GMINA STRZEGOM – szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe
Gmina Strzegom nazywana również Ziemią Strzegomską leży w północnej części obecnego pow.
świdnickiego. Powierzchnia wynosi 144 km2. Jest to teren lekko pofałdowany
z charakterystycznym trójczłonowym wzniesieniem (Góra Krzyżowa-358 m n.p.m., Św. Jerzego
i góra Bazaltowa, zwana dawniej Szeroką) będącym najwyższym punktem w paśmie Wzgórz
Strzegomskich. Przez gminę przepływa rzeka Strzegomka o długości 81,2 km (dopływ rzeki
Bystrzycy), do której wlewają swe wody liczne potoki i strumienie. Ziemia Strzegomska leży na
płycie granitowej będącej częścią masywu geologicznego rozciągającego się od Strzegomia
do Sobótki. Oprócz granitu stanowiącego największe bogactwo naturalne gminy, także bazalt i glinki
kaolinowe eksploatowane są na skalę przemysłową.
Strzegom obecnie liczy 15,6 tys. mieszkańców, a w 22 wioskach gminy zamieszkuje ponad 9,5 tys.
Wielkością i częściowym uprzemysłowieniem wyróżniają się wsie Jaroszów, Stanowice, Goczałków i
Rogoźnica.

Mapa Gminy Strzegom

I. „Szlak Kamienia - Strzegom” - Miejska Trasa Turystyczna

Projekt "Szlak Kamienia" realizowany jest wraz z partnerami z Republiki Czeskiej i Polski,
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt geograficznie łączy 2 ważne
miasta w północnej części Województwa Kralowohradeckiego (Hořice, Dvur Kralove nad Labem)
z 3 miejscowościami południowej części Dolnego Śląska (Dobromierz, Świdnica, Strzegom).
Wszystkie te gminy są częścią „Szlaku Kamienia”, który promuje i tematycznie łączy dwa
przygraniczne regiony – Okolice Karkonoszy i Dolny Śląsk. Projekt oferuje turystom sieć tras
edukacyjno-poznawczych, które łączy jedna idea: kamień. Wycieczki krajoznawcze na „Szlaku
Kamienia” w dużym stopniu wykorzystują istniejące trasy i przystanki, poszerzają informacje dla
turystów (znaki informacyjne, kody QR dotyczące zabytków, odpoczynku itp.) Wybrane zabytki
zostały jednocześnie odrestaurowane. Część kamiennych ścieżek tworzy trasy przystosowane dla osób
niepełnosprawnych, a także dla rowerzystów, kierowców i pieszych. W ramach ścieżek edukacyjnych,
turyści zaznajomią się z kamieniołomami, kamiennymi zabytkami z przeszłości, ale również z czasów
obecnych.

Wycieczka turystyczna po Szlaku Kamienia w Strzegomiu, zawiera łącznie 13 miejsc stanowiących
kamienne dziedzictwo kulturalne Ziemi Strzegomskiej:
1. „Aleja Rzeźby w kamieniu”;
2. Kościół Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry Karmel
oraz Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” (Punkt Informacji Turystycznej);
3. Wieża Dziobowa;
4. Pomnik księżnej Anny, Strzegomskie Planty i Mury Obronne;
5. Wieża Targowa;
6. Ratusz Miejski;
7. Pomnik świętego Jana Nepomucena;
8. Kamienna studnia przy ul. Świętej Anny;
9. Kościół świętej Barbary;
10. Bazylika Mniejsza świętych Apostołów Piotra i Pawła;
11. Kaplica świętego Antoniego;
12. Kamieniołomy Barcz;
13. Góra Krzyżowa.
Przy każdym z miejsc strzegomskiej drogi kamienia znajduje się czterojęzyczna tablica informująca,
że znajdujemy się na trasie „Szlak Kamienia”.
Tablice, poza mapą obrazującą trasę, informuje nas o ciekawych miejscach związanych z kamiennymi
ciekawostkami. Na każdej z tablic zamieszczony jest kod QR, po wprowadzeniu którego będziemy
mogli rozszerzyć naszą wiedzę o idei „Szlaku Kamienia”, Alei Rzeźb i znajdującej się na niej
ekspozycji.
1) „Aleja Rzeźby w Kamieniu”.
Naszą wycieczkę rozpoczynamy wjeżdżając do Strzegomia od strony Wrocławia. Zaraz za Stacją
kolejową Strzegom Główny w kierunku centrum miasta, a konkretnie do skrzyżowania z ul.
Dworcową, prowadzi „Aleja Rzeźby w Kamieniu”. Nowoutworzona aleja spacerowa rozpoczyna i
kończy się miejscami parkingowymi dla zmotoryzowanych turystów. Na dwóch parkingach znajdują
się trójjęzyczne tablice informujące (2 sztuki), że znajdujemy się na trasie „Szlak Kamienia”.
Sama Aleja Rzeźby w Kamieniu stanowi miejsce spacerów po kamiennych alejkach z miejscami do
odpoczynku. Na okalających ją skwerkach eksponowane są rzeźby powstałe podczas Plenerów
Rzeźbiarskich, odbywających się co dwa lata, na przemian w Strzegomiu i Horicach.
Zagospodarowana została ogólnodostępna przestrzeń miejska, poprzez stworzenie stałego miejsca dla
eskpozycji rzeźb w następującym zakresie: nawierzchnia z kostki granitowej, postumenty, oświetlenie,
monitoring, mała architektura (np. ławki, kosze, stojaki na rowery), fontanna, zdroje uliczne,
zagospodarowanie zieleni.
2) Kościół Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry Karmel, centrum
Aktywności Społecznej „Karmel“ (Punkt Iinformacji Turystycznej)

Kościół klasztorny pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry
Karmel. Kościół wzniesiono w roku 1430 jako dwunawową świątynię przyklasztorną Karmelitów.
Użytkowana przez nich do roku 1539, prawie całkowicie zburzona podczas oblężenia Szwedów w
roku 1640. Ponownie odbudowana przez Karmelitów w latach 1704 – 1720. Użytkowana przez zakon
do roku 1810. Po sekularyzacji w 1813 r. został przekazany ewangelikom. Nabożeństwa ewangelickie
odprawiane były do 1957 r. Po latach nieużytkowania i dewastacji w 1989 przekazana w użytkowanie
Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej, gdzie na krótki okres zorganizowano Muzeum ziemi
Strzegomskiej. W roku 1997 przejęła go parafia katolicka pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i
Matki Boskiej Szkaplerznej. Świątynia, przylegająca do klasztoru, jest obecnie jednonawowa, z
ośmioboczną wieżą od wschodu, krytą hełmem barokowym. Wewnątrz zachowały się empory
okalające nawę, typowe dla świątyń ewangelickich. Elewacje boczne umocniono szkarpami. Fasadę,
zlokalizowaną od zachodu, przyozdabiają ostrołukowe, smukłe okna oraz trójkątny szczyt. Środkowa
oś jest nieznacznie wyodrębniona poza lico muru. Jej najbardziej charakterystycznym elementem jest
portal wykonany z piaskowca, ze sceną koronacji Najświętszej Marii Panny w tympanonie i
umieszczonymi pod nią – tarczami herbowymi ze strzegomskimi symbolami: kluczem i mieczem.
Obok znajdują się lew czeski, orzeł śląski, całość zdobiona jest dwoma sterczynami.
Klasztor (obecnie Centrum Aktywności Społecznej „Karmel”) Pierwszy na Śląsku klasztor
karmelitów wraz ze świątynią założony został w roku 1382 za zgodą króla Czech Wacława V w
Strzegomiu, na przedmieściu, przy Bramie Świdnickiej. Zajmowali go karmelici z konwentu
praskiego. Już w 1428 r. został jednak zburzony w obawie przed husytami. Nową świątynię
wzniesiono przy Bramie Jaworskiej w stylu późnogotyckim w roku 1430, jako budulca używając
kamienia. Opuszczony w 1539 r., zniszczony w 1640 r. w czasie oblężenia Szwedów . Nowy klasztor
zaczęto wznosić w tym samym miejscu w latach 1704-1720 już o barkowej elewacji. Skrzydła
klasztorne, przybudowane do korpusu Kościoła, tworzą wewnętrzny dziedziniec – klasztorny
wirydarz. Wnętrza zachowały pierwotny układ z czytelnym krużgankiem, obiegającym wirydarz.
Obiekt jest murowany, sklepienia są kamienno – ceglane. Powierzchnia zabudowy – 837,8m2, a
łączna kubatura – 7 185,0 m3. W latach powojennych pełnił różnorakie funkcje ulegając stopniowej
dewastacji. W roku 2011 zakończona została przebudowa budynku poklasztornego. Obecnie znajduje
się tam Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” pełniące funkcje kulturalne i społeczne. Swoje
siedziby ma tu 30 orgaznizacji NGO z terenu Gminy Strzegom, Punkt Informacji Turystycznej, a
także lokalne „muzeum” – Izba Tradycji Ziemi Strzegomskiej.
W ramach projektu „Szlak Kamienia” w budynku „Karmelu” znajduje się czesko-polskie
multimedialne centrum informacji o Szlaku Kamienia i jego atrakcjach udostępnione dla turystów,
umożliwiające wirtualny spacer po szlaku kamienia i kontakt z przez Internet z bliźniaczą salą w
Horicach z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Multimedialne centrum oferuje serwis
informacyjny o Szlaku Kamienia (dystrybucja materiałów, wyświetlanie spotu, możliwość zadania
pytań). Częścią centrum jest również czesko-polskie pomieszczenie, w którym znajduje się
nowoczesne multimedialne wyposażenie umożliwiające interaktywne zaangażowanie odwiedzających
podczas zwiedzania. Pomieszczenie służy również do kolejnych polsko – czeskich działań
podejmowanych w ramach mikroprojektu pomiędzy Hořicami a Strzegomiem ( szkoły, klastry,
stowarzyszenia kulturalne).
3) Wieża Dziobowa.
Wieża dziobowa, dawniej zwana Wieżą Ptasią (Wróblą), jedna z licznych baszt w pasie muirów
obronnych. Wzniesiona w latach 1292-1299 jako czworoboczny wykusz otwarty od strony miasta.
Początkowo wysokości 8-10 m na równi z murami miejskimi. Po najeździe hustytów wieżę
przebudowano, podwyższając ją do 27 m (1378). Nadbudowa na rzucie ośmioboku. Dach
ośmiopołaciowy, najpierw kryty gontem, następnie pokryciem ceramicznym. W dachu wymurowano
cztery poddaszowe okna, stanowiące punkty obserwacyjne i otwory strzelnicze. W wieku XIX na
parterze zamurowano łuk, pozostawiając otwory wejściowe.

4) Pomnik księżnej Anny, Strzegomskie Planty i Mury Obrone.
Pomnik Księżnej Anny wzniesiony w roku 2007 w 765 rocznicę nadania praw miejskich dla miasta
Strzegomia. Z inicjatywą postawienia pomnika księżnej Anny wystąpiło Towarzystwo Miłośników
Ziemi Strzegomskiej. Pomnik wg projektu Amandy Rożańskiej – honorowego Obywatela Strzegomia
wykonał strzegomski artysta-rzeźbiarz Adam Ratkowski.
Księżna Anna, regentka po tragicznie zabitym w bitwie pod Legnicą księciu piastowskim Henryku II
Pobożnym, realizując swe zamierzenia polityczne i gospodarcze w księstwie Śląskim, w roku 1242
nadała prawo lokacji dla grodu kasztelańskiego Strzegomia. Tym samym umożliwiła aby ówcześni
Strzegomianie mogli zgodnie z prawem i trendem europejskim, powołać swój samorząd. Tak też się
stało i do dnia dzisiejszego prawo samorządu obowiązuje w naszym mieście. Dzisiejsze władze
ustawodawcze i wykonawcze są emanacją aktu sprzed 776 lat (2018), którego dokonała księżna Anna
z królewskiego rodu Przemyślidów czeskich.
Mury obronne poczatki murów obronnych historycy wiążą z księciem Bolkiem I świdnickiem,
Henrykiem V i zakonem Joannitów. Wznoszenie murów rozpoczęli joannici w 1291 na polecenie
księcia Henryka V, a ukończono je w 1299, za panowania Bolka I. W tym też roku brat Henryk, były
komtur joannitów poświadczył, że wybudował całe mury.
Mury wzniesiono z lokalnego bazaltu, z prostokątnymi łupinowymi basztami. Miasto posiadało pięc
bram: świdnicką, Jaworską, Wrocławską (Wittiga), Grabińską oraz Nową. Zewnętrzny obwód murów
powstał w 1454 r. Stworzył on obszar międzymurza - Zwinger szeroki na ok. 12 m. W tym też czasie
poszerzono fosę miejską, jej szerokość wynosiła ok. 28 m. W 1475 r., za zgodą króla Węgier Macieja
Korwina, wzniesiono niewielkie basteje, przebudowano stare bramy i pierwotne baszty. Po
zniszczeniach wojennych w 1683 r. mury miejskie i umocnienia odbudowano, zaś rozbiórkę
rozpoczęto w 1748 r., choć najintensywniejszy front robót miał miejsce w latach 1823-43, już po
wojnach napoleońskich.
Strzegomskie Planty powstały w miejscu dawnych umocnień i fortyfikacji w latach 1810 – 1864.
Dzięki modernizacji przeprowadzonej w 2011 roku, park miejski, zwany przez mieszkańców
Strzegomskimi Plantami, 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.
5) Wieża Targowa;
Stanowi pozostałość po średniowiecznym układzie rynku Strzegomia, wybudowana w XIV wieku.
Wieża pełniła funkcje ratuszową i handlową – znajdowała się tu siedziba wójta oraz areszt, a także
archiwum i magazyny dla sukiennic. W 1533 roku wieża została przebudowana, osiągając wysokość
ponad 26 metrów. Na platformie widokowej tuż pod hełmem zamontowano renesansowa
piaskowcową balustradę z uproszczonym kartuszem herbowym Strzegomia, który podtrzymują
meluzyny. Widnieje na nim rok 1618. Wieża wielokrotnie przechodziła remonty, min. w 1672, 1747,
1881. W 1910 dokonano remontu trzech zegarów. II wojna światowa odbiła swoje piętno na wieży. W
marcu 1946 r. ostrzał artyleryjski uszkodził konstrukcję renesansowego hełmu, który po wojnie
zdemontowano. W 1946 r. w niewyjaśnionych okolicznościach wykradziono mechanizm zegarowy i
sygnaturkę dzwonu starego Ratusza. Do 1946 r. na Wieży Targowej wisiały dwa dzwony. Pozostał z
nich jeden, prawdopodobnie przeniesiony z klasztoru benedyktynek, którego majątek po sekularyzacji
w roku 1810 dóbr kościelnych – został rozsprzedany. Na dzwonie tym widnieje inskrypcja w łacinie:
„Roku Pańskiego 1365 na chwałę Bożą dzwon ten odlano i sześć dni po świętej Małgorzacie
zawieszono”.

Wieża Targowa nie była użytkowana aż do roku 1989. W tym roku przystąpiono do remontu
generalnego, który trwał do 1999 r. W 2000 roku wieżę nakryto piramidalnym szklanym hełmem,
zwiększającym wysokość wieży do prawie 32 m. Wieża targowa stanowi doskonały punkt widokowy
na piękną panoramę miasta.
Od września 1999 r. do chwili obecnej, gospodarzami Wieży Targowej jest Towarzystwo Miłośników
Ziemi Strzegomskiej, organizując w jej wnętrzu wystawy związane z historią Strzegomia.
6) Ratusz Miejski.
Ratusz w Strzegomiu został przebudowany w XIX w. Pozostałością średniowiecznej budowli jest
wieża targowa z XIV w., niegdyś będąca częścią ratusza. Mieścił się w niej areszt, archiwum i
siedziba wójta. Obiekt został rozbudowany w XVI w. kiedy osiągnął wysokość 26,2 m.
Nowy ratusz, istniejący do dziś, zaprojektował natomiast Karl Lüdecke w latach 1858-1860, nadając
budowli neogotyckiego rysu. Budowla zwieńczona była attyką. Ratusz usytuowany jest w centralnej
części Rynku w Strzegomiu. Zniszczony pożarem, w 1940 roku został przebudowany i nakryty
dachem dwuspadowym. Rozbudowany dla potrzeb administracyjnych wchłonął sąsiednie budynki.
Jest to budynek czterokondygnacyjny (pierwotnie trójkondygnacyjny), osadzony na rzucie prostokąta,
niegdyś z dwukondygnacyjnym wykuszem na osi fasady, ponad rozbudowanym portykiem wejścia
głównego. Po II wojnie światowej obiekt został odbudowany z zatarciem wielu pierwotnych
elementów dekoracyjnych, w tym krenelażowej balustrady w zwieńczeniu, arkadowego zamknięcia
płycin elewacji, wykuszowych wieżyczek narożnych czy trójkątnej ścianki szczytowej w zwieńczeniu
wykusza osiowego. Zmieniono też kształt otworów okiennych, dodano boniowanie w obrębie elewacji
przyziemia. Dziś, jak przed laty jest siedzibą władz miejskich.
7) Pomnik świętego Jana Nepomucena.
Figura Jana Nepomucena z 1735 roku, ufundowana przez rodzinę Nimptschów z Olszan. Przedstawia
postać stojącą w kontrapoście w kanonicznym stroju adorującą krzyż. Rzeźba wykonana jest z
piaskowca, ustawiona na barokowym cokole. W Gminie Strzegom zlokalizowanych jest kilka rzeźb
Jana Nepomucena, bardzo typowych dla obszaru Dolnego Śląska. W Olszanach przy kościele
parafialnym Świętej Trójcy znajduje się kamienny posąg świętego na wysokim, boniowanym cokole.
Kolejne dwie figury zlokalizowane są w Strzegomiu, – przy zachodniej fasadzie bazyliki śśw. Piotra i
Pawła, a także w kościele parafialnym w Jaroszowie.
8) Kamienna studnia przy ul. Świętej Anny.
Przybliżając historię studni przy ul. Św. Anny wróćmy do roku 1999. Wtedy to podczas prac
układania nowej nawierzchni na ul. Kościelnej pracownicy odsłonili starą studnię. Duża płyta
żelbetowa zasłaniająca otwór studzienny, położona nie wiadomo kiedy, została odsunięta i zdumionym oczom robotników ukazała się głęboka i szeroka studnia.
Badania konserwatorskie i archeologiczne wstępnie oszacowały datowanie studni to XIV lub XV
wiek. Dokładne oględziny i pomiary przeprowadzone na całej głębokości studni wykazały, że
cembrowina ma nieregularny kształt koła. Na poziomie ulicy mierząc po krzyżu średnica wynosi 2m. i
1,8 m., natomiast przy lustrze wody 1,7 m. Odległość od poziomu ulicy do wody - 12 m., a głębokość
wody - 2,5 m. (Dane dotyczące poziomu lustra wody pochodzą z roku 1999, niestety w roku 2015
poziom wody w studni wynosi ok. 15 cm.). Całość zbudowana z łamanego kamienia bazaltowego i
granitowego.
Tak ważne odkrycie spowodowało, że w tym samym roku podjęto decyzję o zachowaniu i
odrestaurowaniu studni „Księżnej Anny". Studnie po raz pierwszy po wojnie wyczyszczono,
odrestaurowano cembrowinę i dobudowano kamienny otok. Tym samym miasto odzyskało jeszcze
jeden zachowany w bardzo dobrym stanie zabytek kultury materialnej.

9) Kościół świętej Barbary w Strzegomiu / Bożnica.
Świątynia ma rodowód średniowieczny – powstała w XIV w. jako synagoga żydowska. Funkcję swą
spełniała do 1456 r., następnie została przebudowana na potrzeby katolików, użytkujących obiekt od
1463 r. Budowla została zniszczona w trakcie działań wojny 30 – letniej i odbudowana w 1650 r. i
restaurowana w 1870 r. Wykazuje cechy późnogotyckie.
Kościół jest jednonawowy, murowany z kamienia, z prezbiterium zakończonym trójbocznie.
W naroże fasady wpisana jest sygnaturka kryta strzelistym dachem. Wewnątrz nawa sklepiona jest
krzyżowo, w prezbiterium pojawia się sklepienie sieciowe.
W Kościele św. Barbary w Strzegomiu zachowały się w ścianach prezbiterium kamienne sedilia,
gotyckie sakramentarium. Z okresu renesansu zachowała się kamienna chrzcielnica z ok 1500 roku.
10) Bazylika Mniejsza świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Kościół ten jest niewątpliwie najokazalszym i najcenniejszym zabytkiem gminy Strzegom. Budowę
kościoła rozpoczęto w roku 1253 przez zakon Joannitów. Za czas ukończenia budowy przyjmuje się
przełom XIV i XV w. Kościół zbudowano na planie krzyża łacińskiego. Wykonano go z miejscowego
bazaltu, granitu, piaskowca, z kamienia łamanego oraz z cegły z bogatym detalem piaskowcowym.
Budowla jest 3-nawowa, 5-przęsłowa z transeptem, sklepienie ma gwiaździste, sieciowe, krzyżowe,
bardzo rzadkie sklepienie kryształowe oraz sklepienie w kształcie krzyża zakonu joannitów. Budowla
opięta jest skarpami, z łukami oporowymi wyprowadzonymi nad nawami bocznymi. Długość nawy
środkowej wynosi 76 metrów, szerokość trzech naw – 26,6 metry, wysokość – 26,2 metry.
W XIII w. znajdowała się w tym miejscu mniejsza świątynia, którą w wieku kolejnym zakonnicy
postanowili powiększyć. W latach 1335 – 70 powstał korpus nawowy ze sklepieniami naw bocznych,
następnie w kolejnych latach mury obwodowe transeptu i prezbiterium. W II połowie XV w.
dobudowane zostały sklepienia nawy głównej a w 1522 roku wieża południowa i empora muzyczna.
Orientowana, trójnawowa, na rzucie krzyża łacińskiego z transeptem i wielobocznie zamkniętym
prezbiterium świątynia do dziś zaskakuje swym ogromem. Fasadę zachodnią zdobią dwie wieże.
Jedna z nich, niższa – nigdy nie została ukończona. Zewnętrzne elewacje nawy głównej podpierają
kamienne łuki oporowe, zaś prezbiterium i transeptu – szkarpy. Detal architektoniczny wykonano z
piaskowca, który kontrastuje z kamiennym licem elewacji. Późniejsze, z pocz. XVI w. szczyty
transeptu i fasady zachodniej wzniesiono z cegły, zdobiąc je blendami.
Bogato rzeźbione trzy portale z tympanonami stanowią zbiór rzadkich w Polsce średniowiecznych
typów ikonograficznych. Portal zachodni pochodzi z lat siedemdziesiątych XIV w. Reprezentacyjny
charakter wejścia nadaje kamienna dekoracja złożona z laskowań – posąg Chrystusa jako sędziego
świata, a obok postacie Matki Boskiej i św. Jana. W polach łuku bogaty zespół płaskorzeźb i rzeźb
pełnoplastycznych ustawione w dwóch rzędach. Przedstawiają one w sposób narracyjny epizody z
życia świętego Pawła. Nad portalem północnym z 3 ćwierci XIV w. w obszarze tympanonu pojawia
się płaskorzeźbiona kompozycja Koronacji Matki Boskiej przez Chrystusa oraz Koronacji Batszeby
przez Salomona i Koronacji Estery przez Ahaswera. Nad portalem południowym z ok. 1400 r. pojawia
się natomiast scena Zaśnięcia Matki Boskiej w typie koimesis.
Nawy wnętrz posiadają różne sklepienia: w nawie głównej jest to sklepienie sieciowe, w nawach
bocznych sklepienia krzyżowo – żebrowe, na ich skrzyżowaniu oraz w kaplicach – gwiaździste. Wielu
wspornikom także nadano geometryczne i figuralne formy. We wnętrzu zachowały się fragmenty
polichromii z XIV i XVI w. oraz szereg nagrobków i epitafiów z XVI – XVIII w.
W Polsce istnieje jedynie 30 świątyń wzniesionych przez Joannitów. Strzegomska bazylika wyróżnia
się na ich tle zastosowaniem sklepień sieciowych, silnie wyodrębnionym transeptem, użyciem budulca

granitowo – bazaltowego (z miejscowych kamieniołomów) oraz niezwykłą dbałością wykonania
detalu architektonicznego, bogatym programem ikonograficznym oraz spójną koncepcją całości.
Gotyckie zabytki znajdujące się w Bazylice w Strzegomiu, są to m.in.: trójarkadowe, kamienne sedilia
i kamienne sakramentarium w kształcie wieży z XVI w. (autorstwa Wolfanga z Wiednia), kamienna
chrzcielnica z XVI w.
Z okresu, kiedy w bazylice swoje nabożeństwa odprawiali protestanci pozostała piaskowcowa ambona
z 1592 r. Jest ona dziełem Caspra Bergera z Legnicy.
Gotycki ołtarz z 1399 r. poświęcony Trzem Królom nie zachował się do dzisiejszych czasów. Obecny
neogotycki ołtarz główny wykonano w 1878 r. w pracowni H. Buhla wg projektu Grundkego.
Centralną część ołtarza wypełnia figura Matki Boskiej Strzegomskiej, wokół której wykorzystano
gotyckie elementy z XV w. – kwatery starszego gotyckiego ołtarza. Ołtarz przedstawiał sceny:
Zwiastowania, Nawiedzenia św. Elżbiety, Narodzenia i Pokłonu Trzech Króli. Ołtarz uzupełniają
figury ewangelistów i świętych. Nad figurą Madonny z Dzieciątkiem znajdują się obrazy patronów
kościoła i miasta św. App Piotra i Pawła namalowane przez F. Wintera.
W 1522 roku w zachodnim końcu nawy głównej wzniesiono emporę muzyczną. W 1794 roku
ustawiono na niej 33-głosowe organy. W kolejnych latach instrument rozbudowywano, a by dziś
posiadał 53 głosy (5000 piszczałek), 3 manuały i narożna klawiaturę pedałową.
Wewnątrz godne uwagi są ponadto: ołtarz św. Anny w stylu barokowym wykonany z drewna w latach
1720- 1725, ołtarz św. Krzyża z 1740 roku, ołtarz szkaplerzny (karmelitański) z 1729 roku, ołtarz św.
Andrzeja z połowy XVII w.
Na terenie gminy Strzegom do szczególnie cennych zabytków należą dzwony. W wieży bazyliki w
Strzegomiu znajduje się cenne dzieło sztuki ludwisarskiej, najstarszy w Polsce pracujący dzwon
kościelny pochodzący z 1318 roku. Dzwon jest fundacją ojca Przedbora z Widawy pod Wrocławiem.
Na zewnątrz kościoła znajduje się posąg Świętej Trójcy, a w murach liczne epitafia. Rzeźba Trójcy
Świętej pochodzi z 1729 r. Rzeźba posiada rozbudowaną strukturę na rozczłonkowanym cokole, na
którym znajduje się obelisk z wynurzającymi się z obłoków postaciami Trójcy Św.
W bezpośredniej bliskości Bazyliki znajduje się także dom komandoria joannitów, obecnie
zaadaptowany na potrzeby plebanii. Data jego powstania to rok 1484. Jest to budynek wolnostojący,
murowany, tynkowany detalem architektonicznym. Na zewnątrz posiada kamienny portal wejściowy z
dekoracją heraldyczną i datą budowy. Warto zwrócić uwagę na unikalne i bogato rzeźbione portale
nad bramami wejściowymi.
Dnia 15 września 2002 papież Jan Paweł II wydał bullę, na mocy której kościół św. App. Piotra i
Pawła otrzymał godność bazyliki mniejszej.
W 2012 roku dekretem Prezydenta RP Strzegomska Bazylika została ogłoszona Pomnikiem Historii.
11) Kaplica świętego Antoniego w Strzegomiu.
Gotycka świątynia wzniesiona przez Lukasa Schleierwebera w 1520 r., nazywana kościołem
pomocniczym. Służyła zarówno celom sakralnym, jak i obronnym – wzniesiono ją jako basteję przy
Bramie Nowej. Murowana z kamienia i cegły, założona na rzucie prostokąta, z poligonalnie
zamkniętym prezbiterium, posiada ośmioboczną wieżę w obrębie fasady oraz sześcioboczną basteję
przy elewacji bocznej, tuż przy prezbiterium. W elewacji prezbiterium zachowały się otwory
strzelnicze, zaś w elewacji bocznej m.in. blenda portalu wykonanego z piaskowca, zamkniętego
bogato dekorowanym łukiem gotyckim. Wnętrze sklepione kolebkowo z lunetami, pochodzące z XVII
w. Zachował się także ślad wcześniejszego sklepienia – zwornik z umieszczonymi na nim symbolami

miejskimi – kluczem i mieczem. Do zakrystii prowadzi wejście z późnogotyckim piaskowcowym
portalem.
12) Kamieniołomy Barcz;
Kamieniołom granitu w Strzegomiu,pierwsze wzmianki o eksploatacji tego surowca pochodzą z 1689
roku .Rozkwit tej dziedziny gospodarki nastąpił jednak dopiero w XIX wieku. W 1826 roku Fryderyk
Samuel Bartsch uruchomił pierwszy kamieniołom. Pomógł mu w tym pewien przypadek. Bartsch
zamierzał najpierw zostać teologiem. Ambitne plany pokrzyżował dzień, w którym znalazł
przypadkowo granitowy odłamek. Od razu zwietrzył interes, a rodzinna firma wkrótce stała się
prawdziwą potęgą. Sprzyjała też koniunktura – zapotrzebowanie na granit było ogromne. Obecnie o
narodzinach miejscowego przemysłu kamieniarskiego przypomina kamieniołom, zwany popularnie
BARCZ.
Kamieniołom należał po wojnie do Strzegomskich Zakładów Kamienia Budowlanego (ob. GRANIT
Strzegom SA). Eksploatację zakończono na przełomie lat 70/80-tych XX w. Maszyny, urządzenia
wyzłomowano, część budynków wyburzono, a kamieniołom początkowo napełniał się wodą opadową,
a później zasypywano go odpadem technologicznym. W części wznowiono później wydobycie.
Pokaźnego wyrobiska nie przekształcono w atrakcję turystyczną, niemniej przyjezdni będą mieli tu co
robić i jeszcze nieraz „potkną się” o kamień.
13) Góra Krzyżowa.
Góra Krzyżowa to najwyższy szczyt Wzgórz Strzegomskich – 358 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.
Atrakcją turystyczną jest piękny widok na panoramę okolicy z platformy widokowej na szczycie Góry
Krzyżowej. Ponadto w kompleksie leśnym Góry Krzyżowej występuje wiele ścieżek spacerowych
oraz kamieniołom po zachodniej jej stronie stanowiący niepowtarzalną atrakcję.
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.
U podnóża Góry Krzyżowej rozpoczyna się Trasa Turystyczna „Na Naszej Górze”. Jest to ścieżka
przyrodniczo – edukacyjna, której trasa liczy 1300 m. Utworzenie ścieżki było możliwe dzięki
zaangażowaniu Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz Nadleśnictwa Jawor.
Do odwiedzenia ścieżki zachęca widoczny z daleka kolorowy witacz. Na rozstawionych na całej
długości trasy planszach można zapoznać się m. in. z historią Góry Krzyżowej oraz przeczytać, jakie
chronione gatunki roślin występują na jej zboczach. Osoby odwiedzające ścieżkę na pewno się nie
zgubią. Drogę wskazują bowiem znaki z zaznaczonym kierunkiem marszu. Strudzeni spacerowicze
mogą odpocząć w cieniu drzew przy specjalnie dla nich przygotowanych ławo-stołach oraz skorzystać

z paleniska. Trasa dobiega końca przy przepompowni strzegomskiego Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji.

II. TRASA TURYSTYCZNA „NA NASZEJ GÓRZE”
„Na Naszej Górze" jest ścieżką przyrodniczo-edukacyjną, której trasa liczy 1300 m. Ścieżka
rozpoczyna się u podnóża Góry Krzyżowej - jednego z najbardziej malowniczych miejsc gminy
Strzegom. Do odwiedzenia ścieżki zachęca widoczny z daleka kolorowy witacz.

Na zdjęciu: Brama wejściowa na ścieżkę.
szczytem góry.

Na zdjęciu: Ławy i stołu kamienne tuż pod

Przed wejściem na trasę warto przede wszystkim przeczytać regulamin, który zawiera wytyczne o tym
jak należy zachować się na szlaku. Na pierwszej z plansz można zapoznać się z historią Góry
Krzyżowej oraz przeczytać, jakie chronione gatunki roślin występują na jej zboczach. Spacerując
wzdłuż szlaku, napotykamy na kolejne tablice - z listą zagrożeń lasu, sposobami zaznaczania swojej
obecności przez zwierzęta, płazami i gadami oraz z ptactwem. Kolejną ciekawą, i jedną z ostatnich,
tablicą jest ta, która zawiera opis pięter w lesie wraz fauną charakterystyczną dla każdego z nich.
Osoby odwiedzające ścieżkę na pewno się nie zgubią. Drogę wskazują, bowiem znaki z zaznaczonym
kierunkiem marszu. Strudzeni spacerowicze mogą odpocząć w cieniu drzew przy specjalnie dla nich
przygotowanych ławo-stołach oraz skorzystać z paleniska.
Góra Krzyżowa to najwyższy szczyt Wzgórz Strzegomskich, który wyrasta stromym zwieńczonym
skałkami stożkiem na wschód od Góry Św. Jerzego, górując nad miastem. W skałach okalających
szczyt występuje szereg nieraz rzadkich minerałów W związku ze złożoną budową geologiczną na
Górze Krzyżowej wykształcił się bardzo cenny zespół roślinności naskalnej i ciepłolubnej, zwłaszcza
na bazaltach, które oprócz szczytowych skałek tworzą
na zboczach usypiska rumoszu. Zbocza porastają lasy
grądowe o bogatym składzie gatunkowym. Na
wędrówkę warto wybrać się o każde porze roku, aby
prześledzić zmiany zachodzące w przyrodzie. Wiosną
zachwyci nas zieleń zbóż i łanów borówki czerwonej.
Latem będziemy wsłuchiwać się w brzęczenie
owadów, zaś jesień przywita nas ferią kolorów, które
zdobią drzewa i krzewy. W zimie z kolei zastaniemy
obraz spowity bielą śniegu i ogarnie nas cisza, które
tak bardzo brakuje mieszkańcom miasta.
Na zdjęciu: Szczyt Góry Krzyżowej.

III.

Nazwa: SZLAK MARTYROLOGII

Przebieg: Jawor –Paszowice – Czernica – Czeska Góra – okolice Kostrzy – były obóz koncentracyjny
Gross-Rosen – Gęsie Góry – okolice Żółkiewki – Góra Św. Jerzego – Krzyżowa Góra - Strzegom
Kolor szlaku: niebieski;

Długość: ok. 22 km

OPIS szlak pieszy, nizinny, długość szlaku to 22 km (około 2 godziny marszu), trasa bogata w walory
krajobrazowe, o małym natężeniu ruchu.
Z myślą o wycieczkach rowerowych, na mapie przedstawiono kolorem fioletowym drogę wiodącą z
Czernicy do Rogoźnicy i obozu Gross-Rosen. Trasa wycieczki biegnie przez miejscowości: Czernica –
Gniewków – Dzierżków – Borów – Kostrza – Rogoźnica.

Szlak upamiętniający więźniów byłego obozu koncentracyjnego „Gross Rosen” rozpoczyna się w
Jaworze – wiedzie przez Rynek, wzdłuż wieży strzegomskiej aż do ulicy Szpitalnej, doprowadzając do
granicy miasta. Idąc wzdłuż szosy dochodzimy do Zębowic a potem przechodząc przez most na Nysie
Szalonej, dochodzimy do Paszowic. Po kilkuset metrach dochodzimy do drogi Paszowice –
Bolkowice, kierując się zgodnie z oznaczeniem szlaku przekraczamy most na Nysie Szalonej i
wchodzimy do wsi Czernica. Dochodzimy do głównej drogi, przecinamy ją a po ok. 250 metrach
skręcamy w prawo; polną drogą dochodzimy do trasy Jawor – Roztoka. Idziemy wzdłuż drogi ok. 100
m, po czym skręcamy w lewo i drogą polną dochodzimy do kamieniołomu w Gniewkowie, który jest
zalany wodą i tworzy malownicze jeziorko. Znad urwiska dostrzec można panoramę okolicy. Dalej
szlak biegnie przez las, aż do drogi Zimnik – Kostrza, następnie wiedzie wzdłuż małego potoku, a
potem łukiem w lewo prowadzi na niewielką polanę z pozostałościami po betonowych budynkach.
Obszar ten jest własnością muzeum byłego obozu koncentracyjnego Gross Rosen; należy udać się
wzdłuż ogrodzenia byłego obozu kontrakcyjnego do właściwego wejścia.

Na zdjęciu: Brama główna obozu.

Na zdjęciu: Panorama Strzegomia.

Obóz Gross-Rosen powstał w sierpniu 1940 roku jako filia KL Sachsenhausen, której więźniowie
przeznaczeni byli do pracy w miejscowym kamieniołomie granitu. Pierwszy transport przybył tam 2
sierpnia 1940 roku. 1 maja 1941 roku Arbeitslager Gross-Rosen uzyskał status samodzielnego obozu
koncentracyjnego.
Ogółem przez Gross-Rosen (obóz macierzysty i jego filie) przeszło około 125 000 więźniów.
Szacunkowa liczba ofiar obozu Gross-Rosen wynosi około 40 000. Jednym z najtragiczniejszych
okresów w dziejach tego obozu była jego ewakuacja. Podczas transportów (nawet kilkutygodniowych)
zginęło wiele tysięcy więźniów. Od jesieni 1943 roku do lutego 1945 roku działał na terenie KL
Gross-Rosen wychowawczy obóz pracy wrocławskiego gestapo (AEL), przez który przeszło 4 200
więźniów.

Po opuszczeniu terenu muzeum, szlak prowadzi dalej do szosy w kierunku Rogoźnicy. Piesi
wędrowcy schodząc z asfaltu i udając się w kierunku Strzegomia mogą podziwiać piękna panoramę
Rogoźnickich Wzgórz, a wśród nich Gęsie Góry i Jedlice. Przemierzając pola i łąki pomiędzy wsiami
Wieśnica i Żółkiewka dochodzimy do Wilczych Skałek leżących u podnóży Góry Świętego Jerzego i
Góry Krzyżowej. Strudzeni wędrówkowicze mogą odpocząć w cieniu drzew, na ławeczkach
usytuowanych u podnóża obu gór. Trasa biegnie dalej obok przepompowni Strzegomskiego Zakładu
WiK, ulicami: Promenada, T. Kościuszki, Św. Anny, kończąc swój bieg na al. Wojska Polskiego przy
wiadukcie i byłej stacji PKP w Strzegomiu.

IV. SZLAK TURYSTYCZNY „VIA SACRA”.
Szlak „Via Sacra” to nowy szlak turystyczny powstały w 2005 roku. Łączy wyjątkowe miejsca
sakralne, obiekty architektury i dzieła sztuki na styku trzech krajów: Niemiec, Polski i Czech, w
euroregionie Nysy. Dla osób, które chcą odbyć ciekawą historię Towarzystwo Marketingowe Górnych
Łużyc i Dolnego Śląska stworzyło szlak turystyczny łączący obiekty sakralne – „Via Sacra”. W
projekcie „Bez Granic. Odkrywamy i chronimy krajobraz kulturowy Górnych Łużyc i Dolnego
Śląska” spotyka się dwóch partnerów - Gmina Markersdorf z ST. Wenzeslaus – Stift w miejscowości
Jauernick – Buschbach oraz Fundacja św. Jadwigi z Morawy w Gminie Strzegom.

Stacje i partnerzy szlaku „Via Sacra”

Na szlaku ożywia się tysiącletnia kultura i kult religijny Europy Środkowej. Architektura i sztuka
sakralna, legendy, wydarzenia i ważne osobistości o randze europejskiej są świadectwem trwającego
całe stulecia ścisłego współżycia Niemców, Polaków i Czechów na tym obszarze po obu stronach
Nysy. „Via Sacra” obejmuje szesnaście „perełek” kulturowych znajdujących się na styku trzech
krajów.
W Niemczech znajduje się osiem z nich, cztery w Polsce i Czechach. Wszystkie stacje uwzględniają
wartość kulturowo-historyczną i turystyczną takich obiektów jak: Żytawskie Płótna Postne, zamek i
klasztor w Oybinie oraz Ewangelicka Jednota Bracka w Herrnhut, wiejski kościół barokowy w
Cunewalde i Katedra św. Piotra wraz ze skarbcem w Budziszynie, największy kościół symultaniczny
w Niemczech, klasztory cystersek w Panschwitz i w Ostritz oraz Kościół Nawiedzenia NMP w
Hejnicach. W Polsce wśród czterech stacji znajduje się: Świątynia Wang w Karpaczu, Pocysterski
Zespół Klasztorny w Krzeszowie, Kościół Pokoju w Jaworze oraz Kościół Łaski p.w. Świętego
Krzyża w Jeleniej Górze.
W otoczeniu wszystkich stacji Via Sacra znajdują się miejsca sakralne i obiekty, które rangą i
atrakcyjnością dorównują stacjom. Partnerzy Via sacra oferują posiadają wysoką wartość kulturowohistoryczną i turystyczną.
Miasto Strzegom w porozumieniu z Fundacją św. Jadwigi w Morawie poczyniły starania, aby
Strzegom i Morawa leżące na trasie szlaku mogły oficjalnie stać się partnerami „Via Sacry”. Po
wspólnych ustaleniach, zdecydowano, iż Pałac w Morawie spełnia wszelkie wymogi historyczne,
oferuje noclegi, wyżywienie oraz inne usługi, jakie powinien spełniać partner „Via Sacry”. Pałac w
Morawie stał się dwunastym partnerem „Via Sacry”. Najciekawszym obiektem sakralnym w

Strzegomiu, o wysokiej wartości kulturowo-historycznej i turystycznej, jest Bazylika Mniejsza i to ona
właśnie zaistniała na mapie jako piętnasty partner „Via Sacry”. Umowę o włączeniu Bazyliki
Mniejszej do szlaku „Via Sacra” podpisano 31 stycznia 2012 roku.
Na zdjęciu: Panorama Strzegomia z Bazyliką Mniejszą w centrum.

Zapraszamy do odwiedzenia piętnastego partnera szlaku „Via Sacra” – Bazyliki Mniejszej w
Strzegomiu oraz dwunastego partnera szlaku – Pałacu w Morawie.
Bullą z dnia 15 września 2002 r. Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II, nadał Kościołowi
Pw. Św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu tytuł Bazyliki Mniejszej (Basilica Minor). Natomiast 22
października 2012 roku obiekt został wpisany na listę Pomników Historii. Kościół pw. Św. App.
Piotra i Pawła w Strzegomiu jest obiektem zaliczonym do I-wszej klasy krajowej zabytków w
katalogu Ministerstwa Kultury. Burzliwe dzieje Strzegomia nie sprzyjały przetrwaniu dokumentów
erekcyjnych pozwalających na dokładne określenie daty rozpoczęcia budowy. Wiadomo jednak, że
jego budowniczymi byli Joannici, których do Strzegomia sprowadził Gniewomir, możnowładca tego
obszaru w 1170 roku.
Na zdjęciu: Bazylika Mniejsza p.w. św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu

Pierwsze dotacje dla Joannitów przez wrocławskiego biskupa Żyrosława również pochodzą z okresu
1170-1198 r. Zakonnicy, zwani Rycerzami Maltańskimi, zastali na obecnym Placu Kościelnym
kościół zbudowany z kamienia w stylu romańskim. Mimo, że Joannitów osadzono w Starym
Strzegomiu przy istniejącym tam kościele Św. Piotra, to jednak tu przy romańskim, murowanym
kościele nowo przybyli zakonnicy skupiali swoją działalność.

Pieta

Ołtarz Św. Józefa

Ołtarz Szkaplerzny

Zapis w księdze rodowej strzegomskiej rodziny Bartschów informuje o istnieniu Komandorii
Maltańskiej już w roku 1180, w miejscu obecnej plebanii. Wysoka kultura i wszechstronna działalność
zakonu pozyskała zakonnikom przychylność okolicznych Piastów. Hojnie i szerokim strumieniem
napływały dary dlatego też już w połowie XIII wieku Joannici mogli przystąpić do budowy tego
ogromnego
gotyckiego
kościoła.
Osobliwą cechą architektoniczną kościoła Św. Piotra i Pawła są jego 3 nawy oraz transept. Nawa
środkowa o długości 78 m, wysokości sklepienia 25,5 m, o sklepieniu sieciowo gwieździstym.
Nawy boczne - południowa i północna oraz nawa poprzeczna tworzą wewnątrz kościoła 2 kaplice:
południową
i północną. Ta rzadko spotykana kreacja architektury sakralnej kładzie obiekt kościoła na rzucie
krzyża łacińskiego. Wysokie sklepienie nawy środkowej spoczywa na 20 filarach nośnych
połączonych ze sobą gotyckimi łukami. Filary zostały wykonane z piaskowca. Wszystkie trzy portale
kościoła zdobią bogato rzeźbione tympanony. Dziełem gotyku wysokiej rangi jest portal zachodni.
Obszar frontalu do wysokości okna chóralnego wypełniają sceny biblijne Sądu Ostatecznego.
Na łuku tęczowym pomiędzy scenerią a tympanonem twórcy ukazali akt zmartwychwstania duszy
ludzkiej, a sam tympanon poświęcony jest cudownemu nawróceniu Św. Pawła.
Tympanon w portalu północnym jest XIV wiecznym dziełem gotyku. Ukazuje on koronację Matki
Boskiej przez Jezusa Chrystusa. Dzieło przedstawia jeszcze dwie koronacje - oto Król Salomon
koronuje swoją matkę Betsabe i Król Ahasferus koronuje swoją matkę Esterę. Gotycki tympanon
południowy, którego tematem jest Zaśnięcie Matki Boskiej uległ zniszczeniu podczas pożaru w 1718
roku, został zrekonstruowany w połowie XVIII wieku przez rzeźbiarza świdnickiego.
Mimo tragicznych doświadczeń wielu wojen oraz pożaru w roku 1718, który zniszczył niektóre części
zabudowy świątyni od strony północnej, ocalone zostały liczne cenne zabytki. Są nimi:
•

Figura Matki Bożej Strzegomskiej i tryptyk; Pieta

•

Sakramentarium średniowieczne -dzieło Mistrza Wolfganga z Wiednia

•

Ołtarze przeniesione w dobie sekularyzacji z innych strzegomskich kościołów: Ołtarz Św.
Anny Samotrzeć; Benedyktyński ołtarz przedstawiający nadanie św. Reguły; Ołtarz
Szkaplerzny; Ołtarz św. Krzyża

•

Organy z prospektem organowym z 1795r.

•

Portale: północny najstarszy (Koronacja Matki Bożej); zachodni (Nawrócenie Św. Pawła pod
Damaszkiem); południowy ( Zaśnięcie Matki Bożej)

•

Trzy oryginalne dzwony: Dzwon wielki z 1405 r. ; Dzwon średni z 1424 r zwany Dzwonem
Śmierci; Dzwon najmniejszy z 1318 r. zwany Dzwonem Poranka, Południa i Wieczoru lub
Dzwonem Przedbora.

Pod posadzką wnętrza kościoła spoczywają szczątki Jana Montanusa - lekarza - odkrywcy
strzegomskiej ziemi pieczętnej, który zmarł 3 czerwca 1604 r. Po pamiętnej bitwie 4 czerwca 1745 r.
pochowano w kościele Św. Piotra i Pawła również wyższych oficerów poległych: Eudolfa Yborna Burgrabiego austriackiego. Generała Ignon - Marszałka Polowego. Generała hrabiego Sonnau
(Austria) Kapitana Webera - Johann Lechner
Na Placu Kościelnym w pobliżu obelisku Trójcy Świętej spoczywają polegli podczas wojny
Napoleońskiej w 1813 r. : Generał rosyjski Feliks Paradowski i Kapitan francuski Jeann Michel
Simon. Gwiazda złocona na sklepieniu prezbiterium nawiązuje do wydarzeń związanych z epidemią
cholery w 1303 r. i do drewnianej figurki Matki Boskiej, zwanej też Strzegomską, znalezionej w
Starym Strzegomiu w miejscu spalonego kościoła. Według legendy za Jej przyczyną groźna epidemia
nagle wygasła. Gwiazdę otaczają herby, które zostały odkryte pod warstwą tynku podczas remontu
pękniętego sklepienia w roku 1952
Morawa (dawniej Muhrau) to niewielka wieś w gminie Strzegom na Dolnym Śląsku. W roku 1864
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 22hektarowy park angielski.
Po wojnie założenie folwarczno – pałacowe pełniło różne funkcje. Po przełomie w roku 1989 pałac
stał pusty. W tej sytuacji, urodzona w Morawie córka Hansa Christopha von Wietersheim, Mellita
Sallai, zdecydowała się po przejściu na emeryturę wrócić do Morawy, aby na miejscu wnieść wkład w
pojednanie polsko – niemieckie.

Na zdjęciu: Widok na zabudowania gospodarcze w Morawie Na zdjęciu: Pałac w Morawie.

Dziś w pałacu w Morawie mieści się siedziba Fundacji św. Jadwigi, która prowadzi tu charytatywne
przedszkole oraz działalność edukacyjną. Morawa stała się miejscem polsko-niemieckich spotkań,
gdzie historia jest wciąż żywa.
Pałac oferuje możliwość noclegu oraz wyśmienitą polską kuchni. Piękne zakątki do pikników,
urokliwy staw i ruiny kaplicy zachęcają do spędzania wolnego czasu. W sąsiadującej z pałacem
stadninie można skorzystać z jazdy konnej, przejażdżek bryczkami oraz wziąć udział w corocznego
Pucharu Świata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego Strzegom Horse Trials.

V. SZLAK UŁANÓW LEGII NADWIŚLAŃSKIEJ
Przebieg: Strzegom- Stawiska –Granica - Mały Modlęcin – Serwinów – Dobromierz – Chwaliszów Ruiny Zamku Cisy – Struga - Szczawno Zdrój – Podzamcze - Zamek Książ – Szczawienko - rezerwat
„Jeziorko Daisy” -Witoszów Górny - Witoszów Dolny - Świdnica.
Kolor: żółto – niebiesko –żółty
Długość: ok. 53 km
OPIS: szlak górski, pieszy, długość 53 km, (ok. 5 godz. szybkiego marszu) jest to trasa łatwa,
biegnąca głównie drogami asfaltowymi o średnim natężeniu ruchu.

Interesujący, choć nie do końca doceniany szlak, który praktycznie na całej swej długości przebiega
po terenach Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Ten pieszy szlak górski, o długości ok. 53 km,
oznakowany jest w sposób nawiązujący do żółto –niebiesko -żółtych barw wyłogów mundurowych
ułanów. Formację tę nazywano najpierw Legią Naddunajską lub Legią Polską. Miano Legii
Nadwiślańskiej pojawiło się później.
Biegnie od Strzegomia do Świdnicy. Wytyczono go w 1960 r. w Oddziale PTTK w Wałbrzychu w
celu upamiętnienia pochodu kilkusetosobowego oddziału polskich lansjerów, którzy podczas wojen
napoleońskich wyruszyli z Neapolu, by wspomóc wojska cesarza Francuzów w walce z Prusami.
Formację tę nazywano najpierw Legią Naddunajską lub Legią Polską, później Legią Nadwiślańską.
Szlak ten przypomina także o pierwszej zwycięskiej po rozbiorach i bardzo spektakularnej, bitwie
polskiej formacji z Prusakami.

Na zdjęciu: Pomnik ku czci ułanów Legii Nadwiślańskiej. Na zdjęciu: Pałac w Granicy
Na polach nad Strugą (pod Czerwonym Wzgórzem 458 m.n.p.m.) 15 maja 1807 r. bohaterscy
lansjerzy stoczyli pierwszą po rozbiorach zwycięską bitwę Polaków z Prusakami; miała ona wielkie
znaczenie propagandowe. Podczas gdy wojska francuskiego generała Lefebvre rozwijały szyki bojowe
naprzeciw pruskich oddziałów, polscy ułani, okrążywszy wzgórze, zaskoczyli nieprzyjaciela,
rozbijając jego siły w puch. Zwycięstwo było tak nagłe i druzgoczące, że tylko nieliczni Prusacy
zdołali ujść w lasy Chełmca i powrócić do twierdzy srebrnogórskiej, skąd szli na Francuzów. W
bitwie poległo ponad 600 żołnierzy pruskich, a dalszych 300 dostało się do niewoli. Straty polskich
ułanów to 7 poległych oraz 15 rannych. W miejscu bitwy na Czerwonym Wzgórzu ustawiono w 1960
r. skromny pomnik - dziś niestety z niewiadomych przyczyn nieco zapomniany. Sam historyczny
szlak, łączący Strzegom, Dobromierz, Strugę, Cisy, rejon zamku Książ i Świdnicę, jest nieco
zaniedbany, tracąc miejscami czytelność przebiegu.
Zaczynając wycieczkę od Strzegomia, a dokładnie al. Wojska Polskiego (w tym samym miejscu
kończy się niebieski szlak - Szlak Martyrologii) i nieczynnej już stacji kolejowej, kierujemy się ulicą
Dąbrowskiego mijając kolejno: Bazylikę Strzegomską, kaplicę Świętego Antoniego, Kościół Świętej
Barbary oraz Ratusz Miejski z bardzo dobrze zachowaną Wieżą Targową, na rynku skręcamy w lewo,
ulicą Bohaterów Getta, wzdłuż odrestaurowanego Parku Miejskiego i murów obronnych mijamy
nieczynny wiadukt kolejowy i wkraczamy w obręb osiedla Graby.

Na zdjęciu: Bazylika Mniejsza w Strzegomiu. Na zdjęciu: Wieża Targowa na strzegomskim Rynku.

Wzdłuż rzeki Strzegomki ulicą Dolną idziemy około 1 km i przecinamy rzekę na moście, wchodząc na
ulicę Brzegową, stamtąd kierujemy się już prosto do malowniczo położonych wsi Stawiska, Granica i
Modlęcin. Na imponujących mostach przecinających rzekę w kilku miejscach, możemy podziwiać
florę i faunę żyjącą w tym specyficznym klimacie. Miejsce to zachęca spacerowiczów do częstych
wycieczek, jak i odpoczynku na ławeczkach zamontowanych wzdłuż ulicy Brzegowej. Obiektem
wartym zobaczenia jest pierwsza szkoła wiejska powstała po wojnie w roku 1946 na ulicy
Jeleniogórskiej. Wokół szkoły znajduje się piękny park i plac zabaw. Można również zboczyć ze
szlaku i oglądnąć ogromne kamieniołomy kierując się w stronę wsi Żółkiewka lub Tomkowice, które
stanowią unikatową atrakcje turystyczną. Idąc w stronę Stawisk ulicą Wałbrzyską po prawej stronie
warto oglądnąć ruiny jednego z większych zakładów przemysłowych w Strzegomiu - „Konpar”
produkujących kiedyś włókna lniane i nasiona konopi. Na terenie gminy prawie cały Szlak przebiega
wzdłuż rzeki. Strzegomka jest lewym, największym dopływem Bystrzycy.

Ruiny na Młyńskim Wzgórzu – Baszta Garbarska. Sztuczne jeziorko w dawnym kamieniołomie.
Wędrując wzdłuż rzeki możemy podziwiać Wzgórza Strzegomskie z widocznymi ścianami
kamieniołomów, które są jedną z wizytówek Gminy Strzegom. Wyjeżdżając ze Strzegomia
przecinamy drogę krajową nr 5 i wjeżdżamy do wsi Stawiska. Z tego miejsca możemy spojrzeć
jeszcze raz w stronę miasta, aby zobaczyć z daleka Ruiny na Młyńskim, nazywane potocznie Basztą, a
które stanowią pozostałość po forcie i holenderskim wiatraku prochowym z XVIII wieku.
W Granicy możemy zatrzymać się na chwilkę i podziwiać romantyczny pałac leżący przy głównej
drodze. Jest to założenie dwukondygnacyjne, zbudowane na planie czworoboku z niewielką
wieżyczką w północno - wschodnim narożniku. Pałac kryty jest dachem czterospadowym łamanym.
Dookoła rozciąga się piękny park z niewielkim stawem. Obiekt jest własnością prywatną.

Wyjeżdżając z Granicy kierujemy się w stronę Dobromierza, mijamy po drodze wieś Modlęcin, która
również leży w granicach administracyjnych Gminy Strzegom. Opuszczając Dobromierz kierujemy
się między innymi w kierunku Szczawna Zdrój, Zamku Książ i kończymy naszą wędrówkę w
Świdnicy.

VI. "SZLAK PIASTOWSKI" lub "SZLAK GRANITOWY"
K-2 – szlak rowerowy.
Przebieg: Świdnica – Jaworzyna Śląska – Strzegom – Jawor
Kolor szlaku: czerwony; Symbol szlaku: K-2
Długość: ok. 50 km
OPIS: szlak rowerowy, o długości 50 km, około 5 godzin marszu, trasa łatwa i bogata w walory
widokowe i kulturowe, biegnie po nizinnych terenach Przedgórza Sudeckiego o małym natężeniu
ruchu.

Trasa łatwa i zarazem bogata w walory widokowe i kulturowe, biegnie po nizinnych terenach
Przedgórza Sudeckiego, głównie drogami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu, dlatego też nie
wymaga zbytniej kondycji i profesjonalnego sprzętu.
Swój początek bierze nad Zalewem Witoszówka w Świdnicy, skąd ulicami Polna Droga i
Kochanowskiego wyjeżdżamy w kierunku Witoszowa Dolnego. Przejeżdżając przez Witoszów po
lewej stronie drogi mijamy prywatne Muzeum Broni i Militariów, w którego zbiorach znajdują się
m.in.: pojazdy bojowe, samoloty oraz broń strzelecka. Kilkaset metrów dalej na skrzyżowaniu dróg
skręcamy w prawo i jedziemy w kierunku Komorowa, przecinając po drodze ruchliwą drogę krajową
nr 35. W Komorowie możemy podziwiać ruiny wiatraka, starą dzwonnicę, która jest pomnikiem
upamiętniającym poległych w czasie I wojny światowej mieszkańców wsi, a nad niewielkim zalewem
możemy zrobić krótki odpoczynek. Po minięciu zalewu jedziemy cały czas asfaltową drogą przez
Milikowice i Witków do Starego Jaworowa, po przejechaniu którego skręcamy w lewo i przez pola
dojeżdżamy do tzw. „Drogi Węglowej” (na krótkim odcinku biegnie równolegle ze szlakiem K-3),
która doprowadza nas do asfaltowej drogi łączącej Bolesławice i Jaworzynę Śląską. W tym miejscu
skręcamy w lewo i dojeżdżamy do Jaworzyny Śląskiej, dużego węzła kolejowego, gdzie krzyżują się
linie kolejowe z Jeleniej Góry do Wrocławia i z Legnicy do Kamieńca Ząbkowickiego. W mieście
możemy zwiedzić bardzo ciekawe Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, które mieści się w
zabytkowej parowozowni. Z miasta wyjeżdżamy ulicami Wolności i Ceglaną, przejeżdżamy przez
bocznicę kolejową Jaworzyna Śląska – Pastuchów, mijamy ogródki działkowe i polną drogą
podążamy w kierunku Pasiecznej. Tutaj wjeżdżamy na asfaltową drogę, którą dojeżdżamy do Gminy
Strzegom.

W Gminie Strzegom witają nas Stanowice, o których pierwsza wzmianka występuje w dokumentach
biskupa Lorenca z 1223 roku. Następnie drogą biegnącą przez Międzyrzecze udajemy się w kierunku
Strzegomia.

Na zdjęciu: Kościół Świętej Jadwigi

Na zdjęciu: Kaplica Świętego Antoniego.

W mieście podziwiamy kolejno zabytkowe obiekty: kościół Świętej Jadwigi, o której wzmiankowano
już w r. 1372 jako o kaplicy szpitalnej pw. Św. Jadwigi, przebudowana do stanu obecnego w r. 1460,
kaplicę Świętego Antoniego - służącą do celów sakralnych i obronnych, wybudowaną jako basteja
obronna przy Bramie Nowej w XV w., średniowieczne mury obronne, wybudowane w latach 1291 1299 na polecenie księcia Bolka II - zachowane do dziś fragmenty znajdują się w południowej części
Starego Miasta przy wiadukcie kolejowym.

Na zdjęciu: Baszta dziobowa i fragment średniowiecznych murów obronnych.
Na zdjęciu: Pomnik Księżnej Anny na Plantach Strzegomskich.

Najlepiej zachowane fragmenty znajdują się od strony zachodniej w parku miejskim z basztą
Dziobową. W 2009 roku w parku postawiono tam pomnik księżnej Anny, która nadała miastu
Strzegom prawa miejskie, a w roku 2011 oddano do użytku atrakcyjnie wyremontowany park miejski.

Na zdjęciu: Frontowa fasada Bazyliki Mniejszej w Strzegomiu. Na zdjęciu: Kościół Świętej Barbary.
Bazylika Mniejsza pw. Św. Piotra i Pawła należy do największych i najpiękniejszych budowli
gotyckich na Dolnym Śląsku. Budowę świątyni rozpoczęto 1253 r. w czasie panowania Księcia
Władysława, a zakończono dopiero w połowie XV w. Kościół zbudowano na planie krzyża
łacińskiego z granitowego i bazaltowego kamienia łamanego oraz cegły, okładanych piaskowcem. W
roku 2012 bazylika otrzymała tytuł Pomnik Historii.
Gotycki kościół Świętej Barbary, wybudowany przed końcem XIV w. Ratusz Miejski wraz z Wieżą
Targową, jako jedyny średniowieczny fragment zabudowy Rynku.

Na zdjęciach: Budynek Ratusza i odrestaurowana kamienica z Wieżą Targową na strzegomskim
Rynku.
Ze strzegomskiego Rynku wyjeżdżamy kierując się ul. T. Kościuszki gdzie znajdują się: Kościół i
klasztor pokarmelitański, pierwotna budowla pochodzi z 1430 r. przebudowana przez karmelitów w
1729 r., a następnie przez ewangelików w 1819. W 1997 kościół został przejęty przez katolików i
poświęcony pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Bożej Szkaplerznej. Obecnie w
wyremontowanych murach klasztoru pokarmelitańskiego mieści się Centrum Aktywności Społecznej
„Karmel”. Tuż przy Kościele pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Bożej Szkaplerznej
rozpoczyna się zbudowana z granitowych krzyży Droga Krzyżowa, która kończy się u podnóży Góry
Krzyżowej.

Na zdjęciach: Budynek byłego klasztoru Karmelitów oraz wieża kościoła pw. Najświętszego
Zbawiciela Świata i Matki Bożej Szkaplerznej.

My jednak chcąc trzymać się szlaku nie zbaczamy z ulicy T. Kościuszki i udajemy się w kierunku
drogi na Jawor, aby po minięciu ostatnich zabudowań Strzegomia skręcić w prawo i „polniakiem”
dojechać do asfaltowej drogi, która przez Graniczną doprowadzi nas do Goczałkowa Górnego. Po
drodze, tuż za przejazdem na linii kolejowej Legnica – Kamieniec Ząbkowicki, mijamy z lewej strony
kopalnię surowców skalnych (uwaga na ciężarówki). Po dojechaniu do Goczałkowa Górnego możemy
podziwiać pałac, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z 1615 r. Obecny charakter pałac zawdzięcza
dwóm przebudowom: pierwszej gruntownej w na przełomie XVIII / XIX w. oraz kolejnej w 1889 r.
Dookoła pałac otoczony jest parkiem i pełni rolę budynku mieszkalnego. Wyjeżdżając z Goczałkowa
Górnego, skręcamy w lewo i jedziemy do Goczałkowa, wsi, która malowniczo położona jest nad rzeką
Wierzbiak i XIX wiecznym parkiem angielskim. Opuszczając Goczałków, opuszczamy również
Gminę Strzegom.
Jadąc dalej przez Targoszyn dojeżdżamy do Mściwojowa. Z Mściwojowa udajemy się w kierunku
Zębowic ponownie przecinając linię kolejową Legnica – Kamieniec Ząbkowicki, a następnie drogę
wojewódzką 374. Po dojechaniu do Zębowic skręcamy w prawo i jedziemy w kierunku Jawora.

VII. Ścieżki rowerowe w centrum Strzegomia:
Na terenie miasta znajdują się ścieżki rowerowe umożliwiające przejazd rowerem niemalże przez całe
miasto. W ramach rewitalizacji parku miejskiego i dzielnicy Graby powstała ścieżka rowerowa od ul.
Jeleniogórskiej, wzdłuż ul. Dolnej do ul. Kasztelańskiej z m. in.: placem zabaw na skwerze przy
skrzyżowaniu ulic Wałbrzyskiej i Dolnej, zjeżdżalnią linową i fontanną posadzkową. Ponadto
uzupełniono zieleń, posadowiono nowoczesne lampy oświetlające teren, przygotowując to miejsce
kino plenerowe. Wzdłuż ulicy Dolnej aż do skrzyżowania z ulicą Kasztelańską powstały fontanny,
place i urządzenia zabawowe oraz atrakcyjna zieleń, park kalisteniczny (w pobliżu ul. Świdnickiej),
mały ogród botaniczny, pergola z huśtawkami, warzywnik miejski, podwyższona rabata - dostępna dla
niepełnosprawnych i górka saneczkowa. W rejonie ul. Świdnickiej odrestaurowane zostały mury
miejskie i baszta, podświetlono elementy zieleni i estakady. Przy ul. Kasztelańskiej wykonano
niezbędne oznakowanie umożliwiające przejazd do ścieżki rowerowej przy ul. Szarych Szeregów.

Rowery miejskie na strzegomskim Rynku

Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Dolnej i estakady.

Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Szarych Szeregów

Powstała dwukierunkowa ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej o długości 1,79 km na
odcinku od ul. Legnickiej do drogi krajowej nr 5 okolice Quick Parku. Ścieżka rowerowa
przebiega wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu, równolegle do „Alei Rzeźb”. Aleja Rzeźby w
Kamieniu stanowi miejsce spacerów po kamiennych alejkach z miejscami do odpoczynku. Na
okalających ją skwerkach eksponowane są rzeźby powstałe podczas Plenerów Rzeźbiarskich,
odbywających się co dwa lata, na przemian w Strzegomiu i Horicach. Wzdłuż ścieżki wykonano nowe
energooszczędne oświetlenie uliczne LED na odcinku od terenu PKP w kierunku drogi krajowej nr 5,
wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów deszczowych. Przebudowane
zostały ciągi piesze, wybudowano zatokę autobusową i postawiono nową wiatę. Wybudowana została
także mała architektura, jak kosze na śmieci, odchody, stojaki rowerowe. Przebudowane zostały
zjazdy oraz wykonano kształtowanie terenu i zieleni. Cała ścieżka rowerowa oraz chodniki
dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dwukierunkowa ścieżka rowerowa przy ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu.
Ścieżka rowerowa przy ul. I.J. Paderewskiego
W drugiej połowie 2021 roku zakończona zostanie budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku
Strzegom-Wieśnica biegnącego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 374. Ścieżka ma liczyć ok. 2000 m.
Rozpoczyna się od skrzyżowania ul. Sosnowej z ul. Legnicką w Strzegomiu a kończy przy wiacie
przystankowej w Wieśnicy.
Trwają prace związane z połączeniem ścieżek rowerowych poprzez wykonanie niezbędnego
oznakowania na drodze wojewódzkiej nr 374 oraz drogach gminnych, który skomunikuje istniejące
ścieżki rowerowe w Strzegomiu. Można już przejechać ze ścieżki rowerowej przy światłach na Al.
Wojska Polskiego na ścieżki rowerowe przy ul. Matejki i dalej ulicą I.J. Paderewskiego, Ofiar
Katynia, J. Matejki, ul. T. Kościuszki, aż do Promenady tuz przy górze Krzyżowej w
Strzegomiu.

