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Mam przyjemność zaprezentować Państwu album ukazujący piękno miasta Świebodzic i jego 
najbliższych okolic. Publikacja prowadzi przez najciekawsze zakątki średniowiecznego miasta, 
ukazuje miejsca niezwykłe, wcześniej nieznane szerszej publiczności. Okolice Świebodzic to tereny 
wyróżniające się swoją różnorodnością. W połączeniu z rozwiniętą bazą sportowo - rekreacyjną za-
chęcają do aktywnego wypoczynku. Ciekawą propozycją są także liczne i cykliczne wydarzenia kul-
turalne oraz imprezy sportowe organizowane w mieście i jego najbliższych okolicach. Przy zwiedza-
niu miasta poznacie bogatą i ciekawą, a momentami zadziwiającą historię piastowskiego grodu.

Świebodzice to obszar, na terenie którego przez wieki splatały się losy wielu kultur i narodowości, 
Polaków, Niemców, Czechów. Odcisnęło to swoje piętno na miejskiej architekturze, a historia tego re-
gionu była również mocno burzliwa, jak i fascynująca. Dzięki temu Świebodzice poszczycić się mogą 
także licznymi zabytkami z różnych epok historycznych, począwszy od średniowiecznych świątyń  
i miejskich fortyfikacji, po najokazalszy w okolicy zespół obiektów klasycy-stycznych. Niemal od za-
wsze Świebodzice wyróżniały się spośród innych miast wysokim uprzemysłowieniem. To tu powsta-
wały niegdyś słynne na całą Europę zegary Gustawa Beckera oraz wyroby lniarskie z fabryk Kramsta. 
Dziś nie mniej znane są cukierki „Michałki”, czy piecyki gazowe. Mimo, iż miasto stawia na rozwój 
turystyki i jest doskonałą bazą turystyczną zarówno dla najbliższych jak i dalszych okolic, to jednak 
nie zapomniało o przedsiębiorcach.

Od niedawna w Świebodzicach działa podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy ekonomicznej,  
w której mile widziany jest każdy przedsiębiorca. Mamy nadzieję, że publikacja ta zachęci państwa 
do odwiedzenia Świebodzic, a mieszkańcom pozwoli poznać ich miasto z innej perspektywy, odkryć 
je na nowo.

Burmistrz Miasta Świebodzice 
Bogdan Kożuchowicz
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Vorwort

Ich freue mich Ihnen unser Album über Swiebodzice ( ehemals Freiburg in Schlesien) und 
seine Umgebung vorzustellen. Diese Broschüre führt Sie an  interessante Orte in unserer mit-
telalterlichen Stadt und in der näheren Umgebung. Es sind Orte, die bisher einem breiten Pu-
blikum nicht bekannt waren. Unsere Umgebung, unsere Landschaft zeichnet sich durch eine 
große Vielfalt aus. In Verbindung mit unserem Erholungs- und Sportzentrum bietet sich aktive 
Erholung an. Kultur- und Sportveranstaltungen, die in der Stadt und im Umland organisiert wer-
den, bieten eine Fülle von unterschiedlichen Angeboten.  Bei einer Stadtbesichtigung werden 
Sie unsere reiche und interessante Geschichte erfahren, die mit der Piasten Burg ihren Anfang 
nahm.   

Swiebodzice ist der Ort, wo über Jahrhunderte Menschen unterschiedlicher Kulturen aufe-
inander trafen. Es waren Polen, Tschechen, Habsburger und Preußen aber auch Schlesier, Fran-
zosen, Schweden und immer wieder Protestanten und Katoliken. Das prägte die städtische Ar-
chitektur und die Geschichte und beeinflußte menschliche Schicksale.  Swiebodzice kann auf 
zahlreiche Baudenkmäler aus unterschiedlichen Epochen stolz sein.  Dies sind u. A. mittelalterli-
che Kirchen, Sühnekreuze, die Stadtmauer, Parkanlagen, barocke und klassizistische Bauten. 

Seit Beginn der Industriealisierung waren die Städte Schlesiens führend. Die Industrie in 
Swiebodzice hatte stets einen besonders guten Ruf. Hier wurden u. A. die weltberühmten Uhren 
von Becker und Leinstöffe hergestellt. 

Obwohl die Stadt gegenwärtig den Fremdenverkehr forciert ausbaut, ist sie bemüht für Be-
triebe hervorragende Voraussetzungen zu schaffen. Hierfür stehen zuverlässige und fachlich 
qualifizierte Mitarbeiter in der entstehenden Waldenburger Gemeinschafts- Sonderwirtschaft-
szone zur Verfügung.

Ich hoffe das für Sie diese Lektüre Anlass zu einem Besuch der Stadt Swiebodzice ist und 
den Bürgern von Swiebodzice Gelegenheit gibt ihre Stadt aus einer anderen Perspektive neu zu 
entdecken.
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Few words from the mayor

I have a pleasure of introducing you to the album that presents the beauty of Świebidzice 
town and its nearest area.This publication leads through the most interesting sights of this an-
cient town. It shows unusual places not known to the wider public. The surroundings of Świe-
bodzice stands out of its diversity. Combined with its developed sports and recreation basis it 
encourages tourists to the active leisure pursuits. It is also very interesting that in Świebodzice 
and its closer area one can have fun taking part in many cultural and sports events which are 
organized cyclically. Visiting the town people can get to know rich, engaging and sometimes 
amazing history of this Piast town.

Świebodzice is the area where the fates of nations like the Poles, the Czechs, the Germans 
and their cultures have interwined for centuries. This fact has left its mark on the architecture 
and the history of the region. It was tumultuous but at the same time fascinating. Thanks to it 
Świebodzice can boast of numbered monuments from different periods starting from ancient 
temples or fortification to the most stunning set of classical objects.

Świebodzice has almost always been more industrialized than other towns.It is the place 
where Gustaw Becker’s clocks and linen products from Kramsta factory came into existance and 
have become known around the whole world. Sweets called “Michałki” and gas water heaters 
are also very popular. No wonder thet having such great tourist opportunities Świebodzice puts 
tourism forward but fortunately nobody has forgotten about the local enterpreneurs.

Untill recently a set-up for businessmen has been established. It is a part of Wałbrzych Special 
Economic Zone which welcomes every enterpreneur.

We hope this publication will encourage you to visit Świebodzice and that the dwellers will 
look at their town anew from the oher perspective.
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Świebodzice

Świebodzice to stare, bogate w historię i atrakcje turystyczne 
miasto, położone w południowej części Dolnego Śląska, około 30 
kilometrów na północ od granicy z Czechami. Przez miasto prze-
pływa górska, niespokojna rzeka Pełcznica, która między Świebo-
dzicami a Wałbrzychem płynie w malowniczym Wąwozie Książ, 
najgłębszym wąwozie wędrownym w Europie. Południowe, krań-
ce miasta wraz z jego najstarszą częścią Pełcznicą, położone są 
na Pogórzu Świebodzickim u stóp Gór Wałbrzyskch, w Sudetach 
Środkowych. Krańce północne to już rozległe tereny Obniżenia 
Podsudeckiego i Równiny Świdnickiej, stanowiącej część Przed-
górza Sudeckiego. Południowymi krańcami miasta biegnie gra-
nica Książańskiego Parku Krajobrazowego, na którego obszarze 
znajduje się największy dolnośląski Zamek Książ. Książański Park 
Krajobrazowy to skupisko rzadkich gatunków zwierząt i roślin, to 
miejsce rezerwatów przyrodniczych: Wąwozu Przełomy pod Ksią-
żem oraz Jeziorko Daisy. Północna brama wjazdowa do owego 
zespołu parkowo-pałacowego znajduje się na terenie Świebo-
dzic.

Miasto stanowi doskonałą bazę wypadową w pobliskie Góry 
Sowie, Wałbrzyskie, czy chociażby Masyw Ślęży. Przez miasto 
przebiegają liczne szlaki (m.in. Zielony Szlak Zamków Piastow-
skich, czerwony szlak z Zamku Książ na Górę Marii) i ścieżki tu-
rystyczne, które prowadzą do wielu ciekawych miejsc w okolicy. 
Ze Świebodzic z łatwością dotrzemy nie tylko do Zamku Książ, 
ale i do “Starego Książa” czy ruin zamku Cisy, położonych zaled-
wie 3 kilometry od Pełcznicy. Świebodzice to nie tylko wspaniałe 
krajobrazy, bliskość gór, ale i liczne zabytki. W dzielnicy Ciernie, 
znajduje się gotycki kościół św. Franciszka z XII wieku z cenny-
mi freskami. W tej samej części miasta usytuowane są także ruiny 
Pałacu Wdów oraz czternastowieczne krzyże pokutne. Tuż obok 
Pałacu Wdów mieści się dworek, w którym przebywał Wolfgang 
Goethe. W przeciwległej dzielnicy miasta Pełcznicy, wznoszą 
się ruiny kościółka św. Anny z XIII wieku, najstarszej świątyni na 
książańskim szlaku. Niedaleko stoi willa sławnego chirurga Jana 
Mikulicza-Radeckiego. W centralnej części miasta, do zabytków 

Zamek Książ - Widok od strony Pełcznicy
Fürstensteinschloß Ansicht von Polsnitz

Starówka 
Altmarkt
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zaliczyć możemy takie obiekty jak klasycystyczny Ratusz, kościół 
św. Piotra i Pawła, kościół św. Mikołaja oraz duże fragmenty oka-
załych murów obronnych z XV wieku. Warto zobaczyć także za-
bytkowe dworce kolejowe: tzw. “Stary Dworzec” z prawdopodob-
nie najstarszymi w Polsce magazynami dworcowymi i dworzec 
obecny. Może on poszczycić się swoim nietypowym położeniem. 
Jako jedyny w Polsce zlokalizowany jest na łuku o najmniejszym 
promieniu. Cały układ torów w okolicach dworca ma niespotyka-
ny kształt litery “S”. 

Należy się także przyjrzeć niepozornej kamienicy przy Placu 
Jana Pawła II, bowiem najprawdopodobniej, piwnice tejże kamie-
nicy kryją w sobie pozostałości średniowiecznego zamku. Cieka-
wym obiektem jest również zespół parkowy z okazałym Pałacem 
Rodziny Seidlów z XIX wieku. Obecnie mieści się w nim Dom 
Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr de 
Notre Dame. Świebodzice to także skupisko licznych pomników 
przyrody. Najbardziej znanym jest kilkuset letni cis “Bolko” po-
łożony w Książańskim Parku Krajobrazowym, w świebodzickiej 
dzielnicy Pełcznica. Jest to najstarszy cis w Sudetach i prawdopo-
dobnie jeden z najstarszych cisów w Polsce. Niewątpliwą atrakcją 
turystyczną Świebodzic jest zespół obiektów sportowych, w skład 
których wchodzi m.in. Wodne Centrum Rekreacji, hala sportowo-
widowiskowa oraz jedyna w okolicy kręgielnia.

Do Świebodzic bez problemu można dotrzeć zarówno samo-
chodem, autobusem jak i pociągiem. A kto wie, być może niedłu-
go też samolotem. Istnieją bowiem poważne plany przekształ-
cenia istniejącego w mieście lotniska dyspozycyjnego w lokalny 
port lotniczy.

Świebodzice posiadają bardzo długą tradycję przemysłowo-
handlową. Tradycje handlowe rozwijają się tutaj już od średnio-
wiecza, natomiast przemysłowe od pierwszej połowy XIX wieku. 
Wówczas na terenie miasta powstały znane w całej Europie fabry-
ki zegarów G. Beckera i tekstyliów H. Kramsta.

Zegar pocztowy, w tle pałac rodziny Seidel
Postuhr, im Hintergrung Palast der Familie  Seidel

Średniowieczny krzyż pokutny 
das mittelaterliche Sühnekreuz
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Świebodzice / Freiburg in Schlesien

Świebodzice ist eine alte und geschichtsträchtige, an touristi-
schen Attraktionen reiche, kleine Stadt. Sie liegt im Süden von 
Niederschlesien, etwa 30 km von der polnisch – tschechischen 
Grenze entfernt.  Durch die Stadt fließt die Polsnitz, ein unbere-
chenbares Gebirgsflüsschen. Sie kommt von Waldenburg und 
fließt durch die begehbaren, malerischen, tiefsten Schluchten 
Europas bei Fürstenstein.

Zu Füßen das Waldenburger Berglandes, in den mittleren Su-
deten, liegt der südliche Teil der Stadt mit seinem ältesten Ort-
steil Polsnitz, der an den Fürstensteiner Park angrenzt. In diesem 
Naturreservat, in dem  seltene Arten von Tiere und Pflanzen he-
imisch sind, führt ein Wanderweg durch die wilde Schlucht des 
Flüsschen Polsnitz. Das Eingangstor zur Park und Schlossanlage 
befindet sich auf  Świebodzicer Gebiet. Die Stadt ist auch ein ide-
aler Ausgangspunkt für Touren ins Eulengebirge, das Waldenbur-
ger Bergland oder zum Zobten Berg.  

Die Stadt durchqueren zahlreiche Wanderwege. Es sind „der 
grüne Wanderweg“ zu den Piasten Schlösser, „der rote Wander-
weg“ vom Schloss Fürstenstein hinauf zum Berg Maria,  und an-
dere Wege, die zu vielen schönen Plätzen in und um Świebodzice 
führen. Das Schloss Fürstenstein ist leicht zu erreichen, aber auch 
zur „Alte Burg“ oder zur Burgruine Theiß, die kaum 3 km entfernt 
ist, kann man von hier auswandern. 

Um Świebodzice ist nicht nur eine wunderschöne Landschaft 
oder die Nähe der Berge. In Świebodzice sind auch zahlreiche 
Kulturdenkmäler. Im Stadtteil Zirlau befindet sich die gotische 
Kirche des Heiligen Franz von Assisi mit wertvollen Wandmale-
reinen und Sühnekreuze, sowie die Ruinen des „Witwenpalastes“.  
Im Nachbarhaus zum Witwenpalast verweilte J.W. von Goethe.

In Polsnitz sind die Ruinen der Kirche St. Anna zu besichtigen. 
Es ist das älteste sakrale Denkmal auf dem Gebiet von Świebodzi-
ce.  Die Kirche entstand im XIII. Jh. Sie wurde, wie die Stadtmauer 
von Świebodzice, aus Feldsteine und Lehm erbaut. Der Legende 
nach wurde die Kirche durch einen Blitzschlag zerstört. 

Wieża kościoła pw. św. Piotra i Pawła
Turm - St. Peter und Paul Kirche

Zabytkowy grobowiec rodziny Becker
Fürstensteinschloß Ansicht von Polsnitz
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Die Villa des Chirurgen Johannes Mikulicz – Radecki steht dort 
in der Nähe.

Im Zentrum der Stadt sind weitere   Bauwerke, wie zum Bei-
spiel  das Rathaus, die Kirche Peter und Paul, die Kirche St. Noko-
laus und große Teile der Stadtmauer, zu sehen und zu besichti-
gen.

Interessant ist auch der Alte Bahnhof und Neue Bahnhof. Der 
Neue Bahnhof ist in Europa der einzige „rund gebaute“ in einer 
Kurve liegende Bahnhof. 

Am Platz „Johannes Paul II“  ist ein mittelalterlicher Keller, der 
wahrscheinlich ein Teil eines nicht mehr an dieser Stelle stehen-
den Schlosses war. 

In der Mickiewicza Str.  steht in einem Park ein Palast aus der 
zweiten Hälfte des XIX. Jh.  Er gehört heute der Caritas, die dort 
ein Heim für behinderte Kinder unterhält. 

Zu den bekanntesten Naturdenkmäler in und um Świebodzi-
ce zählt die alte Eibe „Bolko“. Sie steht im Fürstensteiner Park und 
ist vermutlich die älteste Eibe in Sudeten oder gar in ganz Polen.

Das Świebodzicer Erholungs - und Sportzentrum mit seiner 
Kegelbahn, dem Schwimmbad, Fitnessklub und der Sporthalle  
ist ebenfalls ein Besuch wert. 

Świebodzice kann man mit dem Auto, dem Bus oder mit dem 
Zug erreichen. Vielleicht ist auch in Zukunft eine Anreise mit dem 
Flugzeug möglich. Es gibt bereits Pläne den nahe gelegenen 
Sportflugplatz auszubauen. 

Świebodzice haben eine sehr lange Industrie – und Handel-
traditionen. Handeltradiotionen entwickelten sich seit Mittelal-
ter, Industrie seit der ersten Hälfte XIX Jh.

In der Stadt waren im ganzen Europa die weltbekannten Fa-
briken von G. Becker und Textilfabriken von H. Kramst tätig.

Ratusz
das Rathaus
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Dom Mikulicza - Radeckiego 
w Pełcznicy
Haus von Mikulicz -Radecki 
in Polsnitz
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Świebodzice 

   Świebodzice is an old, tourist attractions and history-rich 
town which is situated in the southern part of Lower Silesia, abo-
ut 30 kilometres from the northern boarder with Czech Republic. 
A mountain and rough river Pełcznica flows through the town. It 
flows between Świebodzice and Wałbrzych in a picturesque Książ 
Gorge. It is the deepest touring ravine in Europe. Southern part 
of the town and its oldest part Pełcznica are located in the fo-
othills of Wałbrzyskie Moutains of the central Sudety Range.  The 
northern part characterises with the vast  areas belonging to the 
Sudety foreland. From the south there is a boarder of Książański 
Landscape Park where you can visit one of the biggest Lower Si-
lesian castle Książ. Książański Landscape Park is a centre of rare 
animals and plants. It is a place of nature reserves: Przełoma Ra-
vine and Daisy Lake. The northern gate to this park and castle set 
belongs to Świebodzice.

This town is a great base for hiking in the nearest Sowie and 
Włabrzyskie Moutains or Ślęża Range. Numerous routs (eg. Green 
Route of the Piast Castles, red route from Książ castle to the Ma-
ria’s Mountain) run throuh the town. There are also many tourist 
tracks which lead to many  interesting places in the area. You can 
easily get to Książ castle but also to the “Old Książ” and the ruin 
of the Cisy castle which are located only 3 kilometres from Pełcz-
nica. The advantages of Świebodzice is not only its location near 
to the mountains, wonderful landscapes but also many stunning 
monuments. There is a gothic church of St Franciszek in Ciernie 
district. It was built in XIII century and is famous for its precio-
us murals. In the same part of the town there are also riuns of 
Widows Palace and penitential crosses. Near the Widows Palace 
there is a small manor house where Wolgang Goethe used to 
stay. In the opposite disctrict of Pełcznica you can find the ruins 
of St Ann’s Church from XIII century which is the oldest temple 
on the Książański route. Not far from here there also a villa of a 
popular surgon Jan Mikulicz-Radecki. In the central part of the 
town: classical townhall, St Peter and Paul’s church, St Nicholas Plac Jana Pawła II  

Platz von Johann Paul II 
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church and big fragments of fortifications from XIV century can 
be mentioned as the monuments. It is also recommended to visit 
some railway stations eg. „Old Railway Station” which is probably 
the oldest railway storehouse in Poland.

One should also have a closer look at the incospicuous tene-
ment at John Paul’s II Square because it is likely that the cellars of 
that building are hiding the remains of an ancient castle. It can 
vaunt its untypical location. As the only one in Poland it is built 
on the arch of the smallest radius. The whole railway layout near 
the station is shaped in a letter „s”. A very interesting object is also 
a complex of parks with stunning Palace of Seidl family from 19th 
century. Nowadays it functions as a social welfare house led by 
nuns of Notre Dame Congregation. Świebodzice is also a cluster 

of numbered natural features of historic importance. One of the 
most popular is aged 800 years yew tree. It is called Bolko and is 
situated in Książ  Landscape Park near the district of Świebodzi-
ce - Pełcznica. It is the oldest yew in the Sudety Mountains and 
probably the oldest one in whole Poland. Undoubted tourist at-
traction of Świebodzice is the set of sports objects which conta-
insWater Recreation Centre, a sports hall and the only bowling 
alley in the area.

You can easily get to Świebodzice either by car, bus or train.
Who knows maybe in the future people can get there also by pla-
ne bacause there are some serious plans to transform the existing 
port into the local airport.

Wodne Centrum Rekracji / Stadtmauer
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Ruiny Pałacu Wdów  
w dzielnicy Ciernie 
Ruinen der „Witwenpalastes” 
in Zirlau



��
Plac Jana Pawła II  
Platz von Johann Paul II  
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Ratusz

W samym środku świebodzickiego Rynku stoi okazały gmach 
z wieżą zwieńczoną blaszanym hełmem z iglicą. To siedziba 
włodarzy miasta. Pierwsze wzmianki o siedzibie Rady Miejskiej  
w Świebodzicach pochodzą już z XV wieku. Dzisiejszy Ratusz jest 
budowlą stosunkowo młodą, powstałą pod koniec XVIII wieku. 
Pierwotny Ratusz spłonął podczas wielkiego pożaru. Wszystko 
wydarzyło się 26 lipca 1774 roku w domu zmarłego lekarza Jana 
Krystyna Lindnera. Przewrócona świeca znajdująca się przy kata-
falku zmarłego, wznieciła pożar. Ogień zajął najpierw przedmioty 
znajdujące się w pomieszczeniu kamienicy, później wydarzenia 
potoczyły się bardzo szybko. Upalna i wietrzna pogoda, zwarta 
i drewniana zabudowa sprawiły, że ogień w ciągu kilku godzin 
ogarnął niemal całe miasto. Spłonął nie tylko ratusz wraz z całym 
miejskim archiwum, ale także przepiękne kamieniczki znajdujące 
się w Rynku. Po pożarze miasto szybko odbudowano i z popiołów 
podniosło się na nowo. Po klęsce pożaru w centrum miasta prze-
trwało niewiele budowli. Zachował się jednak charakterystyczny 
dla miast powstałych w średniowieczu układ ulic. 

Wartym obejrzenia w Rynku jest nie tylko sam ratusz projek-
tu Christiana Schulza, ale i zespół kamieniczek go otaczających. 
Jako, że Rynek jest centralnym punktem każdej miejscowości, 
nie można przy jego opisie pominąć najważniejszych wydarzeń 
związanych z historią miasta.

 Świebodzice otrzymały prawa miejskie w XII wieku. W XIV 
wieku, jako jedno z piętnastu miast na Śląsku, posiadało prawo 
bicia własnej monety. Świadczyło to o zamożności i randze ów-
czesnych Świebodzic.

W 1279 roku wyróżniono miasto nadając mu pierwszy na Ślą-
sku przywilej warzenia piwa. Lata 1509 - 1830 to panowanie ro-
dziny Hochbergów. 

Przy Placu Jana Pawła II, nieopodal Rynku stoi niepozorna ka-
mienica... Mało kto wie, że w średniowieczu w tym miejscu praw-
dopodobnie znajdował się zamek. Świadczyć o tym mają miedzy 
innymi dokumenty Bolesława Rogatki z 1242 roku, oraz imponu-

Ratusz
das Rathaus
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jące piwnice, które kryją do dziś w sobie sklepienia kolebkowe,  
a także potężne mury.

Świebodzice, jak przystało na ważne średniowieczne miasto, 
otoczone zostało w XV wieku solidnymi fortyfikacjami. Do dnia 
dzisiejszego zachowały się duże fragmenty murów miejskich 
w wielu miejscach wokół śródmieścia. Do budowy obwarowań 
miasta użyto gliny i kamienia polnego. Cecha wyróżniającą „świe-
bodzickie fortyfikacje” od innych obiektów tego typu na Śląsku 
jest to, ze spore ich fragmenty zwieńczone są charakterystyczną 
„koroną”.

Ulica Kolejowa - Kolejowa 
Str. / Eisenbahnstr.

Mury obronne / Stadtmauer
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Pałac Rodziny Seidlów / Palast der Familie Seidel
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Am Rand des Marktes steht ein unscheinbares Haus. Nur We-
nige wissen es, dass an dieser Stelle im Mittelalter ein Schloss 
stand. Dokumente aus dem Jahr 1242 und große Gewölbe – Kel-
ler mit mächtigen Mauern bezeugen dies.

Świebodzice hatte als bedeutende mittelalterliche Stadt eine 
solide Stadtmauer. Diese Schutzmauer wurde im XV. Jh. errich-
tet und bis in XVIII Jh. ständig ausgebaut und erweitert. Sie hatte 
10 Basteien und 3 Tore. Trotz mancher Unruhen, Kriege und Ka-
tastrophen sind bis heute noch etwa 80% der Stadtmauer vor-
handen. Sie ist damit eine der am besten erhaltenen städtischen  
Befestigungssysteme in Polen, versehen mit charkteristischen 
Merkmalen, die vergleichbar an anderen Standtmauern nicht 
mehr zu finden sind.

Das Rathaus

In der Mittes des Świebodzicer Marktplatzes steht das stat-
tliche Rathaus. Der Rathausturm ist mit einem Kupferhelm mit 
eiserner Spitze bedeckt.  Hier hat die Stadtverwaltung ihren Sitz.

Frühe Dokumente aus dem XV. Jahrhundert geben Zeugnis 
über den Stadtrat von Świebodzice.

Das heutige Rathaus ist relativ jung, da es am Ende des 18. 
Jahrhunderts entstand, nachdem das ursprüngliche Gebäude 
beim Stadtbrand 1774 zerstört wurde.

Es war am 26. Juli 1774 als im Haus des Arztes Johann Chri-
soph Lindner  eine Kerze umstürzte, die auf einem Katafalk stand, 
und den Brand auslöste. Das Feuer ergriff die Haushaltsgegen-
stände, das ganze Haus, und breitete sich schnell aus. Das heiße 
und windige Wetter, die enge und hölzerne Bebauung, trugen 
dazu bei das sich das Feuer  in wenigen Stunden fast in der gan-
zen Stadt ausbreitete. Dabei ist nicht nur das alte Rathaus mit 
seinem Archiv abgebrannt, sondern auch die wunderschönenen 
Häuser rund um den Marktplatz. Schon bald nach diesem Brand 
baute man die Häuser auf den Überesten  wieder auf. Nur wenige 
Gebäude verschonte das Feuer. Die charakteristische Anordnung 
der Gassen und Strassen, wie sie im Mittelalter entstanden, blieb 
erhalten. 

Heute ist auf dem Markt nicht nur das Rathaus, das durch Bau-
meister Christan Schultze entworfen wurde, sehenswert, sondern 
auch die Häuser, die den Platz umrunden. 

Świebodzice hatte wahrscheinlich schon vor dem Jahr 1279 
die Stadtrechte erhalten. Bereits im XIV. Jh. hatte die Stadt als 
einzige Stadt von fünfzehn weiteren Städten in Schlesien  eige-
ne Münzeprägerechte. Sie hatte damit einen bedeutenden Rang 
und die Grundlage ihres Wohlstandes.

Als erste Stadt in Schlesien erhielt Swiebodzice im XIII. Jh.  
das  Privileg zum Bier brauen. 

In den Jahren 1509 bis 1830 herrschte über Świebodzice 
die Familie Hochberg, aus deren Reihen  Daisy von Pless (1873  
- 1943) stammte. Ihr soziales und wohltätiges Engagement wird 
bis heute in Schlesien  anerkannt. 

Ulica Młynarska
Mlynarska Straße
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Kościół pw. św. Piotra i Pawła

Budowla powstała w II połowie XVIII wieku po wielkim poża-
rze w 1774 roku. Jest to jeden z nielicznych w okolicy wraz z ra-
tuszem zespołów zabytkowych w stylu klasycystycznym. Kościół 
wzniesiono na planie krzyża z wysoką, niespełna 78-metrową 
wieżą od zachodu według projektu Christiana Schulza. Głównym 
ofiarodawcą na rzecz budowy świątyni był książę Hochberg.

Na uwagę zasługują znajdujące się w kościele największe na te-
renie Świebodzic zabytkowe organy składające się z 28 piszczałek.

Niestety wszystkie księgi parafialne i związane z parafią do-
kumenty zabrał ze sobą ostatni ewangelicki pastor kościoła 
Berg, opuszczając miasto z grupą Niemców w 1952 roku. Pa-
stor Berg dotarł do Legnicy, gdzie zmarł. Nie wiadomo co stało 
się z dokumentami, prawdopodobnie trafiły w prywatne ręce. 
Mimo, iż na temat Kościoła nie zachowały się żadne dokumen-
ty, dostarczając więcej informacji na temat obiektu to jednak  
z historią tej świątyni związanych jest kilka ciekawostek. Znamy je 
z ustnych przekazów mieszkańców miasta.

Najbardziej zasłużony dla kościoła proboszczem był ksiądz 
Józef Lach, który cieszył się ogromnym szacunkiem i uznaniem.  
Był człowiekiem bardzo mądrym i odważnym. Trzynastego grud-
nia 1981 roku, w dniu ogłoszenia stanu wojennego, proboszcz 
Lach przed rozpoczęciem sumy wszedł na ambonę i głośno po-
wiedział do zgromadzonych, że msza, którą za chwilę odprawi po-
święcona jest ojczyźnie, bo ta potrzebuje wsparcia od wszystkich.  
Z tego powodu ksiądz miał wiele nieprzyjemności ze strony władz 
i funkcjonariuszy SB. 

Ciekawą budowlą jest także sam budynek plebani kościoła  
zbudowany z cegły klinkierowej w 1890 roku. Jest to jedyny bu-
dynek w mieście z tzw. „studnią” znajdującą się w samym środku 
czworoboku. To niezabudowana przestrzeń ciągnąca się od pod-
stawy budynku, aż do samego dachu. Jest to swoistego rodzaju 
kanał wentylacyjny, którym wypuszczano wszystkie niepożądane 
zapachy. Co ciekawe koszty budowy budynku plebani podzieliły 
miedzy siebie gmina ewangelicka i żydowska, która została zmu-
szona w 1939 roku do jej opuszczenia.

Kościół św. Piotra i Pawła
Turm - St. Peter und Paul Kirche
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Zabytkowe organy w kościele św. Piotra i Pawła
die Denkmalorgeln in der  St. Peter und Paul Kirche
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St. Peter und Paul Kirche

Diese klassizistische Kirche entstand in der zweiten Hälfte des 
XVIII. Jh., nach dem großen Stadtbrand im Jahre 1774. 

Die Kirche wurde mit einem 78 m hohen Turm nach einem 
Entwurf von Christian Schulze entworfen. Fürst Hochberg war ihr 
Stifter. Kirchenbücher und weitere Dokumente zur Kirche sind bis 
heute verschollen. Es heißt, dass sie der letzte Pastor, als er 1952 
mit einer Gruppe Deutscher 1952 Swiebodzice verließ, mitge-
nommen habe. Er kam bis Lignitz und starb dort.
Die Kirchengeschichte kennt man nur aus mündlichen Berichten.

Der katholische Pfarrer Joseph Lach, von seiner Gemeinde 
sehr geachtet, machte sich um diese Kirche durch seinen Mut 
und seine Klugheit  verdient. Als am 13. Dezember 1981 Jaruzel-
ski den Kriegszustand erklärte, widmete er öffentlich die Messe 
der Heimat und den Polen und um den Frieden zu erhalten. Dafür 
wurde er vom Geheimdienst und der Polizei drangsaliert.

Das Pfarr- und Gemeindehaus mit Brunnen, erbaut 1890, wur-
de von der evangelischen Gemeinde, gemeinsam mit der jüdi-
schen Gemeinde, erstellt. 1932 wurden die Juden zum verlassen 
des Gemeindehauses gezwungen.

Schody przy kosciele p.w. św. Piotra i Pawła
Treppe in die St. Peter und Paul Kirche

Wnętrze kościoła św. Piotra i Pawła / das Innere der  St. Peter und Paul Kirche
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Kościół pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu

Kościół powstał w I połowie XIII wieku jako budowla romańska. 
Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 30 sierpnia 1228 roku. 

Gruntowną przebudowę przeszedł w wieku XV, stając się ko-
ściołem gotyckim. Kościół jest budowlą jednonawową o wąskim 
stropie i prezbiterium przykrytym sklepieniem krzyżowo-żebro-
wym. Wewnątrz znajdują się późnobarokowe organy, gotyckie 
sakramentarium  z 1352 r. oraz ołtarz główny z XVII w. Pierwotny 
ołtarz główny - gotycki tryptyk z przedstawieniem Tryumfu Matki 
Bożej eksponowany jest dziś w Muzeum Narodowym we Wro-
cławiu. Na zewnątrz zachowane są detale kamieniarki gotyckiej, 
renesansowy nagrobek oraz umieszczona u wejścia do kościoła,  
w ścianie kruchty, rzeźba Tronującej Madonny z Dzieciątkiem.  
W II połowie XX wieku, w czasie prac konserwatorskich prowa-
dzonych pod kierunkiem profesora Krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych Józefa Edwarda Dutkiewicza odkryto cenne średnio-
wieczne malowidła przedstawiające między innymi postać  
św. Krzysztofa. Malowidło przedstawia świętego, przenoszącego 
małego Jezusa przez wodę. Przeprowadzone badania wskazują, 
że dzieło powstało w XIV wieku. Kościół otoczony jest XV wiecz-
nym murem. Wieża świątyni pochodzi z 1838 roku. Pierwotna 
zawaliła się w 1837 roku. Kościół otoczony jest XV-wiecznym mu-
rem. W 2007 roku odnowiono ołtarz główny oraz fresk św. Krzysz-
tofa, udostępniając je jednocześnie Zwiedzającym.

XIV-wieczny fresk św. Krzysztofa kościele św. Franciszka z Asyżu 
aus XVI Jh. Wandbemalung (Polychromyen) des St. Christopherus 
in der Kirche des hl. Franz von Assisi
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Die Kirche des hl. Franz von Assisi. 

Diese Kirche stammt, wie Zeugnisse belegen, aus der ersten 
Hälfte des XIII Jh. Die Renaissancekanzel in der Kirche entstand  
im XVII Jh. und die Orgel in der Zeit des Spätbarocks. Die gotische 
Sakristei entstand im Jahre 1352. Die dekorative Wandbemalung 
(Polychromyen) ist im XIII bis XIV Jh. entstanden. Hier ist die Ge-
stalt des St. Christopherus zu erkennen. 

Erst in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts 
entdeckte der Konservator Prof. Jozef Edward Dutkiewicz , unter 
dessen fachlicher Leitung die Kirche saniert wurde, unschätzba-
re mittelalterliche Wandgemälde. Darunter ist die Gestalt von St. 
Christopherus zu sehen wie er den kleinen Jesus Christus durch 
das Wasser zum anderen Ufer trägt. 

Die Kirche ist mit einer  Mauer aus dem XV Jh. umfriedet. Der 
Kirchturm entstand 1838, nachdem der ursprüngliche Turm 1837 
einstürzte

Ołtarz w kościele św. Franciszka z Asyżu
Altar in der Kirche des hl. Franz von Assisi

Sakramentarium
Sakramentarium
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Kościół Świętego Mikołaja

Kościół pw. Świętego Mikołaja w Świebodzicach zbudowany 
został w latach dwudziestych XIII wieku. Konserwowany przez 
biskupa wrocławskiego Wawrzyńca w 1228 roku. Początkowo 
świątynia reprezentowała styl romański, jednak po przebudowie 
w XV wieku nadano jej charakter gotycki. Tragiczny pożar miasta, 
który nie ominął także i tej budowli sprawił, że z całej jego za-
budowy zachowało się jedynie prezbiterium. Świątynię odbudo-
wano na początku XIX wieku. Głównymi ofiarodawcami budowli 
byli Hochbergowie. Do ciekawszych zabytków znajdujących się 
wewnątrz kościoła zaliczyć można XIX wieczna ambonę, ołtarz 
główny, XVII wieczną chrzcielnicę, a także żyrandol z 1800 roku. 
Warto zwrócić uwagę na dwie renesansowe figury znajdujące 
się po obu stronach ołtarza głównego. Jedna z nich przedstawia 
sylwetkę świętej Jadwigi Śląskiej, druga  zaś, postać patrona ko-
ścioła - Świętego Mikołaja. Koscielne organy powstały natomiast 
w 1898 roku. 

Obecnie w tej świątyni odbywają się miejskie uroczystości re-
ligijno - patriotyczne. 

Na zewnątrz kościoła znajduje się tablica poświęcona pamięci 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, wmurowana w 70-tą rocznicę po-
wstania II RP.

Kościół św. Mikołaja
Die St. Nikolaus Kirche
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Die St. Nikolaus Kirche

Zu Ehren des hl. St. Nikolaus wurde diese Kirche in Swiebodzi-
ce in den zwanziger Jahren des XIII. Jh. erbaut. Im Jahre 1228 n. 
Chr. wurde sie von Bischof Lorenz aus Breslau geweiht.

Ursprünglich im romanischen Stiel erstellt wandelte sie sich 
nach dem Umbau im XV. Jh. in eine gotische Kirche. 

Ein schlimmer  Brand 1774  verschonte die Kirche nicht.  Nur 
das Presbyterium, dessen Seitenwände noch dem ursprünglich 
romanischen Teil entstammten, wurde verschont.  Anfang XIX. 
Jh. wurde die Kirche wieder aufgebaut. Die Familie Hochberg 
spendete großzügig für diesen Wiederaufbau. Die Kanzel, der 
Hauptaltar, das Taufbecken und die Kronleuchter aus dem XIX. 
Jahrhundert sind sehenswert. Ebenso sind es die  Renaissance - 
Gestalten an den Seiten des Altares, die St. Jadwiga aus Schlesien 
und St. Nikolaus darstellen. Die Orgel wurde 1898 erstellt.

Herb rodziny Hochberg
Stammwappen von Hochberg
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Ruiny kościółka pw. Świętej  Anny w Pełcznicy.

Ruiny kościółka pw. Świętej Anny są najstarszym obiektem 
sakralnym na terenie Świebodzic. Był to kościół jednonawowy, 
okrągły. Wybudowany został w stylu romańskim, po czym w XIV 
wieku przebudowano go na styl gotycki. Świątynia ta stanowiła 
ważne ogniwo w systemie obronnym osady pełcznickiej. Dokład-
na data powstania tego obiektu nie jest znana. Prawdopodobnie 
kościółek wzniesiono w początkach XIII wieku, a może i nawet 
wcześniej za panowania w Pełcznicy Komesa Imbrama, bliskiego 
współpracownika księcia Henryka Brodatego. Do jego budowy 
użyto kamienia polnego i gliny. Legenda głos, iż kościół spłonął 
podczas uderzenia pioruna i już  nigdy nie został odbudowany.

Ruinen der Kirche St. Anna

Das älteste sakrale Denkmal auf dem Gelände heutigen Świe-
bodzice. Sein Beginn greift des Durchbruches XII und XIII Jh. als 
Komes Imbram herrschte. Er war vertraut Mitarbeit von Fürst He-
ryk Brodaty. Das genaue Datum ist leider nicht bekannt. Es wurde 
aus Feldsteinen und Lehme ( ebenso wie die Verteidigungsmau-
ern Świebodzice ) gebaut. Nach der Legende ist er durch Donner-
schlag abgebrannt und wurde nicht mehr aufgebaut.

Ruiny Kościółka św. Anny w Pełcznicy 
Ruinen der Kirche St. Anna
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Dworzec kolejowy w Świebodzicach
der Bahnhof in Świebodzice
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Kolej   

   Pierwsi pasażerowie przybyli koleją do Świebodzic w listopa-
dzie 1843 roku. Linia kolejowa łącząca Wrocław ze Świebodzicami 
była pierwszą trasą kolejową w Sudety. Otwarcie linii odbyło się  
z wielką pompą; napisano nawet z tej okazji sztukę teatralną. 
Pociągi przyjeżdżające do Świebodzic zatrzymują się na niety-
powym dworcu. Może bowiem poszczycić się on swoim niety-
powym położeniem. Jako jedyny  w Polsce jest zlokalizowany na 
łuku o najmniejszym promieniu. Cały układ torów w okolicach 
dworca ma niespotykany kształt litery „S”, stąd wielu podróżnych 
zastanawia się dlaczego pociągi na świebodzkim dworcu „krzywo 
stoją”. Nie jest to jedyna ciekawostka związana z tym miejscem.

W maju 1945 r. miała tutaj miejsce jedna z wielu niewyja-
śnionych tajemnic II wojny światowej. Kilka tygodni przed wkro-
czeniem Rosjan, do Świebodzic przybył specjalny, opancerzony 
pociąg, który nie wiadomo co wiózł, ale pewne jest, że zmierzał 
w kierunku Wałbrzycha. Nigdy jednak tam nie dotarł. Co więcej, 
nie pojawił się nawet na najbliższej stacji - Szczawienka. Zniknął 
gdzieś pomiędzy Świebodzicami a Szczawienkiem, prawdopo-
dobnie 3 km od stacji, gdzie widziano go po raz ostatni. Tajem-
nica „znikającego pociągu” związana jest z Zamkiem Książ, który 
przygotowywany był na kwaterę Hitlera. Niemcy planowali tam 
doprowadzić linię kolejową. W samym Zamku znajdują się ukoń-
czone prawie pomieszczenia, które swoim wyglądem przypomi-
nają peron dworca kolejowego. Skoro znalazło się tam miejsce dla 
dworca, to musiały do niego prowadzić tory, najlepiej zamasko-
wane, przebiegające wewnątrz góry. Jednak którędy one biegły 
oraz co mógł wieźć tajemniczy pociąg, nadal pozostaje zagadką.

Die Eisenbahn in Świebodzice / Freiburg in Schlesien

Im November 1843 kamen die ersten Eisenbahnpassagiere 
im Freiburger Bahnhof an. Die Eisenbahnlinie, die Freiburg mit 
Breslau verbunden hat, war die erste Zugstrecke in den Sudeten. 
Mit einer feierlichen Einweihung wurde sie eröffnet. Ein extra für 
dieses Ereignis geschriebenes Theaterstück kam dabei zur Auf-
führung. 

Die Züge halten in Freiburg in einem ungewöhnlichen Bahn-
hof. Die Bahnstation verläuft in einer Kurve. Es ist der einzige in 
einer Kurve erbaute Bahnhof in Polen. Die Gleise wurden in Form 
eines „S” verlegt. Daher stehen die Waggons im Bahnhof nicht ge-
streckt der Länge nach, sondern in der Kurve abgewinkelt. 

Hierzu eine rätselhafte Eisenbahngeschichte. Am Ende des 
vergangenen Krieges wollten  sowjetischen Soldaten einen ge-
panzerten Zug nach Waldenburg fahren.  

Er kam jedoch nie in Waldenburg und auch nicht in der Sta-
tion Bad Salzbrunn an. Der Zug ist zwischen Freiburg / Swiebo-
dzice und Bad Salzbrunn einfach verschwunden. Es waren etwa 
3 km von der Station Freiburg entfernt, wo ihn Zeugen das letzte 
mal sahen. Das geheimnisvolle Verschwinden hat wahrscheinlich 
einen Zusammenhang mit dem Fürstensteinschloss. Hier plante 
und baute die Deutsche Reichsregierung ein geheimes, größten-
teils unterirdisches, Hauptquartier von kolossalen Ausmaßen,  
mit Bahnanschluss. Im Schloss selbst sind Räume, die an einen 
Bahnsteig erinnern, zu sehen. Da es diesen Bahnsteig im Schloss 
gibt, müssen auch Gleise zu ihm führen, die wahrscheinlich noch 
im Bergesinneren liegen. Bis heute konnte dieses Rätsel nicht ge-
löst werden. 
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Okolice   

Największym atutem turystycznym Świebodzic jest ich poło-
żenie. Miasto jest usytuowane na pograniczu Sudetów Środko-
wych i Przedgórza Sudeckiego, co sprawia, że z łatwością dotrzeć 
można w pobliskie Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie, Góry Kamien-
ne czy masyw Ślęży.

 Miasto leży na na skraju Książańskiego Parku Krajobrazowe-
go, na którego obszarze znajdują się liczne atrakcje turystyczne. 
Wśród nich, na szczególną uwagę zasługują średniowieczne zam-
ki - Książ i Cisy, Sudecki Ogród Dendrologiczny, czy palmiarnia  
w Lubiechowie.

   Pomiędzy Szczawienkiem (dzielnica Wałbrzycha) a świebo-
dzicką Pełcznicą ciągnie się najgłębszy wąwóz wędrowny w Euro-
pie. Jest to miejsce niezwykle urokliwe i bajeczne. Ściany wąwo-
zu sięgają nawet do 100 metrów wysokości tworząc miejscami 
kilkudziesięciometrowe przepaści. Wąwóz porasta las mieszany  
z licznymi gatunkami drzew, jednak królują dęby, lipy i buki. Wę-
drując tędy można napotkać pozostałości po wlotach do sztolni 
hitlerowskich budowanych w tej okolicy w czasach II Wojny Świa-
towej. Owe sztolnie przygotowywane były jako miejsce do pro-
dukcji pocisków balistycznych.

Ciekawostką jest fakt, że u wylotu wąwozu, w Pełcznicy znaj-
duje się cis „Bolko”. Jest to najstarszy cis w Sudetach. W XIX wieku 
niemiecki przyrodnik Alexander Humboldt szacował jego wiek 
na 800 lat.

   Do wszystkich miejsc prowadzą ze Świebodzic oznakowane 
ścieżki, bądź szlaki turystyczne. Okolice miasta to zatem bliskość 
natury - wspaniałe krajobrazy, liczne pagórki i głębokie wąwozy. 
Zarówno w kompleksie parkowym zamku Książ, jak i w parku 
przy Pałacyku Rodzinnym Seidlów znajduja się chronione i bar-
dzo rzadkie gatunki roślin oraz zwierząt.

   Częstymi gośćmi okolic naszego miasta są muflony. Warto 
również wspomnieć, że niedaleko Świebodzic znajduje się słynne 
uzdrowisko Szczawno-Zdrój. Do Czech jest zaledwie 30 km, po-
dobnie jak do większości ośrodków narciarskich w okolicy.

„Stary Książ” 
„das alte Burg” 

Ruiny Zamku Cisy 
Burgruine Theiß
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Panorama Gór Sowich ze Świebodzic / Eulengebirgepanorama von Świebodzice
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Zamek Książ - Widok od strony Pełcznicy / Fürstensteinschloß Ansicht von Polsnitz
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Die Stadt Świebodzice /Freiburg in Schlesien 
und ihre Umgebung

Die besondere Lage der Stadt ist ihr größter Trumpf.  Sie grenzt 
an Mittelsudeten und an das Sudeten Vorgebirge. Daher ist von 
hier aus das Waldenburger Gebirge, das Eulengebirge, Steinge-
birge und Steinhauser Massiv leicht zu erreichen. Die Stadt liegt 
am Rande des Fürstensteiner Naturschutzgebiet in dem es viele 
Sehenswürdigkeiten gibt. 

Zwischen Sorgau, ein Ortsteil von Waldenburg, und Polsnitz, 
ein Ortsteil von Freiburg, verläuft die tiefste begehbare Schlucht 
Europas. Ein märchenhaftes, malerisches Naturwunder. Die Sei-
tenwände sind bis zu 100 m hoch. Ein Mischwald mit zahlrei-
chen Baumarten, wie zum Beispiel, Eichen, Linden und Buchen, 
spendet Schatten und gute Luft. Bei der Durchwanderung kann 
man Reste von Bohrungen und Stolleneingänge sehen, die hier 
während des II. Weltkrieges entstanden, um unterirdische Muni-
tionsfabriken zu erstellen.  In der Nähe dieser Stollen steht die 
alte Eibe „Bolko“. Gekennzeichnete Wanderwege führen durch 
die wunderschöne Landschaft, vorbei an Bergketten und durch 
tiefe Schluchten, Wälder und Felder.

Im Fürstensteiner Landschaftspark und im Park des Palastes 
der Familie Seidel sind geschützte und seltene Pflanzen und Tie-
rarten zu sehen. 

In der Nähe von Świebodzice kann man Mufflone treffen.
Nur etwa 30 km von Świebodzice / Freiburg entfernt sind die 

tschechischen Skisportzentren angesiedelt.

Cis „Bolko” w Świebodzicach
die Eibe „Bolko” in Świebodzice
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Muflony w Książańskim Parku Krajobrazowym / Mufflone im Fürstensteiner Park

Pogórze Świebodzickie / Świebodzicer Gebirgsvorland
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Brama Książańska
Fürstensteiner Tor

Panorama Świebodzic - W oddali Masyw Ślęży  /  Das Panorama von Świebodzice - in der Ferne das Zobten Massiv
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„Droga węglowa”  / „Kohlenweg“
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