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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.
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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.

10

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 fi rmę produkującą młyny Seck-Dresden.
Od 2015 roku Młyn Siedlimowice wpisany jest do rejestru zabytków.
The sieDlimowice mill
The fi rst 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.
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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 fl our, 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 fi rst 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.
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hyDRoPolis – ceNTRum wieDzy o woDzie we wRocławiu
Neogotycki, zamknięty zbiornik wody z 1892 roku. Dzięki wypełnieniu piaskiem i żwirem pełnił funkcję fi ltra-
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 fi lled with sand and gravel, therefore it was used as
a fi lter 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.
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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 fi rst 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.
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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 fl ooding. 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 offi cially opened by 
Emperor Wilhelm II, who unveiled a plaque to commemorate the tragic fl ood of 1897. As a result of building 
the dam across the Bóbr River, an artifi cial reservoir, namely the Pilchowice Lake, was formed with a total 
capacity of 50 million m3. Its fl ood capacity is 26 million m3 of water.
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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 fl ood 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-fi red bread oven,
which is made available to visitors.
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zaByTki TechNiki
na Dolnym Śląsku
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sTaRa GazowNia w soBÓTce
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fot. sebastian mateńczuk

Wydawnictwo s� nansowano ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego. Skład gra� czny
i opracowanie treści – Wydział Promocji Województwa: Justyna Butryn, Marcin Dzwonek, Piotr Żerdziński

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.
weBeR hÄuseR iN chełmsko Śląskie/schÖmBeRG
Die Holzlaubenhäuser, die als Webersiedlung dienten, wurden im Jahr 1707 für böhmische Weber 
errichtet. Diese Siedlung gehört zu den ältesten Baudenkmalen in Niederschlesien, die mit der 
Textilindustrie in Verbindung stehen.
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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.
schachT „wiTolD“ iN BoGuszÓw-GoRce
Die Geschichte dieses Ortes reicht bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück und ist mit 
der Steinkohleförderung eng verbunden. Dieser Schacht wurde im Jahr 1943 vom Steinkohle-
Bergwerk „Victoria” in Wałbrzych/Waldenburg übernommen und im Jahr 1993 im Ergebnis wirtschaftlicher 
Umstrukturierungen stillgelegt. Heute ist auf dem Gelände des ehemaligen Bergwerks ein Kultur- und 
Kongresszentrum mit einem 30 Meter hohen Aussichtsturm untergebracht.
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muzeum PowozÓw Galowice
Szachulcowy spichlerz zbudowany w roku 1730, obecnie siedziba muzeum prezentującego 
europejską kolekcję pojazdów konnych, sprzętów jeździeckich i akcesoriów podróżnych.
kuTscheNmuseum Galowice
In dem 1730 errichteten Fachwerkspeicher, der heute Sitz des Kutschenmuseums ist, ist eine 
europäische Sammlung von Pferdefuhrwerken sowie Reit- und Reise-Accessoires untergebracht.
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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.
kRisTall GlashÜTTe iN Piechowice/PeTeRsDoRF
Die Kristallglashütte „Julia” setzt die Traditionen der Glasherstellung im Riesengebirge fort, die auf die 
Anfänge des Mittelalters zurückgehen. Hier fertigen die Glasmacher von Hand Kunstwerke aus Glas, 
die auf den Märkten der ganzen Welt verkauft werden. Jeder Besucher kann die Glasmacher bei ihrer 
Arbeit beobachten.
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kRoŚNicka koleJ wąskoToRowa
Kolejka kursuje na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego Krośnice-Wierzchowice, po niemal 3-kilometro-
wej 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.
schmalsPuR BahN kRoŚNice/kRaschNiTz
Auf einer drei Kilometer langen Strecke fährt die Schmalspurbahn durch die Schloss- und Parkanlage 
Krośnice-Wierzchowice/Kraschnitz-Wirschkowitz. Sie gehört zu den wenigen Parkbahnen in Polen. 
Vorzeigeobjekt der Fahrzeugflotte der Parkbahn Krośnice ist die Dampflokomotive der Baureihe Px48-
1907, Baujahr 1955. Auf der Strecke fährt auch die Diesel-Lokomotive WLs 180 Nr. 7220.
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elekTRowNia woDNa wRocław i
Elektrownia 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.
wasseR kRaFTweRk wRocław i/BReslau i
Das Wasserkraftwerk wurde von 1921 bis 1924 durch die Huta Hoch und Tiefbau AG nach Plänen des 
Bauingenieurs Günther Trauer und des Architekten Max Berg errichtet, der für den Entwurf der Jahr-
hunderthalle in Breslau bekannt ist. Die architektonischen Verzierungen und Metallplastiken an den 
Kraftwerksbauten stammen von Jaroslav Vonka und Robert Bednorz. Während des Zweiten Weltkrieges 
wurde das Wasserkraftwerk nicht zerstört. Es ist weiterhin eine als aktives Kraftwerk betriebene Industrieanlage.

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.
eiseN BahNBRÜcke ÜBeR Die BoBeRT alsPeRRe
Die Brücke, die sich in der Nähe des Dorfes Strzyżowiec/Tschischdorf befindet, wurde in den Jahren 
1905-1906 errichtet. Brückenlänge – 151 Meter – hiervon 140 Meter Brückenfelder aus Stahl und 11 
Meter zusätzliches Gewölbefeld. Der Parabelabstand von der Sohle des Flusses Bóbr/Bober beträgt 38 Meter. 
Das ist die höchste Brücke dieser Bauart in Polen. Die Stahlkonstruktion hat ein Gewicht von etwa 354 Tonnen.
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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.
PoRzellaNmuseum iN wałBRzych/walDeNBuRG
Das Porzellanmuseum in Wałbrzych/Waldenburg wurde 1908 eingerichtet und ist seit 1926 im Palais 
Alberti untergebracht, in der ehemaligen Fabrikantenvilla im klassizistischen Stil der Familie Alberti - einer 
ehemals in Wałbrzych/Waldenburg ansässigen Händler- und Fabrikantenfamilie. Seit 2015 wird an diesem Ort, 
firmiert unter Porzellanmuseum in Wałbrzych/Waldenburg, die reiche Geschichte der Keramikindustrie der 
Region Wałbrzych/Waldenburg sowie von Schlesien und Europa gezeigt.
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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.
mÜhle sieDlimowice/schÖNFelD
Die ersten Erwähnungen der Mühle sind auf die Jahre 1486-1488 datiert. Seit dieser Zeit ist diese Mühle 
ununterbrochen in Betrieb und führt die über mehrere Jahrhunderte dauernde Tradition der Müllerei 
weiter. Das Kernstück der Mühle bilden die Maschinen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts von der 1873 
gegründeten Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik, vormals Gebr. Seck, Dresden, hergestellt wurden. 
Seit dem Jahr 2015 ist die Mühle Siedlimowice/Schönfeld in die Denkmalliste eingetragen.
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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.
PaPieRmÜhle iN DuszNiki-zDRÓJ/BaD ReiNeRz
Dies ist die einzige erhaltene Papiermühle in Polen, die auf die Zeit vor 1562 datiert wird. Seit 
Jahrhunderten wurde sie von Familien geführt, die sich mit fachgerechter Papierfabrikation befassten. 
Seit dem 18. Jahrhundert wurden in der Mühle Pioniermethoden zum Papierschöpfen eingesetzt. Die Mühle 
ist ein einzigartiges Industriedenkmal und heute noch wird in der Mühle Papier geschöpft. Seit 2011 ist die 
Papiermühle als Geschichtsdenkmal ausgewiesen.
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młyN hilBeRTa w DzieRŻoNiowie
Początki zakładu sięgają lat 40-tych XIX wieku. Jest największym zachowanym, kompletnym 
i zabytkowym 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.
hilBeRTmÜhle iN DzieRŻoNiÓw
Die Anfänge der Mühle reichen in die 40-er Jahre des 19. Jahrhunderts zurück. Das ist die größte 
historische Getreidemühle in Polen mit kompletter und erhaltener Mühlentechnik. Heute ist die Mühle 
ein produzierendes technisches Denkmal mit originaler Mühlentechnik für den Mahlbetrieb zur Produktion 
von Mehlen, Grießen und Kleien und dient als Schauobjekt der Entwicklung der Mühlentechnik um die 
Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert.
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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.
eiseN BahNmuseum iN schlesieN iN JawoRzyNa Śląska
Größte Verschiebegleisanlage als Schauobjekt im Eisenbahnmuseum in Niederschlesien mit einer zwei 
Hektar großen Fläche. Den Schwerpunkt des Museums bildet der 19-ständige Ringlokschuppen für 
Dampflokomotiven, der 1909 errichtet wurde. Die Sammlungen in dem Museum zeigen die historische 
Entwicklung der Eisenbahntechnik von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des 20. Jahrhunderts.
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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.
uNTeRiRDische TouRisTische RouTe - kohleBeRGweRk Nowa RuDa/NeuRoDe
Die ersten Informationen über den Bergbau in Nowa Ruda/Neurode gehen auf das Jahr 1434 zurück. 
Die unterirdische touristische Route „Kohlebergwerk” wurde bereits 1996 eingerichtet, als hier ein 
Bergbaumuseum gegründet wurde. Untertage werden die Geschichte dieses Bergwerks sowie der Prozess 
der Entstehung von Kohle gezeigt. Die Besucher können auch mit einer echten Grubenbahn fahren.
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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 FÜR aGRaRTechNik iN schlesieN iN PioTRowice ŚwiDNickie
Die Anfänge des Renaissance-Schlosses reichen bis Ende des 16. Jahrhunderts zurück. Derzeit befindet 
sich in dem Schloss und in seinen Nebengebäuden ein Museum, das die Geschichte und Entwicklung der 
Landwirtschaft in Niederschlesien zeigt.
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hyDRoPolis – ceNTRum wieDzy o woDzie we wRocławiu
Neogotycki, zamknięty zbiornik wody z 1892 roku. Dzięki wypełnieniu piaskiem i żwirem pełnił funkcję 
filtracyjną 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.
hyDRoPolis wasseR-wisseNszeNTRum iN wRocław
Neugotischer unterirdischer Frischwasserspeicher, der 1892 errichtet wurde. Dank seiner Befüllung mit 
Sand und Kies diente er der Filtrierung des Flusswassers, das in unmittelbarer Nähe der Oder entnommen 
wurde. Nachdem 1905 die Entnahme von Flusswasser eingestellt wurde, um Grundwasser zu nutzen, dient 
dieser Speicher der Stadt Wrocław/Breslau als Hauptspeicher für Reinwasser. Heute befindet sich hier ein 
einzigartiges Zentrum, das Wissen über Wasser vermittelt und Bildungswerte mit modernen Ausstellungsformen 
verbindet.
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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.
uRaNGRuBe iN kleTNo (klesseN GRuND) uNTeRiRDische TouRisTische RouTe
Die Urangrube Kletno/Klessengrund befindet sich am Nordhang des Otter Köppels im Glatzer 
Schneegebirge. Sie wurde in den Jahren 1948-1953 betrieben und nutzte mehrere mittelalterliche 
Stollen, in denen früher Eisen, Silber und Kupfer gewonnen wurde. Die Grube umfasste 20 Stollen und 
3 Schächte. Die Gesamtlänge aller Abbauräume betrug über 37 Kilometer. Hier wurden insgesamt 
20 Tonnen Uranerz abgebaut.
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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 Polsce. Początkowo zaopatrywała w gaz świetlny latarnie uliczne, z czasem 
również domowe piece. Od 2015 roku w pomieszczeniu dotychczasowego składu węgla uruchomiono 
winiarnię.
alTes GasweRk iN soBÓTka
Das städtische Gaswerk in Sobótka war fast 82 Jahre in Betrieb – von 1902 bis 1984. Es gehört heute 
zu den wenigen in ganz Polen erhalten gebliebenen alten Gaswerken. Anfangs lieferte das Gaswerk 
Leuchtgas für Straßenlaternen. Erst später versorgte es die Haushalte mit Gas für Gaskessel. Seit 2015 ist in dem 
einstigen Kohlelager des Gaswerks eine Weinstube untergebracht.
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koPalNia złoTa w złoTym sToku
Pierwszy zapis o prowadzonych 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.
GolD GRuBe złoTy sTok/ReicheNsTeiN
Die ersten Aufzeichnungen über Bergbauarbeiten an diesem Ort sind auf das Jahr 1273 datiert. 
Die heute zugängliche touristische Strecke hat den Status eines Museums und befindet sich in der 
einstigen Gold- und Arsengrube in Złoty Stok/Reichenstein. In der Anlage befinden sich der Gertruds Stollen, 
der Schwarze Stollen, der Ockerne Stollen und eine mittelalterliche Bergbausiedlung.
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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.
BilDuNGs- uND kulTuRzeNTRum alTe GRuBe iN wałBRzych/walDeNBuRG
Diese Einrichtung wurde auf dem Gelände des ehemaligen Steinkohle-Bergwerks „Julia” gegründet, 
das im Jahr 1770 als „Fuchs-Grube” seinen Betrieb aufnahm. Später wurde es unter den Namen 
„Weißstein” und „Thorez” betrieben. Heute umfasst die Alte Grube eine touristische Strecke über die 
Geschichte des Bergbaus, die Bergbautraditionen und die Bergwerksinfrastruktur.
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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.
TheResieN schachT iN wałBRzych
Im „Theresien Schacht”, dessen Anfänge auf das Jahr 1773 zurückgehen, ist ein Museum für 
Bergbau und Motorsport untergebracht. Die erhalten gebliebenen Gebäude, wie Schachtturm und 
Maschinenraum, stammen aus dem Jahr 1924. In dem Museum sind neben Ausstellungsstücken, die mit der 
Geschichte des Bergbaus in Verbindung stehen, auch Erinnerungsstücke zur Geschichte des Motorsports 
untergebracht.
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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.
wasseRkRaFTweRk BoBeRTalsPeRRe maueR (Pilchowice i) 
Das Wasserkraftwerk und die Bobertalsperre Mauer wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts an dem 
Fluss Bober zum Hochwasserschutz erbaut. Mit den Bauarbeiten wurde 1904 begonnen, die dann 1912 
abgeschlossen wurden. Das als gekrümmte Gewichtsstaumauer errichtete Staubauwerk hat eine Höhe 
von 62 m und eine Länge von 270 m. Das ist die zweithöchste (nach der Talsperre Solina) und die zweitälteste 
Talsperre in Polen. Es fand eine feierliche Eröffnung des Bauwerks durch Kaiser Wilhelm II. statt, der zu diesem 
Anlass auch eine Erinnerungstafel an das tragische Hochwasser von 1897 enthüllte. Durch den Anstau des 
Flusses Bober entstand ein Stausee (Jezioro Pilchowickie) eines Gesamtstauraums von 50 Mio. m3. 
Der Hochwasserschutzraum der Talsperre ist auf 26 Mio. m3 bemessen.
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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”.
wasseRkRaFTweRk BoBeRRulleRsDoRF (wRzeszczyN)
Die Staustufe wurde in der Zeit von 1926 bis 1927 erbaut. Sie wurde auf dem Fluss Bober im Ort 
Boberrullersdorf (Wrzeszczyn) in der Gemeinde Grunau (Jeżów Sudecki) errichtet. Es handelt sich 
um das zweite, fest eingebaute Staubauwerk auf dem Fluss Bober unterhalb von Hirschberg (Jelenia 
Góra). Das Absperrbauwerk ist ein großes, zwanzig Meter hohes Klappenwehr mit einer über das Wehr 
führenden Brücke. Über die Brücke des Wehres führen die ER-6-Radroute, die vom Grenzübergang in 
Liebau (Lubawka) nach Bunzlau (Bolesławiec) verläuft, und der Hirschberger Radrundweg („Obwodnica 
Jeleniogórska”).
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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.
maRklissa-wasseRkRaFTweRk 
Das Marklissa-Wasserkraftwerk ist das älteste aktive, kommerziell genutzte Wasserkraftwerk an einer 
Talsperre in Polen. Es wurde 1908 an dieser Talsperre am Fluss Queiss im Ort Marklissa (Leśna) in 
Betrieb genommen. In diesem Kraftwerk sind bis heute erhaltene und europaweit einzigartige und voll 
funktionstüchtige hydrotechnische Anlagen im Einsatz. Die Staumauer aus Bruchsteinmauerwerk hat eine 
Höhe von 36 M. Sie hat eine Kronenlänge von 130 M und eine Kronenbreite von 8. Durch den Anstau des 
Flusses Queis entstand der Stausee Marklissa (Jezioro Leśniańskie).
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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. Znajdowała się tu również piekarnia z piecem chlebowym opalanym drewnem, 
który można zobaczyć podczas zwiedzania.
TeuFelsmÜhle iN BaD FliNsBeRG (ŚwieRaDÓw-zDRÓJ) 
Die Wassermühle ist eine der wenigen dieser Art in Niederschlesien. Sie wurde um 1890 erbaut 
und ist ein Beispiel der Bauwerke, die in der böhmisch-schlesischen Grenzregion errichtet wurden. 
Die Mühle hatte ein oberschlächtiges Wasserrad eines Durchmessers von 6,5 Metern, das durch einen 
Nachbau ersetzt wurde. In dem Mühlengebäude sind erhaltene originale Maschinen untergebracht. 
Sie bilden eine einzigartige Sammlung typischer Ausstattung von Handwerksmühlen aus der Zeit um die 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. In dem Mühlengebäude befand sich auch eine Backstube mit 
einem holzbefeuerten Brotbackofen, den man während der Besichtigung der Mühle anschauen kann.
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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.
GolDeNTRaum-wasseRkRaFTweRk (złoTNiki)
Das Bauwerk des Wasserkraftwerks Goldentraum befindet sich im Ort Goldentraum (Złotniki 
Lubańskie) in der Gemeinde Marklissa (Leśna). Mit dem Bau der Staumauer zum Anstau des Flusses 
Queis und zur Bildung des Stausees wurde 1919 begonnen. Das Wasserkraftwerk wurde am 20. 
November 1924 in Betrieb genommen. Die Staumauer hat eine Höhe von 36 m, eine Länge von 168 m und 
eine Breite an der Sohle von 27 m bei einer Kronenbreite von 5 m. Der Gesamtstauraum der Talsperre beträgt 
10,5 Mio. m3. Der Hochwasserschutzraum der Talsperre ist auf 1,6 Mio. m3 bemessen. 
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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.
auTomoBilmuseum ToPacz
Zu den Sammlungen des Museums, die in der Park- und Schlossanlage von Schloss Topacz 
untergebracht sind, gehören Unikate historischer Automobile polnischer Hersteller mit Baujahren von 
1918 bis 1939 sowie eine ganzheitliche Darstellung der Automobilindustrie in der Zeit der Volksrepublik Polen. 
Die Dauerausstellung umfasst zudem Oldtimer der Luxusmarken, Pionierkonstruktionen und Ausstellungsstücke, 
die als Denkmale der Technik und des Industriedesigns gelten.
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