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PIŁAWA GÓRNA                                         
Bracia Morawscy 

  
   

       Na mapie Piławy Górnej zaznaczono 
różne miejsca stanowiące punkty 
kontrolne (PK). Potwierdzenie przebycia 
trasy polega na dopasowaniu 
fragmentu zdjęcia  do każdego PK 
(podajemy współrzędne zdjęcia, czyli 
literę z kolumny i numer rzędu)  oraz na 
udzieleniu odpowiedzi na pytanie 
znajdujące się przy dopasowanym 
zdjęciu.  
Odpowiedzi należy dostarczyć                                                   
do organizatora. 

 

             
       Osiedle Braci Morawskich – Gnadenfrei stanowi najcenniejszy zespół zabudowy Piławy Górnej, a zarazem          
jest to największe i najpiękniejsze osiedle Braci Morawskich na Śląsku, gdzie powstały trzy takie kompleksy. 
Założycielem osady był dobroczyńca Ernst Julius von Seidlitz, który już wcześniej z powodu pomocy morawskim 
uchodźcom spędził rok w więzieniu w Jaworze. Zbór Braci został uroczyście otwarty 13 stycznia 1743 r. W tym samym 
roku ruszyła budowa kolonii. Lokalizacja osiedla miała spełniać podobnie jak jej macierzysta kolonia Herrnhut dwa 
warunki: położenie przy głównej drodze komunikacyjnej oraz bezpośrednie sąsiedztwo z posiadłością prorektora             
i założyciela. Wymogi te spełniał obecny plac Piastów Śląskich i teren położony na północnym zboczu góry 
Questenberg tj. obecnie Góry Parkowej. Centralnym punktem osiedla został prostokątny plac, na którym wybudowano 
wkrótce kościół, a wokół domy braci i sióstr, które do dziś tworzą centrum miasta. 
                                                                                                                                            źródło: http://www.braciamorawscy.pl/o-nas/pilawa-gorna/ 

 
 foto 
  
 
Wzdłuż dłuższych boków placu wzniesiono budynki dwu- i trzykondygnacyjne, stanowiące siedzibę Braci Morawskich i ich instytucji. 
Część z nich zachowała cechy architektury barokowej i klasycystycznej. W skład zespołu osiedla wchodzą budynki będące domami 
dla nieżonatych braci (Dom Braci), niezamężnych sióstr (Dom Sióstr), wdów (Dom Wdów), wdowców (Dom Wdowców), szkołę, 
warsztaty rzemieślnicze i inne budowle służące wspólnocie oraz regularnie rozmieszczone domy poszczególnych rodzin (obecnie 

Długość trasy: 2 km                   

Do potwierdzenia: 15 PK  

 Opracowanie trasy: Romek Inoromek Trocha                         
Źródło mapy:  © autorzy OpenStreetMap      

Aktualność: październik 2020 r.    
Wersja 1.0. 
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 Legenda: 

      - pomnik 

        - krzyż 

        - fontanna 

        - inny obiekt                   

trino.pttk.pl 



 

 

Villa von Seidlitz. Obecnie mieści się 
tutaj Urząd Miasta. 

 
 

Ile takich detali 
architektonicznych 

zdobi ścianę 
budynku od strony 
ul. Piastowskiej? 

Budynek zbudowany przez Braci 
Morawskich w latach 1743-1750. 

 
 
 
 
 
 

Jaką nazwę nosi ten dom? 

Dawny dom Braci Morawskich. 
Obecnie w budynku mieści się m.in. 
Izba Pamięci Braci Morawskich 

 
 
Ile takich detali 

zdobi drzwi    
wejściowe? 

Cmentarz Braci Morawskich. 
W 1743 r. wraz z pierwszym 
pochówkiem został on poświęcony. 
Zlikwidowano go na początku  

lat 70  XX w. 
 
W którym roku 
urodził się Daniel 
Herrman? 

Krzyż w miejscu, w którym stał 
dawniej kościół Braci Morawskich.  
 
 
 
 
 
,,Wczoraj, dziś  i na …” – Jaki jest   
ostatni wyraz cytatu? 

Wyróżniająca się swoją ceglaną 
elewacją kamienica przy                

ul. Piastowskiej. 
 

Ile jest okien pomiędzy 
tymi detalami? 

 

Siedziba fundacji brata Ehrenberga. 
Od 1918 r. budynek służył jako 
lazaret dla żołnierzy powracających 
z frontów I wojny światowej. 

 
Którą ręką 

podpiera głowę 
aniołek? 

Kamienica z początku XX w. 
 
 
 
 
 

Ile takich detali architektonicznych 
Znajduje się na południowej 

ścianie budynku? 

Pomnik ustawiony w hołdzie 
bohaterom walk o wolność 
ojczyzny. 
 
 

Ile orłów 
odnajdziemy 
na pomniku? 

Miejsce, w którym znajdował się 
grób Juliusa von Seidlitz, fundatora 
budowy osiedla Braci Morawskich. 
 

    Ile betonowych   
słupków 

  otacza to 
  miejsce? 

Jeden z najstarszych domów  
w Piławie Górnej. Został on 

zbudowany w 1743 r. 
. 
 
 
 

 
Jaką nazwę nosi ten dom? 

Miejsce, w którym dawniej stała 
brama cmentarna. 
 
Jaki jest pierwszy 

wyraz cytatu 
umieszczonego na 

pamiątkowej 
tablicy? 

Fontanna na pl. Piastów Śląskich. 
 
 
 
 
 
 

Kto i co tworzy     
pamięć miasta? 

Dawne szkoła Braci Morawskich 
wybudowana w latach 1894-1896. 
Obecnie mieści się tutaj Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.  

W którym roku ośrodkowi nadano 
imię ks. Jana Twardowskiego? 

Pomnik Sybiraków. 
 
 
 
 
 
 

Czyj cytat umieszczono 
na pomniku? 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację  (24/D/20) 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 

 Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych             

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób, które przebyły trasę TRInO. 
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