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MUZEUM MoToRYZACjI ToPACZ
kolekcja prezentowana na terenie zespołu parkowo-pałacowego Zamku Topacz zawiera unikatowe 
pojazdy polskiej produkcji z lat 1918-1939 oraz kompleksowy przekrój motoryzacji okresu PRl. W stałej 
ekspozycji znajdują się również zabytkowe samochody luksusowych marek, pionierskie konstrukcje, 
zabytki techniki i wzornictwa przemysłowego.
THE ToPACZ AUToMoTIVE MUSEUM
The collection exhibited in the park and palace complex of the Topacz Castle includes unique 
vehicles of Polish production from 1918-1939 and a cross section of the automotive industry of from 
the People’s Republic of Poland period. The permanent exhibition contains vintage, luxury cars, 
pioneering construction structures, and technology relics and industrial designs.
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DoMY TKACZY W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM
Zespół drewnianych domów wybudowanych w 1707 roku dla tkaczy czeskich. jest jednym 
z najstarszych na terenie dolnego śląska zabytków architektury związanych z włókiennictwem.
THE WEAVERS’ HoUSES IN CHEŁMSKo ŚLĄSKIE
a complex of wooden houses built in 1707 for Czech weavers. It is one of the oldest architectural 
monuments related to textile industry in lower Silesia.

4

SZYB „WIToLD” W BoGUSZoWIE-GoRCACH
Historia tego miejsca sięga II połowy XVIII wieku i jest ściśle związana z wydobyciem węgla 
kamiennego. W 1943 roku szyb został włączony do kopalni Węgla kamiennego „Victoria” 
w Wałbrzychu, a zamknięty w wyniku przemian gospodarczych w 1993 roku. Obecnie w miejscu 
dawnej kopalni znajduje się Centrum kulturalno-kongresowe z 30-metrową wieżą widokową.
THE “WIToLD” SHAFT IN BoGUSZÓW-GoRCE
The history of this place dates back to the second half of the 18th century and is closely related 
to hard coal mining. In 1943, the shaft was incorporated into the “Victoria” Coal Mine in Wałbrzych, 
and then closed down as a result of economic changes in 1993. Former mine currently houses the Cultural 
and Congress Centre with a 30-meter observation tower.

25

MUZEUM PoWoZÓW GALoWICE
Szachulcowy spichlerz zbudowany w roku 1730, obecnie siedziba muzeum prezentującego 
europejską kolekcję pojazdów konnych, sprzętów jeździeckich i akcesoriów podróżnych.
THE MUSEUM oF CARRIAGES IN GALoWICE
This used to be a wattle and daub granary built in 1730, later turned into a museum containing 
the European collection of horse-drawn carriages, equestrian equipment, and travel accessories.
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HUTA SZKŁA KRYSZTAŁoWEGo „jULIA” W PIECHoWICACH
Huta Szkła kryształowego „julia” kontynuuje sięgające początków średniowiecza tradycje wyrobu 
szkła w karkonoszach. To tutaj rzemieślnicy w procesie ręcznej produkcji wytwarzają szklane dzieła 
sztuki sprzedawane na rynkach całego świata. każdy zwiedzający może ujrzeć hutników przy pracy.
THE “jULIA” CRYSTAL GLASS FACToRY IN PIECHoWICE
The “julia” Crystal Glass Factory continues the tradition of glass making. In the karkonosze Mountains, 
this tradition dates back to the early Middle ages. local craftsmen mouth blow and hand cut crystal 
pieces of art later sold around the world. Each visitor may see steelworkers at work.
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KRoŚNICKA KoLEj WĄSKoToRoWA
kolejka kursuje na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego krośnice-Wierzchowice, po 3-kilometrowej 
trasie i jest jedną z niewielu czynnych kolei parkowych w Polsce. dumą krośnickiego taboru jest parowóz 
Px48-1907, wyprodukowany w 1955 roku. kursy obsługuje również lokomotywa spalinowa Wls 180 nr 7220.
THE NARRoW-GAUGE RAILWAY IN KRoŚNICE
The narrow-gauge railway shuttles through the krośnice-Wierzchowice Palace and Park Complex 
along a 3-kilometre route and is one of the few still operating park railways in Poland. The pride of the 
krośnice rolling stock is the Px48-1907 steam locomotive, manufactured in 1955. The diesel locomotive 
Wls 180 No. 7220 is also used.
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ELEKTRoWNIA WoDNA WRoCŁAW I
Elektrownia wodna wzniesiona w latach 1921-1924 przez przedsiębiorstwo „Huta Hoch und Tiefbau a.G.” 
wg. projektu inżyniera Güntera Trauera i architekta Maxa berga, znanego z zaprojektowania Hali Stulecia. 
detale architektoniczne i metaloplastyka zostały stworzone przez jaroslava Vonkę oraz Roberta bednorza. Elek-
trownia nie ucierpiała podczas II wojny światowej. Obiekt wciąż pozostaje czynnym zakładem przemysłowym.
THE WRoCŁAW I WATERPoWER PLANT
The waterpower plant was built in 1921-1924 by the company “Huta Hoch und Tiefbau aG” and 
designed by Günter Trauer, an engineer, and Max berg, an architect. The latter is known for designing 
the Centennial Hall. architectural details and metalwork were provided by jaroslav Vonka and Robert 
bednorz. The power plant did not suffer any damage during World War II. The facility is still an operative 
industrial plant.

7 MoST KoLEjoWY NAD jEZIoREM PILCHoWICKIM
Most położony w pobliżu wsi Strzyżowiec został zbudowany w latach 1905-1906. długość mostu 
– 151 metrów – w tym 140 metrów to przęsła stalowe i 11 metrów dodatkowe przęsło sklepione. 
Odległość paraboli od dna zatoki bobru wynosi 38 metrów – jest to najwyższy tego typu most w Polsce. 
Szacowana waga konstrukcji stalowej to 354 tony.
RAILWAY BRIDGE BY THE PILCHoWICE LAKE
The bridge is located near the village of Strzyżowiec. It was built in the years 1905-1906. The bridge 
is 151 m long, including 140 m of steel spans and 11 m of an additional vaulted span. The distance 
between the parabola and the bottom of the bóbr bay is 38 m, thereby making it the highest bridge 
of this type in Poland. The estimated weight of the steel structure is 354 tons.
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MUZEUM PoRCELANY W WAŁBRZYCHU
Muzeum zostało założone w 1908 roku, od 1926 roku jego siedzibą jest dawna klasycystyczna 
rezydencja rodziny albertich – wałbrzyskich kupców i przemysłowców. Od 2015 roku miejsce to, 
pod nazwą Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, prezentuje bogatą historię przemysłu ceramicznego 
regionu wałbrzyskiego, śląska i całej Europy.
THE PoRCELAIN MUSEUM IN WAŁBRZYCH
The Museum was founded in 1908, and since 1926 it has been based in former classicist residence 
of the alberti family, the Wałbrzych merchants and industrialists. Since 2015, the facility, now called 
the Porcelain Museum in Wałbrzych, shows rich history of the ceramics industry in the Wałbrzych region, 
the Province of Silesia, and the entire Europe.
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MŁYN SIEDLIMoWICE
Pierwsze wieści o jego istnieniu pojawiły się w latach 1486-1488. Od tego czasu działa nieprzerwanie, 
kontynuując wielowiekową tradycję młynarstwa. Tętniące wnętrze to maszyny wyprodukowane 
na początku XX wieku przez założoną w 1873 roku drezdeńską firmę produkującą młyny Seck-dresden. 
Od 2015 roku Młyn Siedlimowice wpisany jest do rejestru zabytków.
THE SIEDLIMoWICE MILL
The first mention of the mill existence was made in the years 1486-1488. It has been operating ever 
since, thereby continuing the centuries-old tradition of milling. Its vibrant interior consists of machines 
manufactured at the beginning of the 20th century by Seck-dresden, a mill manufacturing company 
founded in 1873 and based in dresden. In 2015, the Siedlimowice Mill was entered in the register 
of monuments.
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MŁYN PAPIERNICZY W DUSZNIKACH-ZDRojU
jedyny zachowany w Polsce młyn papierniczy sprzed 1562 roku. Od stuleci prowadzony przez rody 
zajmujące się fachowo wytwarzaniem papieru. Od XVIII w. stosowano w nim pionierskie metody 
produkcyjne. unikalny zabytek techniki, do dziś wytwarzający papiery czerpane. W 2011 roku młyn został 
uznany za Pomnik Historii.
PAPER MILL IN DUSZNIKI-ZDRÓj
This is the only remaining paper mill in Poland from before 1562. For centuries, it has been run by 
families dealing with professional paper making. local millers used pioneering production techniques 
since the 18th century. This unique technical monument still operates producing handmade papers. 
In 2011, the Mill was given the Historical Monument status.

15

MŁYN HILBERTA W DZIERŻoNIoWIE
Początki zakładu sięgają lat 40-tych XIX wieku. jest największym zachowanym, kompletnym i zabyt-
kowym młynem zbożowym w Polsce. W obiekcie zachował się oryginalny ciąg technologiczny do 
produkcji mąk, kasz oraz otrębów, prezentujący rozwój techniki młynarskiej na przełomie XIX i XX wieku.
THE HILBERT’S MILL IN DZIERŻoNIÓW
The mill’s beginning goes back to the 1840s. It is the largest preserved complete historic grain mill 
in Poland. a complete production line for flour, groats and bran processing survived in the facility, 
presenting the development of milling technology at the turn of the 19th and 20th centuries.
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MUZEUM KoLEjNICTWA NA ŚLĄSKU W jAWoRZYNIE ŚLĄSKIEj
Największa udostępniona do celów muzealnych zabytkowa bocznica kolejowa na dolnym śląsku 
o powierzchni 2 hektarów. Centralny punkt obiektu stanowi parowozownia wachlarzowa z 1909 roku, 
posiadająca dziewiętnaście stanowisk. Zbiory muzeum prezentują historię rozwoju techniki kolejowej 
od połowy XIX do końca XX wieku.
RAILWAY MUSEUM IN SILESIA IN jAWoRZYNA ŚLĄSKA
This is the largest historic railway siding in lower Silesia made available for visitors. This fan-shaped 
locomotive depot from 1909 with nineteen stands makes the facility focal point. The museum’s 
collections show the history of railway technology development from the mid-19th century to the end 
of the 20th century.
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PoDZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA – DAWNA KoPALNIA NoWA RUDA
Pierwsza informacja o górnictwie w Nowej Rudzie pochodzi z 1434 roku. Podziemna Trasa Turystyczna 
„kopalnia Węgla” powstała w 1996 roku, wtedy jako Muzeum Górnictwa. Wewnątrz prezentowana 
jest historia tego miejsca oraz proces powstawania węgla, a odwiedzający mogą się przejechać 
autentyczną górniczą kolejką.
THE UNDERGRoUND ToURIST RoUTE – THE FoRMER NoWA RUDA MINE
The first mention of mining in Nowa Ruda comes from 1434. The “Coal Mine” underground Tourist 
Route was established in 1996 as the Mining Museum. Inside, visitors will not only learn about local history 
and the process of coal formation but may also go for a ride on an authentic mining railway.
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MUZEUM TECHNIKI RoLNICZEj NA ŚLĄSKU W PIoTRoWICACH ŚWIDNICKICH
Początki renesansowego dworu sięgają końca XVI wieku. Obecnie w budynku i otaczających 
go zabudowaniach funkcjonuje muzeum prezentujące historię oraz rozwój rolnictwa na terenie 
dolnego śląska.
MUSEUM oF AGRICULTURAL TECHNoLoGY IN SILESIA IN PIoTRoWICE ŚWIDNICKIE
The beginning of the manor dates back to the end of the 16th century. The manor and the surroun-
ding farm buildings are currently being converted into a museum of history and development 
of agriculture in lower Silesia.

22

HYDRoPoLIS – CENTRUM WIEDZY o WoDZIE WE WRoCŁAWIU
Neogotycki, zamknięty zbiornik wody z 1892 roku. dzięki wypełnieniu piaskiem i żwirem pełnił funkcję filtra-
cyjną dla ujmowanej nieopodal wody z Odry. W 1905 roku, po rezygnacji z podejmowania wody rzecznej 
na rzecz wody gruntowej, stał się głównym rezerwuarem czystej wody dla miasta Wrocławia. Obecnie znajduje 
się tu unikatowe centrum wiedzy o wodzie, które łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą.
THE “HYDRoPoLIS” WATER KNoWLEDGE CENTRE IN WRoCŁAW
a neo-Gothic water tank from 1892. It was filled with sand and gravel, therefore it was used as 
a filter for the nearby water from the Oder River. In 1905, when river water was given up in favour of 
groundwater, it became the main reservoir of clean water for the city of Wrocław. Currently, it houses 
a unique water knowledge centre which combines educational values with a modern exhibition form.

2
KoPALNIA URANU W KLETNIE – PoDZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA
Położona jest na północnym stoku żmijowca w Masywie śnieżnika. działała ona w latach 1948-1953, 
wykorzystując kilka średniowiecznych sztolni, w których w przeszłości prowadzono wydobycie żelaza, 
srebra i miedzi. kopalnia obejmowała 20 sztolni, 3 szyby, a sumaryczna długość wszystkich wyrobisk 
górniczych wynosiła ponad 37 km. Łącznie wydobyto tu 20 ton rudy uranu.
THE URANIUM MINE IN KLETNo, UNDERGRoUND ToURIST RoUTE
The mine is located on the northern slope of żmijowiec in the śnieżnik Range. It operated in the years  
1948-1953, using several medieval drifts where iron, silver and copper were mined in the past. The mine 
consisted of 20 drifts, 3 shafts, and the total length of all mining excavations was over 37 km. 
a total of 20 tons of uranium ore was mined there.
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STARA GAZoWNIA W SoBÓTCE
Gazownia miejska w Sobótce funkcjonowała niemal przez 82 lata – od 1902 do 1984 roku. jest jedną 
z niewielu ocalałych w całej Polsce. Początkowo zaopatrywała w gaz świetlny latarnie uliczne, 
z czasem również domowe piece. Od 2015 roku w pomieszczeniu dotychczasowego składu węgla 
uruchomiono winiarnię.
THE oLD GASWoRKS IN SoBÓTKA
The municipal gasworks in Sobótka operated for almost 82 years, i.e. from 1902 to 1984. It is one 
of the few that survived in Poland. Initially, it supplied streetlamps with light gas, and later also 
household stoves. In 2015, a wine-shop was opened in the former coal storage room.
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KoPALNIA ZŁoTA W ZŁoTYM SToKU
Pierwszy zapis o prowadzonych w tym miejscu robotach górniczych pochodzi z 1273 roku. Obecnie 
funkcjonuje tu trasa turystyczna ze statusem placówki muzealnej, zlokalizowana w dawnej kopalni 
złota i arsenu w Złotym Stoku. W obiekcie znajduje się Sztolnia Gertruda, Sztolnia Czarna, Sztolnia 
Ochrowa oraz średniowieczna Osada Górnicza.
THE GoLD MINE IN ZŁoTY SToK
The first record of mining in this place comes from 1273. Former gold and arsenic mine in Złoty Stok 
currently houses a tourist route of museum quality. The facility includes the following drifts: Gertruda, 
Czarna, Ochrowa and the Medieval Mining Village.
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CENTRUM NAUKI I SZTUKI STARA KoPALNIA W WAŁBRZYCHU
Obiekt powstał na terenie dawnej kopalni Węgla kamiennego „julia”, która rozpoczęła działalność 
jako kopalnia „Fuchs” w 1770 roku. Później działała także pod nazwami „biały kamień” i „Thorez”. 
dzisiaj na obszarze Starej kopalni dostępna jest trasa turystyczna prezentująca historię i tradycje górnicze 
oraz infrastrukturę kopalnianą.
THE “oLD MINE” SCIENCE AND ART CENTRE IN WAŁBRZYCH
The facility was built within former “julia” Coal Mine, which began operating as the “Fuchs” mine in 1770. 
later it operated under the names “biały kamień” (“White Stone”) and “Thorez”. Today, the Old Mine 
houses a tourist route that shows mining history and traditions as well as mine infrastructure.

1

SZYB „TERESA” W WAŁBRZYCHU
Na terenie Szybu „Teresa”, którego początki sięgają 1773 roku, znajduje się Muzeum Górnictwa 
i Sportów Motorowych. Zachowane zabudowania, w tym wieża szybowa i maszynownia, pochodzą 
z 1924 roku. W kompleksie zgromadzono eksponaty związane z historią górnictwa, a także pamiątki 
dotyczące historii sportów motorowych.
THE “TERESA” SHAFT IN WAŁBRZYCH
The “Teresa” Shaft, which dates back to 1773, houses the Museum of Mining and Motor Sports. 
The preserved buildings, including the shaft tower and the engine room, come from 1924. The exhibits 
related to the history of mining as well as motor sports memorabilia were collected in the shaft complex.
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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

ELEKTRoWNIA WoDNA PILCHoWICE I
Elektrownia wodna Pilchowice wraz z zaporą powstała w początkach XX wieku na bobrze w celu 
ochrony przed powodzią. Prace rozpoczęto w 1904 roku, a zakończono w 1912 roku. kamienno-łukowa 
zapora o wysokości 62 metrów i długości 270 metrów jest drugą co do wysokości (po Solinie) 
i drugą co do wieku zaporą w Polsce. uroczystego otwarcia zapory dokonał cesarz Wilhelm II, odsłaniając 
pamiątkową tablicę, która informowała o tragicznej powodzi z 1897 roku. W wyniku przegrodzenia rzeki 
bóbr powstał sztuczny zbiornik jeziora Pilchowickiego o całkowitej pojemności 50 mln m3. jego rezerwa 
powodziowa wynosi 26 mln m3 wody.
THE PILCHoWICE I HYDRoELECTRIC PoWER STATIoN
The Pilchowice Hydroelectric Power Station along with the dam was built at the beginning of the 20th 
century on the bóbr River in order to protect the town and the district against flooding. The project 
began in 1904 and was completed in 1912. The stone-arched dam, 62 m high and 270 m long, is the second 
dam in Poland height-wise (after the dam in Solina) and age-wise dam. The dam was officially opened by 
Emperor Wilhelm II, who unveiled a plaque to commemorate the tragic flood of 1897. as a result of building 
the dam across the bóbr River, an artificial reservoir, namely the Pilchowice lake, was formed with a total 
capacity of 50 million m3. Its flood capacity is 26 million m3 of water.

6

ELEKTRoWNIA WoDNA WRZESZCZYN
Stopień wodny zbudowano w latach 1926-1927. Wzniesiony został na bobrze w miejscowości 
Wrzeszczyn, w gminie jeżów Sudecki. jest to drugi stopień zbiornikowy o stałym piętrzeniu na tej 
rzece poniżej jeleniej Góry. Rzekę zagrodził potężny dwudziestometrowy jaz z zamknięciami klapowymi 
i umieszczonym nad nim mostem. Przez most jazowy prowadzi szlak rowerowy ER-6 biegnący od przejścia 
granicznego w lubawce do bolesławca oraz Turystyczny Szlak Rowerowy: „Obwodnica jeleniogórska”.
THE WRZESZCZYN HYDRoELECTRIC PoWER STATIoN
The water barrage was built in the years 1926-1927. It was erected on the bóbr River in the village of 
Wrzeszczyn, the jeżów Sudecki commune. It is the second barrage on the bóbr River lying to the south 
of jelenia Góra. a massive, 20-meter high, weir with chutes and a bridge were built across the river. 
The ER-6 bike trail from the border crossing in lubawka to bolesławiec and the Tourist bicycle Trail known 
as “The jelenia Góra bypass” run through the weir bridge.
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ELEKTRoWNIA WoDNA LEŚNA 
Elektrownia leśna to najstarsza, czynna zawodowa elektrownia zbiornikowa w Polsce, uruchomiona 
w 1908 roku przy zaporze na rzece kwisie w miejscowości leśna. do dnia dzisiejszego utrzymano 
w niej unikatowe w skali całej Europy i do tego w pełni sprawne wyposażenie maszynowni z tamtych 
czasów. kamienno-betonowa zapora wznosi się na wysokość 36 metrów. jej długość w koronie wynosi 
130 m, a szerokość 8 m. Spiętrza ona wody kwisy, tworząc jezioro leśniańskie.
THE LEŚNA HYDRoELECTRIC PoWER STATIoN
The leśna Hydroelectric Power Station is the oldest operating water power station in Poland, 
opened in 1908 by the dam on the kwisa River in the village of leśna. To this today, the machine 
room original equipment, unique in Europe and still in good working order, has been maintained. 
The stony and concrete dam is 36 m high. Its top length is 130 m, and the width is 8 m. It dams up the 
waters of the kwisa River, thereby forming the leśna lake.

5

ELEKTRoWNIA WoDNA ZŁoTNIKI
budynek elektrowni wodnej Złotniki znajduje się w miejscowości Złotniki lubańskie, w gminie leśna. 
budowę zapory i zbiornika na rzece kwisie rozpoczęto w 1919 r., natomiast elektrownia ruszyła  
20 listopada 1924 r. Wysokość zapory wynosi 36 m. długość zapory to 168 m, a jej szerokość w stopie 27 m 
przy szerokości w koronie wynoszącej 5 m. Zbiornik posiada całkowitą pojemność 10,5 mln m3. jego rezerwa 
powodziowa wynosi 1,6 mln m3.
THE ZŁoTNIKI HYDRoELECTRIC PoWER STATIoN
The Złotniki Hydroelectric Power Station was built in Złotniki lubańskie, the leśna commune. The con-
struction of the dam and the reservoir on the kwisa River started in 1919, and the water power plant 
was opened on November 20, 1924. The dam is 36 m high and 168 m long, while its base is 27 m wide and its 
top width is 5 m. The reservoir total capacity is 10.5 million m3, whereas its flood capacity is 1.6 million m3. 
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CZARCI MŁYN W ŚWIERADoWIE-ZDRojU
Młyn wodny jest jednym z nielicznych tego typu na dolnym śląsku. Powstał ok. 1890 roku, stając się 
przykładem budownictwa, jakie wznoszono na pograniczu śląsko-czeskim. dysponował napędem 
z koła wodnego nasiębiernego o średnicy 6,5 m – dziś zastąpionego repliką. Znajdujące się w budynku 
maszyny są oryginalne i tworzą wyjątkowy skansen typowego wyposażenia młynów gospodarczych 
z przełomu XIX i XX wieku. W obiekcie znajdowała się również piekarnia z piecem chlebowym opalanym 
drewnem, który można zobaczyć podczas zwiedzania.
CZARCI MŁYN IN ŚWIERADÓW-ZDRÓj 
The water mill is one of few mills of this type in lower Silesia. It was built approx. in 1890 and is an 
example of buildings usually erected on the Silesian-Czech borderland. It had a water wheel drive 
6.5 m in diameter. The wheel was replaced and what we see today is a replica. The machines inside 
the mill are original and make a unique open-air museum of typical equipment of farm mills used 
at the turn of the 19th and 20th centuries. The mill also housed a bakery with a wood-fired bread oven, 
which is made available to visitors.
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