
 

około 300 lat 
znajduje się olbrzymie iglaste drzewo.

 

We współczesnym herbie Wałbrzycha również 
znajduje się drzewo. Wpisz w kratki jego nazwę.

Spacer zaczniemy na Placu Magistra-
ckim obok Urzędu Miejskiego. Wybudo-
wany w 1856 roku ratusz przypomina nieco 
średniowieczny zamek.

Nad głównym wejściem, pod zegarem przed-
stawiono wizerunki historycznych herbów 
Wałbrzycha.

Na najstarszym herbie sprzed 

Z Placu Magistrackiego udaj  się  
d o  M u z e u m  w  W a ł b r z y c h u
(ul. 1-go Maja 9), które od 1926 roku mieści się 
w dawnym Pałacu Albertich.

Szczególną chlubą placówki jest  kolekcja 
historycznej i współczesnej ceramiki użytkowej, 
w tym największy w Europie zbiór ceramiki 
śląskiej. Obok osiągającej współcześnie rekor-
dowe ceny porcelany miśnieńskiej zobaczysz tu 
„białe złoto” czyli porcelanowe wyroby z wał-
brzyskich fabryk Carla Kristera i Carla Tielscha.

Znajdź filiżankę króla Augusta II Mocnego 
i wpisz w kratki inicjały umieszczone na jej 
delikatnym dnie. 

Z Muzeum kieruj się na Plac Kościelny 
i odszukaj niewielkie Sanktuarium Matki 
Boskiej Bolesnej. Z kościółkiem związana jest 
legenda o cudownym źródełku, które dało 
początek miastu. 

We wnętrzu do dzisiaj znajduje się ocembro-
wana studnia, niestety sucha, ponieważ w wy-
niku działalności kopalń w XIX wieku źródełko 
zanikło.

Tuż obok znajduje się ewangelicko-
augsburski Kościół Zbawiciela z 1788 
roku zwany też Białym Kościołem. Zapro-
jektował go urodzony w Kamiennej Górze 
architekt Carl Gotthard Langhans, który zasłynął 
z projektu Bramy Brandenburskiej w Berlinie. 

Podczas remontu wieży kościoła w 2000 roku 
w kuli umieszczonej pod krzyżem wieńczącym jej 
szczyt znaleziono metalową puszkę z cennymi 
monetami, medalami i drukami.

Udaj się na ul. Zamkową 4, gdzie 
w otoczeniu parku stoi Pałac Czettritzów. 
Pałac, zwany też Zamkiem został wybudowany 
w XVII wieku przez ówczesnego właściciela 
Wałbrzycha - Dippranda Czettritza, który wydał 
pierwszy na Śląsku regulamin wydobycia węgla, 
tzw. ordunek węglowy. 

Obecnie mieści się tu Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Angelusa Silesiusa. Pałac przez 
wieki ulegał przebudowom, ale z czasów 
pierwszych właścicieli zachował się m.in. bogato 
dekorowany portal wejściowy z kartuszem 
herbowym. Odnajdź go i wpisz (cyfrą) w kratkę 
ile bawolich głów (symbolizujących szlachetność 
i siłę) widzisz.

Na elewacji frontowej nad głównym wejściem 
Pałacu znajduje się kartusz herbowy Hochber-
gów, którzy kupili to miejsce wraz z miastem 
Wałbrzych w XVIII wieku. Widoczne w herbie 
wzniesienia to Trójgarb w paśmie Gór 
Wałbrzyskich.

Przed Pałacem stoi mój pomnik odsłonięty 
w 2007 roku w stulecie rozpoczęcia przeze mnie 
działań charytatywnych w tym regionie.

Przyczyniłam się do skanalizowania zanie-
czyszczonej rzeki Pełcznicy, otworzyłam pierw-
szą w regionie szkołę dla niepełnosprawnych 
dzieci, założyłam szkoły dla koronczarek, zorga-
nizowałam także w Berlinie wielką wystawę ślą-
skiego koronkarstwa. Przeczytaj tablicę i wpisz 
w kratki moje dwuczłonowe nazwisko panień-
skie. 

SPACER Z KSIĘŻNĄ DAISY

Witaj w Wałbrzychu - drugim 

co do wielkości mieście na Dolnym 

Śląsku! Nazywam się Maria Teresa Olivia 

Hochberg von Pless, ale bardziej znana jestem 

jako księżna Daisy. W 1891 roku, po ślubie 

z jednym z najbogatszych książąt w Niemczech - 

Janem Henrykiem XV Hochberg von Pless 

zamieszkałam w zachwycającym Zamku Książ, 

ale miejsc związanych ze mną i rodziną 

Hochbergów jest w Wałbrzychu i okolicach 

znacznie więcej.

Dziś poznasz kilka z nich. Zapraszam Cię 

na około 1,5 godzinny spacer szlakiem najcie-

kawszych zabytków wałbrzyskiej starówki.  

Podczas wędrówki spróbuj znaleźć odpowiedzi 

na przygotowane przeze mnie zagadki. Po zakoń-

czonym spacerze wskażę Ci miejsce, w którym 

sprawdzisz, czy Twoje rozwiązania są poprawne. 

Tymczasem uruchom w sobie ciekawość poszu-

kiwacza przygód i czujność tropiciela tajemnic 

i zaczynajmy!



Legenda mówi, że stiukowe kwiaty na fa-
sadzie kamienicy numer 22 to zamie-
nione w kamień córki dawnego właści-
ciela budynku, które nieroztropnie 
roztrwoniły ojcowski majątek. Czy to 
prawda nie wiadomo, ale pewne jest, że mieścił 
się tu kiedyś hotel, który nazywał się tak samo jak 
kamienica, czyli „Pod trzema...”

W pałacowym parku, pod numerem 43 
stoi willa, w której spędziłam ostatnie lata 
swojego życia. Mieszkałam tu w latach 1941-
1943 wraz z kilkorgiem służby po wypro-wadzce z 
Zamku Książ. 

To tutaj 29 czerwca 1943 roku, w dzień po moich 
70-tych urodzinach, oparta na ramieniu mojej 
wiernej opiekunki Dolly Crowther po raz ostatni 
zamknęłam powieki. 

Wpisz w kratki (cyfrą) dzień, miesiąc i rok moich 
urodzin.

W drodze do Kościoła św. Aniołów 
Stróżów (ul. Garbarska 4) zatrzymaj się 
przy ul. Moniuszki 23 i unieś głowę, 
by dojrzeć trzy figury na szczycie jednej 
z najstarszych kamienic w Wałbrzychu.

Dwa anioły stoją po bokach świętego, który 
chroni domy i miasta przed pożarami oraz 
opiekuje się strażakami i kominiarzami. 

Wpisz w kratki jego imię.

Kościół św. Aniołów Stróżów. Strzelista 
sylwetka kościoła (zwanego ze względu na kolor 
ścian Czerwonym) widoczna jest z prawie 
każdego miejsca wałbrzyskiego śródmieścia. 
To zasługa blisko 80-metrowej wieży, która jest 
o połowę niższa od najwyższej na świecie wieży 
kościelnej w niemieckim Ulm. 
Wnętrza świątyni zachwycają zabytkowymi 
organami oraz wysokimi na 12 metrów oknami 
witrażowymi. Jaki styl architektoniczny repre-
zentuje kościół? Podpowiem Ci, że jego nazwa, 
podobnie jak i styl nawiązują do średnio-
wiecznego gotyku.

Z Kościoła udaj się na Rynek. Znajduje się 
tutaj  Centrum Informacji Turystycznej 
i Kulturalnej (Rynek 9), w którym możesz 
uzyskać informacje i materiały o najciekawszych 
miejscach i wydarzeniach w Wałbrzychu 
i okolicy. Trzysta lat temu na Rynku odbywały się 
cotygodniowe jarmarki podczas których handlo-
wano bydłem, płodami rolnymi i płótnem. 
W XVIII wieku pojawił się ratusz, a obok niego 
pręgierz - słup, do którego za karę przywiązy-
wano złodziejaszków i awanturników.

Do XVIII wieku wszystkie zabudowania 
na Rynku były drewniane. Pierwsza murowana 
kamienica, która stoi tu do dziś, została wznie-
siona w 1727 roku na zlecenie bogatego kupca 
Johanna Erdmanna Thomasa. Wpisz w kratkę 
numer tej kamienicy. Podpowiem Ci, że jej fasadę 
zdobią cztery pilastry, czyli płaskie filary, 
a w szczycie budynku jest jedno okno.

Fasadę kamienicy z 1793 roku, w której 
znajduje się Centrum Informacji  
Turystycznej i Kulturalnej zdobią figury 
mitycznych gigantów. Od nich pochodzi 
nazwa budynku - Pod Atlantami. Pod nim 
oraz pod sąsiednim budynkiem, w którym 
mieścił się zajazd „Pod Karym Koniem” ciągnęła 
się duża winiarnia, której właścicielem był 
miejski podskarbi i kupiec winny o nazwisku 
Röll. Wzmianka o tym miejscu zachowała się 
w zapiskach z podróży Johanna Wolfganga von 
Goethe, gdyż słynny niemiecki poeta nocował w 
zajeździe, by następnego dnia zwiedzić 
wałbrzyskie kopalnie. Wpisz w kratki inicjały 
właściciela kamienicy widoczne na frontowej 
elewacji budynku, nad środkową arkadą.

Pod numerem 23 stoi kamienica należąca 
kiedyś do kupca, który dorobił się majątku 
sprzedając wałbrzyskie płótno do Anglii, 
Hiszpanii, Holandii i Ameryki. Symbolem 
zamorskich powiązań jest umieszczona na 
szczycie budynku...

Rozejrzyj się dokoła i poszukaj kamienicy 
z czterema elementami dekoracyjnymi 
na fasadzie przypominającymi ozdobne 
guziki. Mieścił się tu kiedyś hotel „Pod Złotym 
Lwem” oferujący gościom m.in. salę bilardową. 
Wpisz w kratkę numer tej kamienicy.

W tym miejscu kończy się nasz wspólny 
spacer. Zapraszam do odpoczynku na ławeczce 
z widokiem na fontannę albo do spróbowania 
czegoś pysznego w jednym z działających 
na Rynku lokali gastronomicznych. Odpowiedzi 
na zagadki sprawdzisz wchodząc na stronę 
www.spacerzdaisy.pl.
Jeśli starczy Ci czasu i sił zapraszam 
do dalszej wędrówki moimi śladami 
i odwiedzenia Palmiarni (ul. Wrocławska 
158, ok. 9 km od centrum miasta) oraz 
Zamku Książ (ok. 12 km od centrum 
miasta).
Dziękuję za wspólną przechadzkę i do pono-
wnego, miłego zobaczenia w Wałbrzychu!

Twoja księżna Daisy von Pless

Wykonano na zlecenie Urzędu Miejskiego 
w Wałbrzychu 

www.walbrzych.eu 

Realizacja: Silesia Events - www.silesiaevents.pl 


