywatną i pełni funkcję budynku mieszkalnego. Jest w stanie
zaniedbanym. W listopadzie 2007 r. w pałacu wybuchł pożar. Pożar niemal całkowicie zniszczył
zabytkowy pałac. Park pałacowy z 1879 r., wpisany do rejestru zabytków pod nr 1367/wł.

Założenie pałacowe z dwoma folwarkami w Goczałkowie Górnym



Zespół kościoła parafialnego pw. Świętego Jana Chrzciciela w Jaroszowie. Wpisany do rejestru
zabytków pod nr 939/wł, (Jaroszów). Powstanie kościoła datowane jest na XV w. Murowany z cegły
z ceglanym detalem neogotyckim (szczyty, fryzy, blendy, sterczyny), z zachowaną z pierwotnego
kościoła kamienną gotycką wieżą. Budowla jest jednonawowa z mniejszym prezbiterium,
rozczłonkowana przybudówkami i przyporami. Nieopodal na cmentarzu parafialnym przy murze
cmentarnym znajduje się Mauzoleum rodziny Kasper i Gurlich z początku XX w.

Kościół p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Jaroszowie



Zespół dworu i folwarku, (Jaroszów)

Na terenie Ziemi Strzegomskiej znajduje się 14 krzyży pojednania i 3 kapliczki kamienne.
W gminie Strzegom do dnia dzisiejszego przetrwały dwa krzyże pojednania. Najcenniejszy krzyż
pojednania znajduje się w Stanowicach. Pochodzi on z 1305 r. Jest to największy i najbardziej
masywny krzyż pojednania, jaki odnaleziono nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w całej Europie. Ofiarą
był młynarz ze wsi Stanowice, mordercą zaś zarządca majątku z położonej tuż obok wsi Pasieczna.
Karą była wysoka główszczyzna, którą stanowiło przeszło 12 marek, czyli ówczesna równowartość
dwóch dobrej klasy koni lub tuzina osłów oraz nakaz wystawienia krzyża na miejscu zbrodni.

Krzyż pokutny w Stanowicach

Kapliczka słupowa w Morawie



Kościół filialny pw. św. Piotra i Pawła w Rusku. Zbudowany został około 1239 r. w stylu romańskim.
Później przebudowany dwukrotnie w XVI i XVIII w. Kościół jest murowany, tynkowany, z odcinkowo
zamkniętymi otworami okiennymi i wieżą wspartą uskokową masywną przyporą. Ten orientowany
i jednonawowy kościół ma ciekawe założenie – po obu stronach nawy przy prezbiterium zaplanowano
dwie półkoliste wieże, nadając wnętrzu charakter założenia transeptowego. Obecnie zachowana jest
jedynie wieża północna. Na terenie obiektu znajduje się także zachowana drewniana rzeźba Madonny
z Dzieciątkiem z końca XV w. W zespole kościoła znajduje się zabytkowy mur, którego powstanie
datuje się na ok. XVI w. Mur został zbudowany z nieregularnych ciosów kamiennych i wsparty
zewnętrznymi masywnymi przyporami. Na terenie przykościelnego cmentarza zachował się także
grobowiec rodziny Ullrichów z l. 70/80 XIX w. otoczony ozdobnym metalowym ogrodzeniem.
We wnętrzu znajduje się barokowy ołtarz z drewna polichromowanego oraz barokowa ambona
z drewna złoconego.

Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Rusku

Kościół filialny w Kostrzy p.w. Świętego Krzyża



Kościół filialny w Kostrzy pw. Świętego Krzyża. Wpisany do rejestru zabytków pod nr 1679.
Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1374 r. jest murowany, tynkowany, jednonawowy z prosto
zamkniętym prezbiterium, do którego dobudowana jest tej samej wysokości kaplica i zakrystia. Kościół
ma również osiową wieżę z tak zwanym „cebulastym” hełmem i charakter gotycki. Najcenniejszym
elementem jest ambona z 1585 r.



Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy w Olszanach. Wpisany do rejestru zabytków pod nr 1043.
Kościół wzniesiono w XIV w., a w XV w. został on rozbudowany. Murowany, tynkowany,
o rozczłonkowanej i zróżnicowanej bryle. Jest to obiekt jednonawowy ze sklepionym prezbiterium.
Zachowane wyposażenie barkowe (ambona, ołtarz główny) i organy z końca XIX wieku. Na terenie
obiektu znajduje dobrze zachowany mur z kamieni polnych i otoczaków zwieńczony XIX-wieczną
bramą z prętów.

Kościół pw. Świętej Trójcy w Olszanach

Kościół pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Rogoźnicy



Kościół filialny pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Rogoźnicy. Pierwsza wzmianka o tej budowli
sakralnej pochodzi z roku 1291. Ołtarz główny z XVII w., liczne epitafia i nagrobki z piaskowca z lat
1558-1677. Obiekt jest murowany, jednonawowy z wieżą i prostokątnym prezbiterium oraz
sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Barokowy hełm wieży pokryty został blachą. Na ścianach szereg
nagrobków z lat 1558-1600, a we wnętrzu późnorenesansowy ołtarz z początku XVII w. W zespole
kościoła znajduje się mur, który również znajduje się w złym stanie. Od zewnątrz znajdują się
wmurowane płyty nagrobne z XVI-XVIII w.



Kościół ewangelicki (pw. Matki Boskiej Różańcowej) w Rogoźnicy. Powstanie datowane na 1872 r.
Neogotycki kościół jest budową jednonawową, murowaną z kamienia z ceramicznym detalem na rzucie
krzyża łacińskiego. Obiekt posiada wieżę flankowaną przez małe wieżyczki, a ściany wieży wieńczą
trójkątne szczyty. Wewnątrz neogotyckie wyposażenie z okresu budowy. W bezpośredniej bliskości
kościoła znajduje się także cmentarz ewangelicki z lat 70. XIX w. Nowsza część cmentarza oddzielona
jest neogotyckim murem ceglanym. W zespole kościoła znajduje się także zabytkowa dwuskrzydłowa
metalowa brama zawieszona na czworobocznych masywnych murowanych i tynkowanych słupkach
oraz mauzoleum. Mauzoleum pochodzi z początku XX w., jest zaniedbane. Posiada zachowaną
oryginalną stolarkę drzwi i kratę w nadświetlu. W bardzo dobrym stanie za to zachowana jest brama
przy mauzoleum. Datuje się, że powstała w 1872 r. (neogotyk).

Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej

Mauzoleum w Rogoźnicy



Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stanowicach. Datuje się, że obiekt powstał
ok. poł. XVIII w. Kościół jest murowany z cegły, tynkowany, na kamiennej podmurówce,
z tynkowanym detalem architektonicznym, zbudowany na rzucie krzyża łacińskiego. Kościół jest
jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą i wieżą wkomponowaną w falistą fasadę,
zamkniętą barokowym szczytem. Na uwagę zasługuje baniasty hełm wieży z latarnią kryty miedzianą
blachą. Wewnątrz kościoła zachowany został późnobarokowy ołtarz z drugiej poł. XVIII w.

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stanowicach
Pałac w Stanowicach. Powstał ok. poł. XIX w. Forma własności to współwłasność, obecnie pałac nie
jest użytkowany. Stan zachowania dobry. Pałac jest budynkiem wolnostojącym z bogatym tynkowanym
detalem architektonicznym o formach eklektycznych. Obiekt jest dwukondygnacyjny z użytkowym
poddaszem, po renowacji. W skład zespołu pałacowo-folwarcznego wchodzą także bramy wjazdowe i
są w złym stanie. Ogrodzenie, spichlerz, dom mieszkalny, stodoła są w podobnym stanie.

Pałac w Stanowicach


Odrestaurowana brama wjazdowa II

Pałac w Morawie. W 1864 r. rodzina von Kramsta zbudowała w tym miejscu pałac z obiektami
gospodarczymi. Obiekt został zaprojektowany w dwóch stylach: neorenesansowym i
neoklasycystycznym. Pałac jest trójkondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym. Założenie jest
murowane głównie z cegły i powstało na planie rzutu prostokąta. Od strony wschodniej znajduje się
czworoboczna wieża, górująca nad resztą zabytku. Najbardziej cenną elewacją jest strona południowa,
dwunastoosiowa z trójosiowym ryzalitem, gdzie mieści się balkon, wsparty na czterech filarach w stylu
korynckim. Dookoła jest piękny park z jeziorkiem o powierzchni prawie 1 ha, a na wschód od pałacu
założono 22-hektarowy park angielski. Po wojnie założenie folwarczno – pałacowe pełniło różne
funkcje. Dziś w pałacu w Morawie mieści się siedziba Fundacji św. Jadwigi, która prowadzi tu
charytatywne przedszkole oraz działalność edukacyjną.

Pałac w Morawie

Pałac w Morawie



Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy – Były Niemiecki Obóz Koncentracyjny i
Zagłady. Obóz powstał w sierpniu 1940 r. jako filia KL Sachsenhausen, której więźniowie
przeznaczeni byli do pracy w miejscowym kamieniołomie granitu. Pierwszy transport przybył tam 2
sierpnia 1940 r. 1 maja 1941 roku Arbeitslager Gross-Rosen uzyskał status samodzielnego obozu
koncentracyjnego. Ogółem przez obóz Gross-Rosen (obóz macierzysty i jego filie) przeszło około 125
000 więźniów. Szacunkowa liczba ofiar obozu Gross-Rosen wynosi około 40 tys..

Brama wjazdowa do muzeum

Zdjęcie lotnicze

Mauzoleum w obozie

Zobacz również w Gminie Strzegom:

Bartoszówek - aleja dębowa przy sosie Strzegom - Lusina

Pałac w Granicy

Goczałków Górny: zespół pałacowo folwarczny

Żółkiewka - wiatrak, dawny dwór

Żelazów: pałac i park

Olszany - brama wjazdowa do parku pałacowego z XVIII w.

Pomniki
W gminie Strzegom wzniesiono wiele pomników po I wojnie światowej, upamiętniających poległych
w latach 1914 – 1918 mieszkańców tych terenów, większość z nich wykonana była w granicie.
W Stanowicach zachował się fragment miejsca pamięci, będący półkolistym, kamiennym murem,
jednak obelisk z inskrypcją nie istnieje. Pomnik w formie obelisku na niskim, kamiennym cokole,
z kompletną inskrypcją i płaskorzeźbionym hełmem znajduje się w Goczałkowie Górnym. Wydaje się,
że pomnik w Olszanach, dedykowany bojownikom o wyzwolenie ziemi dolnośląskiej, może być
adaptacją wcześniejszego, niemieckiego obelisku z ok. 1919 r., nie ma jednak co do tego pewności.
Proste obeliski z tablicami inskrypcyjnymi znajdowały się też w Rusku, Granicy (z płaskorzeźbionymi
panopliami w zwieńczeniu), Żółkiewce (na Górze Brechelsberg) oraz w Goczałkowie (z rzeźbą orła
z rozłożonymi skrzydłami w zwieńczeniu).

Pomnik św. Jana Nepomucena, Rynek

Pomnik Księżnej Anny – Strzegomskie Planty

Pomnik św. Jana Nepomucena przy bazylice

Pomnik poświęcony mieszkańcom Grabów

Obelisk upamiętniający bitwę pod Dobromierzem i Strzegomiem Nekropolia żołnierzy niemieckich (ul. Olszowa)

Pomnik Jana Pawła II przy bazylice

Pomnik Paderewskiego ul. I. J. Paderewskiego

Pomnik 1050. rocznicy Chrztu Polski, ul. Kasztelańska

Pomnik Trójcy Świętej przy bazylice

Jan Himilsbach - Rynek

Pomnik Matki Sybiraczki, Skwer Sybiraków

Pomnik Żołnierzy Niezłomnych - Planty

Rzeźba Granitowe Serce Polski – Rynek

Pomnik Ofiar Niemieckiego Reżimu Nazistowskiego w Grabach

Herb Strzegomia - Aleja Rzeźb

ALEJA RZEŹB – Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu

Zabytki przemysłu i techniki oraz architektura obronna
W średniowieczu Strzegom słynął z piwowarstwa, wiadomo też, że już w XV w. znajdował się na
Przedmieściu Świdnickim młyn, na obrzeżach – cegielnia, zaś w Stanowicach – folusz sukienników
strzegomskich. Sukiennictwo nie mogło jednak na skutek warunków naturalnych rozwinąć się w
okresie późniejszym. Dominującą gałęzią stało się wydobycie surowców naturalnych. W Strzegomiu
pozostał jedynie ciekawy przykład infrastruktury miejskiej – kamienna studnia przy ul. Św. Anny.
Odkryta w 1999 r. datowana jest na XIV – XV w. Wykonano ją z łamanego bazaltu i granitu.
W XIX wieku: pojawiły się budynki przemysłowe. Na terenie wsi w większości były to obiekty
związane z przemysłem rolno-spożywczym oraz z gospodarką wodną i wiatrową.
Rolniczy charakter ziem gminy Strzegom przywołują obecnie: dom z młynem wodnym w Skarżycach
(nr 13) z ok. 1880 r. Jest to budynek na rzucie prostokąta, ze śladami dawnej dekoracji (trójkątne
naczółki otworów okiennych, zachowane szczątkowo). Nie zachowały się w nim żadne urządzenia
młyńskie. Natomiast wiatrak Holender w Żółkiewce (nr 62), z roku 1867, z budynkiem mieszkalnym

i magazynem stanowi jeden z niewielu tego typu obiektów zachowanych nie tylko w skali regionu, ale
i kraju.
Ziemia strzegomska miała jednak inną gałąź przemysłu, która po dziś dzień funkcjonuje –
kamieniołomy granitu, bazaltu i iłów, w krajobrazie obecne pod postacią odkrywkowych wyrobisk
z towarzyszącą im infrastrukturą, czyli przemysł skalny. Wśród nich najcenniejszy pozostaje
kamieniołom Gross–Rosen. Zachowała się oficyna wyrobiska (w zupełnej ruinie), fundamenty
dźwignic liniowo – torowych oraz dawny budynek laboratorium. Z całą pewnością na uwagę
zasługują funkcje poszczególnych elementów infrastruktury, w tym zakład energetyczny w Rusku –
w miejscowości z trzech stron otoczonej wyrobiskami gliny. Jest to średniej wielkości zespół z ok.
1920 r. odznaczający się rzadką na terenie osad wiejskich modernistyczną architekturą. Rozwój
kamieniołomów i kopalni odkrywkowych wiązał się z powstaniem i rozbudową infrastruktury
kolejowej.

Rusko nr 9, zakład energetyczny

Dworzec kolejowy w Strzegomiu

Goczałków, pozostałości dawnej cukrowni

Strzegom – młyn przemysłowy

Kopalnie granitu w Gminie Strzegom

Kopalnie granitu w Gminie Strzegom

Cmentarze
W gminie zachowało się sporo cmentarzy, które podzielić można na nadal użytkowane
i porzucone po II wojnie światowej. W pierwszej grupie znajdują się m.in. przedwojenne
nekropolie ewangelickie pochodzące z połowy bądź końca XIX w. (obecnie są to cmentarze
parafialne bądź komunalne w Goczałkowie, w Kostrzy przy ul. Kościuszki, Międzyrzeczu,
Jaroszowie, Rogoźnicy, Rusku, Olszanach i Stanowicach). Kolejne mają rodowód jeszcze
średniowieczny, znajdowały się wokół kościoła (cmentarze przykościelne): Jaroszów (z XIV
w., z zachowaną XX wieczną bramą i murem wokół cmentarza), Rusko (posiada kamienny
mur, na cmentarzu znajduje się kilka nagrobków). Cmentarz w Rogoźnicy z XIII w.
zapełniają nowe nagrobki. W Tomkowicach zlokalizowany jest nadal spełniający swą rolę
cmentarz ewangelicki, przykościelny z 2 pol. XIX w., otoczony murem kamienno –
ceglanym.

W drugiej grupie znajdują się cmentarze ewangelickie po wojnie nieużytkowane. Wśród nich
opuszczona nekropolia w Morawie z końca XIX w. z murowaną kaplicą, w Goczałkowie
Górnym z ok. 1918 r., w Olszanach, Rogoźnicy z 1850 r.

Olszany - cmentarz ewangelicki

Morawa, mur cmentarza ewangelickiego

Po 1817 r., kiedy zakazano dalszych pochówków na cmentarzu przy kościele pw. św. Piotra i
Pawła w Strzegomiu, poczęły się rozwijać nowe nekropolie miejskie. Niektóre z nich miały
rodowód średniowieczny. Wśród użytkowanych zabytkowych przestrzeni wymienić można
cmentarze komunalne przy ul. Olszowej 2 z 3 ćw. XIX w., z kaplicą cmentarną nawiązującą
do form neogotyku, choć otynkowaną, czy dawny cmentarz ewangelicki z zachowanym
starodrzewiem i ogrodzeniem z przełomu XIX i XX w. Zamknięty jest cmentarz ewangelicki
przy ul. Szarych Szeregów. Zachował się okalający go mur.

Cmentarz św. Mikołaja w Strzegomiu

Jednym z ciekawszych obiektów jest cmentarz św. Mikołaja przy ul. Świdnickiej, posiadający
rodowód jeszcze średniowieczny, z zachowanymi przedwojennymi nagrobkami i
neogotyckim mauzoleum Friedricha Bartscha z 1840 r. Obiekt jest murowany z bloków
kamienia. Masywna kubiczna forma, a w oknach kraty ozdobione motywem krzyża
żelaznego. Cmentarz powstał w początkach XX w., stanowi własność komunalną.

Mauzoleum Friedricha Bartscha

Przy ul. św. Jadwigi oddano do użytku w 1815 r. nekropolię żydowską, na której zachowały
się nagrobki i macewy bardzo niegdyś aktywnej na terenie Strzegomia Gminy Żydowskiej.

Nekropolia żydowska

