
Grodziec  
 

Rys historyczny: 
Zachowane do dziś zabudowania zamkowe powstały 
prawdopodobnie w XIV wieku na miejscu drewnianego 
grodu z XII w. Warownia ta została w 1320 r. przez księcia 
Bolesława III legnickiego rycerzowi Swolowi z rodziny 
BoŜywojów (Busewoi). Wówczas musiał powstać murowany 
zamek, zbudowany przez prywatnych właścicieli, którzy byli 
jego właścicielami do końca XV w. W latach 1470-1472 
zamek stał się własnością Fryderyka I legnickiego, który rok 
później zlecił budowę wieŜy zamkowej. W 1502 r. warownia 
została przekazana przez króla czeskiego Władysława 
Jagiellończyka ksiąŜętom Fryderykowi II i Jerzemu, a po 

podziale księstwa legnickiego ostatecznie stała się własnością Fryderyka II. On to w 1522 r. rozpoczął 
kolejną przebudowę, przystosowując zamek do obrony ogniowej. W 1538 r. warownia przeszła na własność 
Fryderyka III, a po wygaśnięciu legnickiej linii Piastów, zamek zaczął podupadać, by w XVIII w. stać się 
ruiną. Jednak na początku XIX w. ówczesny właściciel zamku - Jan VI Hochberg - przeprowadził jego 
odbudowę i urządził na przedzamczu park. W kolejnych latach zamek zmieniał jeszcze kilkakrotnie swych 
właścicieli, a jego obecny kształ zawdzięcza przebudowie z lat 1906-1908 projektu Bodo Ebhardta, który 
podszedł do tematu dość swobodnie, a do przebudowy warowni wykorzystał detale z innych zamków. Po II 
Wojnie Światowej zamek uległ zniszczeniom, a w latach 70-tych XX w. miał zostać przekształcony w dom 
wypoczynkowy. Prace nie zostały jednak dokończone. Obecnie zamek jest odnawiany, prawdopodobnie w 
celu przeznaczenia go na hotel i/lub restaurację. 
 
 
Dojazd: 
Jadąc ze Złotoryji drogą nr 364 w kierunku na Lwówek Śląski lub Gryfów Śląski po około 8 km, w 
Pielgrzymce, trzeba skręcić w prawo na Zagrodno. Po dojechaniu do miejscowości Nowa Wieś Grodziska 
naleŜy skręcić ponownie w prawo, tym razem na Grodziec. Po przejechaniu około 500 m od zakrętu, na 
górze po lewej stronie drogi w odległości około 1 km widać juŜ wieŜę zamku. Trzeba jednak dalej jechać 
prosto i na skrzyŜowaniu, na którym główna droga skręca w prawo, naleŜy jechać prosto (według wskazania 
kierunkowskazu do zamku). Następnie 
trzeba jechać dokąd się da wąską, 
dziurawą dróŜką asfaltową pod górę. Gdy 
dalsza jazda stanie się niemoŜliwa, 
zaparkować i iść zielonym szlakiem do 
zamku. W pewnym momencie szlak 
skręci w lewo i będzie prowadził ostro 
pod górę, a na wprost będą schody. Obie 
te drogi prowadzą do zamku, a róŜnią się 
tylko stopniem trudności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skała - ruiny zamku 
 

 
Dojazd:  
Jadąc z Lwówka Śląskiego na Bolesławiec drogą nr 297 przejeŜdŜa się przez śerkowice. Tutaj 
trzeba skręcić w prawo na Gaszów i jechać aŜ do Skały. We wsi trzymać się cały czas głównej 
drogi i po lewej stronie drogi, wysoko nad jej poziomem wypatrywać murów pałacu. Aby podjechać 
pod sam pałac trzeba w pewnym momencie skręcić w lewo, w Ŝwirową, wyboistą drogę i jechać 
nią ostro pod górę.  
 
Rys historyczny:  
W średniowieczu istniał w Skale zamek wybudowany z inicjatywy ksiąŜąt świdnickich. Budowla 
często zmieniała swoich właścicieli, a w 1428 r. została zniszczona przez husytów. W 1513 r. 
przeprowadzono odbudowę zamku, być moŜe z uŜyciem starych murów. Przebudowy z XVIII i XIX 
w. nadały mu kształt pałacu, który zniszczono w 1945 r. 

 

 

 



Pałac Brunów 

Pod koniec XV wieku pojawia się informacja o 
istnieniu w Brunowie gotyckiego dworu. 
Prawdopodobnie była to budowla obronna zbliŜona 
kształtem do zachowanych w okolicy wieŜ 
mieszkalnych. Jej rozbudowa stanowi zaląŜek 
dworu naleŜącego w tym czasie, podobnie jak wieś 
i jej okolice do znanego i majętnego śląskiego rodu 
Zedlitzów. W latach 1740 – 1750 właścicielem 
Brunowa jest hrabia Bernhard von Schmettau. Za 
jego sprawą dokonano przebudowy starego dworu 
zmieniając gotycka budowlę w niewielki 
dwukondygnacyjny barokowy pałac zbudowany na 
planie kwadratu. Trzydzieści siedem lat później 
właścicielem Brunowa zostaje Krzysztof Henryk von Schweinitz. W trzy tygodnie po nabyciu 
majątku w pałacu wybucha poŜar, w czasie, którego spłonęły wszystkie zabudowania. Na 
zgliszczach Schweinitzowie wznoszą nową neobarokową, dwukondygnacyjną rezydencję. 
Kolejnymi właścicielami pałacu zostaje rodzina von Cottonet, która energiczne przystępuje do 
rozbudowy folwarku. Powstaje wtedy stajnia z wozownią oraz mieszkania dla pracowników i 
słuŜby. Przy pałacu powstaje fontanna, a odnowiona rezydencja otoczona zostaje sporym parkiem. 
Na szczytowej ścianie stajni tuŜ przy bramie wjazdowej umieszczono herb rodziny Cottonet. 
Kolejną przebudowę spowodowaną skutkami powodzi przeprowadzono w latach 1900 – 1901. 
Po zakończeniu działań wojennych w pałacu przez kilka miesięcy stacjonowały wojska radzieckie, 
których działania i obyczaje stanowiły uwerturę do wizyt polskich szabrowników często 
odwiedzających coraz bardziej zrujnowaną rezydencję. Przez kilka następnych lat pałac stał pusty, 
aŜ do chwili, kiedy Rejon Dróg publicznych utworzył tutaj ośrodek kolonijno – wczasowy. Obecnie 
pałac stanowi własność prywatną – mieści się w nim luksusowy hotel z restauracją, pomieszczenia 
folwarczne adaptowane są na potrzeby sporego kompleksu konferencyjnego. 
 

 
 
 
 
 
 



Wleń – ruiny zamku 
 

  
 

Dojazd: 
Zamek, przypisywany powszechnie do miasta Wleń, w rzeczywistości połoŜony jest na terenie wsi Łupki, na 
wysokim, górującym nad miasteczkiem wzgórzu. Z uwagi na lokalizację dojazd w pobliŜe ruin nie jest 
łatwy, a na Ŝadną komunikację publiczną nie ma co liczyć. Aby dostać się do zamku naleŜy z centrum miasta 
kierować się drogą na Lwówek Śl. i ok. 400 metrów za tablicą oznaczającą koniec miasta skręcić w lewo w 
wąską i stromą drogę asfaltową, prowadzącą do wsi Łupki. Tam zostawiamy auto w pobliŜu zabudowań 
dworskich, a następnie kierujemy się wąską szyją bramną do kościółka p.w. Świętej Jadwigi, za którym 
roztacza się rezerwat Leśna Góra z ruinami zamku. Ze względu na brak wydzielonych miejsc parkingowych 
samochód parkujemy na dziko, na poboczu - warto przy tym zaklinować jego koła - odcinek przy zamku jest 
bowiem bardzo stromy. 
 
Wleń, jedno z najstarszych polskich miast, połoŜone jest po lewej stronie Bobru, prawie pośrodku 
drogi pomiędzy Jelenią Górą, a Lwówkiem Śląskim. Dolina rzeki na odcinku wleńskim jest 
fragmentem Parku Krajobrazowego o wyjątkowych walorach turystycznych i przyrodniczych. Gród 
we Wleniu był obiektem obronnym o specyficznym typie konstrukcji umocnień i stanowił waŜne 
ogniwo w systemie obronnym na czesko – polskim pograniczu. Budowla, której burzliwa historia 
zapisała się oprócz dokumentów takŜe w licznych legendach i podaniach, dotrwała w niezłym 
stanie do czasów wojny trzydziestoletniej, kiedy zamek był kilkakrotnie oblegany i zdobywany 
przez wojska szwedzkie i cesarskie. Wreszcie w 1646 roku został podpalony, i popadł całkowicie w 
ruinę. Po wojnie trzydziestoletniej nowy właściciel majątku nie podjął odbudowy zniszczonego 
zamku, lecz zbudował poniŜej na stokach góry nowy pałac, w którym zamieszkał. Zespół pałacowy 
wraz z otaczającym go dzięsięciohektarowym parkiem przechodził przez róŜne i nie zawsze 
łaskawe koleje losu; po drugiej wojnie światowej mieścił się tutaj szpital kolejowy, a następnie 
Państwowe Gospodarstwo Rolne, którego działania doprowadziły do całkowitej niemal dewastacji 
zabytkowych obiektów. Obecnie pałac i jego najbliŜsze otoczenie jest przywracane do stanu 
świetności przez Luka Vanhauwaerta, Belga który nabył obiekt przed kilkoma laty. Od niedawna 
okolica zamku znajduje sie pod ochroną: utworzono tu rezerwat przyrody "Góra Zamkowa" o 
powierzchni 21 ha. Ochronie podlegają leśne zbiorowiska klonowo-lipowe, a takŜe inne unikalne 
rośliny porastające zbocza wzgórza. Niestety, w kwietniu 2006r. runął dziesięciometrowy odcinek 
wysokiego na 7 metrów muru zewnętrznego warowni. Na razie nie wiadomo, czy mury będą 
odbudowywane. Fachowcy twierdzą, Ŝe jeŜeli w najbliŜszym czasie nie zostaną podjęte 
odpowiednie działania zawalić moŜe się takŜe zamkowa wieŜa nadmiernie obciąŜona betonowym 
kołnierzem platformy widokowej. 

 



Rybnica – ruiny zamku 
 

 
Rys historyczny: 
Warownia w Rybnicy powstała jako 
drewniano-ziemna budowla obronna pod 
koniec XIII w. Murowany zamek powstał 
najprawdopodobniej w latach 1364-1369 
za sprawą cesarza Karola IV. Istnieje 
jednak hipoteza mówiąca o tym, iŜ w tych 
latach zamek był w rękach rycerza 
Mikołaja z Rybnicy. Budowla została 
zniszczona na początku XV w., a następnie 
odbudowana i powiększona. Zamek 
dwukrotnie przebudowywany w XVIII w. 
został porzucony w pierwszej połowie XIX 

w. 
 
 

Dojazd: 
10 km na zachód od Jeleniej Góry 
znajduje się miejscowość Stara 
Kamienica. JeŜeli będzie się z niej 
jechać w stronę Jeleniej Góry, 
wjedzie się do Rybnicy. Nie naleŜy 
jednak tego robić, lecz około 100 m 
przed tablicą z nazwą miejscowości 
"Rybnica" skręcić w wąską, 
asfaltową drogę w prawo i jechać 
nią prosto przed siebie. Po 
przejechaniu pod wiaduktem 
kolejowym, za około 80 m znajduje 
się po prawej stronie polna droga do 
stawu. NaleŜy w nią skręcić, tutaj 
zostawić samochód i iść w kierunku 
stawu. Staw trzeba obejść brzegiem 
(nie drogą!) zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. W zaroślach na 
wzniesieniu znajdują się mury 
zamku. Trzeba się "tylko" do nich 
wspiąć.  
Wersja druga - Aby dostać się do 
ruin po wjeździe do osady naleŜy 
skręcić z owej szosy na zachód 
(jadąc z Jeleniej Góry - w lewo) w 
asfaltową drogę biegnącą w 
kierunku Starej Kamienicy. 

Następnie przed tablicą oznaczającą koniec wsi trzeba skręcić w ostatnią drogę po lewej stronie i juŜ potem 
cały czas prosto aŜ do wiaduktu kolejowego - po drodze mijamy boisko piłkarskie Juvenii Rybnica. 
PrzejeŜdŜamy pod wiaduktem i bezpośrednio za nim skręcamy w prawo w jedną z dwóch dróŜek: pierwsza 
pnie się stromo w górę i łączy nas z prywatną posesją, za którą stoi zrujnowany zamek, druga prowadzi 
łagodnie w dół wijąc się między niewielkimi stawami, by ostatecznie zaniknąć - tę opcję polecam osobom, 
które chcą podejść do ruin niezauwaŜone, choć moŜe się to wiązać z nieprzyjemnościami walki ze złośliwym 
ostem i jadowitą pokrzywą 



Chojnik – zamek 
 

 
 

Dojazd: 
Z Jeleniej Góry naleŜy jechać na 
Szklarską Porębę. Po wyjechaniu z 
miasta skręcić w lewo na Kowary 
(droga nr 366). Następnie trzeba 
jechać cały czas główną drogą aŜ do 
parkingu zamkowego, z którego do 
zamku prowadzą kierunkowskazy. 
Na górę moŜna wyjść czerwonym 
lub czarnym szlakiem. Czarny szlak 
jest tradycyjnie trudniejszy (do 
pokonania m.in. wspinaczka skalna), 
ale jest to znacznie ładniejsza trasa. 
Szlak czerwony prowadzi po 
stosunkowo gładkiej ścieŜce, jednak 
sceneria jest znacznie mniej 
ciekawa. Najkorzystniejszą trasą jest 
wyjście na górę szlakiem czarnym, a 
zejście czerwonym.  
 
Rys historyczny: 
Zamek górny został ufundowany 

przez Piastów świdnicko-jaworskich prawdopodobnie jeszcze pod koniec XIII w. W latach 1393-1634 
warownia naleŜała do Schaffgotschów, jednej z najpotęŜniejszych rodzin śląskich. Oni to pod koniec XV lub 
w XVI w. dobudowali przedzamcze (zamek dolny) z wieŜami obronnymi. W 1675 r. zamek spłonął i odtąd 
stopniowo chylił się ku upadłości. 
 



Karpniki - Zamek  

Dojazd: 
Z Janowic Wielkich, które leŜą 11 km na południowy-
wschód od Jeleniej Góry, trzeba jechać na Wojanów i 
skręcić w lewo na Karpniki. We wsi naleŜy cały czas 
jechać główną drogą (jest to ulica Rudawska) aŜ do 
ostrego zakrętu w prawo. Na jego łuku, na wprost do 
kierunku jazdy jest brama, w którą trzeba wjechać, 
zaparkować samochód i iść prosto brukową ścieŜką do 
lasku. Tam znajduje się zamek. 
Uwaga! Nie naleŜy mylić ruin kościoła ewangelickiego 
z poszukiwanym zamkiem. We wsi znajduje się teŜ 
ładny dworek Aby do niego dojechać naleŜy z głównej 
drogi (znacznie wcześniej niŜ brama wjazdowa do 
zamku) skręcić zaraz za szkołą w prawo w szutrową 

drogę i jechać do lasku. Tu znajduje się znak informujący, iŜ jest to teren prywatny. Wśród drzew na wprost 
znajduje się dworek.  
 
Rys historyczny: 
Zamek został zbudowany w XIV w. prawdopodobnie przez Henryka Czirna, właściciela Płoniny i Sokolca. 
W kolejny wiekach zamek był kilkukrotnie przebudowywany, a jego obecny wygląd pochodzi z 1846 r. i jest 
zasługą architekta niemieckiego Friedricha Augusta Stülera. W 1978 r. zamek przystosowano do uŜycia jako 
ośrodek wypoczynkowy, a później sanatorium dla dzieci. Obecnie budowla jest nieuŜytkowana. 
Według źródeł historycznych z lat 60-tych XIV w. w Karpnikach istniał jeszcze jeden zamek, który został 
jednak zburzony pod koniec lat 30-tych XV w. i nigdy go nie odbudowano. Niestety nieznana jest jego 
lokalizacja. 
 

 
 
 
 
 
 



Bobrów – Wojanów - zamek 
 

 
 

 
  
Dojazd:  
Z Jeleniej Góry naleŜy udać się drogą nr 3 na Wrocław i w Radomierzu skręcić w prawo na 
Janowice Wielkie. Stąd na zachód do Wojanowa. Po dojechaniu do wsi po lewej stronie głównej 
drogi znajduje się most na Bobrze, przez który naleŜy przejechać. Kierując się przed siebie, zamek 
widoczny będzie na wprost (zielony szlak). 
 
Rys historyczny:  
Nie wiadomo dokładnie, kiedy Zamek Bobrów został wzniesiony i przez kogo. Jedne źródła podają, 
Ŝe powstał on w XIV w., inne Ŝe w XV w. Są nawet tacy, którzy chcieliby wiązać jego początki z 
XIII w., lecz jest to mało prawdopodobne. Warownia po raz pierwszy pojawiła się w dokumentach z 
1450 r. Późniejsze losy zamku nie są znane. Wiadomo tylko, Ŝe w XIX w. nastąpiła gruntowna 
przebudowa lub wręcz wybudowany został od nowa istniejący do dziś pałac. Obecnie obiekt jest 
własnością prywatną i trwa jego odbudowa. 
 
 
 



Zamek Bolczów 

 
 

   
Od stacji naleŜy kierować się Ŝółtym albo zielonym szlakiem w kierunku południowym., gdzie na skalistej, 
granitowej górze porośniętej gęsto lasem wznoszą się ruiny zamku Bolczów, którego mury w najstarszej 
części pamiętają wiek czternasty. Sporych rozmiarów zamek wybudowany został w oparciu o naturalne 
ukształtowanie terenu. Dzięki temu duŜe fragmenty murów stanowią skały, które oparły upływowi czasu. 
Warownię wzniósł przypuszczalnie rycerz Clericus Bolz z Mniszkowa na ziemiach kupionych wcześniej od 
rycerza Heinricha Bawara. Zamek miał raczej burzliwą historię, został w 1433 roku zniszczony przez 
reprezentujących interesy biskupa wrocławskiego mieszczan świdnickich, którzy przybyli tu zbrojnie, 
starając się połoŜyć kres częstym rabunkom na drogach - właściciele Bolczowa nie dość bowiem, Ŝe 
sympatyzowali z husytami, to nie stronili teŜ od raubritterstwa, czyli bandyckich najazdów na tabory 
kupieckie.Podczas wojny trzydziestoletniej zamek pierwotnie słuŜył za schronienie okolicznej ludności 
róŜnego stanu, wkrótce jednak został wzmocniony i obsadzony załogą cesarską, by poddać się pod naporem 
sił szwedzkich w roku 1641. Cztery lata później, przypuszczalnie na skutek zdrady jednego z obrońców, 5 
grudnia 1645 został ponownie zdobyty i spalony przez Szwedów - spłonęła wówczas drewniana konstrukcja 
wraz z poszyciem i więźbą dachową. Od tamtego czasu Bolczów nie powrócił juŜ do swej dawnej 
świetności. Będący w stanie mocno zaawansowanej, lecz wciąŜ pięknej ruiny stał się atrakcją turystyczną 
okolicy. W roku 1848 mieszkający w Janowicach hr. Wilhelm Stolberg-Wernigerode kupił zamek, a 
następnie przystąpił do zabezpieczania oraz fragmentarycznej rekonstrukcji rozsypujących się murów, 
uporządkował okoliczny teren i przywrócił do stanu uŜywalności zasypaną studnię. Zbudował teŜ gospodę 
dla obsługi rozwijającego się ruchu turystycznego.Gospoda i schronisko istniało do drugiej wojny światowej. 
W latach 60-ych XX wieku relikty warowni starannie zrekonstruowano i zabezpieczono w formie trwałej 
ruiny. To co pozostało do dzisiaj po Zamku Bolczów stanowi dziś ciekawy labirynt pośród skał i murów – 
nic bowiem, co było zbudowane w zamku z drewna nie zachowało się do dzisiejszych czasów. Niewątpliwie 
jednak wycieczka do ruin zamku potrafi dostarczyć uwaŜnemu i wraŜliwemu turyście wielu wraŜeń. 
 

  



Płonina – ruiny zamku Niesytno 
 

Dojazd: MoŜna tam dojechać drogą 
nr 3 z Jeleniej Góry do Bolkowa. Po 
przejechaniu 18 km, w Kaczorowie, 
trzeba skręcić w prawo, w drogę nr 
328 na Kamienną Górę. TuŜ za 
Kaczorowem naleŜy skręcić w lewo, 
w drogę bez numeru na Bolków. Po 
drodze jest Płonina. We wsi NIE 
skręcać w lewo na Stare Rochowice, 
lecz po przejechaniu 300 m, na górce, 
na ostrym zakręcie w prawo jest 
kamienista droga w lewo, prowadząca 
do kempingu. NaleŜy iść nią i trzymać 
się Ŝółtego szlaku. Szlak prowadzi pod 
zamkniętą bramę zamkową. 
 

W skład zabytkowego zespołu 
pałacowo-parkowego 

wchodzą: ruina pałacu w 
stanie rozkładu, spore 
fragmenty murów zamku 
średniowiecznego, mury 
bastejowe z XVII wieku, 
murek obwodowy wokół 
dziedzińca dolnego wraz z 
XIX-wiecznym budynkiem 
bramnym, sztuczna grota pod 
wieŜą oraz zaniedbany park 
angielski. Obiekt jest mniej 
więcej prywatny - formalnie 
ma właściciela, ten jednak nie 

jest chyba jakoś specjalnie zainteresowany rozsypującym się zabytkiem. Teren wprawdzie ogrodzono, 
straszy tablica z niegościnnym szyldem Zakaz wstępu, ale dostęp do środka jest moŜliwy albo po krótkiej 
wspinaczce przez mury, albo szlakiem pod budynkiem bramnym od tyłu (gdzie ogrodzenia nie ma). NaleŜy 
jednak być bardzo ostroŜnym - luźne kamienie, śliskie liście i duŜe róŜnice wysokości sprawiają, Ŝe 
zwiedzanie moŜe być niebezpieczne, szczególnie dla pozbawionych wyobraźni dzieci. Zamek Niesytno nie 
został nigdy przebadany, dlatego nieznane są jego początki. Po raz pierwszy źródła pisane wspominają o 
zamku w 1432 r. Był on wówczas własnością rycerza Henryka Czyrny, który współpracował z husytami, a 
jego zajęciem były ponoć rozboje. Kolejni właściciele Płoniny podtrzymali tą niechlubną tradycję. W 1455 r. 
mieszczanie świdniccy zdobyli i częściowo zniszczyli zamek. Prawdopodobnie w XVI w. zamek został 
opuszczony, gdyŜ około 1545 r. von Zedlitzowie rozpoczęli budowę nowej rezydencji. 

   



Lipa – ruina zamku 
 

  
 
Dojazd: Niewielka Lipa (zwana czasami takŜe Lipą Górną), to pięknie połoŜona na skraju Parku 
Krajobrazowego "Chełmy" wieś, ulokowana nieco na uboczu, około 10 km na zachód od trasy Jawor-
Kamienna Góra, na skrzyŜowaniu lokalnych dróg Jawor-Kaczorów i Bolków-Stara Kraśnica. Ruina znajduje 
się po wschodniej, tj. lewej patrząc od strony Jawora, stronie drogi, 300 metrów za kościołem. Aby się tam 
dostać naleŜy na drugim (licząc od kościoła) skrzyŜowaniu z lustrem skręcić w obszerne, ogólnie dostępne 
podwórze i tutaj zostawiając samochód skierować się ścieŜką, która po 100 metrach finiszuje przy 
zamkowych murach. 
 
Dzisiejszy wygląd ruin ma w znacznej części charakter wtórny, będący efektem XIX-wiecznej neogotyckiej 
ingerencji w ich wcześniejszą formę. Najciekawszym detalem architektury warowni pozostaje niewątpliwie 
najstarsza z zachowanych na Dolnym Śląsku kuchnia zamkowa w kształcie piramidy o wysokości 10 
metrów, zrekonstruowana w okresie 1830-1841 z polecenia hrabiego Stillfried-Rattonitz. Pomimo, Ŝe od 
ponad 30 lat zameczek znajduje się w rękach prywatnych (przypuszczalnie szwajcarskich), nie prowadzi się 
na jego terenie Ŝadnych działań ani inwestycji, zaś całość systematycznie zarasta i niszczeje. WciąŜ jednak w 
bezpośrednim kontakcie budzi zdrowe emocje, zachwycając piękną formą i aurą tajemniczości, podsycaną 
przez mnogość mrocznych pomieszczeń, przejść i zakamarków. Wejście do ruinek jest wprawdzie 
zabronione, ale w praktyce oprócz stosownej tabliczki nie istnieją Ŝadne inne przeszkody, zaś ryzyko, Ŝe ktoś 
Was stamtąd wypłoszy, w chwili obecnej jest wysoce hipotetyczne (za chwilę obecną przyjmiemy koniec 
2005 roku). 
 

  



Cisów – ruiny zamku 
 

 
Dojazd: 
Zamek Cisy leŜy na terenie niczyim, a 
konkretnie między wsiami Struga, 
Chwaliszów i Cieszów. Aby dojechać 
do zamku naleŜy ze Świebodzic udać 
się drogą nr 34 na Jelenią Górę i po 
przejechaniu 4 km skręcić w lewo na 
Kamienną Górę. Po drodze przejeŜdŜa 
sie przez Cieszów, w którym trzeba 
skręcić w lewo wg wskazania 
drogowskazu na "Zamek Cisy". 
Następnie jechać ile się da polną drogą 
(dla większości samochodów 
niedaleko), zostawić samochód na łące 
i iść dalej prosto, cały czas tą samą 
polną drogą. Pod Ŝadnym pozorem NIE 

wchodzić do lasu, tylko iść jego 
skrajem. Po kilku minutach marszu 
polna droga skręca ostro w lewo, a na 
wprost płynie rzeczka (samochód 
terenowy dojedzie aŜ do tego miejsca). 
Korzystając z kładki naleŜy przejść na 
drugą stronę rzeczki i udać się pod górę, 
zielonym szlakiem do zamku. 
 
Rys historyczny: 
Pierwsza wzmianka o Zamku Cisy, 
nazywanym równieŜ Cisów lub po 
prostu Cisy, pochodzi z 1243 r. Była to 
wówczas zapewne drewnianio-ziemna 
budowla obronna, przekształcona w 
murowany zamek na przełomie XIII i 
XIV w. przez księcia świdnicko-

jaworskiego Bolka I. Po śmierci księŜnej Agnieszki, wdowy po następcy Bolka I - Bolku II, warownia 
przeszła w ręce Czech i była siedzibą kolejnych rodów. Zamek został zniszczony prawdopodobnie podczas 
wojen husycki, następnie szybko odbudowany, a w 1466 r. ponownie zburzony. Nie zniechęciło to jednak 
ówczesnych właścicieli, którzy ponownie odbudowali, a w XVI w. rozbudowali załoŜenie obronne. W 1643 
r. warownia została zniszczona przez Szwedów, by pod koniec XVII w. stać sie ponownie własnością rodu 
Czetryców, którzy byli jedną z kolejnych rodzin władających zamkiem po przejęciu go w XIV w. przez 
Czechy. Ostatnim właścicielem zamku był w 1830 r. landrat graf von Zieten, do którego naleŜały juŜ tylko 
ruiny, gdyŜ na przełomie XVIII i XIX w. władze nakazały zniszczenie zamku. 

         
 



Kamienna Góra – ruiny zamku 
 

 
 

 
Według Bohdana Guerquina w pierwszej 
połowie XVI wieku, a za Józefem Pilchem 
w latach 1566 1569 wzniesiono na północ 
od miasta, wśród łąk nad Bobrem, nowy 
zamek. ZałoŜony był na planieczworoboku, 
posiadał kwadratową wieŜę, a kwadratowy 
dziedziniec otaczały kruŜganki. Do dziś 
zachowały się oprócz murów zamku równieŜ 
resztki fortyfikacji bastionowych, które 
kiedyś wzmacniały obronność zamku. 
 
 

 
 
 
 
 



Stary ksiąŜ – ruiny zamku 
 

 
 

Dojazd: 
WjeŜdŜając do Wałbrzycha drogą nr 35 ze Świdnicy na samym początku miasta, na przeciwko pierwszej 
stacji benzynowej (po lewej) skręca w prawo droga bez wyjazdu prowadząca w osiedle domków 
jednorodzinnych. NaleŜy udać się nią na sam dół i na skrzyŜowaniu skręcić w prawo na mostek w kolejną 
drogę bez wyjazdu. Dojechać nią do kościoła, tu zaparkować samochód i iść w prawo za kościołem 
niebieskim szlakiem. Szlak wiedzie najpierw polną drogą, a następnie skrajem lasu. Gdy niebieski szlak 
połączy się z zielonym, naleŜy trzymając się zielonego szlaku iść lasem, pod górę do zamku. Ze Starego 
KsiąŜa dobrze widoczny jest Zamek KsiąŜ, który w linii prostej odległy jest zaledwie o około 800 m. Jednak 
oba zamki rozdziela głęboka dolina.  
 
 
Rys historyczny: 
Choć trudno w to uwierzyć "odkrycia" Zamku Stary KsiąŜ dokonano dopiero w latach 1991-1992. Do tej 
pory sądzono bowiem, Ŝe tutejsze ruiny są pozostałością po budowli z XVIII w. W wyniku dokładnych 
badań okazało się jednak, iŜ juŜ na przełomie IX i X w. istniał tu gród, który na przełomie XIII i XIV w. 
przebudowano na murowany zamek. Warownia nie była jednak uŜytkowana zbyt długo, gdyŜ 
prawdopodobnie pod koniec XV w. została opuszczona. Natomiast około roku 1794 pozostałości zamku 
przebudowane zostały na romantyczną rezydencję na zlecenie księcia Hansa Heinricha VI Hochberga. 
 

       



 
 

 
 
 
 
 



Piotrkowice Swidnickie (rezerwowe) 
 

  
 

Dajazd:  
Piotrowice Świdnickie połoŜone są 10 km na północ od Świdnicy. Najprościej dojechać do nich 
kierując się ze Świdnicy drogą nr 382 na Legnicę i Strzegom. Po przejechaniu 9 km naleŜy skręcić 
w prawo na Jaworzynę Śląską, a tu kierować się na śarów. Po dojechaniu do Piotrowic Śląskich 
jechać cały czas główną drogą i po dojechaniu do ostrego zakrętu w prawo, trzeba na nim 
pojechać prosto, w podporządkowaną drogę. Na jej końcu stoi zamek.  
 
Rys historyczny:  
Zamek w Piotrowicach Świdnickich powstał najprawdopodobniej w latach 1568-1591 z inicjatywy 
Zeidlitzów. W 1694 r. budowla przeszła w ręce Ottona Sigmunta von Nostitz, który 4 lata później 
przebudował ją. W 1894 r. miała miejsce kolejna przebudowa zamku, a w latach 1972-1976 
częsciowo go odnowiono po zniszczeniach z 1945 r. 
 

 
 
 
 
 
 



Zamek Grodno – Zagórze Sl ąskie  
 

 

 
 
Dojazd: 
Jadąc z DzierŜoniowa drogą nr 383 do Jedliny Zdroju w Jugowicach naleŜy skręcić w prawo na Świdnicę 
(droga bez numeru). Następnie prosto aŜ do Zagórza Śląskiego, gdzie trzeba jechać cały czas główną drogą 
aŜ po prawej stronie zobaczy się transparent informacyjny, kierujący do zamku. Stąd naleŜy szlakiem udać 
się do ruin.  
 
Rys historyczny: 
Początki zamku w Zagórzu Śląskim nie są do końca poznane. Budowę warowni przypisuje się księciu 
Bolkowi I, jednak brak jest jakichkolwiek dowodów na potwierdzenie tej teorii. Pod koniec XIV w. zamek 
stał się własnością królów czeskich, a następnie kolejnych rodów rycerskich. Ci ostatni w czasie 
piętnastowiecznych wojen husyckich trudnili się rozbojem. Na przestrzeni kolejnych wieków zamek był 
wielokrotnie przebudowywany i przystosowywany do ówczesnych wymagań obronnych. Nie uchroniło go to 
jednak przed zniszczeniami poczynionymi przez Szwedów w czasie wojny trzydziestoletniej. Odtąd zamek 
zaczął podupadać, aŜ w końcu został opuszczony przez ostatnich właścicieli - von Zedlitzów.Po 
kilkudziesięcioletniej przerwie warownia zyskała nowego właściciela, pastora J. G. Buschinga, który w 1824 
r. przystąpił do zabezpieczania budowli. Jego działania oraz kolejne prace budowlane z XIX w. uratowały 
zamek, jednak został on przekształcony niezgodnie z historycznym kształtem. Kolejne prace miały miejsce 
po II Wojnie Światowej. Od tego momentu warownia zyskała nazwę Zamek Grodno. 
 

 



Tama – Zagórze Śląskie 
 

 
 

 
 

 
 



Owiesno – ruiny zamku 
 

 
 

Dojazd: 
Owiesno leŜy 8 km na południe od 
DzierŜoniowa. JeŜeli wjedzie się do Owiesna 
od południa, czyli z Ostroszowic, to tuŜ za 
tabliczką z nazwą miejscowości Owiesno 
trzeba na skrzyŜowaniu skręcić w prawo. 
Następnie jechać cały czas prosto i przed 
kościołem skręcić w prawo w brukowaną 
drogę. Tą drogą naleŜy jechać do samego 
dołu i na skrzyŜowaniu przejechać przez 
główną drogę na wprost, do bramy wjazdowej 
zamku. Ruiny znajdują się za budynkiem 
mieszkalnym widocznym na zdjęciu nr 2.  
 
Rys historyczny: 
Zamek w Owieśnie, którego ruiny moŜna 
oglądać dzisiaj, powstał na początku XIV w., 
gdy wieś naleŜała do rodziny Pogorzelów 
(von Pogarell). Najbardziej znanym 
przedstawicielem tej rodziny był biskup 
Przecław, wspomniany przy okazji opisu 
zamku w Otmuchowie. Istnieje hipoteza, iŜ w 
Owieśnie istniała wcześniej inna budowla 
obronna związana z templariuszami, jednak 
nie potwierdzają jej źródła historyczne.  
Ród Pogorzelów zamieszkiwał Owiesno do 
początku XVII w. Po 1797 r. zamek przeszedł 
w ręce rodziny von Seidlitz, która przebywała 
w nim do II Wojny Światowej. Do lat 50-tych 
XX w. zamek był jeszcze w dobrym stanie, 

natomiast juz w latach 60-tych popadł w ruinę, który to proces zapoczątkowało runięcie wieŜy . 

 
 



Stoszowice – ruiny zamku 
 

Dojazd: 
Jadąc z Ząbkowic Śląskich do 
Srebrnej Góry drogą nr 385 
przejeŜdŜa się przez Stoszowice. Za 
tablicą z nazwą miejscowości 
Stoszowice znajduje się ostry zakręt 
w lewo. Na jego szczycie jest zakręt 
w prawo, który naleŜy minąć i 
skręcić w kolejną, wąską uliczkę 
asfaltową w prawo. Znajduje się 
ona pomiędzy domami. Uliczka ta 
prowadzi do zamku.  
 
Rys historyczny: 
Zamek w Stoszowicach nie był 
przedmiotem szczegółowych badań, 
dlatego jego historia jest 
praktycznie nieznana. Nie 
wiadomo, kto i kiedy wybudował 
zamek. Być moŜe byli to Stosz i 
Leonard Stoszowie, którzy byli 
właścicielami wsi w latach 1221-
1227 lub Paszko Stoszowic, kolejny 
właściciel miejscowości. Wiadomo 
jedynie, Ŝe w XVI w. budowla była 
siedzibą starostów i wójtów. 
Obecny wygląd zamku pochodzi z 
XVI i XVII w., zmodernizowany 
następnie w XVIII i XIX w. 
Natomiast w latach 1820-1945 

budowla naleŜała do rodu Strachwitzów. 
 

 
 
 



Rudnica - pałac  (rezerwowe) 
 

Dojazd:  
 
Jadąc z Ząbkowic 
Śląskich drogą nr 385 
do Srebrnej Góry, po 
przejechaniu 4 km 
trzeba w Stoszowicach 
skręcić w prawo na 
Bielawę i zaraz w lewo, 
ponownie na Bielawę. 
Następnie cały czas 
prosto aŜ do Rudnicy. 
Tutaj, na skrzyŜowaniu z 
lustrem, naleŜy pojechać 
prosto i tuŜ za 
skrzyŜowaniem, po 
prawej stronie wśród 
drzew znajdują się ruiny 
zamku  
 

 
 
 
 
 
Rys historyczny:  
Zamek w Rudnicy powstał w 1626 r. jako renesansowa rezydencja. Po zaledwie 60 latach 
uŜytkowania został przebudowany w stylu barokowym, a następnie w 1718 r. ponownie zmieniono 
jego wygląd. Zawieruchy historyczne doprowadziły do zniszczenia budowli, która doczekała się 
restauracji w XIW w. Jednak II Wojna Światowa przyniosła kolejne zniszczenia. 
Obecny stan obiektu nie pozwala na stwierdzenie, czy posiadał on wewnętrzny dziedziniec. 
Sytuacja ta wraz z datą powstania budowli pozwala zakwalifikować budynek równieŜ jako pałac. 

 



Srebrna góra - twierdza 
 

 
 
Wielka budowla, o grubych kamiennych ścianach, górująca nad miastem, niezwykle trudna do zdobycia dla 
wroga – tak zazwyczaj wyobraŜamy sobie twierdzę. Lecz ten, kto przyjdzie oglądać kompleks na szczycie 
Warownej Góry nad miasteczkiem Srebrna Góra, z pewnością będzie zaskoczony jej rozmiarami. To 
największa tego typu budowla górska w Europie.Została wybudowana przez Króla Prus Fryderyka Drugiego 
w latach 1765-1777, stanowiąc wraz z powstałymi wcześniej fortami w Nysie, Kłodzku i Świdnicy system 
militarny. 
Przez dwanaście lat kilka tysięcy murarzy, cieśli, pomocników oraz woźnic stawia na grzbiecie Góry 
Warownej fort główny i ciąg fortów pomocniczych.Centralnym punktem obronnym twierdzy był DonŜon. 
Nieco dalej na wschód połoŜony jest fort Wysoka Skała. Jego zadaniem miało być zabezpieczenie 
wschodniej strony obiektu. Zachodniej strzegł Fort Rogowy, od południa do obrony przeznaczono Fort 
Ostróg.Obsługa wszystkich fortów w czasie pokoju liczyła od około tysiąca dwustu do dwóch i pół tysiąca 
Ŝołnierzy. 
 

 

 



BoŜków – pałac 
 

 
 
Dojazd: 
Jadąc z Nowej Rudej drogą nr 381 do Kłodzka, w Koszynie trzeba skręcić w prawo na BoŜków. Jadąc dalej 
prosto najpierw wjeŜdŜa się do BoŜkowa oznaczonego zieloną tablicą (teren niezabudowany), a następnie do 
BoŜkowa właściwego (biała tablica). Tutaj naleŜy jechać cały czas główną drogą przez wieś i pałac będzie 
widoczny po prawej stronie.  
 
Rys historyczny: 
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1348 r., kiedy była własnością Eberharda von Maltwitz. Od 1520 r. 
okoliczne ziemie stały się własnością rodu von Raueck. Wraz ze wsią Raueckowie otrzymali pałac, który 
powstał "w międzyczasie". Późniejsze losy pałacu są dyskusyjne. Ponoć został on skonfiskowany przez 
cesarza Ferdynanda II Habsburga i oddany przybocznemu lekarzowi, a następnie przeszedł w ręce jezuitów. 
Od zakonu majątek został odkupiony przez Johanna Georga von Götzen, który rozbudował pałac. PoniewaŜ 
Johann von Götzen nie pozostawił po sobie męskiego potomka, po jego śmierci budowla przeszła w ręce 
jednego z jego wnuków - hrabiego Antona Aleksandra von Magnis. Za jego panowania pałac osiągnął 
największy rozkwit, głównie za sprawą przebudowy z lat 1787-1791. W 1870 r. budowlę strawił wielki 
poŜar i rok później rozpoczęto jej odbudowę. W 1945 r. pałac przeszedł na własność Skarbu Państwa i zaczął 
niszczeć. Odremontowany w 1956 r. przez wiele kolejnych lat wykorzystywany był jako szkoła. Obecnie 
pałac jest nie uŜywany. 

 

      

 
 



Ratno dolne - zamek 
 
 

 
 

Zamek rycerski w Ratnie Dolnym w 1347 roku naleŜał do Heinricha von Muschzin (von Mosch). Od końca 
XIV wieku staje się siedzibą panów von Pannwitz, którzy rozbudowywują go w formie regularnego 
prostokąta z wieŜą w naroŜniku północno-zachodnim. Dobra w Ratnie zostają odebrane tej rodzinie na 
skutek niełaski w jaką popadli u króla Czech Przemysła II. W początkach XVI wieku dość znaczną 
rozbudowę przeprowadza Ulrich von Hardegg. Kolejny właściciel Baltazar von Reichenbach kontynuuje 
rozbudowę i kończy wznoszenie umocnień. Po zniszczeniach w czasie wojny trzydziestoletniej majątek 
zakupił Daniel Paschasius von Osterberg, który przeprowadził odbudowę zamku nadając mu charakter 
renesansowo-barokowej rezydencji pałacowej. Przebudowa XIX-wieczna prowadzona przez Woldemara von 
Johnstona zatarła XVII-wieezną stylistykę, w konsekwencji wprowadzając malowniczą wielostylowość. 
Ostatnim właścicielem zamku była Izabela von Blanckart, która rozbudowała m.in. przypałacowe oranŜerie. 
 

  
 
 

 
 
 



Wambierzyce – bazylika – (rezerwa) 
 

 
 

Powstanie w tym miejscu sanktuarium maryjnego związane jest z XII. wiecznym przekazem jakoby 
niewidomy Jan z Ratna w tym miejscu odzyskał wzrok, a jego oczom miała ukazać się postać Matki BoŜej. 
Wambierzyce to waŜne sanktuarium maryjne na Dolnym Śląsku. Znajduje się tu Bazylika pod wezwaniem 
Nawiedzenia NMP z początku XVIII wieku, wybudowany w miejscu drewnianej kaplicy z 1263, o ciekawej 
barokowej architekturze (kruŜganki dookoła owalnej nawy, 11 kaplic). We wnętrzu wykonana z drewna 
lipowego figurka Matki Boskiej Królowej Rodzin, datowana na XIV wiek (inne źródła XIII wiek) 
ukoronowana w 1980 roku. W 1936 kościołowi nadano tytuł bazyliki mniejszej. 
 

Kaplica czaszek – Czermna Kudowa Zdrój (rezerwa) 
 

  
 

Niewielka barokowa kaplica murowana posadowiona na podstawie kwadratu, usytuowana została pomiędzy 
kościołem św. Bartłomieja a wolnostojącą dzwonnicą. Ściany i sklepienie wnętrza kaplicy pokrywa ok. 3 
tys. ciasno ułoŜonych czaszek i kości ludzkich, ofiar wojen oraz epidemii chorób zakaźnych. Dalsze 20–30 
tys. szczątków leŜy w krypcie pod kaplicą. Na ścianie głównej znajduje się niewielki skromny ołtarz z 
barokowym krucyfiksem, na którym wcześniej leŜały ciekawsze okazy czaszek, obecnie umieszczone w 
specjalnej szklanej gablocie. Wśród piszczeli i czaszek ułoŜonych warstwami przy ścianach kaplicy znajdują 
się dwie drewniane rzeźby aniołów 

 
 

 
 



Szczytna – zamek 
 

 
 

Masyw Szczytnika wznosi się ponad 100 m nad otaczającym go terenem. Nic więc dziwnego, Ŝe podczas 
budowy systemu pruskich umocnień, major Banaventura von Rauch zwrócił na niego uwagę i kazał na 
wierzchołku wybudować niewielki fort, który obsadzony był przez kilkunastu Ŝołnierzy. O znaczeniu fortu w 
obronności Prus mogą świadczyć plany zwiększenia jego obsady, na wypadek wojny, do 120 ludzi. Nigdy 
jednak nie odegrał Ŝadnej militarnej roli, a w czasie kampanii napoleońskiej w 1807 roku został częściowo 
rozebrany. W latach 1832-38 ówczesny właściciel Szczytnej, Leopold von Hochberg, na ruinach fortu 
zbudował neogotycki zamek, wykorzystując zachowane fragmenty piwnic. Niektóre opracowania przypisują 
projekt budowli znanemu architektowi Karolowi Fryderykowi Schinklowi, ale jest to bezpodstawne. W 1843 
roku zmarł bezpotomnie von Hochberg i od tego czasu zamek przechodził dość często z rąk do rąk. W 1929 
roku otrzymali go zakonnicy - Misjonarze św. Rodziny. Dzisiaj mieści się w nim zakład opiekuńczy dla 
dzieci upośledzonych i zamek nie jest udostępniony do zwiedzania, poza kaplicą, pełniącą rolę kościoła 
parafialnego. 
 

 
 
 
 



Zespół zamkowy – Międzylesie 
 

 
 

Kompleks zamkowy znajduje się w północno-zachodniej części rynku. PołoŜony nad zarośniętym 
stawem pałac ma piękną, zwartą sylwetę, całkowicie zdominowaną jednak przez brzydotę, będącą 
następstwem poŜaru i zaniedbań lat późniejszych. Od kilku(nastu) lat zabytek znajduje się w 
rękach prywatnych. Nowy właściciel umieścił w nim hotel, choć zagracony dziedziniec i dominująca 
tam cisza pozwala zaryzykować stwierdzenie, Ŝe miejsce to nie naleŜy do zbyt popularnych.  Do 
największych atrakcji miejscowości naleŜy Zespół Pałacowy, w skład którego wchodzą dwa 
budynki róŜniące się czasem powstania i co za tym idzie takŜe charakterem i stylem. Pierwszym 
jest renesansowy dwór zawierający takŜe elementy budowli średniowiecznej. Drugim – 
wczesnobarokowy pałac, powiązany przestrzennie i funkcjonalnie z istniejącym juŜ wcześniej 
dworem. 
W roku 1315 dobra międzyleskie przejął Otto Gloubos z Miśni, który wystarał się dla swej osady o 
prawa miejskie i zbudował tu pierwszy zamek obronny, ziszczony w roku 1428, w czasie wojen 
husyckich. Średniowieczną budowlę Gloubosów przypomina dzisiaj jedynie wieŜa, wpisana w 
masyw renesansowego dworu. 
 

 
 
 
 



Zamek w Trzebieszowicach (rezerwowe) 
 

 

 

Udokumentowana historia zamku w Trzebieszowicach sięga XV wieku. Pierwotna siedziba rycerska 
wzniesiona na skalistym brzegu rzeki Białej Lądeckiej była budowlą kamienno-drewnianą o charakterze 
obronnym. Do naszych czasów z tamtej budowli przetrwały fragmenty kamiennych ścian w piwnicach.JuŜ w 
XVI wieku na ruinach siedziby rycerskiej zaczęto wznosić renesansowy dwór z wewnętrznym dziedzińcem. 
Dwór budowano etapami w latach 1550-1625, ale zasadniczy zrąb budynku ukończono w 1613 roku. Dwór 
naleŜący wraz z wszystkimi majątkami trzebieszowickimi do rodu von Reichenbachów nazwano „Steinhof", 
co moŜna przetłumaczyć jako Kamienny Dwór lub Zamek na Skale. Drugim rodem, który niezwykle mocno 
wpisał się w historię Zamku na Skale, byli mieszkający dotychczas w jednym z irlandzkich zamków, a 
posiadający francuskie korzenie Wallisowie, którzy rezydencję w Trzebieszowicach nabyli pod koniec XVII 
wieku i niemal natychmiast przystąpili do jej przebudowy. Modernizację starego renesansowego dworu 
rozpoczęto najprawdopodobniej jeszcze na polecenie zmarłego w 1689 roku Georga Oliviera barona von 
Wallis. Zmieniono wówczas wygląd rezydencji od strony rzeki, od południa i głównej wiejskiej drogi. W 
efekcie przebudowy powstał nowy człon zamku ze stajniami i dwupiętrową oranŜerią na piętrze, a takŜe 
nowa wieŜa. Tworzenie wspaniałych osi widokowych na park, rzekę, wieś i okoliczne wzniesienia była 
jednym z głównych motorów ostatniej wielkiej przebudowy Zamku na Skale w latach 1903-1905. Zleciła ją 
mająca francuskie pochodzenie hrabiowska rodzina Chamare-Harbuval, która przejęła dobra po 
Schlabrendorfach. 
 

 
 
 



Kamieniec Z ąbkowicki – zamek  
 

  
 

Dojazd:  
Kamieniec Ząbkowicki leŜy 8 km na południowy-wschód od Ząbkowic Śląskich. JeŜeli do miasta 
wjedzie się drogą nr 382 od strony Paczkowa, to naleŜy skręcić w prawo na Ziębice i za boiskiem 
sportowym ponownie w prawo w boczną drogę. Na jej końcu są parkingi. Następnie trzeba iść 
leśną ścieŜką przy której jest znak "Zakaz ruchu" (czyli białe kółko z czerwoną obwódką ;-) pod 
górkę. Na końcu jest zamek.  
 
Rys historyczny:  
Uwaga! Zamek w Kamieńcu Ząbkowickim został zbudowany w XIX w. i znalazł się na tej stronie 
wyłącznie dzięki swej urodzie. Normalnie tak "nowe" budowle nie są tutaj opisywane. 
W 1096 r. w Kamieńcu Ząbkowickim Brzetysław Czeski zbudował gród, który następnie został 
zdobyty przez Bolesława Krzywoustego i opuszczony. Obecny pseudogotycki zamek powstał w 
1838 r. W czasie II Wojny Światowej został rozgrabiony przez wojska radzieckie, a część 
marmurów znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Ponoć istnieje przejście podziemne 
pomiędzy zamkiem w Kamieńcu Ząbkowickim a zamkiem w Ząbkowicach Śląskich. 
 

 

 
 
 



Ząbkowice Sląskie - zamek 
 

 
Dojazd: 
Ząbkowice Śląskie to 
stosunkowo duŜe miasto 
Dolnego Śląska, 
połoŜone 40 km na 
południowy-wschód od 
Świdnicy. Bez względu 
na to z której strony 
przyjedzie się do miasta, 
naleŜy kierować się na 
jego centrum, przejechać 
przez Rynek i wyjechać z 
niego ulicą Armii 
Krajowej. Biegnie ona 
lekko w dół, a na końcu 
jest ostry zakręt w lewo. 
Na szczycie tego zakrętu 
w prawo odchodzi ulica 

Krzywa, przy której znajdują się ruiny zamku.  
 
Rys historyczny: 
Dawna nazwa: Frankenstein 
Historia zamku w Ząbkowicach Śląskich 
sięga początków XIV w. Pierwsze 
wzmianki o istniejącej tu warowni 
pochodzą z 1321 r., a za jej 
budowniczego uwaŜa się księcia 
Bernarda świdnickiego. 15 lat później 
ksiąŜę Bolko II Ziębicki zastawił miasto 
wraz z zamkiem, natomiast jego syn 
ksiąŜę Mikołaj Mały posunął sie jeszcze 
dalej i w 1351 r. sprzedał zastawiony 
majątek Karolowi IV. Następnie zamek 
naleŜał do Luksemburgów, a w czasie 
wojen husyckich został zniszczony. W 
drugiej połowie XV w. ruiny stały się 
własnością rodu Podiebradowiczów, 
którzy umocnili zamek. Prace budowlane 
nie pomogły jednak zbytnio, gdyŜ w 1468 
r. warownia została ponownie 
zniszczona, tym razem przez mieszczan 
wrocławskich. Kolejne zniszczenia 
przyniosło oblęŜenie i zdobycie zamku 
przez wojska węgierskie w 1489 r.W latach 1524-1532 na pozostałościach średniowiecznego zamku 
powstała renesansowa rezydencja, której ruiny moŜna podziwiać obecnie. W drugiej połowie XVI w. 
budowla zyskała umocnienia, które jednak ponownie nie uchroniły jej przed zniszczeniami, tym razem 
spowodowanymi wojną trzydziestoletnią. Opuszczony w 1728 r. zamek uległ częściowemu spaleniu w 1784 
r. i od tej pory pozostaje w ruinie. 

 
 

 
 



Henryków – klasztor  
 

 
 
Barokowy klasztor cystersów w Henrykowie wybudowany został w latach 1681-1702. Znajduje się 
na południe od kościoła Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela.  
W elewacji zachodniej znajdują się trzy portale: z postacią Temidy (tzw. sądowy), ze św. 
Benedyktem (klasztorny) i z herbem opata kierującego przebudową (opacki).  
W klasztorze znajduje się filia WyŜszego Metropolitalnego Seminarium Duchownego we 
Wrocławiu, a od 1993 r. – wspólny nowicjat dla polskich cystersów.  
W pobliŜu dziedzińca klasztornego znajduje się barokowy park, tzw. ogródek opacki. Powstał on w 
latach 1701-17 i jest jedynym tego typu parkiem zachowanym w stanie niemal niezmienionym. W 
środku połoŜona jest dawna letnia jadalnia opatów.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Witostowice – ruiny zamku  
 

 
 

Witostowicki zespół zamkowy typu nizinnego stoi w dolinie Oławy. Obecny, dość surowy wygląd pochodzi 
z XVIII w. Całość prezentuje się bardzo ciekawie i przypomina jakby zlepek kilku odrębnych budowli o 
róŜnych wysokościach, ułoŜonych w kształcie litery U otwartej na zachód, tworzących dziedziniec na 
którym jest studnia. NajwyŜsza część załoŜenia to pięciokondygnacyjna kwadratowa wieŜa mieszkalna w 
naroŜniku południowo wschodnim. W naroŜniku południowo zachodnim stoi niewielka baszta ze 
strzelnicami, a od strony frontowej widzimy murowaną basteję. Obok niej jest niezabezpieczone wejście do 
środka, moŜna więc zobaczyć kilka komnat z zabytkowymi sklepieniami. Pozostałe budynki mieszkalne są 
dwu i trzy kondygnacyjne. Znaczną obronność zamku zapewniały ziemne fortyfikacje z 5 kolistymi 
bastejami, podwójna fosa, mur obwodowy i zwodzony most. Fosa zewnętrzna do dziś wypełniona jest wodą 
zasilaną jak kiedyś z dopływów Oławy. Dlatego teŜ warownia nazywana jest "zamkiem na wodzie". Wjazd 
prowadzi od północy przez dwa mosty i boniowany portal bramny. W tym, jako tako zachowanym skrzydle 
znajduje się uŜytkowana kaplica, filia parafii w Henrykowie. Przed bramą stoją barokowe figury świętych, a 
obok budynki dworskie, w tym barokowa kuźnia. Całość otaczają stare dęby, które w lecie prawdopodobnie 
całkowice zasłaniają widok. Zamek jest obecnie w rękach prywatnych, ale Ŝadnych prac remontowych nie 
widać.  

 

 
 

 
 



Otmuchów – ruiny zamku  
 

 
 

Dojazd:  
Otmuchów to niewielka miejscowość niedaleko granicy czeskiej. Najprościej dojechać do niej z 
Nysy drogą nr 46. Po wjechaniu do miasta, zamek widać po lewej, na górze. Aby do niego 
dojechać trzeba kierować się do centrum i zaparkować na rynku.  
 
 
Rys historyczny:  
Zamek biskupów w Otmuchowie powstał w drugiej połowie XIII w. prawdopodobnie na miejscu 
grodu biskupiego. Bardzo szybko został zniszczony przez księcia Henryka IV Probusa, który 
posprzeczał się z biskupem Tomaszem II. Po załagodzeniu sporu, zamek odbudowano w 1295 r. 
W latach 1341-1376 biskup Przecław z Pogorzeli zlecił prace budowlane, których wynikiem było 
powstanie w pełni ufortyfikowanego zamku. Dzięki temu warownia nie została zdobyta w czasie 
wojen husyckich. W kolejnych wiekach zamek był wielokrotnie przebudowywany i nadawano mu 
styl charakterystyczny dla danego okresu. 
Zamek odczuł działania wojny trzydziestoletniej, w 1646 został zajęty przez Szwedów, a w 1741 
zniszczony przez Prusaków. Od 1347 r. do 1810 r. warownia pozostawała w rękach biskupów 
wrocławskich. Po sekularyzacji dóbr kościelnych zamek przeszedł na własność rodziny 
Hohenzollernów, której członek, Wilhelm von Humboldt, otrzymał go w 1820 r. Osiem lat później 
rozebrano dwa skrzydła zamku, a w połowie XIX w. brat Wilhelma, Aleksander, utworzył ogród u 
podnóŜa zamku. Warownia przetrwała II Wojnę Światową bez szwanku i od 1966 r. przez jakiś 
czas mieścił się w niej ośrodek wypoczynkowy. Obecnie w zamku znajduje się hotel. 
 

   
 



Moszna – zamek  
 

 
 

 
 

Budowla powstała w połowie wieku XVII. Obecnie znajduje się w nim Centrum Terapii Nerwic. Pałac jest 
częściowo udostępniony do zwiedzania; w kaplicy odbywają się koncerty muzyki kameralnej, a w galerii 
wystawy dzieł sztuki. Obiekt otacza ponad dwustuhektarowy park (m.in. trzystuletnie okazy dębów). zęść 
środkowa, to dawny pałac barokowy, który w roku 1896 spłonął. W tym samym roku został odbudowany w 
pierwotnym kształcie. Do roku 1900 powstała najbardziej okazała część wschodnia w stylu neogotyckim, a 
w latach 1912 - 1914 dobudowano, w stylu neorenesansowym, skrzydło zachodnie. Park jest częścią parku 
krajobrazowego z cennym drzewostanem i rzadkimi skupiskami rododendronów. W roku 1911 oraz 1912 
gościem podczas urządzanych polowań przez Franza hr. Tiele Wiencklera był cesarz Wilhelm II. Rodzina 
Tiele Winckler upuściła zamek wiosną 1945. Podczas II wojny światowej zamek uniknął zniszczeń. Od roku 
1945 w zamku kwaterowały oddziały armii sowieckiej. Z tego okresu pochodzą największe zniszczenia 
rezydencji, dewastacji uległa większa część wyposaŜenia zamkowego. 

 
 
 
 
 
 



Głogówek – ruiny zamku (rezerwowe) 
 

 
 

Dojazd: 
Jadąc drogą nr 40 z Kędzierzyna-Koźle do Głogówka, po wjechaniu do miasta naleŜy kierować się do 
centrum. Na rozjeździe dróg w kształcie litery Y trzeba pojechać w lewo, a następnie dojechać do rynku. 
Przez rynek naleŜy przejechać na wprost, ale z uwzględnieniem znaków drogowych. W rzeczywistości więc 
rynek przejeŜdŜa się w poprzek - jeŜeli rynek byłby cyferblatem, wjeŜdŜa się nań na godzinie wpół do 
czwartej, a wyjeŜdŜa na godzinie wpół do jedenastej. Po opuszczeniu rynku naleŜy jechać prosto i po ok. 
150m po lewej stronie ulicy znajduje się zamek.  
 
Rys historyczny: 
Prawdopodobnie pierwszy murowany zamek w Głogówku powstał w XIII w. Napewno w latach 1283-1313 
znajdowała się tu obronna rezydencja księcia opolskiego Bolesława I. Pierwsze wzmianki o zamku 
pojawiają się jednak dopiero w XV w.Zamek był własnością ksiąŜąt opolskich do 1532 r., kiedy to przeszedł 
na własność Zeidlitzów, a następnie Oppersdorffów, którzy byli właścicielami zamku aŜ do II Wojny 
Światowej. Oni teŜ dokonali licznych przebudów zamku. W 1655 r. w czasie najazdu szwedzkiego na zamku 
schronił się król Jan Kazimierz, natomiast w 1806 r. gościem Oppersdorffów był Beethoven. 
Po zniszczeniach II Wojny Światowej zamek prowizorycznie zabezpieczono, ale do dziś nie znalazł 
właściciela, który mógłby go odrestaurować. 
 

 
 
 

 
 



Brzeg – zamek  
 

 
 

Djazd: 
Brzeg leŜy przy granicy województw Dolnośląskiego i Opolskiego. Aby odnaleźć zamek naleŜy wjechać do 
miasta drogą nr 39 (od południa ze Strzelina, a od północy z Namysłowa) i trzymając się jej, kierować się na 
centrum. Zamek stoi przy głównej drodze.  
 
Rys historyczny: 
Miasto Brzeg zostało lokowane w 1245 r., jednak juŜ 10 lat wcześniej istniał tu dwór ksiąŜęcy. Około 1300 
r. został zbudowany zamek, który w latach 1311-1675 był siedzibą ksiąŜąt brzesko-legnickich. Pierwsza 
przebudowa warowni miała miejsce w 1342 r. i odtąd zamek był przebudowywany niemal w kaŜdym 
stuleciu. W 1741 r. budowla została zniszczona przez artylerię wojsk pruskich, a jej ruina niszczała pod 
panowaniem Prusaków, którzy wykorzystywali zamek jako magazyn wojskowy. PoŜar z 1801 r. dopełnił 
dzieła zniszczenia zabytku.W latach 20-tych XX w. zlikwidowano w zamku magazyn i rozpoczęto 
odbudowę, którą zniweczyły zniszczenia z 1945 r. Dopiero prace restauracyjne z lat 1966-1978 oraz 1980-
1994 przywróciły zamkowi renesansowy wygląd. Nie udało się jednak ustalić, jak wyglądał on w 
średniowieczu. 

 
 

 
 



Korbielowice – pałac  
 

 
 

Dojazd: 
Jadąc z Kątów Wrocławskich drogą nr 346 na Oławę przejeŜdŜa się przez Krobielowice. We wsi naleŜy 
skręcić w pierwszą ulicę w prawo, a następnie jechać prosto do pałacu. 
 
Rys historyczny: 
Historia powstania pierwszej budowli obronnej w Krobielowicach ginie w mrokach dziejów. 
Prawdopodobnie w XIV w. istniała tu wieŜa obronna, która po raz pierwszy pojawia się w dokumentach z 
1349 r., gdy kupuje ją Heinrich von Sitten. W latach 1570-1580 lub 1596-1613 pierwotna budowla obronna 
zostaje przekształcona na dwór, będący własnością klasztoru franciszkanów we Wrocławiu. PoniewaŜ 
duchowni, jak zawsze nie znali umiaru, w latach 1699-1704 dwór rozbudowano do rozmiarów dzisiejszego 
pałacu. Zabytek pozostawał w rękach klasztoru aŜ do sekularyzacji jego dóbr w 1810 r.W 1814 r. król 
Fryderyk Wilhelm III podarował pałac feldmarszałkowi Gebhardowi Leberechtowi von Blücher księciu von 
Wahlstatt w nagrodę za zwycięską kampanię przeciw Napoleonowi. Odtąd ród von Blücher był w posiadaniu 
majątku aŜ do 1945 r.Pierwsze po wojnie prace remontowe rozpoczęto w 1979 r., ale nie przyniosły one 
Ŝadnego rezultatu. W 1992 r., gdy pałac był juŜ mocno zdewastowany i okradziony, kupił go prywatny 
właściciel, który w ciągu roku odnowił zabytek. Od tamtej pory znajduje się tu hotel i restauracja. 
 

 
 
 



Smolec – ruiny zamku  
 

  
 

Pierwsza wzmianka o istnieniu tutaj budowli obronnej pochodzi z 1357 roku. W następnych dokumentach 
pochodzących z XIV wieku budowla jest wymieniana jako dwór obwałowany. W 1420 roku ówczesny 
właściciel majątku Niklas Gotke, sprzedał wieś wraz z zamkiem wrocławskim mieszczanom. Od 1523 roku 
do końca XVIII wieku zamek naleŜał do rodziny von Saurma. Około 1523 roku zamek został rozbudowany 
w stylu renesansowym, a całość załoŜenia została otoczona wodą. Dobudowano wówczas skrzydło 
południowe i wschodnie, przy którym znalazła się wysunięta przed czoło murów czworoboczna wieŜa. 
Następna przebudowa miała miejsce w wieku XVIII, dobudowano wówczas barokowe skrzydło zachodnie. 
Od końca XVIII wieku do roku 1830 właścicielem majątku był major von Pfeil, po nim hrabia von 
Konigsdorf. W 1844 roku dobra wraz z zamkiem kupił kupiec Karl von Wallenberg-Pachaly i do jego 
rodziny naleŜał on aŜ do 1945 roku. W latach 1850 - 1855 zamek przebudowano w stylu neogotyckim. 
Usunięto wówczas renesansowe zwieńczenia szczytów, a wszystkie kondygnacje podwyŜszono. Następnie 
dobudowano nieco niŜsze skrzydło północne, tak Ŝe powstał zamknięty czworoboczny dziedziniec. Zamek 
został zniszczony w 1945 roku i od tego czasu popada w coraz większą ruinę. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Noclegi: 
Z czwartku na piatek: 
- Grodziec 76/87 74 452, 504 051 022 40zł/osob 2pokoj. 
- "Pałacyk" nad Zalewem ul. Sportowa 9 Złotoryja  768783778 40zł/osoba 
 
z piątku na sobotę 
- dwór nad bobrem od 37zł/os, okolice Jeleniej góry 075 75 15 234, 0 500 672 309 
- Karczma u Macieja w Bolkowie 4os pokój – 200zł z śniadaniem www.karczmaumacieja.pl 0698-65-60-15, 
0608-42-15-42 
- Pokoje Gościnne Pod Lipami, ul. Sienkiewicza 40 Bolków 075 741-36-78 
 
Z soboty na niedziele: 
- www.palac-kietlin.com Niemcza Kietlin 28  50zł/osoba, 10zł sniadanie, (0-74) 837 87 05, 0 604 441 867 
- Kłodzko Osir www.osir.ng.pl 4os pokój -105zł ul. Kusocińskiego 2, dojazd od ul. Sportowej 
tel. (074) 865 49 60, Dom Wycieczkowy 
- Hotel Marhaba Kłodzko Daszyńskiego 16 -  074 865 99 33 , 45zł/osoba 
- Kłodzko - Camping "Amfiteatr", ul. Nowy Świat, Tel. (0...74) 867 30 31 
- DAKS Centrum Hotelowo ul.Plac SkarŜyńskiego1 Wałbrzych 0748423441 +48602135501 
 
Kłodzko, kusocińskiego: Wałbrzych pl skarŜyńskiego: 

 
 


