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Zamek z zabudowaniami folwarcznymi

Kosciół katolicki i ewangelicki na dawnej pocztówce
Zamek – amfiladowy układ pomieszczeń na pierwszym pietrze

Rezydencję w Domanicach na-
zywa się popularnie zamkiem, na-
wiązując w ten sposób do obronnej 
funkcji średniowiecznej siedziby 
rycerskiej. Obecny wygląd obiekt 
zawdzięcza licznym przebudo-
wom. Ostateczny kształ przybrał 
w latach 30. XIX wieku, gdy wła-
ścicielem został członek rodziny 
panującej Fryderyk Wilhelm von 
Brandenburg. 

Do zamku jechało się dawniej 
aleją kasztanowcową, po drodze 
mijając dziedziniec dworsko-go-
spodarczy z klasycystycznymi ofi-
cynami (ujeżdżalnią, stajnią, miesz-
kaniem zarządcy), następnie przez 
most nad suchą fosą docierało się 

zewnątrz ciepłolubne rośliny, głów-
nie cytrusy. Dumą właścicieli była 
hodowla egzotycznych ptaków – 
gęsi łabędzionosych.

Całkowitemu przeobrażeniu 
założenie uległo w XIX wieku, 
gdy barokowy ogród zamieniono 
w park krajobrazowy. Na tarasie 
widokowym zasadzono szpaler lip, 
a dolną część zadrzewiono głównie 
gatunkami ozdobnymi: czerwony-
mi bukami, cyprysikami, platana-
mi, kasztanowcami i srebrzysty-
mi świerkami. Park przechodził 
w kierunku rzeki w łęgowy las, a do 
mostka prowadziła lipowa aleja. 

Od drogi do dziedzińca gospo-
darczego nasadzono podwójny 

Pierwszy ogród zamkowy zało-
żono na wąskim tarasie od połu-
dnia. W XVIII wieku powiększono 
znacznie jego powierzchnię, prze-
znaczając w tym celu dodatkowy 
teren u podnóża zamku. Miej-
sce przy południowej ścianie na 
wzniesieniu zmieniło funkcję na 
widokowy taras, a do zgodnego 
z ówczesną modą, geometryczne-
go, podzielonego na kwatery ogro-
du prowadziły strome schody. Na 
środku głównej alei znajdowała się 
fontanna, w kwaterach przy wejściu 
stały rzeźby, natomiast przy pawi-
lonie ogrodowym utworzono małe, 
oddzielone żywopłotem sadzawki. 
Latem z cieplarni wystawiano na 

rząd drzew, tworząc aleję kaszta-
nowcową, a na pobliskie wzgórze 
prowadziła aleja lipowa. Z belwede-
ru domku ogrodowego można było 
podziwiać widok na Bystrzycę oraz 
porośnięte lilakami stoki zamkowej 
góry.

Dzisiaj w otoczonym kamiennym 
murem parku rośnie kilkanaście 
drzew, m.in. platany, klony i buki, 
które mają wymiary pomnikowe.

na reprezentacyjny 
dziedziniec z po-
tężną czterokondy-
gnacyjną budowlą. 
Przez przejezdną 
bramę i sień, nad 
którą góruje wie-
ża, można było się 
dostać na niewielki 
wewnętrzny dziedziniec. 

Pierwsze piętro pełniło funkcje 
reprezentacyjne. Na końcu amfila-
dowego układu pomieszczeń znaj-
duje się dawna sala balowa. Jej 
rozmiary wizualnie powiększały 
kryształowe lustra, a oświetlały ją 
świece rozmieszczone na trzyczę-
ściowych żyrandolach.Salony pała-

cowe ozdabiały piękne piece kaflowe 
i kominki. Chlubą rezydencji była 
sprowadzona przez nowych właści-
cieli kolekcja XVI-wiecznych witraży 

gabinetowych. 
Na dziedzińcu 

przed zamkiem, 
w pobliżu główne-
go wejścia, wybu-
dowano fontannę 
z rzeźbą lwa trzy-
mającego w swych 
łapach tarczę z her-
bem Brandenbur-

gów oraz pawilon ogrodowy z urzą-
dzeniami kąpielowymi i belwederem. 
Za zamkiem rozciągał się park kra-
jobrazowy ze stawami.

Niestety, bogate wyposażenie 
zamku zostało po II wojnie świato-
wej rozgrabione, w dużym stopniu 
przez wojska radzieckie. Witraże 
w 1973 roku przekazano do Muzeum 

Narodowego we Wrocławiu. Zamek 
w okresie powojennym pełnił funk-
cję ośrodka kolonijnego, a miesz-
kańcy Domanic przez wiele lat or-
ganizowali w sali balowej przyjęcia 
weselne lub zabawy mikołajkowe. 
W latach 80. XX wieku właścicie-
lem obiektu zostało Stowarzysze-
nie Polskich Artystów Scen Polskich 

„ZASP”, a od 2009 roku zamek jest 
w rękach prywatnych.

Domanice
wioska z (pieknym) widokiem

Położenie Domanic, drugiej co 
do wielkości miejscowości w gminie 
Mietków (powiat wrocławski, woje-
wództwo dolnośląskie), jest wyjątko-
wo malownicze. Przekonać się o tym 
mogą wszyscy, którzy jadą od strony 
Mietkowa do wioski leżącej w dolinie 
rzeki Bystrzycy. Z okolicznych nie-
wysokich wzgórz rozciąga się pano-
rama Ślęży, nazywanej „świętą górą 
Słowian”, oraz Zalewu Mietkowskie-
go, największego na Dolnym Śląsku 
sztucznego zbiornika wodnego.

Miejscowość ma charakter uli-
cówki o zwartej zabudowie rozmiesz-
czonej po obu stronach drogi. Więk-
szość budynków mieszkalnych przy 
głównej ulicy pochodzi z końca XIX 
i początku XX wieku. W północnej 
części wsi znajdują się najciekaw-
sze obiekty, wpisane do rejestru za-
bytków: kościół pw. św. Anny, zamek 
z zabudowaniami gospodarczymi, 
pawilon ogrodowy, park przypała-
cowy oraz dawna kaplica grobowa 
Brandenburgów. 

Od zachodu Domanice graniczą 
z rzeką Bystrzycą, która jest osią 
Parku Krajobrazowego „Dolina By-
strzycy”.

Historia miejscowości sięga XII 
wieku. W 1193 roku w dokumentach 
pojawiła się nazwa wsi Demano, 
należącej do dóbr wrocławskiego 
klasztoru augustianów. Pierwszym 
znanym z imienia właścicielem był 
rycerz o imieniu Dobesz. To właśnie 
z obronną siedzibą rycerską, prze-
kształconą w później-
szych wiekach w szla-
checki dwór, a później 
w reprezentacyjny pa-
łac arystokratyczny, 
związane są dzieje Do-
manic. 

Lokalizacja pierw-
szej budowli rycerskiej 
nie była przypadkowa. 

Wybrano teren sprzyjający obronie – 
wysoki cypel skalny nad brzegiem By-
strzycy. Rzeka i jej rozlewiska utrud-
niały dostęp do siedziby, a płaską 
część skalnego wzgórza oddzielono 
od wioski głęboką fosą. Od XIV wieku 
właścicielami dóbr domanickich były 
znane na Dolnym Śląsku rody, m.in. 

von Schindlów i von 
Schellendorfów. W XV 
wieku w wiosce znaj-
dowały się murowany 
dwór i zbudowana z ce-
gły świątynia oraz młyn 
wodny. Gdy w XVI wie-
ku Domanice przeszły 
w ręce von Mühlheimów, 
dotychczasowa siedzi-

ba szlachecka rozbudowana została 
w duży renesansowy dwór. 

Prawdopodobnie właściciele wio-
ski mieli duży wpływ na to, że nauki 
Marcina Lutra szybko przyjęły się na 
terenie ich dóbr i na sto lat miejscowy 
kościół stał się domem modlitwy dla 
protestanckich mieszkańców. 

Jeden z najtrudniejszych okresów 
w historii Domanic to czas wojny 
trzydziestoletniej (1618-48), w wyni-
ku której okolica została spustoszona, 
a sama wieś się wyludniła. Odbudowę 
i rozwój miejscowość zawdzięcza ko-
lejnym właścicielom dworu, najpierw 
generałowi Luisowi de Monteverque- 
sowi, a potem arystokratycznym 
rodom Oppersdorffów, Seherr-Thos-
sów i Tschirskich. Lata największego 
znaczenia wioski przypadają jednak 
na XIX wiek, bowiem w 1832 roku 
dobra domanickie zakupił Fryderyk 
Wilhelm Brandenburski, potomek 

króla Fryderyka Wil-
helma II Pruskiego 
z morganatycznego 
związku z hrabianką 
Julią von Dönhoff. Do-
manice stały się odtąd 
rezydencją przyszłego 
premiera Prus, a po 
jego śmierci miejscem 
wiecznego spoczyn-
ku. Przez kolejne sto 
lat zamek pozostawał 
w rękach spadkobierców królewskie-
go syna.

Przed II wojną światową Doma-
nice były dużą wsią z dwoma ko-
ściołami (katolickim i ewangelickim), 
zamkiem, folwarkiem, kilkoma karcz-
mami, piekarnią, masarnią, młynem; 
działała tutaj nawet niewielka stacja 
paliwowa. W zachodniej części miej-
scowości, w rozległym parku o cha-
rakterze krajobrazowym, znajdowały 

się sztucznie utworzo-
ne zamkowe stawy 
rybne. 

Miejscowość nie 
ucierpiała zbytnio 
podczas działań wojen-
nych, już w maju 1945 
roku zaczęli przybywać 
tutaj polscy osadnicy. 
Przez kilka powojen-
nych lat Domanice 
były siedzibą gminy, 

a miejscowy kościół katolicki pełnił 
funkcję świątyni parafialnej. Znaj-
dował się tu komisariat policji, ośro-
dek zdrowia, punkty usługowe, m.in. 
punkt krawiecki, zakład szewski, 
kuźnia, a centrum życia kulturalnego 
skupiało się wokół miejscowej szkoły, 
biblioteki i świetlicy. 

Obecnie we wsi działa świetli-
ca gminna i biblioteka wiejska, a od 
2019 roku Koło Gospodyń Wiejskich 

„Syringa”. Aż do II wojny światowej 
zamek w Domanicach znany był 
z pięknych odmian lilaków, które od 
XIX wieku porastały cały stok skal-
nego cypla od strony rzeki Bystrzy-
cy. Od tych kwitnących i pachnących 
krzewów wzięła się nazwa posiadłości 
– „liliowy zamek”. Od kilku lat obecni 
mieszkańcy Domanic organizują do-
roczny Dzień Lilaka, przypominając 
dawną nazwę zamku i kultywując 
lokalną tradycję.

Jeden z najtrudniej-
szych okresów w hi-
storii Domanic to 
czas wojny trzydzie-
stoletniej (1618-48), 
w wyniku której oko-
lica została spusto-
szona, a sama wieś 

się wyludniła.

Przed II wojną świa-
tową Domanice były 
dużą wsią z dwoma 
kościołami (katolic-
kim i ewangelickim), 
zamkiem, folwarkiem, 
kilkoma karczmami, 
piekarnią, masarnią, 
młynem; działała tu-
taj nawet niewielka 

stacja paliwowa. 

Historia w pigułce

Niestety, bogate wypo-
sażenie zamku zostało po 
II wojnie światowej roz-
grabione, w dużym stopniu 
przez wojska radzieckie. 
Cenne witraże w 1973 roku 
przekazano do Muzeum Na-

rodowego we Wrocławiu.

W zamkowym ogrodzie
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Niewysoka wieża kościelna z ba-
niastym hełmem i latarnią dominuje 
w panoramie Domanic. Stojącą na 
niewielkim wzniesieniu świątynię 
otacza mur z kamienia łamane-
go. Prezbiterium, najstarsza część 
budowli pochodząca z drugiej po-
łowy XV wieku, skierowane jest na 
wschód, w stronę Jerozolimy. Pier-
wotnie kościół był pod wezwaniem 
Najświętszej Marii Panny, jednak 
gdy po pożarze w 1664 roku świą-
tynię odbudowano, jego patronką 
została św. Anna. Od średniowiecza 
kult tej świętej był na Śląsku bardzo 
powszechny, opiekowała się ona 
małżeństwami, matkami i kobieta-
mi w ciąży. 

Jeszcze na przedwojennych pocz-
tówkach z Domanic ten pochodzący 
z 1821 roku, ustawiony kalenicą do 
ulicy duży budynek (nad drzwia-
mi znajduje się kamienny zwornik 
z datą) nazywany był Gerichtskret-
scham (Karczma sądowa). Swą na-
zwę zawdzięcza funkcji, jaką pełnił 
do połowy XIX wie-
ku. Być może stanął 
w miejscu starszego bu-
dynku, gdzie wcześniej 
zbierał się wiejski sąd. 

Chłopi podlegali 
sądownictwu sprawo-
wanemu przez pana, 
właściciela majątku. 
Wybierał on ławników 

Usytuowana na wjeździe do 
Domanic dawna karczma Pod Nie-
mieckim Cesarzem była bardzo 
popularnym miejscem w okolicy, 
umieszczano ją bowiem na niemal 
wszystkich przedwojennych kart-
kach pocztowych. Piętrowy duży bu-
dynek z użytkowym poddaszem skie-
rowano kalenicą do drogi, a główne 
wejście wychodziło prosto na ulicę.

Nazwa karczmy nawiązuje do Wil-
helma I, w 1871 roku obwołanego pierw-
szym cesarzem zjednoczonych Niemiec. 
Co ciekawe, Wilhelm I był spokrewniony 
z ówczesnym właścicielem Domanic, 
generałem Fryderykiem Gustawem von 
Brandenburgiem, wnukiem pruskiego 
króla Fryderyka Wilhelma II.

Domanice sąsiadują bezpośrednio 
z Zalewem Mietkowskim, najwięk-
szym na Dolnym Śląsku sztucznym 
zbiornikiem wodnym, znajdującym 
się na terenie Parku Krajobrazowe-
go „Dolina Bystrzycy”. Zbiornik re-
tencyjny na rzece Bystrzycy oddano 
do użytku w 1984 roku. Ze względu 
na dobre warunki wiatrowe i ma-
lownicze położenie, miejsce to jest 
popularne wśród windsurfingowców 
i kitesurferów oraz wszystkich miło-
śników wypoczynku nad wodą. Dla 
obserwatorów awifauny szczególnie 
atrakcyjna jest pora wędrówki pta-
ków, zatrzymują się tu bowiem m.in. 
wielkie stada gęsi zbożowej liczące 
ponad 60 tysięcy osobników. Oglą-

Kościoły mające średniowieczną 
metrykę, obronne dwory i otoczo-
ne parkami pałace (dziś najczęściej 
to już romantyczne ruiny), stare 
młyny i mostki, pomniki św. Jana 
Nepomucena i kamienne krzyże 
pojednania – okolice Domanic ob-
fitują w ciekawe zabytki sakralne 
i świeckie oraz obiekty techniczne, 
a Park Krajobrazowy „Dolina By-
strzycy” jest idealnym miejscem 
na spacery po lesie i wycieczki ro-
werowe. Leżące na terenie Parku 
Jezioro Mietkowskie dobrze znają 
wędkarze, amatorzy sportów wod-
nych oraz miłośnicy awifauny.

Stojąca w sąsiedztwie kościoła 
kamienica nr 53 z końca XIX wieku 
wyróżnia się wśród mieszkalnej zabu-
dowy Domanic swoim miejskim cha-
rakterem oraz bogatą dekoracją. Na 
kartach pocztowych z początku XX 
wieku nazywana jest Villą Rossmann, 
od nazwiska ówczesnego właściciela. 
Zwarta bryła budowli z pseudoryzali-
tem na głównej osi, zwieńczona atty-
ką, otoczona była pierwotnie ozdob-
nym ogrodzeniem, na postumentach 
znajdowały się wypełnione kwiatami 
wazony. Fasada z głównym wejściem 
od strony południowej bogata jest 
w dekorację nawiązującą w formie do 
stylu barokowego i rokoka. Pierwsze 
piętro z dużymi salonami pełniło po-

fundacyjna), ale również niemal całe 
obecne wyposażenie. Baron Monte-
verques oddał świątynię pod opiekę 
św. Anny, bo takie imię nosiła jego 
ukochana pierwsza żona. Główny 
ołtarz przedstawia Annę – patron-
kę kościoła uczącą czytać swoją 

córkę  Marię. U ich stóp klęczą 
kobiety, dwie żony barona. Ta po 
prawej stronie, ubrana w czarną 
suknię, to Anna Seidlitz; dama 
w karmazynowej sukni to Zofia, 
z domu Nostitz (ich herby rodo-
we znajdują się u dołu obrazu).

Monteverques ufundował 
również jeden z bocznych ołtarzy 
z przedstawieniem mszy świętej za 
umarłych, obok którego znajduje 
się wejście do rodowej krypty. Nad 
portalem anioł trzyma czaszkę, a na 
drzwiach wymalowane są symbole 
vanitatywne oraz sentencja: „Tak 
przemija chwała tego świata”.

spośród mieszkańców, którzy wraz 
z sołtysem pilnowali przestrzegania 
prawa i przepisów nadanych przez 
pana. W 1742 roku sąd w Domani-
cach wydał wyrok skazujący dwóch 
katolickich chłopów, którzy dopuści-
li się zniewagi na tle religijnym, na 
opuszczenie miejscowości. Ich domy 

i grunt przejęto, a po 
zburzeniu budynków 
ziemię przeznaczono 
pod budowę ewange-
lickiego kościoła. 

Na specjalnych ze-
braniach w budynku na 
piętrze, gdzie znajdo-
wała się dawniej duża 
sala, zbierali się doma-

W karczmie znajdowała się duża 
sala restauracyjna ze sceną te-
atralną. W latach 30. XX wieku 
działało tutaj kino Deli „Deutscher 
Kaiser”, dysponujące 150 miejsca-
mi na widowni. Zapewne podczas 
państwowych uroczystości spoty-
kali się tu na piwie uczestnicy wo-
jen Prus z Danią (1864), z Austrią 
(1866) i z Francją (1870-71), bowiem 
w 1906 roku powstał w Domanicach 
Związek Weteranów, który liczył aż 
117 członków. 

W wiosce, bliżej kościoła kato-
lickiego, przez lata działała druga 
gospoda – Pod Zielonym Drzewem 
(budynek nr 51).

dać tu można większość wodnych 
i wodno-błotnych gatunków ptaków 
występujących w Polsce (około 105 
gatunków), dla niektórych z nich wy-
spy na zalewie są miejscem lęgowym 
(np. dla mewy czarnogłowej lub ry-
bitwy rzecznej i białoczelnej). W wo-
dach zalewu żyje około dwudziestu 
gatunków ryb, m.in. sandacze, oko-
nie i szczupaki.

Nad samym Zalewem w Borzy-
gniewie działa Ośrodek Sportów 
Wodnych i Rekreacji z plażą, pomo-
stem, wypożyczalnią sprzętu wod-
nego, polem namiotowym i kempin-
gowym oraz sezonową kawiarenką. 
Bardzo atrakcyjny widokowo jest 
spacer po koronie zapory, rozpoście-

ra się stąd panora-
ma kościoła i ruin 
dworu w Borzy-
gniewie, Masywu 
Ślęży oraz Gór Wał-
brzyskich, a przy 
dobrej widoczności 
zobaczyć można 
nawet Karkonosze.

Dolinę rzeki Bystrzycy wybie-
rano często jako miejsce loka-
cji budowli obronnych (np. wież 
mieszkalnych) oraz wygodnych, re-
prezentacyjnych siedzib – dworów 
i pałaców (zabudowania dworskie 
i pałacowe znajdują się w miejsco-
wościach: Sośnica, Jurczyce, Sa-
dowice, Krobielowice, Milin, Oku-
lice, Maniów Mały, Maniów Wielki, 
Domanice, Borzygniew, Mietków, 
Gałów, Proszkowice, Małkowice, 
Samotwór, Gniechowice, Czerń-
czyce, Kamionna). Ważna była 
bliskość rzeki, która na wiosnę wy-
lewała i tworzyła szerokie rozlewi-
ska, dając naturalną ochronę przed 
wrogiem, oraz dostarczała wodę do 

Reformacja dotarła do Domanic 
bardzo szybko, ale dopiero w połowie 
XVIII wieku protestanccy mieszkańcy 
wioski doczekali się ewangelickiego 
kościoła. Stanął w pobliżu katolickiej 
świątyni i początkowo prawdopodob-
nie miał konstrukcję szachulcową 
(drewniany szkielet wypełniony m.in. 
gliną, sieczką i witkami wierzbowymi); 
dopiero sto lat później, po przebudo-
wie, był murowany. W środku znajdo-
wały się: kamienny ołtarz, dwa piętra 
drewnianych empor i chór muzyczny 
z organami. Obok świątyni postawio-
no dzwonnicę. W pobliżu już w XVIII 
wieku powstały budynki parafialne, 
w których mieściła się ewangelicka 
szkoła i dom pastora. 

czątkowo rolę reprezentacyjną (tzw. 
piano nobile).

Przez wiele lat po II wojnie świato-
wej w willi mieściły się różne instytu-
cje, m.in. Gminna i Gromadzka Rada 
Narodowa oraz biblioteka gminna, 
na parterze miało swoje zaplecze 
koło gospodyń wiejskich, a na piętrze 
działał ośrodek zdrowia. 

Dziś budynek pozbawiony czę-
ści detalu, ozdobnego ogrodzenia 
oraz attyki stracił charakter willowy 
i bardziej przypomina kamienicę. Nad 
trójkątnym naczółkiem okna drugie-
go piętra można jeszcze dzisiaj od-
czytać fragment niemieckiego napisu, 
który głosił: Witaj, niech szczęście (do 
domu) wejdzie wraz z Tobą.

Niewielka gotycko-barokowa 
budowla w Domanicach nie wyróż-
niałaby się spośród innych wiejskich 
kościołów, gdyby nie hojność głów-
nego fundatora świątyni. Był nim 
generał Ludwik de Monteverques, 
komendant twierdzy w Legnicy i od 
1650 roku właściciel Domanic. Jego 
wykonany na płótnie portret znajdu-
je się wewnątrz kościoła pod chórem. 
Zanim wejdziemy do nawy, w kru-
chcie miniemy również kamienne 
epitafium poświęcone Monteverqu-
esowi, generałowi z okresu wojny 
trzydziestoletniej. Kościół zawdzię-
cza fundatorowi nie tylko odbudo-
wę i postawienie murowanej wieży 
(od zachodu znajduje się inskrypcja 

niccy chłopi, aby wysłuchać nowych 
zaleceń właściciela wsi. Mogły one 
dotyczyć różnych dziedzin życia, 
np. zakazu wałęsania się nocą po 
miejscowości. Dopiero w 1850 roku 
w państwie pruskim zniesiono całko-
wicie poddaństwo osobiste i grunto-
we chłopów. 

Powojenni właściciele obiektu 
dzierżawili dużą salę, w której od-
bywały się zabawy wiejskie, wesela 
i różne uroczystości. Obecnie wnę-
trze jest mocno przebudowane i po-
dzielone na mieszkania.

głębokich fos otaczających założe-
nia obronne i hodowlanych stawów. 
Duże znaczenie ze względów este-
tycznych i widokowych miała ma-
lowniczość krętego koryta Bystrzy-
cy oraz przede wszystkim bliskość 

owianej legendami Ślęży. Pałace 
i dwory budowano w taki sposób, 
aby z okien lub widokowych tara-
sów można było oglądać panoramę 
mitycznej góry.

Borzygniew – średniowieczny 
kościół św. Barbary; ruiny maniery-
stycznego dworu z 1613 roku

Maniów Wielki – ruiny pałacu 
z XIX wieku; gotycki kościół pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP; dwie 
figury św. Jana Nepomucena z XVIII 
wieku

Krasków – późnobarokowy pałac 
z parkiem krajobrazowym

Pożarzysko – gotycki kościół 
pw. św. Józefa z neogotycką wieżą 
z 1852 roku

Maniów Mały – grodzisko śre-
dniowieczne; ruiny klasycystyczne-
go pałacu rodu von von Schweinitz; 
spichlerz z połowy XVIII wieku

Siedlimowice – ruiny XIX-wiecz-
nego neorenesansowego pałacu von 
Kornów; zabytkowy młyn z 1840 
roku (czynny)

W 1856 roku, na północ od nie-
istniejącego dziś kościoła ewange-
lickiego, powstała nieduża budowla, 
która miała pełnić funkcję mauzo-
leum właścicieli Domanic – rodziny 
von Brandenburg. Spoczął tu wraz 
z żoną Fryderyk Wilhelm von Bran-
denburg (1792-1850), syn pruskiego 
króla Fryderyka Wilhelma II.

 Fryderyk Wilhelm, generał ka-
walerii, dyplomata, polityk i premier 
Królestwa Prus, pochowany został 
początkowo w berlińskiej katedrze. 
Jednak gdy pięć lat po mężu zmarła 
Matylda Aurora von Massenbach, 
rodzina postanowiła, że ciała oboj-
ga małżonków przewiezione zostaną 
ze stolicy i spoczną w domanickich 
dobrach. Na życzenie Gustava, syna 
Fryderyka Wilhelma, w tym celu spe-
cjalnie wybudowano niedużą kaplicę 
grobową. Dość skromna powtórna 
uroczystość pogrzebowa odbyła się 

w październiku 1856 roku. Pastor 
wygłosił krótką mowę, a męski chór 
zaśpiewał pieśń pogrzebową. 

Budowla nosi cechy stylu ro-
mańskiego, ma półkolistą absydę 
i kolumnowy portyk. Nad wejściem 
można jeszcze dzisiaj odczytać in-
skrypcję w języku niemieckim: Bło-
gosławieni zmarli, którzy umarli 
w Panu. Pierwotnie w środku kaplicy 
znajdowały się ołtarz i krzyż z czar-
nego marmuru. Wnętrze przykrywa 
kasetonowy drewniany strop. 

Dawne mauzoleum Brandenbur-
gów pełni obecnie funkcję kaplicy 
cmentarnej. Wejście do znajdującej 
się w przyziemiu krypty, w której 
spoczęli małżonkowie oraz kilkoro 
z ich dzieci, zostało po wojnie za-
sypane i obecnie krypta jest niedo-
stępna.

Domanice przetrwały II wojnę 
światową bez zniszczeń. Kościół 
ewangelicki był czynny do 1948 roku, 
do wyjazdu niemieckich mieszkań-
ców Domanic. Później, zamknięty 
i zaniedbany, zaczął popadać w ru-
inę. W latach 60. XX wieku rozbie-
rany był systematycznie na materiał 
budowlany, a w 1974 roku resztki 
murów i fundamenty wysadzono 
w powietrze.

W dawnej szkole ewangelickiej już 
we wrześniu 1945 roku otworzono 
polską szkołę. W budynku zajmo-
wanym wcześniej przez niemieckiego 
pastora mieszkał w pierwszych la-
tach powojennych polski proboszcz 
parafii, potem m.in. mieściły się tu 

Gromadzki Komi-
tet PZPR, ośrodek 
zdrowia i pokój na-
uczycielski. Dzisiaj, 
tak jak sąsiedni bu-
dynek po zlikwido-
wanej w 2007 roku 
szkole, jest własno-
ścią prywatną.

Kosciół pw. sw. Anny w Domanicach 
(kosciół filialny parafii pw. sw. Stanisława Biskupa Meczennika w Bukowie)

Karczma Pod Niemieckim Cesarzem Zalew Mietkowski

Dolina pałaców, wielkie jezioro i zabytki techniki – 
 atrakcje turystyczne w okolicach Domanic

Kaplica cmentarna
(dawne mauzoleum Brandenburgów)

Pierwotnie kościół był pod 
wezwaniem Najświętszej 
Marii Panny, jednak gdy po 
pożarze w 1664 roku świą-
tynię odbudowano, jego 
patronką została św. Anna.

Na specjalnych ze-
braniach w budyn-
ku na piętrze, gdzie 
znajdowała się daw-
niej duża sala, zbie-
rali się domaniccy 
chłopi, aby wysłu-
chać nowych zaleceń 

właściciela wsi.

Karczma sadowa

Plebania, szkoła

Villa Rossmann

Maniów Mały
ruiny pałacu

 Siedlimowice
wnetrza młyna

Siedlimowice ruiny pałacu

Pozarzysko
gotycki kosciół 

Borzygniew
kosciół gotycki 

pw. sw. Barbary


