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Regulamin odznaki 
„Miejska Trasa Turystyczna w Bolesławcu”

Miejska Trasa Turystyczna w Bolesławcu to szlak łączący 20 wybra-
nych najważniejszych atrakcji turystycznych miasta. Nie ogranicza się on 
wyłącznie do ścisłego centrum  miasta lecz łączy je z ciekawymi obiektami 
zlokalizowanym też na jego obrzeżach. Trasa w formie około 14 km pętli 
wyznaczona została  w sposób umożliwiający jego przejście praktycznie 
przez każdego, począwszy od dzieci, a skończywszy na seniorach. Mamy 
nadzieję, że zarówno możliwość zdobycia bolesławieckiej odznaki, jak  
i wydany paszport turystyczny „Miejska Trasa Turystyczna w Bolesławcu„ 
będą motywacją do aktywnego zwiedzania Bolesławca, a także umożliwią 
poznanie walorów naszego miasta: krajoznawczych, historycznych, przyrod-
niczych i turystycznych, a jego pokonanie będzie ciekawą przygodą zarów-
no dla turystów, jak i mieszkańców Bolesławca.

I. Postanowienia ogólne

1. Odznaka „Miejska Trasa Turystyczna w Bolesławcu” (dalej OMTT)  usta-
nowiona została przez Gminę Miejską Bolesławiec w ramach projektu 
„Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego 
poznania” realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec i Miasto 
Hradek nad Nysą.

2. Celem odznaki jest :

1) zachęcenie turystów, a w szczególności mieszkańców polsko-czeskie-
go pogranicza do poznania piękna i walorów turystycznych miasta 
Bolesławiec,

2) upowszechnienie turystyki i aktywnego krajoznawstwa w regionie

3) ułatwienie planowania programów wycieczek po Bolesławcu,  
zarówno indywidualnych, jak i zorganizowanych.   

3. W związku z dofinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środ-
ków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa pierwsze 
300 szt. paszportów turystycznych, jak i odznak zostanie przekazane 
turystom bezpłatnie.

........................................................................................................................
Imię i nazwisko  / Jméno a příjmení

........................................................................................................................
Miejsce zamieszkania / Bydliště

........................................................................................................................

........................................................................................................................
Kontakt (tel./e-mail)  /  Kontakt (telefon / e-mail)

...................................................................................
Podpis
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4. Wydany do OMTT paszport turystyczny nie upoważnia do bezpłatnego 
korzystania z atrakcji.

II. Warunki zdobywania OMTT

1. Odznakę może zdobywać każdy zainteresowany bez względu na wiek,  
a czas jej zdobywania nie jest ograniczony.

2. OMTT może zostać przyznana jako stopień honorowy z pominięciem  
zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajo-
znawstwa Bolesławca.

3. Podstawą do ubiegania się o OMTT jest indywidualnie prowadzo-
ny paszport turystyczny „Miejska Trasa Turystyczna w Bolesławcu”,  
w którym   powinno zostać potwierdzone odwiedzenie wszystkich dwu-
dziestu obiektów trasy (opcjonalnie: odcisk pieczęci z danego obiek-
tu, zdjęcie zdobywającego na tle obiektu lub w przypadku wycieczek  
grupowych, zorganizowanych,  poświadczenie pieczątką i podpisem 
członka kadry programowej PTTK, kierownika wycieczki, nauczyciela 
itp.).

4. Paszporty turystyczne, do wyczerpania bezpłatnego nakładu (300 szt.) 
można otrzymać w punktach informacji turystycznej:

1) Punkt Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21

2) Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Bolesławcu,  
pl. J. Piłsudzkiego 1c 

3) Punkt Informacji Turystycznej w Hradku nad Nysą, Horní nám. 73

oraz w wybranych obiektach: 

4) Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, ul. M. Kutuzowa 14  
i ul. A. Mickiewicza 13 

5) Termy Solankowe Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 52

5. Po wyczerpaniu nakładu bezpłatnego paszportu OTTM będzie on do-
stępny odpłatnie w Punkcie  Informacji Turystycznej w Bolesławcu,  
Rynek 19/21.

6. Paszport do weryfikacji można złożyć lub przesłać na adres Punktu In-
formacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21, 59-700 Bolesławiec.

7. Paszporty weryfikuje i OMTT przyznaje Zespół Weryfikacyjny działający 
przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

8. Odbiór zweryfikowanego paszportu może nastąpić osobiście po 
uprzednim uzgodnieniu w PIT Bolesławiec chyba, że zdobywca załączy 
kopertę zwrotną ze znaczkiem jak na list polecony (weryfikacja kore-
spondencyjna). 

9. Pozytywnie zweryfikowany paszport upoważnia do otrzymania OMTT.

10. Paszport turystyczny jest własnością turysty, jako pamiątka pobytu  
w Bolesławcu.

11. W związku z dofinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środ-
ków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu pierwszych 
300 zdobywców OMTT otrzymuje ją bezpłatnie. Po wyczerpaniu bez-
płatnego nakładu, odznaka przyznawana w trybie regulaminowym  
będzie odpłatna. Odznakę można będzie nabyć osobiście w PIT Bolesła-
wiec, Rynek 19.21 lub drogą pocztową (opłaty pokrywa zamawiający). 

III. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy biorą udział w zdobywaniu odznaki na własny koszt, ryzyko 
i odpowiedzialność za ewentualne szkody i wypadki zaistniałe podczas 
zdobywania odznaki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2020 r.
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Podmínky získání odznaku
„Městská turistická trasa v Boleslavci“

Městská turistická trasa v Boleslavci je trasou spojující vybraných 20 nej-
důležitějších turistických atrakcí města. Neomezuje se pouze na samotné 
centrum města, ale propojuje jej se zajímavými objekty lokalizovanými na 
jeho okraji. Trasa v podobě asi 14 km dlouhého okruhu je vyznačena tak, aby 
ji mohl absolvovat téměř každý, od dětí až po seniory. Doufáme, že jak mož-
nost získat boleslavecký odznak, tak také vydaný turistický pas „Městská 
turistická trasa v Boleslavci“ budou motivovat k aktivní návštěvě Boleslavce 
a umožní poznávat poklady našeho města: památky, historii, přírodu a ce-
stovní ruch, a rovněž že její absolvování bude zajímavým dobrodružstvím 
jak pro turisty tak i obyvatele Boleslavce.

I. Všeobecná ustanovení

1. Odznak „Městská turistická trasa v Boleslavci“ (dále jen OMTT) byl 
zřízen Městským úřadem v Boleslavci v rámci projektu „Nové eurore-
gionální turistické produkty jako cesta vzájemného poznávání“ realizo-
vaného Městským úřadem v Boleslavci a městem Hrádek nad Nisou.

2. Účelem odznaku je:

1) povz buzování turistů, a zejména obyvatel polsko-českého pohraničí, 
k poznávali krás a turistických hodnot města Boleslavec,

2) popularizace cestovního ruchu a aktivního navštěvování památek  
 v regionu

3) usnadnění plánování výletů po Boleslavci, individuálních i organizo-
vaných.

3. Vzhledem ke spolufinancování projektu z fondů Evropské unie v rámci 
Evropského fondu pro regionální rozvoj a prostředků státního rozpočtu 
prostřednictvím Euroregionu Nisa bude turistům zdarma poskytnuto 
prvních 300 turistických pasů a odznaků.

4. Turistický pas vydaný pro OMTT neopravňuje k bezplatnému využívání 
atrakcí.

II. Podmínky pro získání OMTT

1. Odznak může získat každý zájemce bez ohledu na věk a doba pro jeho 
získání není omezena.

2. OMTT může být udělen jako čestný titul, bez ohledu na pravidla 
nařízení, osobám se zvláštními zásluhami pro cestovní ruch a poznávání 
památek ve městě Boleslavec.

3. Základem pro podání žádosti o OMTT je individuálně vedený turistic-
ký pas „Městská turistická trasa v Boleslavci“, ve kterém by měla být 
potvrzena návštěva všech dvaceti objektů trasy (volitelně: otisk razítka 
z daného zařízení, fotografie příjemce na pozadí daného objektu, vstu-
penka nebo razítko a podpis člena Klubu turistů - instruktora, průvodce, 
vedoucího zájezdu, učitele atd.).

4. Turistické pasy lze až do vyčerpání volného oběhu (300 položek) získat 
v turistických informačních centrech:

1) Turistické informační centrum v Boleslavci, Rynek 19/21

2) Turistické a kulturní informační centrum v Boleslavci,  
pl. J. Piłsudzkiego 1c

3) Turistické informační centrum v Hrádku nad Nisou, Horní nám. 73

a ve vybraných zařízeních:

4) Muzeum keramiky v Boleslavci, ul. M. Kutuzowa 14  
a ul. A. Mickiewicza 13

5) Termály Boleslavec, ul. Zgorzelecka 52

5. Po vyčerpání volného oběhu budou pasu OMTT za poplatek k dispozici 
v Turistickém informačním centru v Boleslavci, Rynek 19/21.

6. Pas k ověření lze předložit nebo zaslat na adresu Turistického infor-
mačního centra v Boleslavci, Rynek 19/21, 59-700 Boleslavec.

7. Pasy jsou ověřovány a OMTT je udělován ověřovacím týmem působícím 
v Muzeu keramiky v Boleslavci.

8. Příjem ověřeného pasu může proběhnout osobně po předchozí domlu-
vě s PIT Boleslavec, nebo příjemce přiloží zpáteční obálku s razítkem 
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jako doporučený dopis (ověření korespondencí).

9. Pozitivně ověřený pas opravňuje k získání OMTT

10. Turistický pas je majetkem turisty jako suvenýr z jeho pobytu  
v Boleslavci.

11. Z důvodu spolufinancování projektu z prostředků Evropské unie  
v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a prostředků státního 
rozpočtu prostřednictvím Euroregionu získává prvních 300 výherců 
OMTT bezplatně. Po vyčerpání volného oběhu bude splatný odznak 
udělený v souladu s předpisy. Odznak lze zakoupit osobně na PIT  

Boleslavec, Rynek 19.21 nebo může být zaslán poštou (poplatky hradí 
objednatel)

III. Závěrečná ustanovení

1. Účastníci se podílejí na získání odznaku na své vlastní náklady, za rizi-
ko a odpovědnost za jakékoli škody a nehody, ke kterým může dojít při 
získávání odznaku, nenese organizátor.

2. Výklad těchto předpisů náleží ověřovacímu týmu.

3. Podmínky vstupují v platnost dne 10. 10. 2020.
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Data / potwierdzenie
Datum / potvrzení

Data / potwierdzenie
Datum / potvrzení

Ratusz
Najstarsza zachowana część ratusza - trakt północny z wieżą - powstała w XV w.  
W l. 1776-1781 dokonano przebudowy ratusza w stylu barokowym, a pod koniec  
XIX w. oczyszczono bryłę z kramów i przybudówek, w południową i wschodnią elewa-
cję wmurowano renesansowe portale. W 1913 r. na wschodniej elewacji umieszczono  
płaskorzeźbioną scenę ilustrującą wydarzenie z okresu napoleońskiego – pojmanie 
francuskiego generała Bruna przez Rosalię von Bonin w 1807 roku.

Radnice
Nejstarší dochovaná část radnice - severní trakt s věží - byla postavena v 15. století.  
V letech 1776-1781 byla radnice barokně přestavěna a na konci XIX. století byly od-
straněny přístavky a hospodářské budovy, do jižní a východní fasády byly zabudovány 
renesanční portály. V roce 1913 byla na východní část fasády umístěna reliéfní scéna 
zobrazující události z napoleonského období - zajetí francouzského generála Bruna  
Rosalia von Bonin v roce 1807.

Kamienice wokół Rynku
W wyniku II wojny światowej, głównie wskutek podpaleń dokonanych przez stacjonują-
cych w mieście żołnierzy sowieckich, znaczna część zabudowy miasta została zniszczo-
na, część obiektów trzeba było zaś rozebrać ze względu na zły stan techniczny. Dzisiej-
szy wygląd kamienic rynkowych jest wynikiem odbudowy dokonanej według planów 
wrocławskich architektów K. Maciejewskiego i F. Skomorowskiego w latach 1955–1960. 
W stanie sprzed wojny zachowały się jedynie budynki nr 6 i 28. 

Měšťanské domy na náměstí
V důsledku II. světové války, zejména následkem žhářství spáchaného sovětskými 
vojáky pobývajícími ve městě, byla značná část měšťanských domů ve městě zničena, 
některé budovy musely být zbořeny kvůli špatnému technickému stavu. Dnešní podo-
ba měšťanských domů na náměstí je výsledkem rekonstrukce provedené podle plánů 
vratislavských architektů K. Maciejewského a F. Skomorowského v letech 1955–1960. 
V předválečném stavu se dochovaly pouze budovy čísla popisné 6 a 28. 
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Data / potwierdzenie
Datum / potvrzení

Data / potwierdzenie
Datum / potvrzení

Termy “Bolesławiec”
Starsza część budowli – łaźnia w stylu neorenesansu włoskiego powstała w 1895 r., 
przy wsparciu finansowym radcy Kesslera. W l. 1914-1915 obiekt rozbudowano o halę  
basenową. Obecnie mieści się tu miejski kompleks SPA.

Termály „Boleslavec“
Starší část budovy - lázeňský dům v italském novorenesančním stylu, byla postavena 
v roce 1895 za finanční podpory advokáta Kesslera. V letech 1914-1915 byl objekt 
rozšířen o plaveckou halu. V současné době zde sídlí městský lázeňský komplex.

Dawny pałac Pücklera 
Pałac w stylu neogotyku angielskiego wzniesiono  w 1857 r. dla hrabiego von Pückler. 
Pod koniec l. 70. XIX w. jego właścicielem stał się S. Woller, właściciel zakładów włó-
kienniczych „Concordia”. Od 1926 r. mieściły się w nim dom młodzieżowy „Jugendhaus”  
i biblioteka

Historický Pücklerův palác
Anglický novogotický palác byl postaven v roce 1857 pro hraběte von Pücklera. Na kon-
ci 70. let 19. století se jejím majitelem stal S. Woller, majitel textilní továrny „Concordia“. 
Od roku 1926 zde sídlil dům mládeže „Jugendhaus“ a knihovna
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Data / potwierdzenie
Datum / potvrzení

Data / potwierdzenie
Datum / potvrzení

Pomnik II Armii Wojska Polskiego
Kamienny pomnik w formie dwóch wbitych w ziemię mieczy, autorstwa krakowskiego 
rzeźbiarza Leona Dziedzica z 1966 r.

Památník II polské armády
Kamenný pomník ve formě dvou mečů zabodnutý do země od krakovského sochaře 
Leona Dziedzica z roku 1966.

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej
Pierwsza wzmianka o świątyni w tym miejscu pochodzi z 1270 r. Kościół był wielokrot-
nie przebudowywany, najstarsza jego część – prezbiterium – pochodzi z XIII w., a nawa 
główna oraz wieżą powstały pomiędzy XIV a XVI w. Część elementów wyposażenia 
wnętrza pochodzi z rozebranego w 1810 r. kościoła Dominikanów. W elewacji południo-
wej umieszczono zespół dziesięciu całopostaciowych nagrobków członków rodziny von 
Raussendorf z XVI i XVII w.

Kostel nanebevzetí růžencové Matky boží
První zmínka o chrámu na tomto místě pochází z roku 1270. Kostel byl mnohokrát pře-
stavován, nejstarší část - kněžiště - pochází ze 13. století a hlavní loď a věž byly postave-
ny v období mezi 14. a 16. stoletím. Některé vnitřní zařízení pochází z Dominikánského 
kostela zbořeného roku 1810. Na jižní straně fasády se nachází soubor deseti plnofor-
mátových náhrobků členů rodu von Raussendorf ze 16. a 17. století.
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Data / potwierdzenie
Datum / potvrzení

Data / potwierdzenie
Datum / potvrzení

Wiadukt kolejowy 
Monumentalna budowla, uznawana za jeden z najdłuższych kamiennych mostów ko-
lejowych w Europie, powstała w l. 1844-1846 pod kierunkiem budowniczego E. Ganse-
la. Obiekt zlokalizowany na trasie kolei Wrocław-Drezno, nad rzeką Bóbr, ma długość  
490 m i wysokości 26 m, składa się z 35 łuków o rozpiętości od 5,65 do 15 m

Železniční viadukt
Monumentální stavba, považovaná za jeden z nejdelších kamenných železničních mostů 
v Evropě, byl postaven v letech 1844-1846 pod vedením stavitele E. Gansela. Objekt leží 
na železniční trase Vratislav - Drážďany, na řece Bóbr, je 490 m dlouhý a 26 m vysoký, 
skládá se z 35 oblouků s rozpětím od 5,65 do 15 m

Teatr Stary 
Bolesławiecki teatr powstał w 1857 r. w wyniku przebudowy budynku arsenału. Obiekt 
rozbudowano w l. 1885-1886 pod kierunkiem miejskiego architekta W. Döricha. Ele-
wacje uzyskały reprezentacyjną, klasycyzującą i neorenesansową dekorację, w znacznej 
mierze zachowaną do dnia dzisiejszego. W 1913 r. według projektu kolejnego miejskie-
go architekta E. Balzera poszerzono część sceniczną wraz z miejscem dla orkiestry. 

Staré divadlo
Divadlo v Bolesławci bylo založeno v roce 1857 divadlo vzniklo přestavbou zbrojnice. 
Budova byla rozšířena v letech 1885-1886 podle návrhu městského architekta W. Döri-
cha. Fasáda dostala reprezentativní klasickou a novorenesanční výzdobu, do značné 
míry zachovanou dodnes. V roce 1913 byla scéna podle návrhu jiného městského archi-
tekta E. Balzera rozšířena o prostor pro orchestr.
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Data / potwierdzenie
Datum / potvrzení

Data / potwierdzenie
Datum / potvrzení

Sąd Rejonowy (dawne gimnazjum)
Reprezentacyjny gmach powstał w latach 1861-1864 według projektu Oppermanna 
ze Zgorzelca. Neogotycki  obiekt z czwartą po względem wysokości wieżą w mieście 
(38,6 m) kryje we wnętrzu aulę o bogatym wystroju, z ciekawym programem ikonogra-
ficznym. Budynek otoczono parkiem nawiązującym do rozwiązań angielskich, którego 
projekt zlecono w 1865 r. Eduardowi Petzoldowi, wybitnemu architektowi ogrodów.

Okresní soud (bývalá základní škola II. stupně)
Reprezentativní budova byla postavena v letech 1861-1864 podle projektu zgorzelec-
kého architekta Oppermanna. Neogotická budova se čtvrtou nejvyšší věží ve městě 
(38,6 m) v sobě ukrývá bohatě zdobený přednáškový sál se zajímavým ikonografickým 
programem. Budova je obklopena parkem v anglickém stylu, jehož návrh vytvořil v roce 
1865 Eduard Petzold, vynikající zahradní architekt.

Urząd Gminy (dawny klasztor dominikanów)
To jedyny zachowany do dziś obiekt kompleksu klasztornego. Według kronikarzy za-
kon dominikanów został sprowadzony do Bolesławca przez księcia Henryka Brodatego  
i jego żonę św. Jadwigę w roku 1234. W burzliwej historii klasztoru szczególnie zazna-
czyły się zniszczenia dokonane przez husytów i likwidacja zakonu w okresie reformacji. 
Dominikanie powrócili w 1660 r., wznosząc barokowy kościół i zabudowania klasztorne. 
Po sekularyzacji zakonu w 1810 r. budynki częściowo wyburzono, a częściowo przebu-
dowano na potrzeby szkoły ewangelickiej. 

Okresní úřad (bývalý dominikánský klášter)
Je to jediná budova klášterního komplexu, která se dochovala dodnes. Podle kronikářů 
přivedl dominikánský řád do Boleslavce kníže Henryk Bradatý a jeho manželka sv. Ja-
dwiga v roce 1234. Na bouřlivé historii kláštera se zvláště výrazně podepsaly škody 
způsobené husity a likvidace řádu během reformace. V roce 1660 se dominikáni vrátili  
a postavili barokní kostel a klášterní budovy. Po sekularizaci řádu v roce 1810 byly budo-
vy částečně zbořeny a částečně přestavěny pro potřeby evangelické školy. 
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Muzeum Ceramiki 
Władze Bolesławca podjęły decyzję o powstaniu Muzeum Miejskiego w 1908 r. Budowę 
obiektu prowadził P. Gansel według projektu architekta miejskiego E. Balzera. Muzeum, 
udostępnione dla zwiedzających w 1911 r, czynne było do końca II wojny światowej. 
Uruchomione ponownie w 1953 r., od 1967 r. nosi nazwę Muzeum Ceramiki, od podstaw 
gromadząc zbiory ceramiki bolesławieckiej i europejskiej. Obecnie w jego kolekcji znaj-
duje się około 6000 eksponatów

Muzeum keramiky
Vedení města Boleslavce se rozhodlo založit Městské muzeum v roce 1908. Stavbu vedl 
P. Gansel podle návrhu městského architekta E. Balzera. Muzeum, které bylo otevřeno 
pro veřejnost v roce 1911, bylo v provozu až do konce druhé světové války. Po jeho zno-
vuotevření v roce 1953 se od roku 1967 nazývá Muzeem keramiky, kde jsou od základů 
shromažďovány sbírky boleslavecké a evropské keramiky. V současné době je v jeho 
sbírce kolem 6000 exponátů

Dworzec kolejowy
Wzniesiony w latach 40. XIX w. na planie prostokąta. Do dwukondygnacyjnego korpusu 
przylegały niższe skrzydła, a od wschodu niewysoka wieża. Budynek został rozbudowa-
ny w roku 1926, kiedy od strony południowej wzniesiono hall ze ścianami wyłożonymi 
kaflami, wykonanymi w Zebrzydowskich Zakładach Ceramicznych.

Železniční nádraží
Bylo postaveno ve 40. letech 19. století na obdélníkovém půdorysu. Na dvoupatrovou 
loď navazují nižší křídla a na východě nízká věží. Budova byla v roce 1926 rozšířena, v 
rámci rozšíření byla na jižní straně postavena hala s kachlovými stěnami, které vyrobila 
Zebrzydowská keramička.
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Zespół Szkół Elektronicznych (dawna Szkoła Ceramiczna) 
Królewska Zawodowa Szkoła Ceramiczna została wybudowana w 1897 r. Gmach,  
o typowych dla architektury berlińskiej elewacjach, posiadał przestronne, jasne sale, 
przeznaczone na pracownie rysunku i modelarnie. W 1930 r., od strony południowej 
dobudowano modernistyczną bryłę Szkoły Szkła wg projektu jednego z wykładowców 
- Artura Henninga. Od 1960 r. funkcjonował tu Zespół Szkół Górniczych, a od 1994 r.  
- Zespół Szkół Elektronicznych

Integrovaná elektrotechnická škola (bývalá keramická škola)
Královská odborná škola keramiky byla postavena v roce 1897. Budova s   prvky typický-
mi pro berlínskou architekturu měla prostorné a světlé místnosti pro učebny kreslení a 
modelování. V roce 1930 byla na jižní straně postavena modernistická stavba Sklářské 
školy podle návrhu jednoho z přednášejících - Artura Henninga. Od roku 1960 zde půso-
bila Integrovaná škola báňská a od roku 1994 Integrovaná elektrotechnická škola

Zespół Szkół Zakonu Pijarów (dawne liceum żeńskie) 
Gmach szkoły dla dziewcząt, o formach neobarokowych z elementami secesji, wzniesio-
no w 1912 r. według projektu architekta miejskiego E. Balzera.

Integrovaná škola řádu piaristů (bývalé dívčí gymnázium)
Budova dívčí školy s neobarokními tvary s prvky secese byla postavena v roce 1912 pod-
le projektu městského architekta E. Balzera.
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Dawna restauracja “Odeon”
Budowla o neoklasycystycznej formie i neorenesansowym detalu wzniesiona została 
w 1862 r. w malowniczym otoczeniu zieleni. Łączyła funkcje: sali balowej, koncertowej 
oraz restauracji, w okresie letnim na zewnątrz urządzano letnią kawiarnię.

Bývalá restaurace „Odeon“
Budova v   neoklasicistním slohu a novorenesančními detaily byla postavena v roce 1862 
v malebném prostředí obklopeném zelení. Kombinovala funkce tanečního sálu, kon-
certního sálu a restaurace. V létě byla venku k dispozici venkovní kavárna.

Fortyfikacje miejskie
W źródłach  informacja o istnieniu murów obronnych pojawia się w 1316 r., choć  
prawdopodobnie istniały one już wcześniej. Obecny zachowany częściowo  kształt for-
tyfikacje otrzymały w l. 1479-1480: był to podwójny pierścień murów z basztami oraz  
system fos i stawów. Miasto posiadało trzy bramy – Dolną, Górną i Mikołajską. W cza-
sach wojen napoleońskich mury zostały w znacznym stopniu zniszczone, a kilkanaście 
lat później, w 1841 r. podjęto decyzję o przekształceniu terenów pofortecznych w pro-
menadę.

Městské opevnění
V zápisech se informace o existenci obranných zdí objevují v roce 1316, i když pravděpo-
dobně existovaly dříve. Současný, částečně zachovaný tvar dostalo opevnění v letech 
1479-1480, šlo o dvojitý prstenec zdí se strážními věžemi a soustavou vodních příkopů 
a rybníků. Město mělo tři brány - Dolní, Horní a Mikulášskou. Během napoleonských 
válek byly zdi z velké části zničeny a o několik let později, v roce 1841, bylo rozhodnuto 
o přeměně bývalé pevnosti na promenádu.
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Pomnik Michaiła Kutuzowa 
Pomnik feldmarszałka rosyjskiego Michaiła Kutuzowa powstał w 1819 r. na polecenie 
króla Fryderyka Wilhelma III. Monument jest dziełem wybitnych artystów epoki klasy-
cyzmu K. F. Schinkla i J. G. Schadowa. Wykonany z żeliwa, posiada  12,24 m wysokości  
i waży 30 ton. Ma formę obelisku, u którego podnóża na osi wschód-zachód umieszczo-
no po dwie pary lwów.

Pomník Michaila Kutuzova
Pomník ruského polního maršála Michaila Kutuzova byl postaven v roce 1819 na příkaz 
krále Fredericka Williama III. Pomník je dílem významných umělců klasicistické éry K. 
F. Schinkela a J. G. Schadova. Je zhotoven z litiny, je vysoký 12,24 metrů a váží 30 tun. 
Má podobu obelisku, na jehož úpatí jsou na ose východ-západ umístěny dva páry lvů.

 Muzeum Ceramiki – Dział Historii Miasta
Klasycystyczny budynek powstał około 1800 r. W 1813 r. zmarł w nim feldmarszałek 
Michaił Kutuzow. Do 1991 r. funkcjonowało tu muzeum poświęcone tej postaci, admini-
strowane przez Rosjan. Obecnie w uruchomionym w 2009 r. Dziale Historii Miasta Mu-
zeum Ceramiki gromadzone i eksponowane są eksponaty prezentujące historię ziemi 
bolesławieckiej od czasów najdawniejszych po współczesność.

Muzeum keramiky - Oddělení historie města
Klasicistická budova byla postavena kolem roku 1800. V roce 1813 zde zemřel polní 
maršál Michail Kutuzov. Do roku 1991 zde bylo muzeum věnované této osobě, spravo-
vané Rusy. V současnosti se v muzeu historie města pobočky muzea keramiky, které 
zahájilo provoz v roce 2009,  shromažďují a vystavují exponáty představující historii bo-
leslavecké oblasti od nejstarších dob po současnost.
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Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Pierwotnie w tym miejscu znajdował się warowny zamek, otoczony z trzech stron sta-
wem. Obiekt został zniszczony przez Szwedów w czasie wojny trzydziestoletniej. Na 
jego miejscu w l. 1752-1756 wzniesiono kościół ewangelicki (obecnie kościół katolicki). 
Barokowa świątynia oparta na planie prostokąta, otrzymała prostą, regularną bryłę  
i skromną dekorację. W 1998 r. na placu przy kościele wtórnie umieszczono figurę  
„Jezus Przyjaciel Dzieci” autorstwa Petera Breuera z 1902 r.

Kostel nanebevzetí Panny Marie ustavičné pomoci 
Původně se na tomto místě nacházel boleslavecký opevněný hrad, který byl ze třech 
stran obklopen vodou. Objekt byl během třicetileté války zničen Švédy. Na jeho místě 
byl v letech 1752–1756 postaven evangelický kostel (nyní kostel katolický). Barokní ko-
stel podle obdélníkového půdorysu získal jednoduchý, pravidelný základ a skromnou 
výzdobu. V roce 1998 byla na náměstí vedle kostela umístěna socha „Ježíše, přítele 
dětí“ z roku 1902 od Petera Breuera.

Bolesławiecka Bazylika Maryjna 
Najstarszy kościół położony w historycznym centrum Bolesławca, którego początki się-
gają XIII w. Obecna, zachowana bryła ma charakter gotycki. Wnętrze zostało przebu-
dowane w wieku XVII przy udziale Giulio Simonettiego i otrzymało bogaty barokowy 
wystrój oraz wyposażenie wnętrza. W prezbiterium znajduje się ołtarz główny autor-
stwa J.L. Webera, ukończony w 1725 r.; w nawie głównej m.in. obraz „Ukrzyżowanie”.  

Boleslavecká Mariánská bazilika
Nejstarší kostel se nachází v historickém centru Boleslavce, první zmínky o něm sahají 
do 13. století. Současný dochovaný tvar má gotický charakter. Interiér byl přestavěn  
v 17. století prací na přestavbě se účastnil Giulio Simonetti bazilika získala bohatý  
barokní interiér a vybavení. V presbytáři je hlavní oltář od J. L. Webera dokončený  
v roce 1725, v hlavní lodi, se  nachází mimo jiných obraz „Ukřižování“.
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     Ratusz w Bolesławcu / Radnice
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     Termy “Bolesławiec” / Termály „Boleslavec“
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     Wiadukt kolejowy / Železniční viadukt
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