
 

Stanowiąca część systemu fortyfikacji miejskiej baszta, zbudowana na 

początku XIV w. to doskonały punkt widokowy. Zbudowana z łamanego 

kamienia na zaprawie wapiennej wieża bramna w 1568 otrzymała 

ceglane nakrycie w kształcie ostrosłupa. Baszta stanowiła część bramy 

Kłodzkiej rozebranej w 1843 r. W najwyższej kondygnacji ma po dwa 

okna strzelnicze na ścianie, a między nimi, nieco wyżej, kamienne 

rzygacze do odprowadzania wody. Na murze baszty od strony ul. 

Okrzei czytelne są jeszcze ślady nakrytej dwuspadowym daszkiem 

bramy Kłodzkiej, przed wyburzeniem przylegającej do baszty 

i połączonej z nią prostokątnymi otworami na dwóch piętrach. Po 

remoncie przeprowadzonym w latach 1975-1977 szpic wieży jest 

otynkowany a dostępny dla zwiedzających taras widokowy 

zabezpieczony żelazną kratą. 

Baszta Kłodzka udostępniona jest do zwiedzania. 

 

Umieszczony pośrodku Małego Rynku pręgierz z 1566 r., 
wykuty w piaskowcu, potwierdza dawne uprawnienia 
sądownicze miasta. Pierwotnie ustawiony był na rynku 
w miejscu gdzie dziś wznosi się figura Trójcy Św. Na 
początku XVIII w. został przeniesiony sprzed ratusza na Mały 
Rynek. W latach 1814 do 1900 już w obecnym miejscu służył 
nawet jako latarnia oświetlająca "Nowy Rynek". Łaciński 
napis u podstawy "Deus impios punit" (Bóg karze 
bezbożników) do dziś przypomina mieszkańcom 
o konieczności dobrego sprawowania się. Unieruchomieni na 
długie godziny przy pręgierzu wystawiani byli na chłostę, 
szyderstwa i w różnorodny sposób wyrażaną pogardę 
gawiedzi. Karano w ten sposób złodziejstwo, ale głównie 
wykroczenia przeciw przyjętym normom obyczajowym 
i moralnym, co nie było bez związku z oryginalną formą 
pręgierza. 

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej jest atrakcją w skali regionu i całego 
kraju. Jest to jedyne w Polsce muzeum tego typu i należy do nielicznej na świecie grupy 
muzeów związanych z ogniem, zapałkami, i zapalniczkami. Muzeum powstało w 1964 
roku z inicjatywy mieszkańców miasta, przedstawicieli fabryki zapałek oraz Towarzystwa 
Miłośników Bystrzycy Kłodzkiej. Muzeum posiada bogate zbiory różnych przedmiotów do 
niecenia ognia. Są to zapalniczki lontowe, benzynowe, gazowe, elektryczne oraz 
chemiczne, a także krzesiwa metalowe i skałkowe oraz starożytne lampy oliwne. 
Następną część kolekcji tworzą zbiory opakowań zapałek i etykiet zapałczanych, w tym 
z różnych krajów, nawet tak odległych jak Japonia i Chiny. Do cennych zbiorów należą 
też polskie etykiety zapałczane począwszy od najstarszych do współczesnych. W swoich 
zbiorach Muzeum posiada około pół miliona etykiet zapałczanych oraz tysiąc czterysta 
zapalniczek. Dodatkowo w Muzeum istnieje dział regionalny, który poświęcony jest 
głównie historii miasta i okolicy. Do ciekawych eksponatów tego działu należą zbiory 
starych książek, różnych widokówek, rycin oraz dokumentów. Muzeum mieści się 
w dawnym kościele ewangelickim i byłej szkole parafialnej. Budowle te pochodzą z lat 
1821 – 1822, w 1823 roku zostały przebudowane po pożarze. 

Zwiedzanie z przewodnikiem w j. polskim i j. niemieckim, a także bogaty wybór zapałek, 
zapalniczek i wydawnictw. Muzeum organizuje sympozja, promocje i wykonuje projekty 
zapałczane, prowadzi działalność wydawniczą. Czynne codziennie od wtorku do soboty 
w godz. 8,00 - 16,00, niedziela 10,00 - 15,00 

 

Baszta stanowi element fortyfikacji miejskiej, pochodzi 
z początku XIV w. zwana była także Czarną, Kruczą lub 
Rzeźniczą, prawdopodobnie od cechu opiekującego się tą 
częścią murów obronnych. Została przekształcona w 1823 r. 
na dzwonnicę kościoła ewangelickiego (dzisiejsze Muzeum 
Filumenistyczne). Baszta zachowała na ścianie od strony 
ulicy Rycerskiej resztki wsporników kamiennych służących 
niegdyś za podporę dla ganku, a w wyższej kondygnacji dla 
balkonu przy ostrołukowym portalu. We wszystkich ścianach 
widnieją wąskie otwory strzelnicze. Dach drewniany w roku 
1608 zamieniono na kamienny. Zachowany do dzisiaj dzwon 
pochodzi z początku XIX wieku. 

Bystrzyca Kłodzka to jedno z niewielu miast, które do dnia dzisiejszego prawie 
w całości zachowały średniowieczny pierścień murów obronnych wraz 
z wbudowanymi do nich basztami i bramami. Malowniczo otaczają stare miasto, 
nie zachował się jedynie zachodni fragment obwarowań. Mury obronne pochodzą 
z 1319 roku i zostały ufundowane przez bystrzyckiego wójta Jakuba Rückera. 
Kamienne, grubości 1 m, częściowo włączone w powstające przy nich budynki, od 
strony wschodniej i południowej ich forma narzucona została przez specyficzne 
ukształtowanie terenu w postaci stromej, wysokiej skarpy. Skarpę wzmocniono 
kamiennym murem podpartym od strony zewnętrznej gęsto rozstawionymi 
przyporami, osiągając znaczną ich wysokość, sięgającą powyżej 10 m od 
poziomu przebiegającej pod nimi ul. Miedzyleśnej. Dzięki temu miasto nie 
wymagało dodatkowego zabezpieczenia fosą od tej strony budując ją tylko od 
zachodu i północy. Za wzniesienie miejskiej fortyfikacji obronnej król J. 
Luksemburczyk przyznał miastu już w 1319 r. pełną samodzielność prawną, co 
postawiło Bystrzycę w rzędzie miast królewskich. 

Barokowy monumentalny pomnik z 1736 roku, autorstwa A. 

Jörga, ufundowany przez bystrzyckiego patrycjusza Kaspra 

Rudolfa Kleinwächtera. Powodem fundacji było 

dziękczynienie za uratowanie miasta od pożaru. Pomnik 

przedstawia zwycięstwo nad złem dzięki Bogu przy 

współudziale świętych. 

Trójkondygnacyjny cokół dźwiga w górze rzeźbę św. Trójcy, 

poniżej Maria Immaculata i Michał Archanioł oraz figury św. 

Józefa, Joachima i Anny. Na ażurowej balustradzie św. 

Florian, Jan Nepomucen i Franciszek Ksawery. 

Pierwotną budowlę ratusza w stylu gotyckim, 
z blankami i wieżą zegarową wzniesiono 
prawdopodobnie ok. połowy XIV wieku po 
ukonstytuowaniu się rady miejskiej – jej istnienie 
sygnalizowane jest po raz pierwszy w 1336 roku. 
Wielokrotnie przebudowywany w związku 
z licznymi pożarami nawiedzającymi miasto, dziś 
stanowi przykład budowli wzorowanej na włoskiej 
renesansowej architekturze municypalnej. 
Obecny Ratusz to budynek ponownie wzniesiony 
w latach 1852-54, kiedy to rozwijającym się 
samorządom miejskim najbardziej odpowiednim 
dla ratuszy wzorem wydawał się „późny gotyk 
i renesans – styl dumnych republik miejskich”, 
a jedyną pozostałością dawnego ratusza jest jego 
wieża pochodząca z roku 1704, z której trębacz 
sygnałem oznajmiał porę zamykania i otwierania 
bram miejskich. 

Obecnie w Ratuszu mieści się siedziba Urzędu 
Stanu Cywilnego. 

 

Baszta Bramy Wodnej należy do najbardziej 
malowniczo położonych na Dolnym Śląsku. Wieża 
Wodna położona w południowej części starego 
miasta, przy ul. Podmiejskiej zbudowana na 
początku XIV w. zwana była także "Niską Bramą" lub 
"Górską Bramą". Stanowiła bramę wjazdową do 
miasta od strony rzeki. Do dzisiaj zachowała 
krenelaż ceglany, pochodzący prawdopodobnie 
z czasu postawienia nowego hełmu. Od strony 
przedmieścia nad przejazdem zaznacza się 
uskokiem w licu ściany płycizna z prowadnicą do 
podciągania bramy, która zamykała drogę do miasta. 
Od strony przeciwnej schodami zewnętrznymi dostać 
się można do nakrytej drewnianym stropem izdebki 
na pierwszym piętrze. W pomieszczeniu wieży miał 
swoją siedzibę strażnik miejski, a przed nią pisarz 
bramny pobierał opłatę od wjeżdżających do miasta 
wozów i wnoszonych koszy z towarem. 

Figura św. Jana Nepomucena na Placu Szpitalnym 
pochodzi z 1704 r. Ustawiona przy moście nad rzeką 
Bystrzycą, ku czci opiekuna mostów. Poniósłszy śmierć 
przez zrzucenie z mostu do Wełtawy, według 
powszechnego przekonania za zachowanie tajemnicy 
spowiedzi, kanonik Jan Welflin, syn sędziego z Pomuka, 
został patronem strzegącym od powodzi a także 
„duchowym przewodnikiem w zagrożonym przez 
protestantyzm świecie”. Pomnik jest jedną 
z najstarszych tego rodzaju rzeźb w regionie. Ostatnie 
badania mówią nawet, że najstarszą! Na tylnej ścianie 
cokołu widnieje gmerk artysty i napis: 
„Franciskus/Carolus/Veit/fecit/1704. Bystrzycki 
„Nepomuk”, powstał więc jeszcze przed kanonizacją 
świętego, która nastąpiła w 1729 r. 

Na mocy zatwierdzonej w 1381 r. ugody stanąć 
miał „przed miastem, w miejscu gdzie płynie 
rzeka zwana Bystrzycą, szpital pod wezwaniem 
św. Antoniego dla ubogich, chorych i słabych 
mieszczan oraz niezamożnych podróżnych”. 
Kościół szpitalny pod wezwaniem NP. Marii 
wymieniano w dokumentach już w 1400 r. 
W 1560 i 1631 pojawia się już wezwanie św. 
Piotra i Pawła, później występuje św. Antoni, 
a od 1833 r. św. Jan Nepomucen. Do kościoła 
przylega budowla szpitalna z lat 1824-1826. 
Główną ozdobę wnętrza stanowi poświęcony 
w 1833 r. barokowy ołtarz św. Jana 
Nepomucena.I nteresujący jest jeszcze witraż 
ze św. Franciszkiem, ufundowany przez miasto. 
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Mini-projekt zrealizowany w ramach projektu „Aktywny obywatel w regionie” dofinansowanego ze środków budżetu 

Samorządu Województwa Dolnośląskiego.   


