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Tajemniczy i różnorodny – taki jest obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej. To tu 
znajdują się się unikatowe zabytki techniki, średniowieczne zamki piastowskie 

i okazałe pałace, w których do dziś można poczuć atmosferę życia dworskiego. Są 
tu reprezentujące różne religie kościoły, będące świadectwem wielokulturowości 
tego miejsca i jego burzliwej historii. Region ten nie został zniszczony podczas 
II wojny światowej, do dziś można podziwiać oryginalne starówki miejskie, czy 
poczuć klimat malowniczych uzdrowisk. Pozostałością z okresu wojny są wielkie 
podziemne tunele w górach, których przeznaczenie do dziś jest nieznane. To 
właśnie tutaj do niedawna poszukiwano „Złotego Pociągu”. Aglomeracja Wał-
brzyska jest regionem atrakcyjnym nie tylko dla miłośników historii, ale także 
dla osób aktywnych poszukujących kontaktu z przyrodą. Znajdują się tutaj trzy 
parki krajobrazowe i trzy malownicze pasma górskie – a tam liczne trasy piesze, 
rowerowe, narciarskie oraz wieże widokowe.

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja to organizacja 
skupiająca gminy i podmioty turystyczne. Zapraszamy serdecznie do odkrycia 
naszego regionu.

Tajemná a různorodá - taková je oblast valbřišské aglomerace. Právě zde se 
nacházejí unikátní technické památky, středověké piastovské hrady a okázalé 

zámky, v nichž lze i dnes pocítit atmosféru života na dvoře. Nechybí tu kostely 
reprezentující různá vyznání, které jsou svědectvím multikulturalismu tohoto 
místa a jeho bouřlivé minulosti. Tento region nebyl zničen během 2. světové války, 
dodnes můžeme obdivovat původní historická centra měst nebo si vychutnat 
náladu malebných lázní. Z období války zde zůstaly velké podzemní tunely v 
horách, jejichž určení dodnes neznáme. Právě tady byl nedávno hledán „zlatý 
vlak“. Valbřišská aglomerace je atraktivní region nejen pro milovníky historie, 
ale také pro ty, kdo aktivně vyhledávají kontakt s přírodou. Najdeme tady tři 
chráněné krajinné oblasti a tři malebná pohoří - a v nich četné pěší, cyklistické, 
lyžařské trasy a rozhledny.

Sdružení Místní turistická organizace Aglomeracja je organizace, která soustředí 
obce a turistické subjekty. Srdečně zveme k objevování našeho regionu.

Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska
/ Místní turistická organizace Aglomeracja Wałbrzyska

ul. Piastów Śląskich 1
58-306 Wałbrzych (Zamek Książ)

tel. +48 74 66 43 850
e-mail: lot@lotaw.pl

www.lotaw.pl
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Zamek Książ / Zámek Książ
Zamek Książ to największa rezydencja na Dolnym Śląsku i jeden z największych 
zamków w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 150 tys. m2 i wielkością ustępuje 
tylko zamkowi w Malborku i zamkowi królewskiemu na Wawelu. U podnóża 
warowni rozciąga się głęboka dolina przełomowa, której dnem płynie rzeka 
Pełcznica. Najstarsze informacje o zamku Fürstenstein, bo tak pierwotnie okre-
ślano wałbrzyską warownię, pochodzą z końca XIII wieku. Jego fundatorem był 
Bolko I Surowy, który w latach 1288-1292 wzniósł na skale murowaną budowlę, 
wchodzącą w skład systemu obronnego księstwa świdnicko-jaworskiego. Ostat-
nim piastowskim opiekunem zamku był wybitny książę Bolko II Mały. Następnie 
całym terenem zarządzała wdowa po nim – Agnieszka, a po jej śmierci w 1392 
roku całe księstwo świdnicko-jaworskie weszło w skład Korony Królestwa Cze-
skiego. W kolejnych latach Książ często zmieniał swoich właścicieli, będąc m.in. 
w rękach rycerzy rabusiów, którzy po wojnach husyckich (1419-1436) zasiedlali 
opuszczone warownie. Kilkakrotnie zamek wracał pod zarząd królów czeskich, 
m.in. Jerzego z Podiebradów i Władysława Jagiellończyka, jednak wyraźne zmiany 
nastąpiły dopiero w 1509 roku, kiedy całą okolicę otrzymał jako lenno Konrad 
I von Hoberg. Za czasów panowania pierwszych Hochbergów Książ przeszedł 
gruntowną modernizację, przeobrażając się ze średniowiecznej warowni w re-
nesansową rezydencję książęcą. Do znaczących zmian doszło w XVIII wieku, 
kiedy to od strony wschodniej dobudowano czterokondygnacyjne skrzydło, 
a południową stronę przebudowano w stylu barokowym. Przy okazji zmian 

architektonicznych przekształcano najbliższy teren wokół rezydencji, zakła-
dając nowe ogrody w modnym wówczas stylu francuskim. W 1838 roku Hans 
Heinrich X podejmował tutaj rosyjskiego cara Mikołaja I z małżonką Aleksandrą 
Fiodorowną. Kolejny właściciel Książa Hans Heinrich XI dwukrotnie podejmował 
na zamku cesarza Wilhelma I, a w 1910 roku cesarza Austrii i króla Węgier oraz 
Czech Karola I Habsburga. Największe zmiany na Książu zaszły już na pocz. XX 
wieku. Po śmierci Hansa Heinricha XI dziedzicem potężnej fortuny został jego 
syn – książę Hans Heinrich XV (1861-1938). W przeciwieństwie do swojego ojca 
był to człowiek rozrzutny, który nie do końca potrafił dobrze zarządzać potężnym 
majątkiem rodziny zarówno na Górnym, jak i Dolnym Śląsku.

1 Po pierwszej wojnie światowej sytuacja materialna Hochbergów stała się dra-
matyczna. Wraz z wybuchem II wojny światowej część majątku została im 
skonfiskowana. Taki los spotkał Książ, który od 1941 roku jest już w rękach 
nazistów. Okres ten jest najbardziej pechowy w dziejach warowni. W 1943 
roku nazistowska organizacja Todt przebudowała zamek na potrzeby sztabu 
generalnego. Tajemnicze prace prowadzono pod zamkiem, gdzie zaczęto 
drążyć tunele i szyby wentylacyjne. Prace wykonywali głównie więźniowie 
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, a całość prac nosiła kryptonim Riese. 
Dalsza dewastacja nastąpiła po wkroczeniu do zamku wojsk radzieckich. Po 
zakończeniu II wojny światowej obiekt przez wiele lat stał pusty i tylko doraźnie 
przeprowadzano w nim prace zabezpieczające. W latach 70. XX wieku na Książu 
rozpoczęły się prace porządkowe i konserwatorskie. Odgruzowano wówczas 
niektóre poziomy, zrekonstruowano wiele pomieszczeń i przeprowadzono nie-
zbędne prace remontowe, dzięki czemu niektóre część zamku odzyskały swój 
pierwotny wygląd. W grudniu 2014 roku w zachodniej części zamku wybuchł 
pożar, który strawił blisko 600 metrów kwadratowych dachu. W akcji gaśniczej 
brało udział 180 strażaków. 

Ponieważ kamienną warownię osadzono bezpośrednio na litej skale, nie posiada 
ona fundamentów. Wykorzystując teren skalnego cypla zamek podzielony był na 
część górną oddzieloną od części dolnej fosą, przez którą przerzucony był most. 
W XIV wieku zamek górny był czteroskrzydłową budowlą z dwoma dziedzińcami 
i kwadratową wieżą przy bramie wjazdowej. W kolejnych stuleciach budynek 

wielokrotnie modernizowano. Największe zmiany zaszły w XVIII wieku i na pocz. 
XX wieku. Podczas barokowej przebudowy Książa pracami kierował świdnicki 
architekt Felix Anton Hamerschmidt przy udziale rzeźbiarza Johanna Georga 
Schenka i włoskiego sztukatora Ramelliego. Powstała wówczas reprezentacyjna 
frontowa elewacja, którą wyróżnia prostokątny ryzalit wsparty na czterech filarach 
z kartuszem herbowym fundatorów w środkowym przejściu. Pierwszą i drugą 
kondygnację ryzalitu zajmuje sala reprezentacyjna, nazywana Salą Maksymiliana. 
Ostatnia wielka przebudowa zamku rozpoczęła się na pocz. XX stulecia, kiedy 
Hans Heinrich XV, nie licząc się z kosztami, nadał jej obecny, neorenesansowy 
kształt. Prace budowlane trwały do 1923 roku, a ich efektem była m.in. całkowi-

4 5



ta przebudowa zachodniej i północnej strony zamku, gdzie wzniesiono dwie 
cylindryczne wieże, zwieńczone stożkowatymi hełmami. Główną wieżę Książa 
również przebudowano, nadając jej kształt ośmioboku zwieńczonego hełmem 
z prześwitami.

Zámek Książ je největší rezidence v Dolním Slezsku a jeden z největších hradů 
v Polsku. Svou rozlohou 150 tis. m2 zaostává velikostí jen za hradem v Malborku 
a královským hradem na Wawelu. U úpatí pevnosti se táhne hluboká soutěska, 
jejímž dnem protéká řeka Pełcznica. Nejstarší informace o hradu Fürstenstein, 
protože tak se původně valbřišská pevnost nazývala, pocházejí z konce 13. sto-
letí. Jeho zakladatelem byl Boleslav I. Surový, který v letech 1288-1298 na skále 
vystavěl zděnou stavbu tvořící součást obranného systému svídnicko-javorského 
knížectví. Posledním piastovským držitelem hradu byl slavný kníže Boleslav II. 
Malý. Následně celé území spravovala jeho vdova - Anežka, a po její smrti v 
roce 1392 se celé svídnicko-javorské knížectví stalo součástí zemí Koruny české. 
V průběhu dalších let Książ často měnil své majitele, nacházel se např. v rukou 

loupeživých rytířů, kteří po husitských válkách (1419-1436) obsadili opuštěné 
pevnosti. Hrad se několikrát vrátil pod správu českých králů, např. Jiřího z Po-
děbrad a Vladislava Jagellonského. Ale výrazné změny proběhly teprve v roce 
1509, kdy celé okolí jako léno získal Konrád I. von Hochberg. Za doby panování 
prvních Hochbergů Książ prošel zásadní modernizací, kdy se ze středověké 
pevnosti proměnil v renesanční knížecí rezidenci. Ke značným změnám došlo 
v 18. století, kdy bylo z východní strany přistavěno čtyřpodlažní křídlo, a jižní 
strana se dočkala přestavby v barokním slohu. V rámci architektonických změn 
se proměnilo nejbližší okolí rezidence, kde byly založeny nové zahrady v tehdy 
módním francouzském stylu. V roce 1838 zde Jan Jindřich X. hostil ruského 
cara Mikuláše I. s manželkou Alexandrou Fjodorovnou. Další majitel Książe, Jan 
Jindřich XI., dvakrát na zámku přivítal císaře Viléma I. a v roce 1910 rakouského 
císaře a uherského a českého krále Karla I. Habsburského. Největší změny na 
Książi proběhly už na zač. 20. století. Po smrti Jana Jindřicha XI. se dědicem 
velkého panství stal jeho syn - kníže Jan Jindřich XV. (1861-1938). Na rozdíl od 
svého otce to byl rozhazovačný člověk, který nedokázal rozsáhlý rodinný majetek 
dobře spravovat ani v Horním, ani v Dolním Slezsku.

Po první světové válce se zdramatizovala materiální situace Hochbergů. Společně 
s propuknutím 2. světové války jim byla část majetku zkonfiskována. Tento osud 
potkal i Książ, který se od roku 1941 nacházel v rukou nacistů. Toto období patří 
v dějinách rezidence k těm nejsmolnějším. V roce 1943 nacistická organizace 
Todt zámek přestavěla pro potřeby generálního štábu. Tajemné práce proběhly 
pod zámkem, začaly se tam razit tunely a ventilační šachty. Práce prováděli 
hlavně vězni z koncentračního tábora Gross-Rosen, a veškeré práce probíhaly 
pod kryptonymem Riese. Další devastace nastala poté, co do zámku vstoupila 
sovětská vojska. Po skončení 2. světové války zůstal objekt mnoho let prázdný, 
pouze nárazově na něm probíhaly zajišťovací práce. V 70. letech 20. století se na 
Książi rozběhly úklidové a restaurační práce. Během nich byla z některých pod-
laží odstraněna suť, zrekonstruovalo se mnoho místností a proběhly nezbytné 
rekonstrukční práce, díky čemuž některé části zámku znovuzískaly svůj původní 
vzhled. V prosinci 2014 v západní části zámku propukl požár, který strávil téměř 
600 metrů čtverečních střechy. Do hašení se zapojilo 180 hasičů. 

Protože byla kamenná pevnost usazena přímo na rostlé skále, nemá základy. 
S využitím prostoru skalnatého ostrohu byl hrad rozdělen na horní část oddělenou 
od dolní části příkopem, přes který se klenul most. Ve 14. století tvořila horní hrad 
čtyřkřídlá stavba s dvěma nádvořími a čtvercovou věží u vstupní brány. Během 
dalších století se budova dočkala mnoha modernizací. Největší změny nastaly 
v 18. století a na začátku 20. století. Během barokní přestavby Książe práce vedl 
svídnický architekt Felix Antonín Hamerschmidt za účasti sochaře Johanna Georga 
Schenka a italského štukatéra Ramelliho. Tehdy vzniklo reprezentativní průčelí, 
pro nějž je charakteristický kolmý rizalit podepřený na čtyřech pilířích s erbovní 
kartuší zakladatelů ve středovém průchodu. První a druhé podlaží rizalitu zabírá 
reprezentativní sál nazvaný Maxmiliánův. Poslední velká přestavba zámku se 
rozeběhla na zač. 20. století, kdy mu bez ohledu na náklady vdechl Jan Jindřich 
XV. současnou, novorenesanční formu. Stavební práce trvaly do roku 1923 a jejich 
výsledkem byla mimo jiné naprostá přestavba západní a severní strany zámku, 
kde vznikly dvě válcovité věže zakončené kuželovitými helmicemi. Hlavní věž 
zámku Książ byla také přestavěna, když získala podobu osmistěnu zakončeného 
prolamovanou helmicí.
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Kněžna Daisy von Pless
Maria Teresa Olivia Cornwallis-West, 
rodinou láskyplně nazývaná Daisy 
(Sedmikráska), se narodila 28. června 
1873 na hradě Ruthin v severním Wale-
su. Jako sedmnáctiletá dívka poznala na 
plese bohatého Jana Jindřicha XV., kní-
žete von Pless, hraběte von Hochberg z 
Książe. V roce 1891 se pár nechal oddat v 
londýnském Westminsterském opatství 
a požehnání jim udělila britská královna 
Viktorie. Po příjezdu na Książ se Daisy 
zapojila do charitativní činnosti v okolí, 
když převzala patronát nad koncerty 
a pomáhala sirotkům. Právě díky ní v 
mnoha městech vznikly krajkářské ško-
ly pro chudé dívky a ve Valbřichu byla 
postavena čistírna odpadních vod. Ze 
svazku s Janem Jindřichem XV. přišly na svět čtyři děti. Nejstarší dcera zemřela dva 
týdny po porodu. V roce 1900 se narodil prvorozený syn knížecího páru, Jan Jindřich 
XVII. (Hansel), jehož kmotrou se stala královna Viktorie. O pět let později se narodil 
Alexandr a v roce 1910 nejmladší syn Bolko.

Výchově dětí se věnovaly chůvy, kněžna samotná se v jejich doprovodu objevovala 
nejčastěji na slavnostech různého druhu. Po smrti Jana Jindřicha XI. přešel celý 
majetek Hochbergů do rukou manžela kněžny Daisy, který se bohužel neukázal být 
tak dobrým investorem jako jeho otec. Obří stavební investice a hospodářská krize 
v Německu ve 20. letech 20. století vedly ke zruinování jedné z nejmocnějších rodin v 
tehdejší Evropě. K završení všeho zlého se manželství Daisy s Janem Jindřichem XV. 
natolik zhoršilo, že během první světové války už prakticky žili v odloučení. Nakonec 
se s ní Jan Jindřich v roce 1922 rozvedl. O několik let později byla nemocná kněžna 
odvezena do Czettritzovy vily ve Valbřichu, kde v roce 1943 zemřela.

Zamek Książ / Zámek Książ
ul. Piastów Śląskich 1

58-306 Wałbrzych
tel. +48 74 66 43 872

www.ksiaz.walbrzych.pl

Zwiedzanie zamku i tarasów jest płatne i odbywa się w grupach lub indywidualnie. Turyści 
indywidualni mogą skorzystać ze zwiedzania z przewodnikiem w tworzonych na bieżąco 
grupach wycieczkowych. Indywidualni turyści bez przewodnika w ramach biletu mogą 
skorzystać z aplikacji na urządzenie mobilne, które ułatwia zwiedzanie zamku. Bilety na 
zwiedzanie można zakupić w kasach oraz online na stronie www.ksiaz.walbrzych.pl

Prohlídka zámku a teras je zpoplatněna a probíhá ve skupinách nebo individuálně. Indi-
viduální turisté mohou využít prohlídky s průvodcem v průběžně vytvářených výletních 
skupinách. Individuální turisté bez průvodce mohou v rámci vstupenky využít aplikaci pro 
mobilní zařízení, která usnadní prohlídku zámku. Vstupenky na prohlídky lze zakoupit v 
pokladnách a online na stránkách www.ksiaz.walbrzych.pl

Godziny otwarcia Zamku Książ / Otevírací doba zámku Książ
Sezon wysoki (kwiecień-październik): / Hlavní sezóna (duben-říjen):
pn.-pt. / po-pá 9-17
sb.-nd. / so-ne 9-18
Sezon niski (listopad-marzec): / Mimo hlavní sezónu (listopad-březen):
pn.-pt. / po-pá 10-15
sb.-nd. / so-ne 10-16

Księżna Daisy von Pless
Maria Teresa Olivia Cornwallis-West, nazwana przez rodzinę pieszczotliwie Daisy 
(Stokrotka), urodziła się 28 czerwca 1873 roku na zamku Ruthin w północnej Walii. 
Jako 17-letnia dziewczyna poznała na balu bogatego Hansa Heinricha XV księcia von 
Pless hrabiego von Hochberg z Książa. W 1891 roku para pobrała się w londyńskim 
Opactwie Westminsterskim, a błogosławieństwa udzieliła im królowa brytyjska 
Wiktoria. Po przyjeździe Daisy do Książa angażowała się w działalność charytatywną 
okolicy, obejmując patronat nad koncertami i pomagając sierotom. To dzięki niej 
w wielu miastach powstały szkoły koronkarstwa dla ubogich dziewcząt, a w Wał-
brzychu wybudowano oczyszczalnię ścieków. Ze związku z Hansem Heinrichem XV 
przyszło na świat czworo dzieci. Najstarsza córka zmarła w dwa tygodni po porodzie. 
W 1900 roku urodził się pierworodny syn pary książęcej Hans Heinrich XVII (Hansel), 
którego matką chrzestną została królowa Wiktoria. Pięć lat później urodził się syn 
Aleksander, a w 1910 roku najmłodszy syn Bolko.

Wychowaniem dzieci zajmowały się opiekunki, a sama księżna pojawiała się w ich 
towarzystwie najczęściej przy różnego rodzaju uroczystościach. Po śmierci Hansa 
Heinricha XI cały majątek Hochbergów przeszedł w ręce męża księżnej Daisy, który 
niestety nie okazał się tak dobrym inwestorem jak ojciec. Olbrzymie inwestycje bu-
dowlane i kryzys gospodarczy w Niemczech w latach 20. XX wieku doprowadziły do 
ruiny cały majątek jednej z najpotężniejszych rodzin w ówczesnej Europie. Na domiar 
złego małżeństwo Daisy z Hansem Heinrichem XV zaczyna się psuć na tyle, że podczas 
pierwszej wojny światowej właściwie są oni już w separacji. W końcu Hans Heinrich 
rozwodzi się z nią w 1922 roku. W kilka lat później schorowaną księżną wywieziono 
do willi Czettritzów do Wałbrzycha, gdzie zmarła w 1943 roku.
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Ruiny zamku Stary Książ / Zřícenina hradu Stary Książ
Ruiny zamku Stary Książ położone są na skalnym cyplu zbocza Skiba na wysokości 
410 m n.p.m. Jak wykazują badania archeologiczne, już w średniowieczu stała tutaj 
jakaś budowla obronna. W latach 1794-1797 książę Hans Heinrich VI von Hochberg 
zlecił wybudowanie tzw. sztucznych ruin zamkowych, gdzie odbywać się miały 
m.in. turnieje rycerskie i spotkania towarzyskie. Projektantem całego założenia 
został malarz i architekt Hochbergów Christian Wilhelm Tischbein, który stworzył 
budowlę nawiązującą swym kształtem do modnych wówczas gotyckich warowni. 
Na zamek wjeżdżało się przez plac turniejowy po drewnianym moście, gdzie 
znajdowała się brama flankowana okrągłymi basztami. Na głównym dziedzińcu 
mieściła się kaplica i zamkowa wieża, która spełniała rolę punktu widokowego. Przy 
budowie zamku wykorzystano starsze elementy, pochodzące m.in. z rozebranego 
zamku w Trzebieniu koło Bolesławca (dwa renesansowe portale), należącego od 
XVIII wieku do rodziny Hochbergów. W zamkowych wnętrzach utworzono muzeum 
z bogatą kolekcją białej broni. Podobno najcenniejszym przedmiotem była tu pełna 
zbroja pierwszego pana na Książu - Konrada I Hochberga. W 1800 roku na Starym 
Książu odbył się turniej rycerski, na którym gościło wielu wybitnych osobistości, 
m.in.: rodzina królewska i przyszły prezydent USA John Quincy Adams. Jak mówi 
legenda, w trakcie turnieju książę Hochberg posadził na dziedzińcu zamkowym 
bluszcz, który obecnie ma 20 metrów wysokości i malowniczo oplata zachodnią 
część murów. W 1965 roku został on uznany za pomnik przyrody. W maju 1945 
roku Stary Książ spłonął, wciąż jednak pozostaje malowniczą ruiną z popularnym 
punktem widokowym na Książ i okolicę.

Zřícenina hradu Stary Książ leží na skalním ostrohu úbočí Skibu, ve výšce 410 
m n. m. Jak ukazují archeologické výzkumy, už ve středověku zde stála obranná 
stavba. V letech 1794-1797 kníže Jan Jindřich VI. von Hochberg zadal výstavbu 
tzv. umělé hradní zříceniny, kde měly probíhat např. rytířské turnaje a přátelská 
setkání. Projektantem celého podniku se stal malíř a architekt Hochbergů Chris-
tian Wilhelm Tischbein, který vytvořil stavbu odkazující svým tvarem na tehdy 
módní gotické pevnosti. Do hradu se vjíždělo přes turnajové nádvoří po dřevěném 
mostě, kde se nacházela brána flankovaná kulatými baštami. Na hlavním nádvoří 
se nacházela kaple a hradní věž, která zastávala roli rozhledny. Při stavbě hradu 
se využily starší prvky pocházející např. ze zdemolovaného hradu v Trzebieni u 
Bolesławce (dva renesanční portály), který od 18. století patřil rodu Hochbergů. 
V hradních interiérech vzniklo muzeum s bohatou sbírkou chladných zbraní. 
Údajně nejcennějším předmětem tu byla kompletní zbroj prvního pána na 

Książi - Konráda I. Hochberga. V roce 1800 
proběhl na Starém Książi rytířský turnaj, 
na který zavítalo mnoho významných 
osobností: např. královská rodina a bu-
doucí prezident USA John Quincy Adams. 
Jak říká legenda, v průběhu turnaje kníže 
Hochberg zasadil na zámeckém nádvoří 
břečťan, který má v současnosti výšku 20 
metrů a malebně obepíná západní část 
zdí. V roce 1965 byl prohlášen za přírodní 
památku. V květnu 1945 Stary Książ sho-
řel, stále ale zůstává malebnou zříceninou 
s oblíbenou vyhlídkou na Książ a okolí.

Podziemia zamku Książ / Podzemí zámku Książ
Ukryty na Pogórzu Wałbrzyskim zamek Książ, podobnie jak większa część Śląska, 
położony był z dala od głównych frontów II wojny światowej. Wszystkie działania 
wojenne omijały tę część ówczesnych Niemiec, przez co miejsce to uznawano było 
za bezpieczne. Ten argument spowodował, że naziści w rejonie Walimia, Głuszycy 
i w podziemiach zamku Książ zaczęli prowadzić zaawansowane prace górnicze, 
którym nadano kryptonim Riese (Olbrzym). Roboty trwały niemal do ostatnich 
dni II wojny światowej, jednak nigdy nie zostały ukończone. Nie zachowały się 
żadne potwierdzone informacje czy nawet plany budowy, mające świadczyć 
o przeznaczeniu sztolni drążonych w górach i pod zamkiem Książ. Mimo że od 
zakończenia wojny upłynęło już tak wiele czasu, to zagadka Riese nie została 
wyjaśniona. Pozostały jedynie niezrealizowane tajemnicze kompleksy, które 
rozpalają wyobraźnię niejednego turysty.

W trakcie ostatniej wojny światowej na 
Książu oraz w jego okolicy prowadzone 
były tajemnicze prace budowlane, którymi 
od roku 1943 zajmowała się paramilitarna 
organizacja budowlana Todt. Tak napraw-
dę do dnia dzisiejszego nie wiadomo do 
jakich celów miała służyć przebudowana 
warownia. Najczęściej powtarzana hipoteza 
mówi o tym, że miała to być reprezenta-
cyjna siedziba dla oficerów niemieckich, 
w tym również sztab generalny Adolfa Hi-
tlera. Wraz z przebudową wnętrz rozpoczęto drążenie tuneli w skale, na której stoi 
zamek. Najtrudniejsze prace wykonywali przymusowi robotnicy i jeńcy z obozu 
koncentracyjnego Gross Rosen. W trakcie prac górniczych wykuto w skale sieć 
korytarzy o długości 950 metrów i głębokości do 50 metrów. Tunele są połączone 
z barokową częścią zamku, stąd przypuszczenie, że cały obiekt mógł służyć na 
potrzeby schronu lotniczego dla osób przebywających na Książu. Przed głównym 
wejściem do zamku wykuto w skale szeroki na 8 metrów szyb towarowy, który 
schodził 50 metrów w dół (ze względów bezpieczeństwa został on po wojnie 
zasypany). Do tuneli doprowadzono również linię kolejki wąskotorowej z bocznicy 
przy Palmiarni w Lubiechowie. Do dnia dzisiejszego sieć tuneli pod zamkiem 
budzi wielkie emocje. Co jakiś czas w mediach pojawia się informacja o kolejnym 
sensacyjnym odkryciu co jednoznacznie potwierdza, że tajemnice podziemi zamku 
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Książ nie zostały jeszcze odkryte. Obecnie fragment tuneli jest udostępniony do 
zwiedzania jako część trasy turystycznej. W latach 70. XX wieku pod zamkiem 
Książ uruchomiono obserwatorium sejsmologiczne Polskiej Akademii Nauk.

Zámek Książ skrytý ve Valbřišských horách ležel, obdobně jako většina Slezska, 
daleko od hlavních front 2. světové války. Všechny válečné operace se této části 
tehdejšího Německa vyhýbaly, proto bylo toto místo považováno za bezpečné. 
Tento argument způsobil, že nacisté v oblasti Walimu, Głuszyce a v podzemí 
zámku Książ začali provádět rozsáhlé důlní práce skrývající se pod kryptonymem 
Riese (Obr). Práce trvaly téměř do posledních dnů 2. světové války, ale nikdy 
nebyly dokončeny. Nedochovaly se žádné potvrzené informace nebo dokonce 
plány stavby, které by vypovídaly o určení štol ražených v horách a pod zámkem 
Książ. Přestože od ukončení války uplynulo tolik času, nepodařilo se záhadu Riese 
vysvětlit. Zbyly jen neúplně realizované tajemné komplexy, které nedají spát 
představivosti nejednoho turisty.

Během poslední světové války probíhaly na Książi a v jeho okolí tajemné sta-
vební práce, jimž se od roku 1943 věnovala paramilitární stavební organizace 
Todt. Dodnes ve skutečnosti nevíme, k jakým účelům měla přestavěná rezi-
dence sloužit. Nejčastěji opakovaná hypotéza mluví o tom, že se mělo jednat o 
reprezentativní sídlo německých důstojníků, včetně generálního štábu Adolfa 
Hitlera. Společně s přestavbou interiérů se začalo s ražbou tunelů ve skále, na 
které zámek stojí. Nejtěžší práce vykonávali nedobrovolní dělníci a zajatci z 
koncentračního tábora Gross Rosen. Během důlních prací byla ve skále vykutána 
síť chodeb s délkou 950 metrů a hloubkou do 50 metrů. Tunely jsou propojeny s 
barokní částí zámku, odtud se berou domněnky, že celý objekt mohl sloužit pro 
potřeby leteckého krytu pro ty, kdo se zdržovali na Książi. Před hlavním vstupem 
do zámku byla ve skále vytesána 8 metrů široká nákladní chodba, sestupující 

50 metrů dolů (z bezpečnostních důvodů byla po válce zasypána). Do tunelu 
rovněž vedla úzkokolejka z vlečky u palmového skleníku v Lubiechowě. Síť tu-
nelů pod zámkem dodnes vyvolává velké emoce. V médiích se vždy jednou za 
čas objevují zprávy o dalších senzačních objevech, což jednoznačně potvrzuje, 
že tajemství podzemí hradu Książ ještě nebyla objevena. V současnosti je část 
tunelů zpřístupněná k prohlídkám jako součást turistické trasy. V 70. letech 20. 
století byla pod zámkem Książ uvedena do provozu seismologická observatoř 
Polské akademie věd.

Trasa Turystyczna Książańskie Podziemia 
Podziemna trasa turystyczna to półkilometrowy odcinek, który z pewnością 
zaintryguje swoją różnorodną strukturą zarówno pod względem geologicznym, 
jak i historycznym. Podczas przejścia odwiedzający zobaczą potężną wybetonowaną halę, 
korytarze wykute w surowej skale oraz poboczne komory bunkra. Zwiedzanie odbywa się 
z przewodnikiem i trwa 45 minut.

Turistická trasa Książecí podzemí
Podzemní turistická trasa je půlkilometrový úsek, který určitě zaujme svou různorodou 
strukturou jak z geologického, tak historického hlediska. Během průchodu návštěvníci uvidí 
rozlehlou vybetonovanou halu, chodby vytesané v hrubé skále a boční komory bunkru. 
Prohlídka probíhá s průvodcem a trvá 45 minut.

Stado Ogierów Książ / Hřebčín Książ
Na wschód od Książa, przy ulicy Jeździeckiej, znajdują się dawne stajnie zamkowe 
wybudowane na życzenie rodziny Hochbergów w 1844 roku. Nieszczędzący 
funduszy książę Hans Heinrich XV polecił gruntownie przebudować całość 
na pocz. XX wieku. Po przekroczeniu głównej bramy, która swoim kształtem 
przypomina średniowieczne baszty, wchodzimy na duży dziedziniec otoczony 
zabudowaniami, których górne kondygnacje posiadają konstrukcję szachulcową. 
Cała stadnina ma kształt czworoboku o wymiarach sto na sto metrów. Jednym 
z ciekawszych miejsc jest tutaj kryta ujeżdżalnia o pow. 800 m2 z wyekspono-
waną więźbą dachową wybudowaną bez użycia gwoździ. W 1935 roku stadninę 
przejęło państwo pruskie, które po kilku latach otworzyło tutaj Stado Ogierów 
Fürsteinstein zajmujące się m.in. hodowlą ogierów rasy oldenburskiej. W czasie 
działań II wojny światowej w niezniszczonych budynkach stajennych utworzono 
stadninę koni Ministerstwa Rolnictwa. Dzisiaj mieści się tutaj słynne w całym kraju 
Stado Ogierów Książ, w którym od 1947 roku prowadzi się hodowlę koni rasy 
śląskiej. Obecnie w Stadzie znajduje się ponad 100 koni, w tym zdecydowaną 
większość stanowią ogiery.
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Wstęp na teren Stadniny jest płatny, a w cenie biletu możemy zwiedzać m.in. 
zabytkową powozownię oraz wnętrza stadniny. Dla najmłodszych organizowane 
są tutaj obozy jeździeckie i półkolonie. Można również skorzystać z jazd indy-
widualnych oraz z zajęć hipoterapii. W zabytkowych pomieszczeniach stadniny 
można zorganizować również przyjęcia dla dzieci połączone z przejazdem bryczką 
po okolicy. Zimą Stado zaprasza na kuligi.

Východně od Książe, v ulici Jeździecka, se nachází bývalé zámecké stáje vysta-
věné na přání rodu Hochbergů v roce 1844. Zdroje nešetřící kníže Jan Jindřich 
XV. nechal celek na začátku 20. století od základů přestavět. Po překročení 
hlavní brány, která svým tvarem připomíná středověké bašty, vcházíme na 
velké nádvoří obklopené budovami, jejichž horní podlaží mají hrázděnou 
konstrukci. Celá konírna má tvar čtyřstěnu s rozměry sto na sto metrů. Jedním 
z nejzajímavějších míst tu je krytá jízdárna s rozlohou 800 m2 s odhaleným 
krovem, postavená bez použití hřebíků. V roce 1935 stáj převzal pruský stát, 
který tady po několika letech otevřel Hřebčín Fürsteinstein věnující se mimo 
jiné chovu oldenburských koní. V době 2. světové války vznikly v nezničených 
budovách koníren koňské stáje Ministerstva zemědělství. Dnes se zde nachází 
v celém Polsku proslulý Hřebčín Książ, ve kterém se od roku 1947 chovají koně 
slezského plemene. V současnosti se v hřebčínu nachází více než 100 koní, z 
nichž naprostou většinu představují hřebci.

Vstup do areálu hřebčína je zpoplatněn, v ceně vstupenky si můžeme prohléd-
nout např. historickou kočárovnu a interiéry hřebčína. Pro nejmladší se zde 
pořádají jezdecké a příměstské tábory. Také lze využít individuální projížďky 
a hipoterapii. V historických místnostech hřebčína lze také pořádat dětské 
oslavy spojené s projížďkou kočárem po okolí. V zimě zve hřebčín na projížďky 
na saních.

Jazdy konne odbywają się:
– w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki: w godz 17.30 i 18.30 
– w soboty i niedziele: w godz. 12.00 i 13.00 
Zwiedzanie Stada Książ:
1 kwietnia – 30 września – kasa czynna w godz. 10.00 – 18.00 (cały tydzień) 
1 październik – 31 październik – kasa czynna w godz. 9.00 – 17.00 (cały tydzień)
1 listopad – 31 marzec – kasa czynna w godz. 10.00 – 16.00 (cały tydzień)

Projížďky na koních probíhají:
– v pondělí, úterý, středy a čtvrtky: v 17:30 a 18:30 
– v soboty a neděle: ve 12:00 a 13:00 
Prohlídky hřebčínu Książ:
1. dubna - 30. září - pokladna v provozu od 10:00 do 18:00 (celý týden)  
1. října - 31. října - pokladna v provozu od 9:00 do 17:00 (celý týden) 
1. listopadu - 31. března - pokladna v provozu od 10:00 do 16:00 (celý týden)

Stado Ogierów Książ / Hřebčín Książ 
ul. Jeździecka 3 

58-306 Wałbrzych
tel. +48 74-840-58-60

www.stadoksiaz.pl
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5 6Mauzoleum Hochbergów w Książu  
/ Mauzoleum Hochbergů v Książi
Kaplica grobowa rodziny Hochbergów mieści się na wzniesieniu w pobliżu po-
łudniowej bramy wjazdowej (tzw. Bramy Książęcej). Założony na planie krzyża 
greckiego obiekt powstał w 1734 roku wg projektu Felixa Hammerschmidta 
i początkowo był Pawilonem Letnim, gdzie rodzina książęca spędzała czas wolny. 
Ze względu na rozpościerające się stąd widoki miejsce to określano Belwederem. 
W 1883 roku budynek przekształcono na kaplicę grobową i taką rolę pełnił aż 
do zakończenia II wojny światowej. Znajdującą się pod kaplicą skałę przekuto, 
tworząc kryptę, do której prowadzą strome schody z wnętrza budynku. Pierwszy 
pochówek odbył się tutaj w 1893 roku. Na wieczny odpoczynek odprowadzono 
tutaj córeczkę księżnej Daisy, która zmarła zaraz po porodzie. W mauzoleum po-
chowano również Hansa Heinricha XI Hochberga oraz jego dwie żony: Marię von 
Kleist oraz Matyldę. Swoje miejsce spoczynku miała tutaj również księżna Daisy 
(Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless), która zmarła w 1943 roku. Po wkroczeniu 

Armii Czerwonej do zamku w maju 1945 
roku kaplica została zniszczona, a krypta 
sprofanowana. Dawni pracownicy zamku 
wynieśli wówczas w tajemnicy szczątki 
dawnych właścicieli Książa i pochowali 
je w innym miejscu. Obecnie sarkofagi 
w mauzoleum są puste, a prawdziwe 
miejsce pochówku m.in. księżnej Daisy nie 
jest znane. W ostatnich latach cała kaplica 
została odrestaurowana. W jej wnętrzu 
można zobaczyć malowidła Felixa Antona 
Schefflera przedstawiające zamek Książ 
z czterech stron świata.

Pohřební kaple rodu Hochbergů se nachází na kopci nedaleko jižní vstupní 
brány (tzv. Knížecí brána). Objekt na půdorysu řeckého kříže vznikl v roce 1734 
podle návrhu Felixe Hammerschmidta a zpočátku šlo o letní pavilón, kde knížecí 
rodina trávila volný čas. S ohledem na výhled odtud se rozprostírající se místu 
říkalo Belveder. V roce 1883 došlo k přeměně budovy v pohřební kapli a tuto 
úlohu zastávala až do konce 2. světové války. Skála nacházející se pod kaplí byla 
prokopána a vznikla tak krypta, do níž vedou strmé schody z interiéru budovy. 
První pohřeb tady proběhl v roce 1893. K věčnému odpočinku sem byla uložena 
dcerka kněžny Daisy, která zemřela nedlouho po porodu. V mauzoleu také spo-
činul Jan Jindřich XI. Hochberg a jeho dvě manželky: Marie von Kleist a Matylda. 
Své místo pochování tu měla i kněžna Daisy (Maria Teresa Oliwia Hochberg von 
Pless), která zemřela v roce 1943. Poté co do zámku v květnu 1945 vstoupila Rudá 
armáda, byla kaple zničena a krypta zneuctěna. Bývalí zámečtí zaměstnanci tehdy 
v tajnosti odnesli ostatky dřívějších majitelů Książe a pohřbili je na jiném místě. 
V současnosti jsou sarkofágy v mauzoleu prázdné a skutečné místo pohřbu např. 
kněžny Daisy není známo. Během posledních let se kaple dočkala celkového 
zrestaurování. V jejím interiéru můžeme vidět malby Felixe Antona Schefflera 
představující zámek Książ ze čtyř světových stran.

Wstęp do Mauzoleum jest biletowany.
Vstup do mauzolea je na vstupenky.

Zamek Książ trasa zwiedzania dla dzieci  
/ Zámek Książ prohlídková trasa pro děti
Na najmłodszych w Zamku Książ czeka mnóstwo atrakcji. Wśród nich m.in. te-
matyczne oprowadzanie z naciskiem na legendy i baśnie związane z wałbrzyską 
warownią. Odwiedzający poznają m.in.: historię tajemniczych pereł Księżnej 
Daisy, legendę o straszącym tu Garbatym Janku, a przy odrobinie szczęścia zażyją 
prawdziwej magii przy Skałce Szczęścia. Dla grup dzieci i młodzieży przez cały rok 
odbywają się zajęcia tematyczne i edukacyjne przygotowane w oparciu o aktualną 
podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia prowadzone są 
w salach Zamku Książ wyposażonych w sprzęt niezbędny do realizacji projekcji 
historycznych oraz zajęć manualnych. Istnieje również możliwość zorganizowania 
w zamku urodzin.

Na ty nejmenší čeká na zámku Książ spousta atrakcí. Mezi nimi např. tematické 
prohlídky s důrazem na legendy a pohádky spojené s valbřišskou rezidencí. 
Návštěvníci se seznámí např. s historií tajemných perel kněžny Daisy, legendou o 
zde strašícím Hrbatém Jankovi a při troše štěstí zažijí opravdové kouzlo u skalky 
Štěstí. Pro skupiny dětí a mládeže probíhají po celý rok tematické a vzdělávací 
workshopy připravené na základě aktuálních osnov Ministerstva národního 
vzdělávání. Lekce probíhají v sálech zámku Książ s vybavením nezbytným pro 
realizaci historických projekcí a manuálních lekcí. Také je možné uspořádat na 
zámku narozeninovou oslavu.

Więcej informacji o ofercie edukacyjnej dla najmłodszych i grup szkolnych znajdą 
Państwo na stronie internetowej zamku oraz pod nr telefonu +48 74 66 43 872

Více informací o vzdělávací nabídce pro nejmenší a školní skupiny najdete na webových 
stránkách zámku a na telefonním čísle +48 74 66 43 872.
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Książański Park Krajobrazowy  
/ Książecí chráněná krajinná oblast
Książański Park Krajobrazowy w Sudetach Środkowych został utworzony w 1981 
roku jako jeden z pierwszych na Dolnym Śląsku. Ochroną jest tutaj objęty obszar 
3155 ha, wchodzący w skład Pogórza Wałbrzyskiego pomiędzy Dobromierzem 
a Witoszowem Górnym. Cechą charakterystyczną Parku jest urozmaicona rzeźba 
terenu, z której wyróżniają się głębokie doliny i jary, których strome zbocza osią-
gają nawet 80 metrów wysokości. Na terenie Parku znajdują się dwa rezerwaty 
przyrodnicze: „Jeziorko Daisy” i „Przełomy pod Książem”.

Książecí chráněná krajinná oblast v Orlické oblasti byla vytvořena v roce 1981 jako 
jedna z prvních v Dolním Slezsku. Ochrana zde zahrnuje oblast 3155 ha, která 
je součástí Valbřišského podhůří mezi Dobromierzem a Witoszowem Górným. 
Charakteristickou vlastností parku je rozmanitý reliéf terénu, pro nějž jsou typická 
hluboká údolí a strže, jejichž strmé stěny dosahují výšky až 80 metrů. Na území 
chráněné krajinné oblasti se nacházejí dvě přírodní rezervace: „Daisino jezírko“ 
a „Soutěsky pod Książem“.

DZPK Oddział Wałbrzych
Dolnoslezské seskupení 

chráněných krajinných oblastí 
(Dolnośląski Zespół Parków 
Krajobrazowych) pobočka 

Valbřich 
ul. Wałbrzyska 25-27,  

58-100 Świdnica 

Rezerwat przyrody Przełomy pod Książem  
/ Přírodní rezervace Soutěska pod Książem
Zamek Książ położony jest na skalnym cyplu na wysokości 395 m n.p.m. w samym 
centrum Książańskiego Parku Krajobrazowego. Po przeciwnej stronie wznosi się 
szczyt Skiba (433 m n.p.m.), który oddzielony jest od Książa głębokim wąwozem 
o stromych zboczach. To właśnie ta rzeka wyżłobiła w skałach pod zamkiem 
głęboką dolinę przełomową o długości 3,5 km. Najciekawsze obszary przyrodni-
czo-geologiczne doliny zostały objęte ochroną prawną jako rezerwat „Przełomy 
pod Książem”. Na dnie doliny rzeki Pełcznicy występuje las mieszany z przewagą 
olszy czarnej i szarej oraz klonu zwyczajnego. Ciekawostką są licznie występujące 
w Wąwozie cisy, których odnaj-
dziemy tutaj ponad 130 sztuk. 
Najbardziej znany okaz tego 
drzewa - cis „Bolko”, od 2006 
roku posiada status pomnika 
przyrody. Drzewo ma w obwo-
dzie pnia 285 cm, a jego wiek 
szacuje się na ok. 600 lat.

Zámek Książ leží na skalním 
ostrohu ve výšce 395 m n. m. 
v samotném centru Książecí 
chráněné krajinné oblasti. Na 
protilehlé straně se tyčí vrchol 
Skiba (433 m n. m.), který je 
od Książe oddělen hlubokou 
soutěskou se strmými stěnami. 
Právě tato řeka ve skalách pod 
hradem vyhloubila hluboký 
kaňon s délkou 3,5 km. Nej-
zajímavější přírodně-geologic-
ké oblasti údolí jsou chráněny 
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9zákonem jako rezervace „Soutěska pod Książem“. Na dně údolí řeky Pełcznica se 
vyskytuje smíšený les s převahou olše lepkavé a šedé a javoru mléče. Zajímavostí 
jsou hojně se v soutěsce vyskytující tisy, kterých tu najdeme více než 130 kusů. 
Nejznámější exemplář tohoto stromu - tis „Bolko“ se od roku 2006 těší statusu 
přírodní památky. Dřevo má v obvodu kmene 285 cm a jeho věk se odhaduje 
asi na 600 let.

Palmiarnia / Palmový skleník
W północnej części Wałbrzycha, tuż u podnóża zamku Książ, mieści się jedna 
z najstarszych palmiarni w Polsce. Wzniesiono ją w latach 1911-14 na polecenie 
Hansa Heinricha XV Hochberga, który wyłożył na tę inwestycję bajońską kwotę 7 
milionów marek w złocie. Wraz z Palmiarnią powstała również cieplarnia i różne 
ogrody, z których najsłynniejsze było rosarium (ogród różany). Miejsce to upodo-
bała sobie szczególnie małżonka fundatora Księżna Daisy, dla której niemieccy 
ogrodnicy wyhodowali śnieżnobiałą odmianę róży (Rosa rugosa hybryda odmiana 
Księżna Pszczyńska). W palmiarni hodowano również wiele drzew i krzewów 
egzotycznych tj. palmowce daktylowe, bananowce czy drzewa cytrusowe, dzięki 
czemu świeże owoce i warzywa trafiały na książęcy stół przez cały rok. Centralnym 
obiektem w Palmiarni jest 15-metrowej wysokości przeszklona hala, której wnętrze 
zostało wyłożone zastygłą lawą z wulkanu Etna. Książę zamówił specjalny trans-
port z Sycylii, który dostarczył materiał do Wałbrzycha, skąd przetransportowano 
go do Lubiechowa. Pracownicy rozbijali większe kawałki lawy, aby je następnie 
modelować, tworząc groty i miejsca pod przyszłe rośliny. Oprócz egzotycznej 
roślinności w palmiarni można zobaczyć spacerujące pawie i lemury.

V severní části Valbřichu, těsně u úpatí hradu Książ, se nachází jeden z nejstar-
ších palmových skleníků v Polsku. Byl postaven v letech 1911-14 na popud Jana 
Jindřicha XV. Hochberga, který na tuto investici vynaložil pohádkovou částku 7 
milionů marek ve zlatě. Společně s palmovým skleníkem vzniklo také pařeniště 
a různé zahrady, z nichž nejslavnější bylo rozárium (růžová zahrada). Toto místo 
si zamilovala především manželka zakladatele, kněžna Daisy, pro niž němečtí 
zahradníci vyšlechtili sněhobílou odrůdu růže (Rosa rugosa hybryda kultivar 
Pštinská kněžna). V palmovém skleníku se pěstovalo mnoho exotických stromů 
a keřů, datlové palmy, banánovníky nebo citrusy, a díky tomu se čerstvé ovoce a 
zelenina dostávaly na knížecí stůl po celý rok. Ústředním objektem v palmovém 
skleníku je 15 metrů vysoká prosklená hala, jejíž interiér byl obložen vychladlou 
lávou ze sopky Etna. Kníže objednal speciální přepravu ze Sicílie, která dodala 
materiál do Valbřichu, odkud byl převezen do Lubiechowa. Zaměstnanci roz-
bíjeli větší kusy lávy, aby je následně modelovali a tvořili tak jeskyně a prostor 
pro budoucí rostliny. Kromě exotické flóry můžeme v palmovém skleníku vidět 
procházející se pávy a lemury.
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Palmiarnia Wałbrzych / Palmový skleník Valbřich
ul. Wrocławska 158
58-306 Wałbrzych

tel. +48 74 666 33 15

Godziny otwarcia Palmiarni / Otevírací doba palmového skleníku
Sezon wysoki (kwiecień-październik): / Hlavní sezóna (duben-říjen):
pn.-pt. / po-pá 9-17
sb.-nd. / so-ne 9-18
Sezon niski (listopad-marzec): / Mimo hlavní sezónu (listopad-březen):
pn.-pt. / po-pá10-15
sb.-nd. / so-ne 10-16

Wstęp do Palmiarni jest biletowany. Kupując bilet wstępu na zamek Książ w cenie jest 
również zwiedzanie Palmiarni. Bilet taki ważny jest 12 miesięcy od daty zakupu.

Vstup do palmového skleníku je na vstupenky. Při koupi vstupenky na zámek Książ je v ceně 
také prohlídka palmového skleníku. Vstupenka je platná 12 měsíců ode dne zakoupení.

Hotel Maria w Wałbrzychu – kręgielnia + SPA 
/ Hotel Maria ve Valbřichu
Przytulny hotel w północnej części Wałbrzycha przy drodze krajowej nr 35. 
W obiekcie znajduje się 9 sal bankietowych, kręgielnia oraz dwie restauracje. 
Na gości czekają tutaj pokoje w standardzie *** oraz w nowoczesnym obiekcie 
Marysieńka o standardzie ****. Podziemne przejście pomiędzy dwoma hotelami 
stylizowane jest na kopalniany chodnik. W hotelu Maria znajduje się również jeden 
z najnowocześniejszych w Polsce centrum Spa & Wellnes, z basenami, saunami, 
grotą solną, gabinetami masażu i kosmetycznymi, a także strefa fitness. Nowością 
w SPA są kąpiele piwne. 

Hotel Maria to również doskonałe miejsce 
do aktywnego wypoczynku. Blisko stąd na 
szlaki turystyczne Książańskiego Parku Krajo-
brazowego oraz do Palmiarni, jak i na zamek 
Książ. Warto również wspomnieć, że w pobliżu 
przebiega słynny 65 kilometr linii kolejowej, 
na którym ma znajdować się słynny tunel ze 
Złotym Pociągiem.

Útulný hotel v severní části Valbřichu u státní silnice č. 35. V objektu se nachází 
9 banketních sálů, bowling a dvě restaurace. Na hosty zde čekají pokoje ve 
standardu *** a v moderním objektu Marysieńka se standardem ****. Podzemní 
průchod mezi dvěma hotely je stylizován jako důlní chodba. V hotelu Maria se 
také nachází jedno z nejmodernějších Spa & Wellness center v Polsku s bazény, 
saunami, solnou jeskyní, masážními a kosmetickými salóny a také s fitness zónou. 
Novinkou ve wellness jsou pivní koupele. 

Hotel Maria také představuje skvělé místo pro aktivní odpočinek. Není odtud 
daleko k turistickým stezkám Książecí chráněné krajinné oblasti a do palmového 
skleníku, ani na zámek Książ. Za zmínku také stojí, že nedaleko probíhá slavný 
65. kilometr železnice, na němž se má nacházet proslulý tunel se zlatým vlakem.

Hotel & Restauracja Maria
ul. Wrocławska 134B
58-306 Wałbrzycha 

tel. +48 74 665 01 00
www.hotelmaria.sirbud.pl
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11 Rezerwat przyrody Jeziorko Daisy 
/ Přírodní rezervace Daisino jezírko

Na wschód od Lubiechowa, na zboczu góry Witosz (456 m n.p.m.), znajduje się 
rezerwat geologiczno-leśny „Jeziorko Daisy”, zwany również Zielonym Jeziorkiem. 
Jest to dawne wyrobisko wapienia, które w 1870 roku zamknięto, a wody opadowe 
zalały łom, tworząc mały staw o zielonej barwie. Na zboczach opadających do 
stawu, a nawet na drodze przy piecach wapienniczych, odnaleźć można liczne 
skamieniałości koralowców datowane na góry dewon (ok. 350 mln lat p.n.e.). Po 
zalaniu kamieniołom stał się celem wycieczek rodziny książęcej z Książa. Częstym 
gościem była tutaj księżna Daisy von Pless, która kazała przebudować jeden 
z pieców wapienniczych na romantyczne ruiny.

Východně od obce Lubiechów, 
na úbočí hory Witosz (456 m n. 
m.), se nachází geologicko-lesní 
rezervace „Daisino jezírko“, kte-
rému se říká také Zelené jezírko. 
Jde o bývalý vápencový lom uza-
vřený v roce 1870, po čemž lom 
zaplavila srážková voda a vytvo-
řila tak malé jezírko zelené barvy. 
Na úbočích klesajících do jezírka, 
a dokonce na cestě u vápenných 
pecí, můžeme najít četné zkame-
něliny korálnatců datované do 
svrchního devonu (asi 350 mil. 
let před n. l.). Po zaplavení se z ka-
menolomu stal cíl výletů knížecí 
rodiny z Książe. Častým hostem 
tu byla kněžna Daisy von Pless, 
která přikázala přestavět jednu z 
vápenných pecí na romantickou 
zříceninu.

Ruiny zamku Cisy / Zřícenina hradu Cisy
Ruiny gotyckiego zamku z XIII w. u podnóża Książańskiego Parku Krajobrazowego. 
Pierwszy gród wzniósł w tym miejscu najprawdopodobniej książę Bolko I w celu 
ochrony granicy Śląska z Czechami. Zniszczony podczas wojen husyckich stał się 
siedzibą rycerzy „rabusiów”. Ponownie zniszczony podczas wojny trzydziestoletniej 
(1618 – 1648) przez wojska szwedzkie. Opuszczony zaczął popadać w ruinę. Na 
początku XX w. zamek restaurowano. W ostatnich latach na zamku prowadzono 
zaawansowane prace archeologiczne, które wykazały, że zamek istniał już w pocz. 
XIII wieku i musiał należeć do liczących się warowni w regionie.
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Zřícenina gotického hradu z 13. stol. u úpatí Książecí chráněné krajinné oblasti. 
První hrad na tomto místě postavil s největší pravděpodobností kníže Boleslav I. 
za účelem ochrany hranice Slezska s Čechami. Byl zpustošen během husitských 
válek a stal se sídlem loupeživých rytířů. Opětovně byl zničen během třicetileté 
války (1618-1648) švédskými vojsky. Po opuštění se začal měnit v ruinu. Na za-
čátku 20 stol. byl hrad opraven. V posledních letech na hradě probíhají rozsáhlé 
archeologické práce, které prokázaly, že hrad existoval už na začátku 13. století 
a musel patřit mezi významné pevnosti regionu.

Szczawno-Zdrój / Szczawno-Zdrój
Uzdrowisko na pograniczu Gór Wałbrzyskich i Pogórza Wałbrzyskiego położo-
ne w bezpośrednim kontakcie z Wałbrzychem. Pomimo sąsiedztwa z dużym 
ośrodkiem przemysłowym, jakim przez lata był Wałbrzych, Szczawno-Zdrój 
kojarzone jest raczej z zielenią i malowniczą zabudową pensjonatową, co idealnie 
wpisywało się w koncepcję architektoniczną planistów, zakładającą połączenie 
zabudowań z dużymi obszarami zielonymi (miasto-ogród). Zanim Szczawno 
stało się popularnym uzdrowiskiem, przez stulecia nie wyróżniało się niczym 
szczególnym. Po raz pierwszy wieś Salczborn wzmiankowano już w księgach 
henrykowskich w 1221 roku jako lenno jednego z pobliskich zamków. W kolejnych 
latach miejscowość często zmieniała swoich właścicieli i dopiero przyłączenie go 
do majątku pana na Książu Conrada von Hochberga w 1508 roku pozwoliło na 
względny rozwój osady. W roku 1931 uzdrowisko zostało sprzedane berlińskiej 
spółce budowlanej, a od roku 1934 kurort został upaństwowiony. W czerwcu 
1945 polska administracja przejęła władzę w uzdrowisku. Momentem przeło-
mowym w dziejach Szczawna – Zdroju (niem. Salzbrunn) był rok 1815, kiedy 
to książę Hans Heinrich VI Hochberg przekształcił miejscowość w uzdrowisko 
ustanawiając Samuela Augusta Zemplina jego pierwszym lekarzem. Wytyczono 
wówczas nowe aleje i promenady, a wraz z doprowadzeniem do miejscowości 
kolei poszerzono główną ulicę biegnącą do dworca kolejowego. Prawa miejskie 
Szczawno-Zdrój uzyskało dopiero w 1945 roku.

Centralnym punktem Szczawna-Zdroju jest ciąg zabudowań uzdrowiskowych 
zlokalizowanych wzdłuż ulicy T. Kościuszki i H. Sienkiewicza przy Parku Zdro-
jowym. Znajduje się tutaj m.in. „serce uzdrowiska” - drewniana hala spacerowa 
z 1894 roku, wybudowana w miejscu pierwszej hali spacerowej (Hali Elizy), która 
wraz z Pijalnią Wód Mineralnych spłonęła w marcu 1893 roku. Do hali spacerowej 
przylega malownicza pijalnia wód mineralnych odbudowana po kolejnym pożarze, 
który strawił ją w 1992 roku.

Lázně na pomezí Valbřišského pohoří a Valbřišského podhůří leží  těsně vedle 
Valbřichu. I přes sousedství s velkým průmyslovým centrem, jakým Valbřich léta 
byl, si Szczawno-Zdrój spojujeme spíše se zelení a malebnou zástavbou lázeňských 
domů, což ideálně zapadalo do architektonické koncepce projektantů počítající 
se spojením zástavby s rozlehlými zelenými plochami (město-zahrada). Szczawno 
se, předtím než se z něj staly lázně, po staletí nevyznačovalo ničím zvláštním. Po-
prvé je vesnice Salczborn zmíněna už v Knize jindřichovské v roce 1221 jako léno 
jednoho z nedalekých hradů. Během dalších let obec často měnila své majitele 
a teprve její připojení ke statkům pána na Książi Konráda von Hochberga v roce 
1508 umožnilo relativní rozvoj osady. V roce 1931 byly lázně prodány berlínské 
stavební společnosti a od roku 1934 patřily státu. V červnu 1945 převzala vedení 
lázní polská správa. Zlomovým okamžikem v dějinách lázní Szczawno-Zdrój (něm. 
Salzbrunn) byl rok 1815, kdy kníže Jan Jindřich VI. Hochberg obec proměnil v lázně 
a jmenoval Samuela Augusta Zemplina jejich prvním lékařem. V tomto období 
proběhlo vytyčení nových ulic a kolonády a společně s tím, jak byla do obce 

Zamek Cisy
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přivedena železnice, došlo k rozšíření hlav-
ní ulice vedoucí k nádraží. Městská práva 
získalo Szczawno-Zdrój teprve v roce 1945.

Ústředním bodem Szczawna-Zdroje je 
řada lázeňských budov táhnoucích se po-
dél ulice T. Kościuszki a H. Sienkiewicza u 
Lázeňského parku. Nachází se zde např. 
„srdce lázní“ - dřevěná promenádní hala z 
roku 1894 postavená na místě první pro-
menádní haly (hala Eliza), která společně 
s picím pavilonem shořela v březnu 1893. 
K promenádní hale přiléhá malebný picí 
pavilon obnovený po dalším požáru, který 
ho strávil v roce 1992.

Istotą lecznictwa w Szczawnie-Zdroju 
jest kuracja wodami mineralnymi, które 
znane były jeszcze przed utworzeniem 
tutaj kurortu na pocz. XIX wieku. Co cie-
kawe, przez lata sądzono, że są to wody 
solankowe, które dawały nazwy pierw-
szym ujęciom np. Solny Zdrój. Po II wojnie 
światowej przez rok funkcjonowała nazwa 

Solice Zdrój i dopiero od 7 maja 1946 roku wprowadzono obowiązującą do 
dnia dzisiejszego nazwę Szczawno-Zdrój. Pierwszy opis tutejszych źródeł wód 
leczniczych przeprowadził w swojej publikacji z 1601 roku jeleniogórski lekarz 
Caspar Schwenckfeld, jednak nie przyniosło to rozgłosu miejscowości, która żyła 
w cieniu pobliskiego uzdrowiska Stary Zdrój (obecnie część Wałbrzycha), do 
momentu, kiedy szkody górnicze doprowadziły do zaniku występujących tam 
wód, co wpłynęło z kolei na popularyzację Szczawna. Osada stała się wówczas 
modnym kurortem, a jego sława zaczęła przyciągać różne znane osobistości, 
z których należy wymienić m.in.: pisarza Karola Maya, poetę Zygmunta Kra-
sińskiego czy muzyka Henryka Wieniawskiego. Do dnia dzisiejszego pamiątką 
po słynnym kompozytorze i skrzypku jest coroczny Międzynarodowy Festiwal 
Henryka Wieniawskiego odbywający się w Teatrze Zdrojowym od 1966 roku. 
Występujące w Szczawnie-Zdroju wody to szczawy wodorowęglanowo-sodowo-
-wapniowo-magnezowe pochodzące z kilku źródeł m.in.: „Mieszko”, „Dąbrówka”, 
„Młynarz” i „Marta”. W latach 70. XX wieku wykonano kilka dodatkowych ujęć 
na różnych głębokościach, które pozostają w rezerwie w przypadku większego 
zapotrzebowania na wodę. Połączenie walorów klimatycznych z kuracją pitną 
powodują, że leczy się tutaj przede wszystkim schorzenia górnych i dolnych dróg 
oddechowych, narządu narządów ruchu, a także schorzenia układu moczowego 
i pokarmowego.

Podstatou léčby v Szczawně-Zdroji je kúra minerálními vodami, které byly známy 
ještě před tím, než zde na začátku 19. století vznikly lázně. Zajímavé je, že se po 
léta soudilo, že jde o solanku, což dalo názvy prvním vrtům, např. Solný pramen. 
Po 2. světové válce se rok používal název Solice Zdrój a teprve od 7. května 
1946 byl zaveden dodnes platný název Szczawno-Zdrój. První popis zdejších 
pramenů léčivých vod ve své publikaci z roku 1601 zaznamenal jelenohorský 
lékař Caspar Schwenckfeld, ale obci, která žila ve stínu nedalekých lázní Stary 
Zdrój (v současnosti součást Valbřichu), to slávu nepřineslo, až do okamžiku, kdy 
důlní škody vedly ke zmizení vod vyskytujících se ve Starém Zdroji, což přispělo k 
popularizaci Szczawna. Z osady se tehdy staly módní lázně a jejich sláva začala 

přitahovat různé známé osobnosti, z nichž je třeba zmínit např. spisovatele Karla 
Maye, básníka Zygmunta Krasińského nebo hudebníka Henryka Wieniawského. 
Dodnes je vzpomínkou na slavného skladatele a houslistu každoroční Meziná-
rodní festival Henryka Wieniawského konající se v Lázeňském divadle od roku 
1966. Vody vyskytující se ve Szczawně-Zdroji jsou hydrogenuhličitan-sodno-
-vápenato-hořečnaté kyselky pocházející z několika pramenů, např.: „Mieszko“, 
„Dąbrówka“, „Młynarz“ a „Marta“. V 70. letech 20. století bylo provedeno několik 
dalších vrtů v různých hloubkách, které zůstávají jako rezerva pro případ většího 
odběru vody. Spojení klimatických předností s pitnou kúrou způsobuje, že se 
zde léčí především onemocnění horních a dolních cest dýchacích, pohybového 
aparátu a také onemocnění močové a trávicí soustavy.

Punkt Informacji Turystycznej / Turistické informační centrum
al. Wojska Polskiego 4a, 58-310 Szczawno-Zdrój,

tel. +48 74 84 000 73

Zespół Dworzysko w Szczawnie-Zdroju 
/ Komplex Dworzysko v Szczawně-Zdroji
Inicjatorką budowy folwarku była hrabina Ida von Hochberg, żona właściciela 
Książa Hansa Heinricha X. Główny budynek dworu powstał w 1845 roku i swoją 
architekturą nawiązuje do tzw. stylu tyrolskiego, którego elementem charaktery-
stycznym jest łagodny, dwuspadowy dach oraz elewacja ozdobiona drewnianym 
gankiem o niepowtarzalnej ornamentyce. Projekt Idahofu, bo tak do końca II wojny 
światowej nazywał się ten obiekt, wykonał architekt J.F.. Raabe. Obecnie jest to 
ekskluzywny hotel z kawiarnią na parterze. Przy dworze znajduje się restauracja 
Babinicz, słynąca z bardzo dobrej kuchni regionalnej, opierającej się w głównej 
mierze na daniach z dziczyzny. Na gości czekają tutaj trzy sale, w których serwuje 
się potrawy powstające przy wykorzystaniu lokalnych produktów. Część z nich 
pochodzi z własnych hodowli i upraw lub od lokalnych gospodarzy. Ciekawostką 
jest tutaj sala, na której przygotowuje się potrawy na oczach gości (live cooking). 
Można również skorzystać z tutejszej Spiżarni i nabyć produkty regionalne tj.: 
przetwory i zioła, najwyższej jakości mięsa czy sery.

Dworzysko to również miejsce nierozerwalnie związane z miłośnikami hippiki. Za 
restauracją rozciągają się zabudowania malowniczej stadniny, której dominantą 
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jest kryta ujeżdżalnia. Można skorzystać z organizowanych tutaj lekcji nauki jazdy 
lub wziąć udział w obozach jeździeckich. Za stadniną rozpościera się teren Gór 
Wałbrzyskich, które idealnie nadają się do jazdy konnej. W stadninie znajduje 
się również hotel dla koni.

Iniciátorkou výstavby dvora byla Ida von Hochberg, manželka majitele, knížete 
Jana Jindřicha X. Hlavní budova dvora vznikla v roce 1845 a svou architekturou 
navazuje na tzv. tyrolský styl, jehož charakteristickým prvkem je mírná, sedlová 
střecha a průčelí ozdobené dřevěnou verandou s jedinečnými ornamenty. Projekt 
Idahofu, protože tak se tento objekt do konce 2. světové války jmenoval, zhotovil 
architekt J. F. Raabe. V současnosti jde o exkluzivní hotel s kavárnou v přízemí. 
U dvoru se nachází restaurace Babinicz proslulá velmi dobrou regionální kuchyní 
založenou velkou měrou na pokrmech ze zvěřiny. Na hosty tu čekají tři sály, ve 
kterých se servírují pokrmy vznikající s využitím místních produktů. Část z nich 

pochází z vlastních chovů a pěstování nebo od místních zemědělců. Zajímavostí 
je místnost, ve které se připravují pokrmy před očima hostů (live cooking). Využít 
můžete také zdejší Spižírny a zakoupit regionální produkty, tedy zavařeniny a 
bylinky, nejkvalitnější maso nebo sýry.

Dworzysko je také místo nerozlučně spojené s milovníky jezdectví. Za restaurací 
se táhnou budovy malebných stájí, jejichž dominantou je krytá jízdárna. Lze 
využít zde pořádané lekce  jízdy na koni nebo se zapojit do jezdeckých táborů. 
Za stájemi se táhnou Valbřišské hory, které se ideálně hodí pro jízdu na koni. Ve 
stáji se nachází také hotel pro koně.

Dworzysko
Aleja Spacerowa 22

58-310 Szczawno-Zdrój
tel. +48 74 663 32 89
www.dworzysko.pl
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1615 Wieża Anny w Szczawnie-Zdroju 
/ Annina věž v Szczawně-Zdroji
Nazwa wieży nawiązuje do hrabiny Anny von Hochberg. Inicjatorem jej budowy, 
podobnie jak wielu innych obiektów w Szczawnie, był pierwszy lekarz w uzdro-
wisku Samuel August Zemplin i jest obecnie jednym z najstarszych obiektów 
w Szczawnie-Zdroju. Zainstalowany na wieży w roku 1835 zegar informował 
kuracjuszy o zbliżających się porach posiłków i zabiegów. W pobliżu obiektu 
odkryte zostały prasłowiańskie elementy ujęcia wodnego, co świadczyłoby 
o tym, że tutejsze wody lecznicze mają bardzo długą historię. W ostatnich latach 
poddano renowacji obie tarcze zegarów zamontowanych na wieży w XIX wieku 
(1835, 1890). Z Wieży Anny rozbrzmiewa dwukrotnie w ciągu dnia o godzinie 
12.00 i 20.00 jeden z najbardziej popularnych i najbardziej rozpoznawalnych 
utworów Wieniawskiego „Pieśń Polska”, na pamiątkę dwukrotnego (1855 i 1857) 
pobytu w Szczawnie-Zdroju tego wybitnego kompozytora. Z tarasu widokowego 
rozpościera się widok na Park Zdrojowy i uzdrowisko.

Název věže odkazuje na hraběnku Annu von Hochberg. Iniciátorem její výstav-
by, podobně jako mnoha jiných objektů ve Szczawně, byl první lékař v lázních, 
Samuel August Zemplin, a je v současnosti jedním z nejstarších objektů ve 
Szczawně-Zdroji. Hodiny instalované na věži v roce 1835 informovaly lázeňské 
hosty o blížících se časech jídel a procedur. Nedaleko objektu byly objeveny 
praslovanské prvky vodního zdroje, což by svědčilo o tom, že zdejší léčivá voda 
má velice dlouhou historii. V posledních letech se oba ciferníky hodin instalova-
né na věži v 19. století (1835, 1890) dočkaly renovace. Z Anniny věže se dvakrát 
během dne, ve 12:00 a 20:00, rozeznívá jedna z nejoblíbenějších a nejznámějších 
skladeb Wieniawského „Pieśń Polska“, na památku dvojího pobytu (1855 a 1857) 
tohoto předního polského skladatele ve Szczawně-Zdroji. Z vyhlídkové terasy se 
rozprostírá výhled na Lázeňský park a lázně.

Park Zdrojowy i Park Szwedzki w Szczawnie-Zdroju 
/ Lázeňský park a Švédský park ve Szczawně-Zdroji
Park Zdrojowy położony jest na zboczach góry Stróżek przy głównej promena-
dzie, gdzie mieści się m.in. hala spacerowa i Pijalnia Wód Mineralnych. Założenie 
utrzymane jest w stylu parków angielskich. Znajdują się tutaj różne gatunki drzew 
i roślin w tym część sprowadzona z odległych zakątków świata. Do osobliwych 
gatunków należą tu m.in. sosna żółta, klon palmowy czy skrzydłorzech kaukaski. 
W Parku Zdrojowym znajduje się słynna rzeźba psa, który był ukochanym pupilem 
księcia brzeskiego Jerzego II. Jak podaje legenda pies tak bardzo tęsknił za swoim 

panem, że widząc go powracającego z polowania wyskoczył z zamkowego okna 
na dziedziniec i padł martwy u stóp swojego właściciela. Na pamiątkę przyjaciela 
książę zlecił nadwornemu rzeźbiarzowi uwiecznić wizerunek doga w kamieniu. 
W Parku Zdrojowym znajduje się kopia tego pomnika (oryginał znajduje się 
w Muzeum Piastów Śląskich na zamku w Brzegu). W uzdrowisku znajduje się 
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również Park Szwedzki o powierzchni 14 ha. W ostatnich latach Park przeszedł 
rewaloryzację zyskując nowe aleje i miejsca wypoczynku. W pierwszym sektorze 
Parku Szwedzkiego wytyczono ścieżkę edukacyjno-ekologiczną.

Lázeňský park leží na úpatí hory Stróżek u hlavní kolonády, kde se nachází např. 
promenádní hala a picí pavilon. Udržuje si styl anglických parků. Nacházejí se tu 
různé druhy stromů a rostlin, část z nich byla dovezena ze vzdálených koutů světa. 
Mezi zvláštní druhy zde patří např. borovice těžká, javor dlanitolistý nebo lapina 
jasanolistá. V Lázeňském parku se nachází slavná socha psa, který byl milovaným 
mazlíčkem břežského knížete Jiřího II. Jak uvádí legenda, pes tak moc tesknil 
po svém pánovi, že když ho viděl vracet se z lovu, vyskočil z hradního okna na 
nádvoří a padl mrtvý k nohám svého majitele. Na památku přítele kníže zadal 
dvorskému sochaři zvěčnění podoby psa v kameni. V Lázeňském parku se nachází 
kopie tohoto pomníku (originál najdeme v Muzeu slezských Piastovců na zámku 
v Břehu). V lázních se nachází také Švédský park s rozlohou 14 ha. V posledních 
letech park prošel revitalizací, při níž získal nové cestičky a odpočívadla. V prvním 
sektoru Švédského parku byla vytyčena ekologická naučná stezka.

Słoneczna Polana w Szczawnie-Zdroju 
/ Słoneczna Polana ve Szczawně-Zdroji
Rekreacyjne centrum uzdrowiska przeznaczone dla wszystkich miłośników 
aktywnego spędzania czasu. Na odwiedzających czekają tutaj m.in. ściana wspi-
naczkowa, siłownia terenowa oraz duży plac zabaw. Wizytówką Słonecznej Polany 
jest profesjonalny tor rowerowy four cross w Szczawnie-Zdroju . Tor jest dostępny 
dla każdego kto posiada rower górski i... stalowe nerwy.

Rekreační centrum lázní je určeno pro všechny milovníky aktivního trávení 
času. Na návštěvníky tu čeká mj. lezecká stěna, venkovní fitness a velké dětské 
hřiště. Vizitkou Słoneczné Polany je profesionální cyklistická dráha four cross 
ve Szczawně-Zdroji. Dráha je k dispozici každému, kdo má horské kolo a... 
ocelové nervy.

Wieża widokowa na Chełmcu / Rozhledna na Chełmci
Chełmiec (851 m n.p.m.) to drugi co do wysokości szczyt Gór Wałbrzyskich. 
Z inicjatywy Wałbrzyskiego Towarzystwa Górskiego WGV na szczycie Chełmca 
zbudowano w 1888 roku 22-metrową, kamienną wieżę widokową. Budowę 
sfinansowała rodzina Hochbergów i swym wyglądem miała nawiązywać do 
zamkowej ruiny. Obecnie na wieży trwają prace renowacyjne, mające przywró-
cić jej dawną funkcję widokową. Obok znajduje się Radiotelewizyjny Ośrodek 
Nadawczy Chełmiec oraz imponujący maszt telekomunikacyjny o wysokości 69 
m, a poniżej szczytu zagospodarowane miejsce odpoczynku i 45-metrowy, nocą 
iluminowany krzyż milenijny.

Chełmiec, (851 m n. m.), je druhý nejvyšší vrchol Valbřišských hor. Z iniciativy 
Valbřišského horského sdružení WGV byla na vrcholu Chełmce v roce 1888 
postavena 22metrová kamenná rozhledna. Stavbu financoval rod Hochber-
gů a svým vzhledem měla napodobovat zříceninu hradu. V současnosti se 
rozhledna opravuje a má ji být navrácena dřívější vyhlídková funkce. Vedle se 
nachází Radiotelevizní vysílač Chełmiec a impozantní telekomunikační stožár 
s výškou 69 m, pod vrcholem udržované odpočívadlo a 45metrový, v noci 
osvětlený kříž milénia.

Pałac Struga / Zámek Struga
Zespół pałacowo-parkowy we wsi Struga na północ od Szczawna-Zdroju. Czte-
roskrzydłowy pałac wzniesiono ok. 1565 roku jako dwór obronny dla Abrahama 
von Czettritz na miejscu wcześniejszej warowni.

Komplex zámku a parku ve ves-
nici Struga leží severně od Szcza-
wna-Zdroje. Čtyřkřídlý zámek byl 
vystaven kolem roku 1565 jako 
obranný dvorec pro Abrahama 
von Czettritz na místě dřívější 
tvrze.
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20 Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój w Wałbrzychu 
/ Centrum aktivního odpočinku Aqua Zdrój ve Valbřichu
Nowoczesny obiekt sportowy w Wałbrzychu, na który składa się m.in.: zespół 
basenów, hala widowiskowo- sportowa, zespół obiektów fitness oraz SPA. Poza 
tym znajdują się tutaj dwa boiska treningowe z oświetleniem oraz hotel tury-
styczny. Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna przeznaczona jest zarówno dla 
osób pływających wyczynowo i rekreacyjnie w basenie sportowym, jak i osób 
poszukujących zabawy i relaksu w zjeżdżalniach rurowych czy basenie rekreacyj-
nym, wyposażonym w liczne atrakcje wodne. Basen sportowy o długości 25m 
i szerokości 16m oraz stałej głębokości 2m. Posiada 6 torów plus dwa skrajne. Jest 
oznakowany i wyposażony zgodnie z przepisami FINA, co umożliwia organizację 
zawodów pływackich o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wyposażenie 
basenu rekreacyjnego umożliwia prowadzanie ćwiczeń rehabilitacyjnych i zdro-
wotno-rekreacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Obok basenu re-
kreacyjnego znajdują się również dwie sześcioosobowe wanny bąbelkowe jacuzzi.

Moderní sportovní objekt ve Valbřichu, který tvoří komplex bazénů, sportovní 
a kulturní hala, komplex fitness objektů a wellness. Kromě toho se tu nacházejí 
dvě osvětlená tréninková hřiště a turistická ubytovna. Krytá sportovně rekre-
ační plovárna je určena jak pro sportovní, tak i rekreační plavce ve sportovním 
bazénu, ale i pro lidi hledající zábavu a relaxaci na krytých tobogánech nebo 
v rekreačním bazénu vybaveném početnými vodními atrakcemi. Sportovní 
bazén má délku 25 m, šířku 16 m a stálou hloubku 2 m. Má 6 drah plus dvě 
krajní. Je značen a vybaven v souladu s předpisy FINA, což umožňuje pořádání 
plaveckých závodů na národní i mezinárodní úrovni. Vybavení rekreačního 
bazénu umožňuje starším a hendikepovaným lidem provádět rehabilitační 
a zdravotně-rekreační cvičení. Vedle rekreačního bazénu se nachází také dvě 
vířivky jacuzzi pro šest osob.

Aqua Zdrój 
ul. Ratuszowa 6

58-304 Wałbrzych
tel. +48 539 973 855

czynne codziennie od 6 do 22 / otevřeno každý den od 6 do 22
www.aqua-zdroj.pl
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21 Aqua Zdrój w Wałbrzychu / Aqua Zdrój ve Valbřichu
Na najmłodszych w Aqua Zdroju czekają m.in.: brodzik o powierzchni ok. 28 m2 
i głębokości 30 cm z mini zjeżdżalnią, jeżykiem, kaskada wodna i strumyk oraz 
plaża z leżakami. Jedną z największych atrakcji parku wodnego są z pewnością 
trzy rurowe zjeżdżalnie wodne, w tym dwie klasyczne o długości 100 m i 60 m 
oraz jedna tzw. turbo slide o krótkim i stromym biegu długości 60m.

Na ty nejmenší čeká v Aqua Zdroji např. brouzdaliště s rozlohou asi 28 m2 a s 
hloubkou 30 cm s mini skluzavkou a fontánkou, vodní kaskáda a potůček a pláž 
s lehátky. Jednou z největších atrakcí aquaparku jsou určitě tři tobogány, z toho 
dva klasické s délkou 100 m a 60 m a jeden tzv. turbo slide s krátkým a strmým 
průběhem s délkou 60 m.

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu 
/ Centrum vědy a umění Stara Kopalnia ve Valbřichu
Stara Kopalnia - Centrum Nauki 
i Sztuki, to wyjątkowa w skali 
europejskiej instytucja kultury 
i atrakcja turystyczna, w ramach 
której działa Muzeum Przemy-
słu i Techniki, Centrum Ceramiki 
Unikatowej oraz Galeria Sztuki 
Współczesnej. Mieści się w histo-
rycznym, zabytkowym komplek-
sie zabudowy dawnej kopalni wę-
gla kamiennego „Julia” i obejmuje 
aż 17 unikatowych budynków 
wpisanych do rejestru zabyt-
ków. Większość z nich zostało 
wybudowana pomiędzy 1867 r. 
a 1924 r. , architektura dawnej 
kopalni oraz jej zbiory wyraźnie 
ilustrują przemiany zachodzące 
w technice i technologii pracy za-
kładu górniczego. Turyści w oto-

czeniu hałd i zieleni mają możliwość bezpośredniego obcowania z dziełami 
techniki i architekturą przemysłową, obrazującymi postęp w rozwoju techniki 
wydobywczej na przestrzeni przeszło 150 lat. Stara Kopalnia, dawna kopalnia 
„Fuchs” / „Julia”/ „Biały Kamień” / Thorez”, bo historycznie różne nosiła nazwy, 
jest ostatnią zachowaną kompletną kopalnią wałbrzyską, symbolem i pamiątką 
po wałbrzyskim zagłębiu węglowym, zlikwidowanym na przełomie XX i XXI w.

Stara Kopalnia - Centrum vědy a umění je v evropském měřítku výjimečná kulturní 
instituce a turistická atrakce, v jejímž rámci působí Muzeum průmyslu a techniky, 
Centrum unikátní keramiky a Galerie současného umění. Sídlí v historickém, 
památkově chráněném komplexu budov bývalého černouhelného dolu „Julia“ a 
zahrnuje 17 unikátních budov zapsaných na seznam památek. Většina z nich byla 
postavena mezi lety 1867 a 1924, architektura bývalého dolu a zdejší sbírky jasně 
ilustrují proměny, jaké nastaly v technice a technologii práce hornického podniku. 
Turisté obklopení haldami a zelení mají možnost pobývat v přímém kontaktu 
s díly techniky a architektury ilustrujícími pokrok v rozvoji těžební techniky za 
uplynulých 150 let. Stara Kopalnia, bývalý důl „Fuchs“ / „Julia“ / „Biały Kamień“ / 
„Thorez“, protože v minulosti nesl různé názvy, je poslední kompletně dochovaný 
valbřišský důl, symbol a vzpomínka na Valbřišský uhelný revír, zlikvidovaný na 
přelomu 20. a 21. stol.
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Wałbrzyskie Zagłębie Węglowe położone jest w charakterystycznym obniżeniu 
(niecka) tzw. depresji śródsudeckiej. W okresie górnego karbonu (ok. 300 mln lat 
temu) panował tutaj klimat gorący i wilgotny, a występująca tutaj roślinność z cza-
sem została przetransportowana na dno niecki, gdzie następowało jej zamulanie. 
Następnie obszar ten pokryły osady piasków i mułów, które w kolejnych okresach 
ulegały przeobrażeniu, a zalegające w nich osady z okresu karbonu zaczęły prze-
kształcać się w węgiel kamienny. Późniejsze okresy wulkaniczne oraz ruchy górotworu 
spowodowały, że cały obszar złóż węgla został pofałdowany i poprzesuwany wzdłuż 
uskoków. Właśnie dlatego pokłady węglowe występują tutaj w trudno dostępnych, 
cienkich pasmach o miąższości nie przekraczającej 2,5 m. Początkowo wydobywano 
tutaj węgiel poprzez drążenie sztolni w zboczu góry, jednak wraz z rozwojem metod 
górniczych zaczęto eksploatować złoża metodą głębinową. Na te potrzeby powstały 
murowane wieże wyciągowe, których kształt i elementy dekoracyjne nawiązują 
do baszt obronnych. Z czasem dobudowano do nich stalowe wieże wyciągowe, 
przy których powstały budynki z maszynami wyciągowymi. Początkowo były to 
maszyny na parę, które w 1914 roku zastąpiono zachowanymi do dnia dzisiejszego 
maszynami elektrycznymi.

Valbřišský uhelný revír leží v charakteristické sníženině (pánvi), tzv. středosudetské 
depresi. V období svrchního karbonu (asi před 300 mil. lety) tady panovalo horké a 
vlhké klima a zdejší vegetace byla v průběhu času přepravována na dno pánve, kde 
následovalo ukládání sedimentu. Následně tuto oblast překryly usazeniny písků a 
bahen, které se v dalších obdobích proměňovaly a sedimenty v nich ležící z období 
karbonu se začaly přetvářet v černé uhlí. Pozdější vulkanické období a horotvorné 
pohyby způsobily, že se celá oblast ložisek uhlí zvlnila a přesouvala podél zlomů. Právě 
proto se zde uhelné sloje vyskytují v těžko dostupných, tenkých pásmech s mocností 
nepřekračující 2,5 m. Zpočátku se tady uhlí těžilo ražením štol v úbočí hory, ale s roz-
vojem hornických metod se začalo s dobýváním ložiska hlubinnou metodou. Pro tyto 
potřeby vznikly zděné těžní věže, které svým tvarem a dekorativními prvky navazují 
na obranné bašty. Časem k nim byly přistavěny ocelové těžní věže, u kterých vznikly 
stavby s těžními stroji. Z počátku se jednalo o parní stroje, v roce 1914 je nahradily 
dodnes používané elektrické stroje.

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia  
/ Centrum vědy a umění Stara Kopalnia

ul. Piotra Wysockiego 29
58-304 Wałbrzych

tel. +48 74 667 09 70
www.starakopalnia.pl

Wieża widokowa w Starej Kopalni 
/ Rozhledna ve Staré Kopalni
Stalowo-betonowa, przeszklona, 24 metrowa wieża widokowa, nawiązuje w swej 
formie do dawnej kopalnianej chłodni kominowej. Z platformy widokowej roz-
pościera się widok na historyczny zespół urbanistyczno - przemysłowy dawnej 
kopalni węgla kamiennego Julia, oraz na Góry Wałbrzyskie Sudetów Środkowych.

Ocelovo-betonová, prosklená 24metrová rozhledna svým tvarem navazuje na 
staré důlní chladicí věže. Z vyhlídkové plošiny se rozprostírá výhled na historic-
ký urbanisticko-průmyslový komplex bývalého černouhelného dolu Julia a na 
Valbřišské hory Orlické oblasti.

Zwiedzanie Starej Kopalni odbywa się z przewodnikiem. Indywidualnie można 
odwiedzić dostępne wystawy w Galerii Sztuki i Centrum Ceramiki Unikatowej. 
Większość z nich jest dostępna nieodpłatnie. Cały obiekt jest przystosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada bezpłatny parking na 300 miejsc, kawiarnię 
oraz pokoje gościnne.

Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia
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24 Zajęcia edukacyjne w Starej Kopalni w Wałbrzychu  
/ Keramické workshopy prohlídka Staré Kopalni
Stara Kopalnia prowadzi również działalność edukacyjną, z której korzystają 
uczniowie z całego regionu. W ofercie znajdują się zajęcia muzealne, warsztaty 
ceramiczne oraz gry terenowe. Część zajęć została przygotowana w oparciu 
o aktualną podstawę programową kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Z roku na rok oferta edukacyjna rozwija się i cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. 

W ofercie są również przyjęcia urodzinowe dla 
najmłodszych w Centrum Ceramiki Unikatowej. 

Stara Kopalnia se rovněž věnuje vzdělávací čin-
nosti, čehož využívají žáci z celého regionu. Nabízí 
muzejní lekce, keramické workshopy a terénní 
hry. Část lekcí byla připravena na základě aktuál-
ních osnov všeobecného vzdělávání Ministerstva 
národního vzdělávání. Z roku na rok se vzdělávací 
nabídka rozvíjí a těší se čím dál většímu zájmu. 

V nabídce nechybí ani narozeninové oslavy pro nejmladší v Centru unikátní 
keramiky.

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
/ Centrum vědy a umění Stara Kopalnia

ul. Piotra Wysockiego 29
tel. +48 74 667 09 12

edukacja@starakopalnia.pl
ceramika@starakopalnia.pl

Wałbrzych / Valbřich
Liczący ponad 100 tys. mieszkańców Wałbrzych, to jedno z największych miast 
w województwie dolnośląskim, które pod względem powierzchni należy do miast 
rozległych wytyczając swoje granice wokół śródgórskiej Kotliny Wałbrzyskiej oraz 
okolicznych wzniesień. Z geograficznego punktu widzenia miasto położone jest 
w centralnej części Sudetów Środkowych na terenie Gór Wałbrzyskich i Pogórza 
Wałbrzyskiego. Najwyżej położonym punktem miasta jest wierzchołek Borowej 
(853 m n.p.m.), będący również najwyższym wzniesieniem Gór Wałbrzyskich. Przez 
miasto przepływa rzeka Pełcznica. Charakterystyczne ukształtowanie terenu wokół 
miasta sprawia, że panują tutaj specyficzne warunki klimatyczne, które należą 

do gatunków oceanicznych. Objawia się to szczególnie w dużych wahaniach 
temperatur i ciśnienia pomiędzy dniem a nocą oraz sporą ilością dni deszczowych.

Po raz pierwszy na kartach historii Wałbrzych pojawia się w 1305 roku w do-
kumentach biskupa wrocławskiego. W kolejnych latach osada, określana jako 
Waldenburg (Waldenberc) należała do zamku Nowy Dwór i wchodziła w skład 
księstwa świdnicko–jaworskiego. Jak podają przekazy książę Bolko II nadał w 1366 
roku tutejszym poddanym prawa górnicze (rudy srebra i ołowiu), co miało być 
początkiem górniczej historii miasta. Po raz pierwszy informacja o kopalni węgla 
w okolicy pochodzi jednak z 1561 roku i dotyczy kopalni na Białym Kamieniu. 
Zanim jednak górnictwo stało się główną gałęzią przemysłu w okolicy, Wałbrzych 
stanowił znaczący ośrodek produkcji i handlu płótnem lnianym. Na początku XV 
wieku osada należała do rodziny Schoff i pomiędzy rokiem 1400-1426 otrzymała 
prawa miejskie. Przez stulecia było to pozbawione murów obronnych małe mia-
sto, stanowiące zaplecze gospodarcze dla zamku Nowy Dwór, gdzie urzędowali 
właściciele majątku. Ze względu na swój drugorzędny charakter Wałbrzych często 
przechodził z rąk do rąk, będąc własnością różnych śląskich rodów. Najdłużej 
Wałbrzych pozostawał w majątku rodziny Czettritzów, którzy po pożarze zamku 
Nowy Dwór przenieśli się do miasta, gdzie wybudowali nową rezydencję. Wojna 
trzydziestoletnia i następujące po niej kataklizmy na długi czas wstrzymały rozwój 
w mieście. W 1738 roku Abraham von Czettritz sprzedał miasto hrabiemu Rzeszy 
Konradowi Ernstowi Maximilianowi von Hochbergowi z Książa, który przyłączył 
je do swoich rozległych posiadłości. Po wojnach napoleońskich miasto uzyskało 
własny samorząd, stając się tym samym niezależną jednostką. W XIX wieku miasto 
przeszło wzmożony proces industrializacji, m.in. powstały: fabryka porcelany, od-
lewnia żelaza oraz kolejne kopalnie węgla kamiennego i koksownie. W przeciągu 
kilkunastu lat Wałbrzych kilkukrotnie podwoił liczbę swoich mieszkańców i stał się 
głównym ośrodkiem przemysłu górniczego na Dolnym Śląsku. Doprowadzenie linii 
kolejowej ze Świebodzic w 1853 roku i późniejsze przedłużenie jej do Jeleniej Góry 
i Saksonii wpłynęło na zwiększenie rynków zbytu węgla. Położone w oddaleniu 
od głównych frontów miasto nie ucierpiało podczas działań wojennych i już po 
1945 roku kontynuowano tu prace przemysłowe. Szybko rozwijające się miasto 
uzyskało w 1975 roku status województwa, stając się drugim pod względem liczby 
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mieszkańców miastem Dolnego Śląska (na przełomie lat 80. i 90. Wałbrzych liczył 
140 tys. mieszkańców). W czasach największego wydobycia w mieście funkcjono-
wały trzy kopalnie: Thorez (Julia), Wałbrzych i Victoria, w skład których wchodziły 
zakłady koksownicze i inne zakłady przetwórcze. W wyniku restrukturyzacji w la-
tach 90 eksploatacja węgla kamiennego w rejonie Wałbrzycha została wstrzymana. 
Ostatni wózek z kopalni Julia opuścił kopalnię w 1996 roku. W tym też roku miasto 
przestało być stolicą województwa, stając się od 1 stycznia 1999 roku częścią 
województwa dolnośląskiego. Tradycyjny przemysł zastąpiono fabryką Toyoty 
i wielkim centrum motoryzacyjnym. Zakłady tej branży zlokalizowano w strefie 
ekonomicznej zaliczanej do najlepszych lokalizacji inwestycyjnych na świecie. 
Ostatnie lata to okres intensywnej modernizacji całego Wałbrzycha praktycznie 
we wszystkich dziedzinach życia. Symbolem spektakularnej metamorfozy jest 
budowa obwodnicy, największej powojennej inwestycji w Wałbrzychu. 

Dawny, przemysłowy stereotyp Wałbrzycha wypiera nowoczesne, sprawnie 
funkcjonujące miasto, wspaniałe zabytki, kultura i rekreacja. Wałbrzych to dwa 
teatry i filharmonia. 50 kilometrów malowniczych szlaków turystycznych. 170 
kilometrów tras rowerowych dla miłośników rekreacji i kolarzy górskich ścigają-
cych się na zawodach najwyższej rangi. Wreszcie długa tradycja uprawiania jazdy 
konnej i znakomite warunki dla off roadu. 

Valbřich je s více než 100 tis. obyvatel jedním z největších měst v Dolnoslezském 
vojvodství, a z hlediska rozlohy patří k rozlehlým městům. Své hranice si vytyčilo 
kolem Valbřišské kotliny mezi horami a okolními kopci. Z geografického hlediska 
město leží v centrální části Orlické oblasti, na území Valbřišských hor a Valbřiš-
ského podhůří. Nejvýše položený bod města je vrcholek Borowá (853 m n. m.), 
což je zároveň nejvyšší vrchol Valbřišských hor. Městem protéká řeka Pełcznica. 
Pro charakteristický reliéf oblasti kolem města zde panují specifické klimatické 
podmínky, které patří k oceánským druhům. Projevuje se to především velkým 
kolísáním teplot a tlaku mezi dnem a nocí a značným počtem deštivých dní.

Poprvé se Valbřich na stránkách historie objevil v roce 1305 v listinách vra-
tislavského biskupa. Během dalších let osada označovaná jako Waldenburg 
(Waldenberc) patřila k hradu Nowy Dwór a byla součástí svídnicko-javorského 
knížectví. Podle pramenů udělil kníže Boleslav II. v roce 1366 zdejším poddaným 
horní právo (stříbrné a olověné rudy), což mělo být počátkem hornické historie 
města. První informace o uhelném dole v okolí ale pocházejí z roku 1561 a týkají 
se dolu na Białém Kamieni. Ovšem než se z hornictví stalo hlavní průmyslové 
odvětví regionu, představoval Valbřich významné středisko výroby a obchodu 
se lněným plátnem. Na začátku 15. století osada patřila rodu Schoff a mezi lety 
1400-1426 získala městská práva. Celá staletí šlo o malé město bez městských 
hradeb, tvořící hospodářské zázemí hradu Nowy Dwór, kde úřadovali majitelé 
panství. S ohledem na svůj druhořadý charakter Valbřich často přecházel z ruky 
do ruky, když byl majetkem různých slezských rodů. Nejdéle Valbřich zůstal v 
rukou rodu Czettritzů, kteří po požáru hradu Nowy Dwór přesídlili do města, kde 
si postavili novou rezidenci. Třicetiletá válka a pohromy po ní následující rozvoj 
města nadlouho zastavily. V roce 1738 Abraham von Czettritz prodal město 
říšskému hraběti Konrádovi Arnoštovi Maxmiliánovi von Hochbergovi z Książe, 
který ho připojil ke svým rozsáhlým državám. 

Po napoleonských válkách město získalo vlastní samosprávu a stalo se tak nezá-
vislou jednotkou. V 19. století město prošlo intenzivním procesem industrializace, 
vznikla zde např. porcelánka, slévárna železa a další černouhelné doly a koksovny. 
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V průběhu několika let Valbřich několikrát zdvojnásobil počet svých obyvatel a 
stal se hlavním střediskem hornického průmyslu v Dolním Slezsku. Přivedení 
železnice ze Świebodzic v roce 1853 a její pozdější prodloužení do Jelení Hory 
a Saska přispělo k rozšíření odbytišť uhlí. Město ležící daleko od hlavních front 
během válečných operací neutrpělo a těsně po roce 1945 se zde pokračovalo v 
průmyslové práci. Rychle se rozvíjející město získalo v roce 1975 status vojvodství, 
když se z něj stalo z hlediska počtu obyvatel druhé největší město Dolního Slezska 
(na přelomu 80. a 90. let měl Valbřich 140 tis. obyvatel). V době největší těžby byly 
ve městě v provozu tři doly: Thorez (Julia), Wałbrzych a Victoria, jejichž součástí 
byly koksovny a jiné zpracovatelské závody. V důsledku restrukturalizace v 90. 
letech byla těžba černého uhlí v regionu Valbřichu zastavena. Poslední vozík opustil 
důl Julia v roce 1996. V tomto roce město také přestalo být centrem vojvodství a 
od 1. ledna 1999 se stalo součástí Dolnoslezského vojvodství. Tradiční průmysl 
nahradila továrna Toyoty a velké motoristické centrum. Podniky tohoto odvětví 
se nacházejí v průmyslové zóně řazené mezi nejlepší investiční lokality na světě. 
Poslední léta se stala obdobím intenzivní modernizace celého Valbřichu prakticky 
ve všech oblastech života. Symbolem fantastické proměny je stavba obchvatu, 
největší poválečné investice ve Valbřichu. 

Bývalý průmyslový stereotyp Valbřichu vytlačuje moderní, dobře fungující město, 
úžasné památky, kultura a rekreace. Valbřich to jsou dvě divadla a filharmonie. 50 
kilometrů malebných turistických stezek. 170 kilometrů cyklostezek pro milovníky 
rekreace a horské cyklisty sjíždějící se sem na závody na nejvyšší úrovni. A nakonec 
dlouhá tradice jízdy na koni a skvělé podmínky pro offroad. 

Punkt Informacji Turystycznej / Turistické informační centrum
Rynek 9, 58-300 Wałbrzych, tel. + 48 74 66 66 068

Muzeum Porcelany / Muzeum porcelánu
Jeden z najciekawszych obiektów muzealnych w regionie. We wnętrzach kla-
sycystycznej XIX-wiecznej mieszczańskiej rezydencji prezentowane są przede 
wszystkim niezwykle bogate zbiory historycznej porcelany śląskiej i europejskiej, 
polskiej ceramiki lat 50.i 60. XX wieku, a także malarstwa i rzemiosła artystycznego. 
Obiekt jest siedzibą muzeum nieprzerwanie od 1926 roku, kiedy został odku-
piony przez władze miasta od dotychczasowych właścicieli – rodziny Albertich, 
wałbrzyskich kupców i przemysłowców. Od 2015 roku dotychczasowe muzeum 
regionalne działa jako Muzeum Porcelany, prezentując drugą – po przemyśle 

wydobywczym – najważniejszą cześć historii miasta. Oprócz samych eksponatów 
„białego złota” wyselekcjonowanych spośród liczącej ponad 10 tysięcy obiektów 
kolekcji muzealnej, na uwagę zasługuje również sam wystrój części pomieszczeń, 
odtwarzający wygląd mieszczańskiej rezydencji z końca XIX wieku.

Jeden z nejzajímavějších muzejních objektů v regionu. Uvnitř klasicistní měš-
ťanské rezidence z 19. století jsou prezentovány především nesmírně bohaté 
sbírky historického slezského a evropského porcelánu a polské keramiky 50. a 
60. let 20. století, a také malířství a uměleckého řemesla. Objekt je sídlem muzea 
nepřetržitě od roku 1926, kdy byl odkoupen vedením města od dosavadních 
majitelů - rodiny Albertichovy, valbřišských kupců a průmyslníků. Od roku 2015 
funguje dosavadní regionální muzeum jako Muzeum porcelánu, které prezen-
tuje druhou - po těžebním průmyslu - nejdůležitější část historie města. Kromě 
samotných exponátů „bílého zlata“ vybraných z muzejních fondů čítajících více 
než 10 tisíc objektů si pozornost zaslouží také vybavení části místnosti odrážející 
vzhled měšťanské rezidence z konce 19. století.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu / Muzeum porcelánu ve Valbřichu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych

tel. +48 74 664 60 31
www.muzeum.walbrzych.pl

Wałbrzyska porcelana
Historia wałbrzyskiej porcelany sięga roku 1831, kiedy pochodzący z Turyngii malarz 
porcelany Carl Krister wykupił dwie niewielkie fabryczki wyrobów kamionkowych 
i przekształcił je w manufakturę porcelany Krister Porzellan Manufaktur. Krister dzięki 
produkcji niedrogiej porcelany na masową skalę, skierowanej przede wszystkim do 
coraz liczniejszej grupy mieszczaństwa, a później także robotników, osiągnął w krót-
kim czasie sukces rynkowy i stał się jednym z największych producentów porcelany 
na rynku niemieckim. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku firma została 
przemianowana na Zakłady Porcelany Stołowej „Krzysztof” i od 1953 roku posługiwała 
się znakiem towarowym „Wawel”. Fabryka została sprywatyzowana po roku 1989 
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i funkcjonuje do dziś. Nie mniejsze znaczenie w historii wałbrzyskiej porcelany miała 
założona w 1845 r. w podwałbrzyskiej miejscowości Altwasser (obecnie dzielnica 
Stary Zdrój) fabryka Carla Tielscha. Sukces tego przedsiębiorcy również opierał się na 
produkcji niedrogiej porcelany dostępnej dla możliwie najszerszego kręgu odbiorców. 
Po roku 1945 fabryka działała pod nazwą Zakłady Porcelany „Wałbrzych”. Firma 
ogłosiła upadłość na początku XXI w. Oprócz dwóch powyższych dużych fabryk 
w Wałbrzychu i okolicy działało przed rokiem 1945 szereg mniejszych zakładów 
produkujących porcelanę, spośród których na uwagę zasługują fabryki H. Ohme 
i F. Prause w dzisiejszej dzielnicy Szczawienko oraz J. Schachtela w Jedlinie Zdroju.

Valbřišský porcelán
Historie valbřišského porcelánu sahá do roku 1831, kdy malíř porcelánu Carl Krister 
pocházející z Durynska zakoupil dvě malé továrničky na kameninové výrobky a 
proměnil je v porcelánovou manufakturu Krister Porzellan Manufaktur. Krister 
díky výrobě nepříliš drahého porcelánu v masovém měřítku, cílícího především na 
čím dál početnější skupiny měšťanstva a později také dělníků, dosáhl brzy tržního 
úspěchu a stal se jedním z největších producentů porcelánu na německém trhu. 
Po ukončení válečných operací v roce 1945 se firma přejmenovala na Závody stol-
ního porcelánu „Krzysztof“ a od roku 1953 používala obchodní známku „Wawel“. 
Továrna byla po roce 1989 zprivatizována a je v provozu dodnes. Stejnou roli v 
historii valbřišského porcelánu sehrála továrna Carla Tielsche založená v roce 
1845 a lokalizovaná ve vsi nedaleko Valbřichu, Altwasser (v současnosti městská 
část Stary Zdrój). I úspěch tohoto podnikatele se opíral o výrobu levného porcelánu 
dostupného pro co nejširší okruh odběratelů. Po roce 1945 továrna fungovala pod 
názvem Porcelánové závody „Wałbrzych“. Na začátku 21. století firma skončila v 
konkurzu. Kromě dvou výše uvedených velkých továren ve Valbřichu a okolí před 
rokem 1945 působila celá řada menších podniků vyrábějících porcelán, z nichž si 
pozornost zaslouží továrny H. Ohma a F. Prause v dnešní městské části Szczawienko 
a J. Schachtela v Jedlině Zdroji.

Pałac Albertich (Muzeum Porcelany) 
/ Palác Albertich (Muzeum porcelánu)
Klasycystyczna rezydencja mieszczańska wzniesiona w roku 1801 wg proj. L. 
Niederräkera. Budynek założony jest na planie litery U z otwartym dziedzińcem. 
Od 1834 roku własność rodziny fabrykantów i przemysłowców Albertich, od 
nazwiska których budynek otrzymał swą nazwę (przed 1945 r. – Alberti-Haus, 
później niekiedy mylnie tłumaczone jako Pałac Albertich). Rodzina Albertich 
zasłynęła m.in. uruchomieniem pierwszej w regionie tkalni mechanicznej. We 
wnętrzu znajduje się wałbrzyskie Muzeum Porcelany.

Klasicistní měšťanská rezidence postavená v roce 1801 podle proj. L. Niederrä-
kera. Budova se rozprostírá na půdorysu písmene U s otevřeným nádvořím. Od 
roku 1834 šlo o majetek rodiny továrníků a průmyslníků Albertichů, od jejichž 
příjmení budova získala svůj název (před rokem 1945 - Alberti-Haus, později 
nesprávně přeloženo jako Palác Albertich). Rodina Albertichů se proslavila mimo 
jiné spuštěním první mechanické tkalcovny v regionu. Uvnitř se nachází valbřišské 
Muzeum porcelánu.

Muzeum Porcelany warsztaty 
/ Muzeum porcelánu – workshopy
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu posiada bogatą ofertę edukacyjną skierowaną 
do najmłodszych i nieco starszych gości placówki. Prowadzone są przede wszyst-
kim warsztaty związane z wytwarzaniem i dekorowaniem ceramiki, a także szereg 
innych zajęć kreatywnych. Istnieje również możliwość zorganizowania urodzin 
oraz innych imprez okolicznościowych.

Muzeum porcelánu ve Valbřichu disponuje bohatou vzdělávací nabídkou zacílenou 
na nejmladší i o něco starší návštěvníky instituce. Probíhají zde především workshopy 
spojené s výrobou a zdobením keramiky a také celá řada dalších kreativních lekcí. 
Rovněž existuje možnost pořádání narozeninových oslav a jiných akcí.

Pełna oferta zajęć edukacyjnych w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
/ Úplná nabídka vzdělávacích lekcí v Muzeu porcelánu ve Valbřichu

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 664 60 30 wew./kl. 30

www.muzeum.walbrzych.pl
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Pałac Czettritzów w Wałbrzychu 
/ Czettritzovský palác ve Valbřichu
Rozległa rezydencja Czettritzów z pocz. XVII wieku wzniesiona na gruzach wcze-
śniejszego dworu. W kolejnym stuleciu nowi właściciele (rodzina Hochbergów) 
zlecili przebudowę, dzięki której pałac zyskał m.in. cylindryczną wieżę, a wejście 
ozdobiono rodowym herbem. Ostatnie zmiany w całym obiekcie nastąpiły pod 
koniec XIX wieku, kiedy dobudowano do niego kolejne budynki nawiązujące 
wyglądem do stylu renesansowego. Obecnie mieści się tutaj Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa. Przed budynkiem rzeźba upamiętniająca księżną Daisy von Pless.

Rozlehlá rezidence Czettritzů ze zač. 17. století vystavěná na troskách dřívějšího 
dvorce. V dalších stoletích noví majitelé (rod Hochbergů) zadali přestavbu, díky 
níž palác získal např. válcovitou věž a vstup ozdobil rodový erb. Poslední změny 
na celém objektu proběhly na konci 19. století, kdy k němu byly přistavěny 
další budovy odkazující svým vzhledem na renesanční sloh. V současnosti zde 
sídlí Státní vyšší odborná škola. Před budovou stojí socha připomínající kněžnu 
Daisy von Pless.

Kościół ewangelicki Zbawiciela w Wałbrzychu 
/ Evangelický kostel Spasitele ve Valbřichu
Klasycystyczny kościół ewangelicki wzniesiony w latach 1785-1788 na miejscu 
wcześniejszej świątyni. Autorem wałbrzyskiego kościoła ewangelickiego był słynny 
architekt Carl Gotthard Langhans, który jest autorem m.in. Bramy Brandenbur-
skiej w Berlinie. Świątynia założona jest na rzucie prostokąta z dostawioną od 
zachodu wieżą, nakrytą spiczastym hełmem. Salowe wnętrze kościoła przykrywa 
sklepienie pseudokopułowe, podtrzymywane na kolumnach zwieńczonych 
jońskimi kapitelami. Na uwagę zasługują również, obiegające całą świątynie, 
dwie kondygnacje empor oraz jednorodne wyposażenie pochodzące z okresu 
fundacji. Podczas remontu wieży w 2000 roku w metalowej kuli wieńczącej wieżę 
odkryto historyczne dokumenty dotyczące budowy kościoła.

Klasicistní evangelický kostel vystavený v letech 1785-1788 na místě dřívějšího 
chrámu. Autorem valbřišského evangelického kostela byl slavný architekt Carl 
Gotthard Langhans, který je např. autorem Braniborské brány v Berlíně. Chrám 
má půdorys obdélníku a na západě přistavěnou věž zakončenou špičatou hel-

micí. Halový interiér kostela přikrývá pseudo kopulovitá klenba podepřená na 
sloupech zakončených iónskými hlavicemi. Pozornost si také zaslouží dvě podlaží 
empor obíhající celou svatyni a sourodé vybavení pocházející z období založení. 
Během opravy věže v roce 2000 se v kovové kouli zakončující věž podařilo odhalit 
historické dokumenty týkající se stavby kostela.

Kościół Aniołów Stróżów w Wałbrzychu 
/ Kostel Andělů strážných ve Valbřichu
Największa świątynia w mieście. Jej początki związane są z małym, katolickim 
kościołem pw. św. Michała, który najprawdopodobniej stanął w tym miejscu w XV 
wieku. Wraz ze wzrostem ludności Wałbrzycha kościółek rozebrano, a w jego 
miejscu wzniesiono w latach 1898- 1904 nowy wg proj. A. Langera. Kolegiata 
Aniołów Stróżów w Wałbrzychu to neogotycki, ceglany budynek założony na 
planie krzyża łacińskiego ze smukłą wieżą dostawioną do zachodniego korpu-
su. Wnętrze nakryte jest sklepieniem sieciowym. Bogaty wystrój i wyposażenie 
kościoła pochodzi z okresu fundacji. W prezbiterium 
architektoniczny ołtarz główny z 1904 roku. W ściany 
kościoła wstawiono barokowe epitafia pochodzące 
z poprzedniej świątyni.

Největší chrám ve městě. Jeho počátky jsou spojeny s 
malým katolickým kostelem sv. Michala, který byl na 
tomto místě postaven nejpravděpodobněji v 15. sto-
letí. Spolu s růstem počtu obyvatel Valbřichu došlo 
ke zdemolování kostelíku a na jeho místě byl v letech 
1898-1904 postaven nový podle proj. A. Langera. 
Kapitula Andělů strážných ve Valbřichu je novogo-
tická, cihlová budova na půdorysu latinského kříže 
se štíhlou věží přistavěnou k západnímu korpusu. 
Interiér je zakončen síťovou klenbou. Bohaté vyba-
vení a výzdoba kostela pocházejí z období založení. 
V presbytáři se nachází architektonický hlavní oltář 
z roku 1904. Do zdi kostela byly vsazeny barokní 
náhrobníky pocházející z předchozího chrámu.
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32 Park Sobieskiego w Wałbrzychu 
/ Park Sobieského ve Valbřichu
Duży kompleks parkowy o charakterze leśnym w centralnej części Wałbrzycha. 
Teren parku rozciąga się na wzgórzach Kotliny Wałbrzyskiej pomiędzy Parkową 
Górą (zwaną dawniej Szubieniczną) a Górą Powstańców. Obszar parku zajmuje 
powierzchnię 32 ha. Dominującym obiektem jest tutaj dawna restauracja Schil-
lerbaude, obecnie Dom Turysty Harcówka.

Velký parkový komplex lesního charakteru v centrální části Valbřichu. Území 
parku se táhne po kopcích Valbřišské kotliny, mezi Parkovou horou (kdysi na-
zývanou Šibeniční) a horou Povstalců. Území parku zahrnuje plochu 32 ha. 
Dominantním objektem tu je bývalá restaurace Schillerbaude, v současnosti 
Dům turistů Harcówka.

Park Rusinowa w Wałbrzychu / Park Rusinowa ve Valbřichu
Park miejski w dzielnicy Rusinowa przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich do 
Nowej Rudy i Świdnicy. Powierzchnia parku wynosi ponad 26 ha. Od strony stacji 
paliw do parku wejście zdobi okazała brama z kartuszem herbowym. W latach 
70. na terenie parku odbył się plener rzeźbiarski, którego pamiątką jest obecnie 
8 rzeźb (dawniej było 35).

Městský park v části Rusinowa 
u křižovatky krajských silnic do 
Nowé Rudy a Svídnice. Rozloha 
parku činí více než 26 ha. Na stra-
ně od čerpací stanice zdobí vstup 
do parku okázalá brána s erbovní 
kartuší. V 70. letech proběhlo na 
území parku sochařské sympo-
zium v plenéru, vzpomínkou na 
něj je v současnosti 8 soch (dříve 
jich bylo 35).

Ruiny zamku Nowy Dwór / Zřícenina hradu Nowy Dwór
Warownię na szczycie Zamkowej Góry (618 m n.p.m.) ufundowali w XIV wieku 
piastowie śląscy jako zabezpieczenie granic księstwa. Z czasem u podnóża zamku 
wyrosła osada, dająca początek dzisiejszemu Wałbrzychowi. W 1581 roku zamek 
spłonął i od tego czasu pozostaje w ruinie. Do dnia dzisiejszego zachowały się 
dwie basteje, brama z częścią murów obwodowych oraz fundamenty budynków 
mieszkalnych. Przez zamek przechodzi żółty szlak turystyczny biegnący z dzielnicy 
Podzamcze w kierunku Jedliny-Zdroju.

Pevnost na vrcholu Zamkowé Góry 
(618 m n. m.) založili ve 14. století 
slezští Piastovci na ochranu hranic 
knížectví. Časem u úpatí hradu 
vyrostla osada, která dala počátek 
dnešnímu Valbřichu. V roce 1581 
hrad vyhořel a od té doby zůstal zří-
ceninou. Dodnes se dochovaly dvě 
bašty, brána s částí obvodových zdí 
a základy obytných budov. Hradem 
prochází žlutá turistická stezka vy-
bíhající z městské části Podzamcze 
směrem k Jedlině-Zdroji.

Wieża widokowa na Borowej / Rozhledna na Borowé
Borowa (853 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich. Na wierzchołku w 2017 
roku postawiono wieżę widokową o wysokości 16,5 m. Konstrukcja stalowa wieży 
tworzy kształt hiperboloidy w formie 32 słupów ustawionych pod kątem 68o. 
Na platformę widokową prowadzi 90 schodów ułożonych spiralnie do trzonu. 
Przy sprzyjającej pogodzie z wierzchołka można zobaczyć m.in.: Ślężę, Wielką 
Sowę, a nawet wieżowiec Sky Tower we Wrocławiu. Na Borową z Wałbrzycha 
prowadzi szlak czerwony i czarny. 
Poniżej szczytu, na Przełęczy Koziej, 
duży węzeł szlaków pieszych i ro-
werowych.

Borowa (853 m n. m.) - nejvyšší 
vrchol Valbřišských hor. Na vr-
cholu byla v roce 2017 postavena 
rozhledna s výškou 16,5 m. Oce-
lová konstrukce věže vytváří tvar 
hyperboloidu ve formě 32 sloupů 
rozestavěných pod úhlem 68o. Na 
vyhlídkovou plošinu vede 90 scho-
dů spirálovitě obíhajících kolem 
středového sloupu. Za příznivého 
počasí lze z vrcholku vidět např.: 
Ślężu, Velkou Sovu, a dokonce mra-
kodrap Sky Tower ve Vratislavi. Na 
Borowou vede z Valbřicha červená a 
černá stezka. Pod vrcholem, v Kozím 
sedle, se nachází velký uzel stezek 
pro pěší a cyklisty.
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36 Wieża widokowa na Dzikowcu / Rozhledna na Dzikowci
20-metrowa drewniana wieża widokowa, z której roztacza się widok na Stożek 
Wielki, Boguszów, Bukowiec oraz Wyżynę Unisławską. Dzikowiec jest popularnym 

miejscem wśród paralotniarzy, a także 
wśród rowerzystów – na jego zboczach 
znajdują się trasy rowerowe oraz dwie 
ekstremalne, rowerowe trasy downhill.

20metrová dřevěná rozhledna, ze které 
se rozprostírá výhled na Stożek Wielki, 
Boguszów, Bukowiec a Unisławskou 
vysočinu. Dzikowiec je oblíbené místo 
mezi paraglidisty a také cyklisty - na jeho 
svazích se nacházejí cyklostezky a dvě 
extrémní cyklistické trasy downhill.

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Góra Dzikowiec” 
/ Sportovně-rekreační centrum „Góra Dzikowiec“
Dzikowiec (836 m n.p.m.) - obły szczyt (masyw) w Górach Kamiennych wznoszący 
się nad miastem Boguszów-Gorce. Miejsce to jest znanym centrum sportów zimo-
wych z trasami zjazdowymi i do nart biegowych. Na północno-wschodnim zboczu 

masywu położony jest Ośrodek 
Sportowo- Rekreacyjny „Góra 
Dzikowiec”. Na stoku narciar-
skim działa system sztucznego 
naśnieżania, wyciąg orczykowy 
oraz kolej linowa o długości 
800 m.

Dzikowiec (836 m n. m.) - oblý 
vrchol (masiv) v Kamenných 
horách tyčící se nad městem 
Boguszów-Gorce. Toto místo 
je známým centrem zimních 
sportů se sjezdovkami a běž-
kařskými stopami. Na severo-
východním úbočí masivu leží sportovně-rekreační centrum „Góra Dzikowiec“. 
Na sjezdovce je v provozu systém umělého zasněžování, kotvový vlek a lanovka 
s délkou 800 m.

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Góra Dzikowiec” 
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38 Wieża widokowa na Trójgarbie / Rozhledna na Trójgarbu
Trójgarb – charakterystyczna góra w Sudetach Środkowych posiadająca trzy wierz-
chołki o wysokościach (757, 778 i 738 m n.p.m.). Jeszcze przed II wojną światową 
miejsce to było chętnie odwiedzane przez kuracjuszy z pobliskiego uzdrowiska 
Szczawno-Zdrój, którzy rozkoszowali się panoramą z istniejącej tutaj dawniej 
wieży widokowej. Po starej konstrukcji drewnianej nie ma już śladu. Od roku 
2018 na najwyższym „garbie” wznosi się nowoczesna wieża widokowa wykonana 
w konstrukcji stalowej z pięcioma platformami widokowymi. Wieża ma wysokość 
27,5 metra i należy do najwyższych w Sudetach. Usadowiona została na rzucie 
trójkąta, co ma symbolizować trzy gminy biorące udział w projekcie: Czarny Bór, 
Stare Bogaczowice oraz Szczawno-Zdrój. Przy sprzyjających warunkach można 

z niej dostrzec nawet odległe Karkonosze 
z dominującą Śnieżką. Wieża na Trójgarbie 
powstała dzięki partnerskiemu projektowi 
Fundacji Edukacji Europejskiej i Nadle-
śnictwa. Na realizację projektu zużyto 
aż 67 ton stali, a całość przedsięwzięcia 
kosztowała 1,79 mln zł.

Trójgarb – charakteristická hora v Orlické 
oblasti mající tři vrcholy s výškou 757, 778, 
738 m n. m. Ještě před 2. světovou válkou 
toto místo rádi navštěvovali lázeňští hos-
té z nedalekého Szczawna-Zdrój, kteří se 
kochali panoramatem z rozhledny, jež zde 
kdysi stála. Po staré dřevěné konstrukci 
nezůstalo ani stopy. Od roku 2018 se na 
nejvyšším „hrbu“ tyčí moderní rozhledna 
zhotovená z ocelové konstrukce s pěti 
vyhlídkovými plošinami. Věž má výšku 
27,5 metru a patří k nejvyšším v Krkonoš-
sko-jesenické subprovincii. Zaujímá půdo-
rys trojúhelníku, což má symbolizovat tři 
obce zapojené do projektu: Czarny Bór, 
Stare Bogaczowice a Szczawno-Zdrój. Za 

příznivých podmínek z ní lze spatřit dokonce až vzdálené Krkonoše s dominantní 
Sněžkou. Rozhledna na Trójgarbu vznikla díky partnerskému projektu Nadace 
pro evropské vzdělávání a nadlesí. Na realizaci projektu bylo použito až 67 tun 
oceli a celý záměr stál 1,79 mil. polských zlotých.

Ekomuzeum Wokół Trójgarbu – w gminach sąsiadujących z Trójgarbem (Czarny 
Bór, Stare Bogaczowice i Szczawno-Zdrój) powołano projekt, który ma nie tylko 
chronić przyrodę, lecz także wykorzystać jej piękno i atuty w promocji i rozwoju 
rynku turystycznego na obszarze gmin. Ekomuzeum podejmuje działania związane 
z wykorzystaniem i udostępnieniem lokalnych zasobów przyrodniczych Masywu Trój-
garbu i Chełmca na cele turystyczne, poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej, 
służącej zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo.

Ekomuzeum u Trójgarbu - v obcích sousedících s Trójgarbem (Czarny Bór, Stare 
Bogaczowice a Szczawno-Zdrój) byl vytvořen projekt, který má nejen chránit přírodu, 
ale také využívat její krásu a přednosti při propagaci a rozvoji turistického trhu na 
území obcí. Ekomuzeum se věnuje aktivitám spojeným s využíváním a zpřístupňo-
váním lokálních přírodních zdrojů masivu Trójgarbu a Chełmce pro turistické účely 
prostřednictvím rozšíření turistické infrastruktury, sloužící ke snížení zátěže přírodně 
hodnotných oblastí.
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39 Kamienna Góra / Kamenná Hora
Miasto powiatowe położone w Kotlinie Kamiennogórskiej nad rzeką Bóbr. Po-
wstanie Kamiennej Góry związane jest z dawnym szlakiem handlowym prowa-
dzącym przez Bramę Lubawską ze Śląska do Czech. Szlak ten stanowił jedną 
z odnóg Szlaku Bursztynowego, który łączył Bałtyk z krajami południa Europy. 
Kamienna Góra powstała prawdopodobnie na tzw. surowym korzeniu, chociaż 
istnieje hipoteza o przekształceniu się wcześniejszej osady (ok. X wiek) spod Góry 
Zamkowej. Pierwsze udokumentowane informacje o mieście pochodzą z 1249 r. 
z dokumentu fundacyjnego wdowy po Henryku II Pobożnym Anny, która w nie-
dalekim Krzeszowie (Krzeszówku) ufundowała zakon benedyktyński. W 1287 r. 
Bolesław I Surowy dokonał lokacji miasta na prawie niemieckim i przyłączył go 
do księstwa świdnickiego. Zahamowanie rozwoju miasta nastąpiło w czasie 
wojen husyckich, podczas których Kamienna Góra była kilkakrotnie niszczona 
i plądrowana. Względny spokój nastał dopiero po objęciu tronu przez Władysława 
Jagiellończyka. To za jego rządów w mieście zaczął rozwijać się ośrodek tkacki. 
Wojna trzydziestoletnia (1618 - 1648 r.) zapisała się tragicznie w dziejach miasta. 
Po wojnie miasto odżyło dzięki płóciennictwu, które rozwijało się bardzo szybko. 
Pomyślny rozwój przerwały dopiero wojny śląskie (1740 - 1763 r.). Miasto z racji 
swojego położenia na głównym szlaku z Czech do Polski stało się miejscem po-
tyczek walczących armii. Na przedmieściach Kamiennej Góry doszło 23.06.1760 
roku do jednej z najkrwawszych bitew wojen śląskich. 40 tys. armia austriacka 

pod dowództwem generała Laudona starła się z 11 tys. armią pruską dowodzoną 
przez generała Fouquet’a. Wojska pruskie zostały rozgromione, a propaganda 
pruska określiła tę bitwę mianem „Pruskich Termopil”. Dzięki dotacji Fryderyka II 
zwanego Wielkim miasto odzyskało dawny blask. Ponownie intensywnie rozwijały 
się manufaktury tkackie. Pod koniec wieku XVIII wraz z rozpowszechnianiem 
maszyn parowych zaczął rozbudowywać się przemył włókienniczy. Koniec wojen 
napoleońskich przyniósł rozkwit Kamiennej Góry jako ośrodka płóciennictwa 
lnianego oraz bawełnianego, a doprowadzenie linii kolejowej do miasta (1869 r.) 
jeszcze ten proces powiększyło. Podczas II wojny światowej wszystkie fabryki 
włókiennicze zostały zmienione na fabryki zbrojeniowe. Działania wojenne nie 
wyrządziły miastu większych szkód. Po 1945 r. wykorzystano istniejące fabryki 
i uruchomiono ośrodek przemysłu włókienniczego. Dzisiejsza Kamienna Góra 
charakteryzuje się stosunkowo zwartą zabudową, w wyniku czego centrum jak 
i jego najbliższa okolica znajdują się w niedalekiej odległości od siebie. Łączna 
powierzchnia miasta to 18 km2, zamieszkana przez około 19 tys. mieszkańców.

Okresní město ležící v Kamennohorské kotlině nad řekou Bobr. Vznik Kamenné 
Hory je spojen se starou obchodní stezkou vedoucí Lubavskou bránou ze Slezska 
do Čech. Tato stezka představovala jednu z odnoží Jantarové stezky spojující Balt 
se zeměmi na jihu Evropy. Kamenná Hora vznikla pravděpodobně na tzv. zele-
ném drnu, i když existuje hypotéza o proměně dřívější osady (asi 10. stol.), která 
se nacházela pod Górou Zamkowou. První písemné zmínky o městě pocházejí 
z roku 1249 ze zakládací listiny vdovy po Jindřichovi II. Pobožném, Anny, která 
v nedalekém Křešově (Krzeszówku) založila benediktýnský klášter. V roce 1287 
Boleslav I. Surový založil město na německém právu a připojil ho k svídnickému 
knížectví. K zastavení rozvoje města došlo v době husitských válek, během nichž 
Kamenná Hora zažila několikrát ničení a plundrování. Relativní klid nastal teprve 
poté, co na trůn usedl Vladislav Jagellonský. Právě za jeho vlády se ve městě začalo 
rozvíjet tkalcovské centrum. Třicetiletá válka (1618-1648) se do dějin města zapsala 
tragicky. Po válce město ožilo díky plátenictví, které se velice rychle rozvíjelo. 
Úspěšný rozvoj přerušily až slezské války (1740-1763).
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Z města se kvůli jeho poloze na hlavní stezce z Čech do Polska stalo místo střetů 
bojujících armád. Na předměstích Kamenné Hory došlo 23. června 1760 k jedné 
z nejkrvavějších bitev slezských válek. 40tisícová rakouská armáda pod velením 
generála Laudona se střetla s 11tisícovou pruskou armádou, které velel gene-
rál Foouquet. Pruská vojska byla rozprášena a pruská propaganda tuto bitvu 
označila za „pruské Thermopyly“. Díky podpoře Fridricha II., zvaného Veliký, 
město získalo zpět svůj někdejší lesk. Opět se intenzivně rozvíjely tkalcovské 
manufaktury. Na konci 18. století, spolu s rozšířením parních strojů, nastal rozvoj 
textilního průmyslu. Konec napoleonských válek přinesl rozkvět Kamenné Hory 
jako centra lněného a bavlněného plátenictví a zavedení železnice do města 
(1869) tento proces ještě umocnilo. Během 2. světové války se všechny textilní 
továrny proměnily ve zbrojovky. Vojenské operace na městě nenapáchaly větší 
škody. Po roce 1945 město využilo stávající továrny a zprovoznilo středisko 
textilního průmyslu. Dnešní Kamenná Hora se vyznačuje poměrně sevřenou 
zástavbou, v důsledku toho se centrum a jeho nejbližší okolí od sebe nacházejí 
jen v nepatrné vzdálenosti. Celková rozloha města je 18 km2, žije v něm kolem 
19 tisíc obyvatel.

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze 
/ Muzeum tkalcovství v Kamenné Hoře
Kamienna Góra już od zarania dziejów kojarzona jest jako miasto, w którym 
początkowo rozwijało się tkactwo, a następnie przemysł włókienniczy. Historię 
jego rozwoju w regionie oraz inne pamiątki z miasta można poznać w Muzeum 
Tkactwa, mieszczącym się w barokowej kamienicy na rynku.

Kamennou Horu si už od úsvitu jejích dějin spojujeme s městem, kde se nejdříve 
rozvíjelo tkalcovství a následně textilní průmysl. Historii jeho rozvoje v regionu 
a jiné památky města můžeme poznat v Muzeu tkalcovství v barokním domě 
na náměstí.

Muzeum Tkactwa / Muzeum tkalcovství
Plac Wolności 11

58-400 Kamienna Góra

Sztolnie Arado / Štoly Arado
Podziemna trasa turystyczna poprowadzona w wydrążonej w czasie II wojny 
światowej sztolni. Przebrani w hitlerowskie mundury przewodnicy oprowadzą 
nas po tajemniczych podziemiach, w których można przyjrzeć się m.in. projektom 
prototypu bombowca, który miał zmienić oblicze wojny (projekt Arado).

Podzemní turistická trasa vedená štolou vyraženou v době 2. světové války. Prů-
vodci převlečení do nacistických uniforem nás provedou tajemným podzemím, 
kde si můžeme prohlédnout např. projekty prototypu bombardéru, který měl 
změnit podobu války (projekt Arado).

Projekt Arado
ul. Lubawska 11

58-400 Kamienna Góra

Kościół MB Różańcowej w Kamiennej Górze 
/ Kostel Panny Marie Růžencové v Kamenné Hoře
Dawny kościół ewangelicki Trójcy Świętej wybudowany dla kamiennogórskich 
protestantów na pocz. XVIII wieku. Jego powstanie wiąże się z układem zawartym 
w 1707 r. w saksońskim mieście Altranstädt pomiędzy szwedzkim królem Karolem 
XII a austriackim cesarzem Józefem Habsburgiem. Ustalono wówczas, że dzięki 
łasce cesarza zwrócone zostanie mieszkańcom Śląska ponad 100 kościołów i po-
zwolono wybudować sześć nowych (Kamienna Góra, Jelenia Góra, Milicz, Żagań, 
Kożuchów i Cieszyn). Powstałe świątynie zaczęto określać mianem „kościołów 
łaski”. Do naszych czasów nie zachowały się tylko kościoły w Miliczu i Żaganiu. 
Dom modlitwy w Kamiennej Górze wzniesiono w latach 1709 - 1730 r. wg. projektu 
wybitnego architekta Martina Franza. Równolegle do kościoła powstała szkoła dla 
duchownych. Po 1945 r. budynek popadł w ruinę i stracił większość ze swojego 
wyposażenia (część przeniesiono do kościoła garnizonowego w Warszawie). 
Od 1972 r. stanowi samodzielną parafię. Wzniesiony, jak w przypadku innych 
kościołów łaski, na planie krzyża greckiego (ramiona są równe co do długości). 
Świątynia posiada sklepienia kolebkowe. Wewnątrz znajdują się rzędy empor, 
co pozwalało pomieścić około 4 tys. wiernych na miejscach siedzących. Dawniej 
kościół otoczony był rozległym zespołem cmentarnym, po którym do naszych 
czasów uchowała się tylko jedna kaplica grobowa rodziny Engmannów z 1805 r.

Bývalý evangelický kostel Nejsvětější Trojice postavený pro kamennohorské 
protestanty na zač. 18. století. Jeho vznik se pojí s úmluvou uzavřenou v roce 
1707 v saském městě Altranstädt mezi švédským králem Karlem XII. a rakouským 
císařem Josefem Habsburským. Tehdy bylo stanoveno, že díky milosti císaře 
bude obyvatelům Slezska vráceno více než 100 kostelů a povoleno postavit šest 
nových (Kamnená Hora, Jelení Hora, Milíč, Zaháň, Kožichov a Těšín). Vzniklým 
chrámům se začalo říkat „kostely milosti“. Do našich dnů se nedochovaly jen 
kostely v Miliči a Zaháni. Modlitebna v Kamenné Hoře byla vztyčena mezi léty 
1709 a 1730 podle projektu předního architekta Martina Franze. Paralelně s 
kostelem vznikla škola pro duchovní. Po roce 1945 budova chátrala a přišla 
o většinu svého vybavení (část byla přenesena do posádkového kostela ve 
Varšavě). Od roku 1972 tvoří samostatnou farnost. Stejně jako v případě ostat-
ních kostelů milosti vyrostl na půdorysu řeckého kříže (ramena mají stejnou 
délku) a chrám zakončuje valená klenba. Uvnitř se nacházejí řady empor, což 
umožňovalo pojmout kolem 4 tisíc věřících na místech k sezení. V minulosti 
kostel obklopoval rozlehlý hřbitovní komplex, z nějž se dodnes dochovala jen 
hrobka rodiny Engmannovy z roku 1805.
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43 Opactwo pocysterskie w Krzeszowie 
/ Bývalý cisterciácký klášter v Křešově
Krzeszów to duża wieś położona nad rzeką Zadrną w Kotlinie Kamiennogórskiej. 
Początki jej powstania związane są ze sprowadzeniem na te tereny benedyktynów 
z Opatovic nad Łabą. Zakonnicy nie zagrzali tu długo miejsca i wkrótce ich miejsce 
zajęli cystersi, którzy przez kilka kolejnych wieków rozwijali się nie tylko duchowo, 
ale i gospodarczo. W czasie wojen husyckich, taboryci wymordowali 70 mnichów, 
ale po wojnie opactwo szybko podniosło się ze stanu ruiny, głównie dzięki 
doskonale działającym folwarkom, przynoszącym spore zyski. Ukoronowaniem 
okresu prosperity było wybudowanie wspaniałego kościoła Wniebowzięcia NMP, 
podniesionego obecnie do rangi bazyliki mniejszej. Wokół Krzeszowa zachowało 
się wiele kaplic rozsianych po okolicznych polach, a dwa kilometry na zachód 
od wsi znajduje się Betlejem - stylowy pawilon opata na wodzie. Najcenniejszym 
zabytkiem Krzeszowa jest wspomniany wyżej kościół, nad którym górują dwie 
71-metrowe wieże (na jedną z nich można wejść). Wnętrze kościoła zachwyca nie-

zwykłym bogactwem malarstwa iluzjonistycznego ilustrującego cechy Mesjasza, 
opisane w Księdze Izajasza (Przedziwny, Doradca, Bóg, Mocny, Ojciec Przyszłego 
Wieku, Książę Pokoju). Ołtarz główny wykonany jest z drewna, ale niektóre z figur 
pokryte zostały mączką marmurową, co sprawia wrażenie rzeźb kamiennych. 
W centralnym miejscu znajduje się cudowny obraz MB Krzeszowskiej, z XIII wie-
ku. Ponad nim potężny obraz przedstawiający patronkę świątyni, namalowany 
przez mistrza Piotra Brandla. Zachwycające są również bogato dekorowane stalle. 
Odrębną częścią świątyni jest także Mauzoleum Piastów Śląskich. Znajdują się 
w nim grobowce Bolka I, Bolka II i legendarnego (brak o nim wzmianek historycz-
nych) Bolka III, który zmarł będąc dzieckiem. Bogato dekorowany freskami strop 
pozwala na prześledzenie historii cystersów. Drugi z kościołów, pod wezwaniem 
św. Józefa, jest świątynią znacznie mniejszą, ale nie mniej cenną. Tutaj również 
można podziwiać wspaniałe freski, namalowane przez mistrza śląskiego baro-
ku, Michała Willmanna. Cykl malowideł składa się z 50 scen, z których główne 
przedstawiają smutki i radości św. Józefa. Całość powstała techniką al fresco, 
polegającą na nakładaniu farby na mokry jeszcze tynk, co zwiększa trwałość 

dzieła. Z freskami wiąże się kilka ciekawostek, np. w scenie poszukiwania noclegu 
przez Świętą Rodzinę, mistrz namalował siebie jako karczmarza odmawiającego 
noclegu, a na Obrzezaniu Dzieciątka sportretował jednego z zakonników wciąż 
mającego jakieś uwagi do jego pracy (postać w okularach z wyciągniętą ręką). 
Warto też zwrócić uwagę na lokalne elementy np. świerki, nie rosnące przecież 
w Ziemi Świętej, czy wieżę zamku w Bolkowie i wizerunek typowego śląskiego 
miasteczka. Całość jest od kilku lat odnawiana i prezentuje się dzisiaj niezwykle 
okazale. Zwiedzanie całego kompleksu odbywa się w grupach z przewodnikiem 
lub z zestawem słuchawkowym.

Křešov je velká vesnice ležící nad řekou Zadrna v Kamennohorské kotlině. Její 
počátky jsou spojeny s příchodem benediktýnů z Opatovic nad Labem do této 
oblasti. Řeholníci se tu dlouho neohřáli, jejich místo záhy obsadili cisterciáci, 
kteří se během následujících staletí rozvíjeli nejen duchovně, ale i ekonomicky. 
V době husitských válek táborité zavraždili 70 mnichů, ale po válce klášter rychle 
povstal z trosek, především díky dokonale fungujícím hospodářským dvorům 
přinášejícím značné zisky. Završením období prosperity bylo vystavění krásného 
kostela Nanebevzetí Panny Marie, v současnosti povýšeného na úroveň baziliky 
minor. Okolo Křešova se dochovalo mnoho kaplí rozesetých po okolních polích, 
a dva kilometry západně od vesnice se nachází Betlém - stylový pavilon opata 
na vodě. Nejcennější památkou Křešova je výše zmíněný kostel, nad kterým se 
tyčí dvě 71metrové věže (na jednu z nich lze vystoupat). Uvnitř kostela okouzlují 
svým nesmírným bohatstvím iluzorní malby ilustrující vlastnosti Mesiáše popsané 
v knize Izajáš (Podivuhodný rádce, Silný bůh, Věčný otec, Kníže pokoje). Hlavní 
oltář je zhotoven ze dřeva, ale některé ze soch pokrývá mramorová moučka, což 
vyvolává dojem kamenných soch. Na centrálním místě se nachází zázračný obraz 
Panny Marie Křešovské ze 13. století. Nad ním je umístěn obraz zachycující patron-

Opactwo pocysterskie 
w Krzeszowie 
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ku chrámu, namalovaný mistrem Petrem Brandlem. Úchvatné jsou také bohatě 
zdobené stally. Vedle chrámu stojí kaple zastávající úlohu mauzolea svídnických 
Piastovců. Nacházejí se v ní hrobky Boleslava I., Boleslava II. a bájného (schází his-
torické zmínky o něm) Boleslava III., který zemřel v dětském věku. Freskami bohatě 
zdobený strop umožňuje projít si historii cisterciáků. Druhý z kostelů, zasvěcený 
sv. Josefovi, je mnohem menší, ale stejně hodnotný. I zde můžeme obdivovat 
úžasné fresky namalované mistrem slezského baroka, Michaelem Willmannem. 
Cyklus maleb se skládá z 50 scén, z nichž ty hlavní představují bolesti a radosti 
sv. Josefa. Všechny vznikly technikou al fresco spočívající v nanášení barvy na 
ještě mokrou omítku, což prodlužuje životnost díla. S freskami se pojí několik 
zajímavostí, např. ve scéně, kde Svatá rodina hledá nocleh, se mistr namaloval 
jako krčmář odpírající nocleh, a na Obřezání Páně zanechal portrét jednoho z 
řeholníků, který měl k jeho práci neustále nějaké poznámky (postava v brýlích s 
nataženou rukou). Za pozornost rozhodně stojí také místní prvky, např. smrky, 
které přeci ve Svaté zemi nerostou, nebo věž hradu v Bolkowě a vyobrazení 
typického slezského městečka. Celek se už několik let restauruje a dnes vypadá 
velmi působivě. Prohlídka celého komplexu probíhá ve skupinách s průvodcem 
nebo s audioprůvodcem.

Historia Obrazu M.B. Łaskawej
Tradycja cudownego obrazu głosi, że pochodzi on z Bizancjum. W czasie wypraw 
krzyżowych rycerz Benitto przewiózł go do nadmorskiego miasta Rimini we Włoszech 
skąd do Krzeszowa przenieśli go aniołowie. To niezwykłe wydarzenie datuje się na 
1318 r., wtedy też papież Jan XXII zatwierdził przywileje Opactwa w Krzeszowie. Ist-
nieje jeszcze jedna legenda, opowiadająca o tym, jakoby obraz został namalowany 
przez pustelnika imieniem Krzesz, mieszkającego w okolicach dzisiejszej Kamiennej 
Góry. Historia wskazuje, że obraz powstał na przełomie XIII i XIV wieku, a jego twórca 
jest nieznany. Niektóre dokumenty wskazują, że obraz znajdował się w Krzeszowie 
jeszcze przed fundacją dzisiejszego klasztoru. Kolejne informacje pochodzą z XV 
wieku, gdy wizerunek Maryi z dzieciątkiem cudem uniknął dewastacji w wyniku wojen 
husyckich. Odnaleziony pod podłogą w zakrystii dwa wieki później został otoczony 
wielkim kultem. Pielgrzymowali do niego coraz liczniejsi wierni nie tylko ze Śląska, 
ale i z innych części Europy. Ruch pielgrzymkowy zwiększył się za rządów opata 
Bernarda Rosy, który na jego potrzeby zbudował Kalwarię w pobliżu sanktuarium. 

Namalowany na desce o rozmiarach 60 x 37 cm obraz przedstawia Matkę Bożą z Dzie-
ciątkiem na prawym ramieniu. Mały Jezus jest zwrócony do matki twarzą, a w ręku 
trzyma rulonik pergaminu. Cudowny Obraz został ukoronowany przez papieża Jana 
Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1997 r. i umieszczony w głównym ołtarzu 
bazyliki nad tabernakulum. 

Příběh obrazu Panny Marie Milostivé
Tradice zázračného obrazu hlásá, že pochází z Byzance. V době křížových výprav 
ho rytíř Benitto přivezl do přímořského města Rimini v Itálii, odkud ho do Křešova 
přenesli andělé. Tato neobyčejná událost se datuje do roku 1318, tehdy papež Jan 
XXII. potvrdil privilegia kláštera v Křešově. Existuje ještě jedna legenda, která vypráví o 
tom, že obraz měl namalovat poustevník jménem Krzesz, žijící v okolí dnešní Kamenné 
Hory. Historie ukazuje, že obraz vznikl na přelomu 13. a 14. století a jeho autor zůstává 
neznámý. Některé prameny poukazují na to, že se obraz nacházel v Křešově ještě před 
založením dnešního kláštera. Další informace pocházejí z 15. století, kdy vyobrazení 
Panny Marie s děťátkem zázračně uniklo zničení v důsledku husitských válek. O dvě 
staletí později byl nalezen pod podlahou sakristie a vytvořil se kolem něho velký kult. 
Čím dál početnější skupiny věřících sem vykonávaly poutě nejen ze Slezska, ale také 
z jiných částí Evropy. Poutní hnutí zesílilo za vedení opata Bernarda Rosy, který pro 
jeho potřeby nechal nedaleko poutního kostela postavit kalvárii. 
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Obraz namalovaný na desce s rozměry 60 x 37 cm zachycuje Pannu Marii s dítětem na 
pravé paži. Ježíšek svou tvář otáčí k matce a v ruce drží svitek pergamenu. Zázračný 
obraz korunoval papež Jan Pavel II. během poutě do Polska v roce 1997 a nachází 
se na hlavním oltáři baziliky nad svatostánkem. 

Biuro Obsługi Opactwa
/ Kancelář péče 

o poutníky
Plac Jana Pawła II 3, 

58-400 Krzeszów
+48 75 742 32 79, 

biuro@opactwo.eu
www.opactwo.eu

Godziny otwarcia obiektu:
/ Otevírací doba:
od 1 V do 31 X: 

9:00 – 18:00
od 1 XI do 30 IV: 

9:00 – 15:00

Mieroszów / Mieroszów
Niewielkie miasteczko u podnóża Gór Kamiennych nad rzeką Ścinawką. Swój 
rozwój zawdzięcza położeniu na trasie handlowej pomiędzy Śląskiem i Czechami. 
W XIV wieku miejscowość zyskała na znaczeniu, gdy funkcje administracyjne 
z pobliskiego zamku Radosno przeniesione zostały na teren dzisiejszego Mie-
roszowa. Nastąpiło wówczas nadanie praw miejskich osadzie i jej stopniowy 
rozkwit. Od XVI wieku Mieroszów wraz z okolicą wszedł w skład posiadłości 
Hochbergów z Książa. W XVIII wieku miejscowość rozwinęła się jako duży ośro-
dek tkacki. Położony na wzniesieniu centralny plac miasta otaczają barokowe 
kamienice pochodzące z XVIII wieku. Narożna kamienica pierzei północnej to 
klasycystyczny budynek, w którym obecnie jest siedziba władz. Z otaczających 
rynek kamienic warto wyszczególnić kamienicę nr 27 z bogatą fasadą ozdobioną 
w górnej części rzeźbami. Kościół św. Mikołaja pochodzi z XVI wieku. Wewnątrz 
znajduje się barokowe wyposażenie. Przy kościele wznosi się pastorówka z 1745 
roku. Mieroszów jest również znanym ośrodkiem aktywnego wypoczynku. Oprócz 

Mieroszów
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mnogości szlaków turystycznych w samym 
mieście można pojeździć na nowoczesnym 
obiekcie rowerowym Bike Arena lub wznieść 
się w powietrze korzystając z szybowiska na 
zboczach góry Jatki. 

Malé městečko u úpatí Kamenných hor nad 
řekou Ścinawka. Za svůj rozvoj vděčí poloze 
na obchodní stezce mezi Slezskem a Čecha-
mi. Ve 14. století obec získala na významu, 
protože došlo k přenesení správních funkcí z 
nedalekého hradu Radosno na území dnešní-
ho Mieroszowa. Osada tehdy získala městská 
práva a postupně rozkvétala. Od 16. století 
se Mieroszów společně s okolím stal součástí 
držav Hochbergů z Książe. V 18. století se obec 
rozvíjela jako velké centrum tkalcovství. Cen-

trální náměstí ležící na kopci obklopují barokní domy pocházející z 18. století. 
Rohový dům v severní frontě náměstí je klasicistní budova, v současnosti sídlo 
úřadů. Mezi domy obíhajícími náměstí si zvláštní zmínku zaslouží dům č. 27 s 
bohatou fasádou zdobenou v horní části sochami. Kostel sv. Mikuláše pochází 
ze 16. století. Uvnitř se nachází barokní vybavení. U kostela stojí dům pastora z 
roku 1745. Mieroszów je rovněž známé centrum aktivního odpočinku. Kromě 
rozsáhlé sítě turistických stezek si lze v samotném městě zajezdit v moderním 
cyklistickém objektu Bike Arena nebo se vznést do vzduchu s využitím kluzá-
kového letiště na svazích hory Jatki. 

Bike Arena Parkowa Góra w Mieroszowie 
/ Bike arena Parkowa Góra v Mieroszowě
Bike Arena w Mieroszowie składa się z tras rowerowych typu enduro wytyczonych 
w oparciu o naturalne ukształtowanie terenu na zachodnim zboczu Parkowej 
Góry oraz z toru rowerowego pumptrack, który stwarza możliwości trenowania 
techniki jazdy. 

Bike Arena v Mieroszowě se skládá z cyklistických tras typu enduro, vytyčených 
na základě přirozeného formování terénu na západním svahu Parkové hory, a z 
cyklistické dráhy pumpatrack, která umožňuje trénovat techniku jízdy.

Szybowisko w Mieroszowie / Kluzákové letiště v Mieroszowě
Szybowisko w Mieroszowie działa na dawnych obszarach przedwojennego 
lotniska, opiekuje się nim Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej. Szybowisko posiada 
własny pas startowy dla motolotni i samolotów ultralekkich, rampę oraz rozbieg 
do startu lotni i paralotni.

Kluzákové letiště v Mieroszowě funguje na místě bývalého předválečného letiště, 
stará se o něj Aeroklub Valbřišska. Letiště disponuje vlastní startovací dráhou 
pro závěsné kluzáky a ultralehká letadla, rampou a rozběhem pro vzlet kluzáků 
a padákových kluzáků.

Wieża widokowa w Mieroszowie  
/ Rozhledna v Mieroszowě
Drewniana wieża widokowa na zboczu Góry Kościelnej na zachód od centrum 
miasta. Wieża ma 16 metrów wysokości, a z platformy widokowej podziwiać 
można m.in. panoramę Gór Suchych (Javoří hory) oraz Broumovskich Ścian. 
Przy wieży miejsce odpoczynku. W pobliżu rozpoczynają się profesjonalne szlaki 
rowerowe typu downhill.

Dřevěná rozhledna na úbočí Kościelné hory západně od centra města. Rozhledna 
měří na výšku 16 metrů a z vyhlídkové plošiny lze obdivovat např. panorama Ja-
vořích hor (Góry Suche) a Broumovských stěn. U rozhledny nechybí odpočívadlo. 
Nedaleko začínají profesionální cyklistické trasy typu downhill.
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4948 Cerkiew w Sokołowsku / Pravoslavný kostel v Sokołowsku
Cerkiew św. Michała Archanioła w Sokołowsku powstała na pocz. XX wieku na po-
trzeby kuracjuszy wyznania prawosławnego, licznie odwiedzających uzdrowisko. 
Wiernym obiekt służył do lat 30. XX wieku. Po II wojnie światowej cerkiew wykorzy-
stywana była m.in. jako kostnica, a nawet prywatny domek letniskowy. Staraniem 
parafii prawosławnej z Wrocławia obiekt odkupiono i gruntownie odbudowano, 
przywracając mu funkcję sakralną. W roku 1997 arcybiskup wrocławski i szczeciński 
Jeremiasz poświęcił nowy krzyż na kopule. Gmina prawosławna w Sokołowsku 
była swego czasu najmniejszą czynną placówką i w 2010 roku liczyła zaledwie 
dwóch wiernych. Obecnie na nabożeństwa przychodzi znacznie więcej osób, 
głównie za sprawą napływowej ludności ze wschodu. Obiekt należy do dekanatu 
Wrocław diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Kościoła Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego. Przy świątyni działa pracownia pisania ikon oraz galeria 
ikonopisa Michała Boguckiego.

Kostel sv. Michala archanděla v Sokołowsku vznikl na začátku 20. století pro 
lázeňské hosty pravoslavného vyznání, hojně navštěvující lázně. Věřícím objekt 
sloužil do 30. let 20. století. Po 2. světové válce se pravoslavný kostel využíval např. 
jako kostnice, a dokonce jako soukromá rekreační chalupa. Úsilím pravoslavné 
farnosti z Vratislavi se podařilo objekt odkoupit a od základů obnovit, přičemž 
mu byla vrácena sakrální funkce. V roce 1997 vratislavský a štětínský arcibiskup 
Jeremiasz posvětil nový kříž na kopuli. Pravoslavná obec v Sokołowsku byla svého 
času nejmenší aktivní institucí a v roce 2010 čítala jen dva věřící. V současnosti 
na bohoslužby přichází mnohem více lidí, především díky příchodu obyvatel 
z Východu. Objekt patří do děkanátu Vratislav vratislavsko-štětínské diecéze 
Autokefalické polské pravoslavné církve. U chrámu působí ateliér kreslení ikon 
a galerie kreslíře ikon Michała Boguckého.

Sokołowsko – dawne uzdrowisko 
/ Sokołowsko – bývalé lázně
Malownicza miejscowość w Sudetach położona w samym centrum Gór Suchych. 
Ten bezpośredni kontakt z naturą miał wielki wpływ na późniejszy rozwój osady. 
Do XIX wieku Sokołowsko nie wyróżniało się od innych wsi w regionie żyjących 
w cieniu położonego nieopodal zamku Radosno. W XVI wieku cała okolica zo-
stała nabyta przez panującą na zamku Książ rodzinę Hochbergów. W XIX wieku 
do ówczesnego Görbersdorfu przybyła siostrzenica feldmarszałka pruskiego 
Blüchera - Marian von Colomb. Zafascynowana metodami leczenia pacjentów 
polegającymi na polewaniu ich wodą, wprowadza takie zabiegi w Sokołowsku. 
Kontynuację leczenia rozpoczyna szwagier Marii, doktor Herman Brehmer. To 
właśnie jemu miejscowość zawdzięcza największy rozkwit. Doktor Brehmer 

uważany jest za prekursora walki z gruźlicą. Wprowadził on w Sokołowsku me-
todę polegająca na skutecznym doborze diety i wykorzystaniu specyficznego 
mikroklimatu panującego w okolicy. Na wynik prac nie trzeba było długo czekać. 
Wielka sława Sokołowska przyciągała coraz to nowych kuracjuszy. Miasteczko 
rozbudowywało się i zyskało szereg interesujących budynków, w tym przypomi-
nające średniowieczny zamek sanatorium doktora Brehmera. Na podobieństwo 
tej małej miejscowości w Szwajcarii założono słynny kurort Davos. Asystentem 
doktora Brehmera był Alfred Sokołowski, od nazwiska którego wieś otrzymała 
po wojnie swoją nazwę. W całej miejscowości podziwiać można ciekawą archi-
tekturę budynków kuracyjnych. Największą uwagę przykuwa monumentalny 
budynek dawniejszego sanatorium Grunwald, który po pożarze w 2005 roku 
odbudowywany jest dzięki Fundacji Sztuki Współczesnej Sokołowsko. Wokół 
uzdrowiska powstała gęsta sieć szlaków turystycznych, które zaprowadzą nas 
na strome wierzchołki Gór Suchych.

Malebná obec v Krkonošsko-jesenické subprovincii ležící v samotném centru 
Javořích hor. Tento přímý kontakt s přírodou měl na pozdější rozvoj osady velký 
vliv. Do 19. století se Sokołowsko nelišilo od jiných vesnic v regionu, žijících ve 
stínu nedalekého hradu Radosno. V 16. století celé okolí zakoupil rod Hochbergů 
panující na zámku Książ. V 19. století do tehdejšího Görbersdorfu přišla neteř 
pruského polního maršála Blüchera - Maria von Colomb. Fascinovaly ji metody 
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léčby pacientů spočívající v jejich polévání vodou a takovéto procedury zavedla v 
Sokołowsku. V léčbě pokračoval Mariin švagr, doktor Herman Brehmer. Právě jemu 
obec vděčí za svůj největší rozkvět. Doktor Brehmer je považován za průkopníka 
boje s tuberkulózou. V Sokołowsku prosazoval metodu spočívající v účinné volbě 
diety a využívání specifického mikroklimatu panujícího v okolí. Na výsledky práce 
nebylo nutné čekat dlouho. Velká sláva Sokołowska neustále přitahovala nové 
a nové lázeňské hosty. Městečko se rozšiřovalo a získalo celou řadu zajímavých 
budov včetně sanatoria doktora Brehmera připomínajícího středověký hrad. 
Po vzoru malé obce ve Švýcarsku byly založeny slavné lázně Davos. Asistentem 
doktora Brehmera byl Alfred Sokołowski, od jehož příjmení se odvozuje jméno, 
které vesnice získala po válce. V celé obci můžeme obdivovat zajímavou archi-
tekturu lázeňských budov. Největší pozornost přitahuje monumentální budova 
bývalého sanatoria Grunwald, které se po požáru v roce 2005 opravuje díky Nadaci 
současného umění Sokołowsko. Kolem lázní vznikla hustá síť turistických stezek, 
které nás zavedou na strmé vrcholky Javořích hor.
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50 Park Krajobrazowy Sudety Wałbrzyskie 
/ Chráněná krajinná oblast Sudety Wałbrzyskie
Park krajobrazowy utworzony w 1998 roku w celu zachowania krajobrazowych 
i kulturowo – turystycznych walorów Gór Kamiennych oraz Gór Wałbrzyskich. 
Powierzchnia Parku wynosi 6493 ha, a otulina 2894 ha. Od południa granice Parku 
pokrywają się z granicą polsko-czeską. W skład obszaru ochronnego wchodzi 
najwyższe pasmo Gór Kamiennych – Góry Suche z najwyższym szczytem w okolicy 
– Waligórą (936 m n.p.m.) oraz najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich – Borowa (853 
m n.p.m.). W większości są one zbudowane ze skał pochodzenia wulkanicznego 
tj.: trachybazalty, porfiry i tufy. W granicach parku nie ma rezerwatów przyrody. 
Teren Parku jest szczególnie popularnym obszarem rekreacyjnym mieszkańców 
Wałbrzycha. Największy ruch turystyczny koncentruje się przy jedynym schronisku 
górskim na obszarze Parku – Andrzejówce powyżej Rybnicy Leśnej.

Chráněná krajinná oblast vytvořená 
v roce 1998 pro zachování krajin-
ných a kulturně-turistických hod-
not Kamenných hor a Valbřišských 
hor. Rozloha oblasti je 6493 ha a 
ochranného pásma 2894 ha. Z jihu 
oblast sousedí s hranicí s Českou re-
publikou. Součástí chráněné oblasti 
je nejvyšší pásmo Kamenných hor 
- Javoří hory s nejvyšším vrcholem 
v okolí - Waligórou, 936 m n. m., a 
nejvyšší vrchol Valbřišských hor - 
Borowa, 853 m n. m. Z většiny jsou 

tvořeny horninami sopečného původu, tedy trachybazaltem, porfyrem a tufem. 
V hranicích chráněné krajinné oblasti se nenacházejí přírodní rezervace. Z jeho 
území se stala velmi oblíbená rekreační oblast obyvatel Valbřichu. Největší turi-
stický provoz se koncentruje u jediné horské chaty v této oblasti - Andrzejówky 
nad Rybnicí Leśnou.

Ośrodek narciarski Rybnica Leśna - Andrzejówka 
/ Lyžařské středisko Rybnica Leśna - Andrzejówka
Ośrodek znajduje się w pobliżu schroniska PTTK Andrzejówka w Rybnicy Leśnej. 
Na miłośników białego szaleństwa czekają tutaj trzy wyciągi narciarskie (Gwarek, 
Muflon i Muflon II) oraz zróżnicowane trasy narciarstwa biegowego, na których 
każdego roku (jeśli są warunki) odbywa się znany Bieg Gwarków.

Středisko se nachází nedaleko horské chaty PTTK Andrzejówka v Rybnici Leśné. 
Na milovníky hrátek na sněhu tady čekají tři lyžařské vleky (Gwarek, Muflon a 
Muflon II) a různorodé trasy pro běžecké lyžování, na nichž se každý rok (pokud 
panují vhodné podmínky) koná známá akce Bieg Gwarków.

Drewniany kościół w Rybnicy Leśnej 
/ Dřevěný kostel v Rybnici Leśné
Drewniany kościół św. Jadwigi Śląskiej wybudowano 
w 1608 roku dla górników pracujących w okolicznych 
kopalniach. Zachowana do dziś świątynia stanowi jeden 
z najciekawszych przykładów architektury drewnianej 
na Dolnym Śląsku. Renesansowe wyposażenie pochodzi 
z okresu budowy i wyróżnia się bogatą dekoracją ścienną 
(nawiązująca do islamu maureska). Tuż przy kościele 
znajduje się ciekawostka geomorfologiczna, tzw. kolano 
kaptażowe związane ze zjawiskiem kaptażu polegającym 
na przejęciu przez rzekę wód innej rzeki (w tym przypad-
ku miało miejsce przejecie przez potok Rybna wód Ścinawki). W górnej części wsi, 
powyżej kopalni melafiru znajduje się schronisko Andrzejówka. 

Dřevěný kostel sv. Hedviky Slezské vystavěný v roce 1608 pro horníky pracující v 
okolních dolech. Dodnes dochovaný chrám představuje jeden z nejzajímavějších 
příkladů dřevěné architektury v Dolním Slezsku. Renesanční vybavení pochází 
z období výstavby a vyznačuje se bohatou výzdobou stěn (navazující na maur-
ský sloh). Těsně u kostela se nachází geomorfologická zajímavost, tzv. náčepní 
loket, spojený s pirátstvím vodních toků spočívajícím v tom, že řeka načepuje 
vodu jiné řeky (v tomto případě došlo k tomu, že potok Rybna převzal vodu ze 
Ścinawky). V horní části vesnice, nad melafyrovým dolem, se nachází horská 
chata Andrzejówka. 80 8180
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Ruiny zamku Radosno / Zřícenina hradu Radosno
Wznoszą się na szczycie góry (770 m n.p.m.) o tej samej nazwie. Zamek został zbudo-
wany w XIII wieku jako element fortyfikacji granicy księstwa świdnicko-jaworskiego 
oraz pobliskiego szlaku handlowego. Po wojnach husyckich była to siedziba rycerzy 
rabusiów, którzy napadali na kupców wędrujących pobliską drogą handlową. 
Zdobyta pod koniec XV wieku warownia została zniszczona i do dnia dzisiejszego 

pozostaje w ruinie. Do naszych czasów 
zachowały się pozostałości dawnych 
murów z wieżą umieszczoną w najwyż-
szym punkcie zamku.

Tyčí se na vrcholu hory (770 m n. m.) 
stejného názvu. Hrad byl postaven 
ve 13. století jako součást opevnění 
hranic svídnicko-javorského knížectví 
a nedaleké obchodní stezky. Po husit-
ských válkách se z něj stalo sídlo lou-
peživých rytířů, kteří útočili na kupce 
putující po nedaleké obchodní stezce. 

Pevnost dobytá na konci 15. století byla zničena a dodnes zůstává v troskách. 
Do současnosti se dochovaly zbytky starých zdí s věží umístěnou v nejvyšším 
bodě hradu.

Ruiny zamku Rogowiec / Zřícenina hradu Rogowiec
Ślady średniowiecznego zamku zobaczyć można na szczycie Rogowca (870 
m n.p.m.), na zboczach szczytu Jeleniec, na zachód od wsi Grzmiąca w gminie 
Głuszyca i powyżej Doliny Rybnej. Rogowiec uważany jest za najwyżej położony 
zamek w Polsce. Podobnie jak pobliski zamek Radosno była to warownia graniczna 
księstwa świdnicko – jaworskiego. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1292 r. 
Zbudowany został z rozkazu Bolka świdnickiego i pełnił funkcję kasztelanii, a w XV 
w. po jego rozbudowie z racji swego położenia pełnił funkcje fortecy. Zniszczony 
prawdopodobnie na rozkaz króla Macieja Korwina pod koniec XV w. i do dnia 
dzisiejszego pozostaje w ruinie.

Stopy po středověkém hradě můžeme vidět na vrcholu Rogowce (870 m n. m.), 
na svazích vrcholu Jeleniec, západně od vesnice Grzmiąca v obci s rozšířenou 
působností Głuszyca a nad Rybím údolím. Rogowiec je považován za nejvýše 
ležící hrad v Polsku. Obdobně jako nedaleký hrad Radosno se jednalo o hraniční 
baštu svídnicko-javorského knížectví. První zmínka o hradu pochází z roku 1292. 
Byl vystavěn z rozkazu Boleslava Svídnického a zastával funkci kastelánie, v 15. 
století po rozšíření plnil s ohledem na svou polohu funkci pevnosti. Pravděpo-
dobně na rozkaz krále Matyáše Korvína byl zničen na konci 15. stol. a dnes ho 
známe jako zříceninu.

Drewniany kościół w Grzmiącej 
/ Dřevěný kostel v Grzmiącí
Drewniany kościół Narodzenia NMP wzniesiony ok. 1588 roku w konstrukcji zrę-
bowej na kamiennej podmurówce. Początkowa była to świątynia ewangelicka. 
Wraz z końcem wojny trzydziestoletniej w 1648 roku budynek przeszedł w ręce 
katolików. Salowe wnętrze nakryte jest drewnianym sklepieniem. Zachowane 
wyposażenie pochodzi z XVII wieku (empory i chrzcielnica) i XVIII wieku (ołtarz). 
Od północy do kościoła przylega prostokątna drewniana wieża nakryta wielo-
spadowym dachem. 

Dřevěný kostel Narození Panny Marie postavený kolem roku 1588 s roubenou 
konstrukcí na kamenné podezdívce. Zpočátku to byl evangelický chrám. S kon-
cem třicetileté války v roce 1648 stavba přešla do rukou katolíků. Halový interiér 
zakončuje dřevěná klenba. Dochované vybavení pochází ze 17. století (empory 
a křtitelnice) a 18. století (oltář). Ze severu ke kostelu přiléhá obdélná dřevěná 
věž krytá valbovou střechou. 

Jedlina-Zdrój / Jedlina-Zdrój
Nie jest znana dokładna data powstania Jedliny-Zdroju, a różne źródła podają 
czasami mocno oddalone w czasie daty, sięgając nawet do wieku XIII, gdy miał 
tutaj istnieć warowny gródek, wchodzący w skład granicznej linii obronnej księstwa 
świdnicko-jaworskiego. Bliższe nam dzieje związane są z tutejszymi źródłami mine-
ralnymi, które znane były już prawdopodobnie w XVI wieku, ale leczniczo zaczęto 
je wykorzystywać dopiero w latach 20-tych XVIII wieku, gdy ziemię ze źródłami 
kupiła rodzina von Seherr-Thoss. Zlecili oni przeprowadzenie badań właściwości 
wód i wkrótce miejscowość zaczęła rozwijać się jako uzdrowisko. Na cześć żony 
właściciela, Charlotty, nazwano je Charlottenbrunn. Zbudowano pierwszy dom 
zdrojowy, wytyczono ścieżki i do Jedliny-Zdroju zaczęli przybywać goście. Uzdro-
wisko rozwijało się powoli, bowiem miało sporą konkurencję w postaci istniejących 
już wcześniej uzdrowisk w Szczawnie-Zdroju i Starym Zdroju. Nigdy też nie wyrosło 
na znaczący ośrodek leczniczy, a jego kariera została zagrożona na początku XX 
wieku zanikiem wód mineralnych. Stało się to za przyczyną szkód górniczych 
wywołanych przez działające w okolicach Wałbrzycha kopalnie. 
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Obecnie w uzdrowisku leczy się m.in. schorzenia układu: pokarmowego, oddecho-
wego i moczowego. W Szpitalu Uzdrowiskowym Teresa prowadzona jest wczesna 
rehabilitacja kardiologiczna. Malownicze położenie Jedliny-Zdrój w otoczeniu 
masywów górskich sprzyja wędrówkom kuracjuszy, na potrzeby których wytyczono 
nowe szlaki spacerowe. Jedlina-Zdrój posiada niewielki i skromny Park Zdrojowy, 
ale urocze położenie w niewielkiej kotlince otoczonej zewsząd wzniesieniami 
pozwala całkiem miło spędzić tutaj czas, zwłaszcza że kilka lat temu wytyczono 
Uzdrowiskowy Szlak Turystyczny m.in. na szczyt Borowa nad Wałbrzychem.

Z zabytków Jedliny-Zdroju warto wspomnieć o dawnym kościele ewangelickim, 
przekazanym obecnie parafii katolickiej, stojącym nieco powyżej ulicy Piastowskiej. 
Niektóre z budynków uzdrowiska pochodzą z XIX wieku i odznaczają się ciekawą 
architekturą. W centralnej części miasta mieści się Dom Zdrojowy z końca XVIII 
wieku. Budynek gruntownie przebudowano w XIX wieku, nadając mu klasycznych 
cech. W pobliżu mieści się stylowa pijalnia wód mineralnych, gdzie degustować 
można miejscową wodę leczniczą o łagodnym, orzeźwiającym smaku (stosowane 
w kuracji pitnej szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe).

Jedlina-Zdrój
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Neznáme přesné datum vzniku Jedliny-Zdroje - různé prameny uvádějí v čase i 
velice vzdálená data sahající dokonce do 13. století, kdy tu měl existovat strážní 
hrádek, součást obranné hraniční linie svídnicko-javorského knížectví. Minulost 
nám bližší je spojena se zdejšími minerálními prameny, které byly známy prav-
děpodobně už v 16. století, ale k léčbě se začaly používat teprve ve 20. letech 17. 
století, kdy pozemek s prameny koupil rod von Seherr-Thoss. Ti zadali zkoušky 
vlastností vod a obec se brzy začala rozvíjet jako lázně. Na počest manželky 
majitele Charlotty je pojmenovali Charlottenbrunn. Byl postaven první lázeňský 
dům, vytyčeny stezky a do Jedliny-Zdroje začali přijíždět návštěvníci. Lázně se 
rozvíjely pomalu, protože měly velkou konkurenci v už dříve existujících lázních 
v Szczawně-Zdroji a Starém Zdroji. Nikdy nevyrostly na úroveň významného lé-
čebného centra, jejich kariéru na začátku 20. století ohrozilo zmizení minerálních 
vod. Došlo k tomu v důsledku důlních škod vyvolaných doly provozovanými v 
okolí Valbřichu. 

V současnosti se v lázních léčí např. onemocnění trávicí, dýchací a močové sou-
stavy. V lázeňské nemocnici Teresa probíhá raná kardiovaskulární rehabilitace. 
Malebná poloha Jedliny-Zdrój v obklopení horských masivů nahrává túrám 
lázeňských hostů, pro jejichž potřeby byly vytyčeny nové procházkové stezky. 
Jedlina-Zdrój má malý a skromný Lázeňský park, ale kouzelná poloha v malém 
údolíčku ze všech stran obklopeném kopci zde umožňuje poměrně příjemně 
trávit čas, obzvláště když před několika lety byla vytyčena Lázeňská turistická 
stezka, např. na vrchol Borowa nad Valbřichem.

Z památek Jedliny-Zdroje stojí za zmínku bývalý evangelický kostel, v současnosti 
předaný katolické farnosti, který stojí nad Piastowkou ulicí. Některé z budov lázní 
pocházejí z 19. století a vyznačují se zajímavou architekturou. Ve středu města 
se nachází Lázeňský dům z konce 18. století. Budova byla zásadně přestavěna 
v 19. století, kdy získala klasicistní rysy. Nedaleko najdeme stylový picí pavilon, 
kde můžeme ochutnat místní léčivou vodu s jemnou, osvěžující chutí (v léčbě 
využívané hydrogenuhličitan-vápenato-hořečnaté kyselky).

Park Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju 
/ Park aktivit Czarodziejska Góra v Jedlině-Zdroji
Jedną z atrakcji turystycznych w Jedlinie-Zdrój jest zlokalizowany w Parku Połu-
dniowym kompleks sportowo-turystyczny Park Aktywności Czarodziejska Góra. Na 
pragnących przeżyć moc wrażeń czeka tutaj pięć profesjonalnie przygotowanych 
tras parku linowego, letni tor saneczkowy o długości 600 metrów oraz wieża 
wspinaczkowa. W parku linowym są do wyboru trasy zróżnicowane pod względem 
poziomu trudności: „Maluch”, „Junior”, „Standard”, „Extremum”, „Tyrolka”. W okresie 
zimowym obiekt jest zamknięty, a dla narciarzy (przy sprzyjających warunkach) 
udostępniony jest Śniegowy Park z dwoma wyciągami i trasą do snowtubing.

Jednou z turistických atrakcí v Jedlině-Zdroji je sportovně-turistický komplex 
Park aktivit Czarodziejska Góra nacházející se v Jižním parku. Na zájemce o silné 
zážitky tady čeká pět profesionálně připravených tras lanového parku, letní bobová 
dráha s délkou 600 metrů a lezecká věž. V lanovém parku si vybíráme trasy podle 
stupně obtížnosti: „Maluch“, „Junior“, 
„Standard“, „Extremum“, „Tyrolka“. V 
zimním období je objekt uzavřen a 
lyžařům se (za příznivých podmínek) 
zpřístupňuje Sněhový park se dvěma 
vleky a trasou pro snowtubing.

Park Aktywności Czarodziejska Góra
/ Park aktivit Czarodziejska Góra

ul. Sienkiewicza 1
58-330 Jedlina-Zdrój
tel. +48 606 786 569

Active Jedlina – kompleks sportowo-rekreacyjny 
/ Active Jedlina – sportovně-rekreační komplex
Active Jedlina – kompleks sportowo-rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju to m.in. 
stadion z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, „Orlik”, skatepark oraz 
ścieżka pieszo-rowerowa. Znajdują się tu również bulodromy do gry w petanque. 

Active Jedlina – sportovně-rekreační komplex v Jedlině-Zdroji, to je např. stadion 
s plnohodnotným fotbalovým hřištěm, dětské fotbalové hřiště, skatepark a stezka 
pro pěší a cyklisty. Najdete tu i boulodrom pro hru pétanque. 
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59 Pałac Jedlinka / Zámek Jedlinka
Pałac powstał na miejscu XVII-wiecznego dworu. Jego projektantem był prawdopo-
dobnie znany śląski architekt Carl Gotthard Langhans. W kolejnych latach pałac był 
kilkakrotnie przebudowywany przez kolejnych właścicieli, w tym w znaczący sposób 
przez Carla Kristera, przedsiębiorcę zajmującego się produkcją porcelany. W czasie 

II wojny światowej mieściła się tu-
taj główna siedziba kierownictwa 
Organizacji Todt, zajmującej się bu-
dową kompleksu Riese w Górach 
Sowich. Obecnie znajduje się tutaj 
hotel i mini browar.

Zámek vznikl na místě dvorce ze 
17. století. Jeho projektantem 
byl známý slezský architekt Carl 
Gotthard Langhans. Majitelé 
střídající se během dalších let 
zámek několikrát přestavovali, 
výrazně Carl Krister, podnikatel 

věnující se výrobě porcelánu. V době 2. světové války se zde také nacházelo 
hlavní sídlo vedení organizace Todt věnující se výstavbě komplexu Riese v 
Sovích horách. V současnosti se zde nachází hotel a mini pivovar.

Trasy #ACTIVE w Jedlinie-Zdroju, Głuszycy i Walimiu 
/ Trasy#ACTIVE v Jedlině-Zdroji, Głuszyci a Walimu
Profesjonalne trasy aktywnego wypoczynku przeznaczone dla biegaczy, rowerzy-
stów i osób uprawiających nordic walking. Przebieg tras został tak pomyślany, aby 
przechodził przez najciekawsze turystycznie miejsca w regionie. Trasy #ACTIVE liczą 
obecnie ok. 50 km i spinają ze sobą trzy gminy: Walim, Głuszyca i Jedlina-Zdrój. 
Trasy są oznakowane w terenie.

Profesionální trasy aktivního odpočinku určené pro běžce, cyklisty a ty, kdo 
se věnují nordic walkingu. Jejich průběh byl vymyšlen tak, abych procházely 
turisticky nejzajímavějšími místy v regionu. Trasy #ACTIVE v současnosti měří 
kolem 50 km a spojují tři obce: Walim, Głuszyca a Jedlina-Zdrój. Trasy jsou 
značené v terénu.

Park Północny w Jedlinie-Zdroju 
/ Severní park v Jedlině-Zdroji
Dawny park kuracyjny z poł. XIX wieku zlokalizowany w północnej części miasta 
u podnóży góry Rzepisko. Na obszarze Parku znajdują się m.in. historyczne 
stawy (dolny i górny) i amfiteatr mieszczący się przy głównym wejściu. Powyżej 
stawu górnego rozciąga się tzw. Mni-
szy Las, nawiązujący swoją nazwą do 
dawnego klasztoru, jaki podobno miał 
znajdować się na zboczu pobliskiej 
góry. W Mniszym Lesie znajdują się 
dwie polany - Słoneczna i Oddechowa.

Bývalý lázeňský park z pol. 19. stole-
tí se nachází v severní části města, u 
úpatí hory Rzepisko. Na území parku 
se nacházejí např. historické rybníky 
(dolní a horní) a amfiteátr lokalizovaný 
u hlavního vstupu. Nad horním rybní-
kem se rozprostírá tzv. Mniší les, svým názvem odkazující na bývalý klášter, který 
se měl údajně nacházet na svahu nedaleké hory. V Mniším lese se nacházejí dvě 
mýtiny - Slunečná a Dýchací.

Platforma widokowa na Jałowcu (Jedlina-Zdrój) 
/ Vyhlídková plošina na Jałowci (Jedlina-Zdrój)
Jałowiec (751 m n.p.m.) to stromy, powulkaniczny szczyt w południowej części 
Gór Wałbrzyskiej nad Doliną Rybnej. Na charakterystycznym wypłaszczeniu pod 
wierzchołkiem znajduje się platforma widokowa, z której otwierają się widoki na 
Jedlinę-Zdrój i okoliczne wzniesienia. Dojście na platformę od strony uzdrowiska 
lub niebieskim szlakiem od Borowej.

Jałowiec (751 m n. m.) je strmá sopečná hora v jižní části Valbřišských hor nad 
Rybím údolím. Na charakteristickém zploštění pod vrcholem se nachází vyhlíd-
ková plošina, ze které se otevírají výhledy na Jedlinu-Zdrój a okolní vyvýšeniny. 
Na plošinu se dostanete od lázní nebo po modré stezce od Borowé.
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Punkt widokowy na wieży kościelnej 
/ Vyhlídka na kostelní věži
Nowo udostępniony punkt widokowy na wieży dawnego kościoła ewangelickiego 
w centrum uzdrowiska. Wieża ma 45 metrów wysokości i można z niej podziwiać 

panoramę miasta oraz okolicznych gór. 
Wnętrze kościoła zostało odrestauro-
wane i obecnie służy jako miejsce spo-
tkań kulturalnych. 

Nově zpřístupněná vyhlídka na věži 
bývalého evangelického kostela v 
centru lázní. Věž má výšku 45 metrů 
a lze z ní obdivovat panorama města 
a okolních hor. Interiér kostela byl re-
staurován a v současnosti slouží jako 
místo kulturních setkání. 

Kolej Bystrzycka z Jedliny-Zdroju do Świdnicy 
/ Bystrzycká železnice z Jedliny-Zdroje do Svídnice
Jednotorowa linia kolejowa łącząca Świdnicę i Jedlinę-Zdrój uważana przez wielu 
za jedną z najbardziej malowniczych dróg żelaznych w Polsce. Linia ma długość 
24 km i w większości przebiega doliną rzeki Bystrzycy; wielokrotnie przecinając 
jej nurt. Kolej Bystrzycka została oficjalnie otwarta w 1904 roku. Trudne warunki 
terenowe sprawiły, że podczas jej realizacji wzniesiono liczne obiekty inżynieryjne 
tj.: mosty, wiadukty, przepusty oraz nasypy. Po II wojnie światowej linia kolejowa 
ulegała stopniowemu zapomnieniu i ostatecznie została zamknięta na początku 
lat 90. XX wieku. Obecnie trwają zaawansowane prace nad jej uruchomieniem, 
które ma nastąpić w 2021 roku.

Jednokolejku spojující Svídnici a Jedlinu-Zdrój mnozí považují za jednu z nejma-
lebnějších železničních tratí v Polsku. Trať má délku 24 km a většinou probíhá 
údolím řeky Bystrzyce; mnohokráte protíná její proud. Bystrzycká železnice byla 
oficiálně otevřena v roce 1904. Kvůli obtížným terénním podmínkám musely 
být během její realizace postaveny četné inženýrské objekty - mosty, viadukty, 
propustky a náspy. Po 2. světové válce železnice postupně upadla v zapomnění, a 
nakonec byla uzavřena na začátku 90. let 20. století. V současnosti se v pokročilé 
fázi nacházejí práce na jejím zprovoznění, k němuž má dojít v roce 2021.

Wieża widokowa w Głuszycy / Rozhledna v Głuszyci
Taras widokowy na wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
udostępniony dla turystów w 2018 roku. Wejście na 21-metrową wieżę możli-
we jest z wnętrza świątyni. Na tarasie może znajdować się jednorazowo maks. 
10 osób. Zwiedzanie odbywa się po 
wcześniejszej rezerwacji. Kościół MB 
Królowej Polski zbudowano w 1741 
roku. W kolejnych latach świątynię 
przebudowano nadając jej cech kla-
sycznych. W fasadzie zwraca uwagę 
okazały portyk z potężnymi kolumna-
mi, dobudowany na pocz. XIX wieku. 
Był to kościół ewangelicki, obecnie 
jest w posiadaniu parafii katolickiej. 
Wewnątrz znajdują się ładne, dwukon-
dygnacyjne zdobione empory oraz wy-
posażenie z XIX wieku.

Vyhlídková terasa na věži kostela Nejsvětější Panny Marie Královny Polska se 
turistům otevřela v roce 2018. Vstup na 21metrovou věž je možný z interiéru 
chrámu. Na terase se najednou může nacházet max. 10 osob. Prohlídky probíhají 
po předchozí rezervaci. Kostel Panny Marie Královny Polska byl vystavěn v roce 
1741. Během dalších let se chrám přestavoval, a přitom získal klasicistní rysy. 
V průčelí přitahuje pozornost okázalý portikus se silnými sloupy, přistavěný na 
zač. 19. století. Jednalo se o evangelický kostel, v současnosti se nachází v držení 
katolické farnosti. Uvnitř najdeme krásné, dvoupodlažní zdobené empory a 
vybavení z 19. století.

Głuszyckie lodospady – dawny kamieniołom 
w Głuszycy Górnej / Głuszycké ledopády - bývalý 
kamenolom v Głuszyci Górné
Duży, nieczynny kamieniołom „Kamyki” położony na stokach góry Ostoja na 
wysokości 585 m n.p.m. Dawniej pozyskiwano tutaj ciemną skałę wulkaniczną 
o składzie zbliżonym do bazaltów, którą nazywano tradycyjnie melafirem. W górnej 
części kamieniołomu można zaobserwować ciekawe zjawisko geologiczne, jakim 
są zaokrąglone formy skalne skały wulkanicznej, określane jako brekcje. Prace 
górnicze trwały tutaj do lat 70. XX wieku, po czym wyrobisko zalano wodą, tworząc 
malowniczy staw, przypominający górskie jeziorko. Miejsce to jest popularne 
wśród wędkarzy. Zbocza kamieniołomu szczególnie upodobali sobie wspina-
cze, którzy zimą wspinają się po tworzących się tutaj, obszernych lodospadach. 
Jako ciekawostkę warto dodać, że w głuszyckim kamieniołomie zrealizowano 
teledysk do utworu Superhero 
- młodej wokalistki Viki Gabor. 
Na pobliskiej Przełęczy pod 
Czarnochem znajduje się węzeł 
szlaków pieszych i rowerowych. 
Jest to również dogodne miej-
sce do przekroczenia granicy 
(turystyczne przejście graniczne 
Głuszyca – Janovičky) i rozpo-
częcie poznawania urokliwej 
Ziemi Broumovskiej.
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Velký, uzavřený kamenolom „Kamyki“ ležící 
na svazích hory Ostoja ve výšce 585 m n. 
m. Dříve se zde těžila tmavá sopečná hor-
nina se složením podobným čediči, které 
se tradičně říká melafyr. V horní části ka-
menolomu můžeme pozorovat zajímavý 
geologický jev, jímž jsou zaoblené skalní 
útvary ze sopečné horniny, označované 
jako brekcie. Hornické práce tady trvaly 
do 70. let 20. století, pak bylo důlní dílo 
zaplaveno vodou, čímž vznikl malebný 
rybník připomínající horské jezírko. Toto 
místo je oblíbené mezi rybáři. Stěny ka-
menolomu si obzvláště oblíbili lezci, kteří 
v zimě lezou po zde se tvořících rozsáhlých 
ledopádech. Jako zajímavost je na místě 
dodat, že se v głuszyckém kamenolomu 
natáčel videoklip pro skladbu Superhero - 
mladé zpěvačky Viki Gabor. Na nedalekém 
sedle pod Czarnochem se nachází křižo-
vatka stezek pro pěší a cyklisty. Jde také 
o pohodlné místo pro překročení hranice 
(turistický hraniční přechod Głuszyca – Ja-
novičky) a začátek poznávání kouzelného 
Broumovska.

Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy 
/ Podzemní město Osówka v Głuszyci
Kompleks Osówka położony jest około kilometra na północ od wsi Sierpnice, 
z której do Osówki prowadzi asfaltowa droga. Przy dużym parkingu mieści się bu-
dynek kasowy z punktem gastronomicznym i sklepem z pamiątkami. Za obiektem 
czarny szlak turystyczny prowadzi do głównego wejścia do podziemi. Zwiedzanie 
odbywa się w grupach z przewodnikiem. W ostatnim czasie w Osówce dla turystów 
przygotowano wiele udogodnień. Na zwiedzających czekają m.in. nowoczesne 
ekspozycje multimedialne z hologramami więźniów i żołnierzy oraz plastyczna 
mapa Gór Sowich z zaznaczonymi kompleksami projektu Riese. W historię II 

wojny światowej wprowadza turystów 
hologram aktora Adama Ferencego, 
wyświetlany w jednym z pierwszych 
pomieszczeń. W kolejnych znajdują się 
m.in. podświetlane gabloty, na których 
można zapoznać się z ekspozycją na-
rzędzi używanych podczas drążenia 
korytarzy, zobaczyć wózki, którymi 
wywożono na zewnątrz urobek i daw-
ną broń palną. Ciekawostką jest jed-
na z hal z drewnianym, oryginalnym 
oszalowaniem sprawiająca wrażenie 
pokrytej boazerią, a zimą przepiękne 
lodospady i lodowe, kilkumetrowe sta-
lagmity, stalaktyty i stalagnaty. Jedną 
z możliwości zwiedzania jest przepływ 
łodzią desantową (Trasa Ekstremal-
na). Po zwiedzaniu części podziemnej 
warto skierować swoje kroki do obiek-
tów naziemnych, które znajdują się 
powyżej głównego wejścia do Osówki 
(szlak czarny, ścieżka przyrodniczo - 
historyczna). Znajduje się tam m.in. 
Siłownia – niedokończony budynek 
o tajemniczym przeznaczeniu, który 
najprawdopodobniej miał służyć do 
zasilania całego kompleksu. Niektórzy twierdzą, że mogła to być nawet mała 
elektrownia atomowa. Powyżej znajduje się długi betonowy obiekt określany 
jako Kasyno. 

Komplex Osówka leží asi kilometr severně od vesnice Sierpnice, ze které do 
Osówky vede asfaltová silnice. U velkého parkoviště se nachází budova pokladen s 
gastronomickou provozovnou a obchodem se suvenýry. Za objektem vede černá 
turistická stezka k hlavnímu vstupu do podzemí. Prohlídky probíhají ve skupinách 
s průvodcem. V poslední době si v Osówce pro turisty připravili spoustu vylepšení. 
Na návštěvníky čekají např. moderní multimediální expozice s hologramy vězňů 
a vojáků a plastická mapa Sovích hor s vyznačenými komplexy projektu Riese. 
Do historie 2. světové války turisty uvádí hologram herce Adama Ferenceho 
zobrazený v jedné z prvních místností. V dalších se nacházejí např. podsvícené 
vitríny, v nichž se lze seznámit s výstavou nástrojů používaných během ražení 
chodeb, prohlédnout si vozíky, jimiž se ven vyvážel odtěžený materiál, a staré 
střelné zbraně. Zajímavostí je jeden ze sálů s dřevěným, originálním bedněním, 
který působí jako pokrytý obložením, a v zimě pak nádherné ledopády a ledové, 
několikametrové stalagmity, stalaktity a stalagnáty. Jednou z možností prohlíd-
ky je plavba na vyloďovacím člunu (Extrémní trasa). Po prohlídce podzemní 
části stojí za to zamířit do nadzemních objektů, které se nacházejí nad hlavním 
vstupem do Osówky (černá stezka, přírodně-historická stezka). Nachází se zde 
např. Elektrárna - nedokončená stavba tajemného určení, která měla s největší 
pravděpodobností sloužit k napájení celého komplexu. Někteří tvrdí, že to mohla 
být dokonce malá atomová elektrárna. Výše se nachází dlouhý betonový objekt 
označovaný jako Kasino. 
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Kompleks Riese
W czasie II wojny światowej w Górach Sowich zaczęto drążyć podziemne tunele, 
których przeznaczenie do dnia dzisiejszego nie jest znane. Nadano im wspólną nazwę 
Riese (Olbrzym), co może świadczyć o rozmiarze całego przedsięwzięcia. Istnieje 
kilka teorii wyjaśniających cel potężnych inwestycji dokonanych w rejonie Walimia 
i Głuszycy, od nowoczesnej kwatery Hitlera, po tajne fabryki broni, które tutaj miały 
się znajdować. Wszystkie teorie mają mocne i słabe strony i właściwie żadna w chwili 
obecnej nie jest pewna. Mimo, że od końca wojny minęło zaledwie kilkadziesiąt lat, to 
w przypadku Riese nie zachowały się (a raczej: nie są znane) plany budowy, brak jest 
świadków, a pracujący w podziemiach więźniowie obozu koncentracyjnego Gross 
Rosen, posiadali jedynie szczątkową wiedzę - tylko o swoim odcinku prac. To jedna 
z najbardziej tajemniczych kart II wojny światowej.

Pierwsze prace budowlane prze-
prowadzono w 1943 roku i były 
one nadzorowane przez Schlesiche 
Industriegemeinschaft AG, później 
budowę przejęła Organizacja Todt. 
Roboty trwały niemal do końca II 
wojny światowej, ale w ostatnim 
etapie polegały raczej na zabez-
pieczaniu już wykutych chodni-
ków i zacieraniu śladów, które 
mogłyby ujawnić sekret Riese.

Komplex Riese
V období 2. světové války se v Sovích horách začaly razit podzemní tunely, jejichž 
určení dodnes neznáme. Získaly společný název Riese (Obr), což může svědčit o roz-
měrech celého projektu. Existuje několik teorií vysvětlujících účel nákladných investic 
prováděných v oblasti Walimu a Głuszyce - od moderních Hitlerových kasáren, po 
tajnou továrnu na zbraně, které se zde měly nacházet. Všechny teorie mají silné i slabé 
stránky a vlastně žádná není v současnosti jistá. Přestože od konce války uplynulo jen 
několik desítek let, nedochovaly se (nebo spíš nejsou známy) v případě Riese stavební 
plány, nejsou k dispozici svědci a vězni pracující v podzemí koncentračního tábora 
Gross Rosen měli jen částečné znalosti - pouze o svém pracovním úseku. Jedná se o 
jednu z nejtajemnějších stránek 2. světové války.

První stavební práce proběhly v roce 1943 a dohlížela na ně Schlesiche Industriege-
meinschaft AG, později stavbu převzala organizace Todt. Práce trvaly téměř do konce 
2. světové války, ale během poslední etapy spočívaly spíše v zajišťování už vykutaných 
chodeb a zametání stop, které by mohly prozradit tajemství Riese.

Z sześciu kompleksów (Gontowa, Jugowice, Soboń, Rzeczka, Osówka i Włodarz) 
udostępnione dla turystów są tylko trzy ostatnie. Oddzielnym fragmentem Riese 
były podziemia drążone pod zamkiem Książ.

Ze šesti komplexů (Gontowa, Jugowice, Soboń, Rzeczka, Osówka a Włodarz) jsou turistům 
zpřístupněny jen tři poslední. Samostatnou částí Riese bylo podzemí ražené pod zámkem 
Książ.

Podziemne Miasto Osówka
/ Podzemní město Osówka

ul. Świerkowa 29 d Sierpnica, 58-340 Głuszyca 
tel. +48 74 845 62 20

www.osowka.pl

Drewniany kościół w Sierpnicy 
/ Dřevěný kostel v Sierpnici
Drewniany kościół MB Śnieżnej, zbudowany w latach 1548-64. W owym czasie 
większość mieszkańców Sierpnic była protestantami i to dla nich zbudowana 
została świątynia. Ciekawostką może być fakt, że jednym z pierwszych probosz-
czów był Polak Szymon Skryba. Murowana wieża kościoła została dobudowana 
później, zwieńczona jest ciekawym cebulastym hełmem. Wewnątrz znajduje się 
dość skromne wyposażenie, 
ale warto zwrócić uwagę na 
piękną, drewnianą chrzciel-
nicę z 1642 roku oraz na mo-
tywy maureski, zachowane 
na ścianach za ołtarzem. Cie-
kawe są również drzwi do za-
krystii i na ambonę, ozdobio-
ne tzw. szkłem gomółkowym 
łączonym ołowiem.

Dřevěný kostel Panny Marie 
Sněžné, postavený v letech 
1548-64. V té době tvořili 
většinu obyvatel Sierpnic 

Podziemne 
Miasto Osówka
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protestanté a právě pro ně byl chrám vystavěn. Možná zaujme skutečnost, že 
jedním z prvních farářů se stal Polák, Szymon Skryba. Zděná kostelní věž byla 
přistavěna později, zakončuje ji zajímavá cibulovitá helmice. Uvnitř se nachází 
skromné vybavení, ale stojí za to věnovat pozornost krásné, dřevěné křtitelnici 
z roku 1642 a maurským motivům dochovaným na zdech za oltářem. Zajímavé 
jsou také dveře do sakristie a na kazatelnu, ozdobené tzv. terčíkovým sklem 
spojovaným olovem.

Sztolnie Walimskie / Walimské štoly
Jadąc od strony Wałbrzycha w kierunku Przełęczy Sokolej, tuż za Walimiem, po 
prawej stronie drogi znajduje się pawilon i wejście do kompleksu Rzeczka. 
Z szosy trzeba do placu przed wejściem przejść nad Walimką przez zabytkowy 
most Baileya - konstrukcję używaną przez saperów w czasie II wojny światowej. 
Zbudowany w 1943 r. most przeszedł szlak bojowy, służąc żołnierzom między 
innymi podczas walk w Afryce Północnej oraz Europie Zachodniej. Po wojnie 
trafił do Polski, w 1996 r. do Walimia. Walimskie Sztolnie należą do najmniejszego 
kompleksu udostępniony dla zwiedzających. W podziemiach prezentowana jest 
kolekcja narzędzi, przedmiotów należących do więźniów, starej broni i urządzeń 
używanych kilkadziesiąt lat temu. Dobrze zachowała się tzw. wartownia, służąca 
jako rodzaj śluzy zabezpieczającej wejście. Niektóre z komór zaaranżowano w taki 
sposób, jakby robotnicy opuścili swoje miejsca pracy dosłownie kilka minut temu. 
W pawilonie przy wejściu działa bufet.

Pokud pojedeme od Valbřichu směrem k Sokolímu sedlu, nalezneme těsně za 
Walimem, po pravé straně silnice, pavilon a vstup do komplexu Rzeczka. Ze 
silnice je nutné přejít k prostranství před vstupem přes Walimku po historickém 
Baileyově mostě - konstrukci používané ženisty v době 2. světové války. Most 
postavený v roce 1943 má za sebou válečnou minulost, když sloužil vojákům 
mimo jiné během bojů v severní Africe a západní Evropě. Po válce se dostal do 
Polska, v roce 1996 do Walimu. Walimské štoly patří k nejmenšímu komplexu 
zpřístupněnému návštěvníkům. V podzemí je prezentována sbírka nástrojů, 
předmětů patřících vězňům, starých zbraní a zařízení používaných před něko-
lika desítkami let. Dobře se zachovala tzv. strážnice, sloužící jako svého druhu 
stavidlo chránící vstup. Některé z komor byly upraveny tak, jako by dělníci 
opustili svá pracoviště doslova před několika minutami. V pavilonu u vstupu 
je v provozu bufet.

Podziemny Kompleks Rzeczka
/ Podzemní komplex Rzeczka

Sztolnie Walimskie ul. 3 Maja 26, 58-320 Walim 
tel. +48 74 845 73 00

www.sztolnie.pl

Kompleks Włodarz / Komplex Włodarz
Jeden z sześciu kompleksów drążonych w Górach Sowich w czasie II wojny 
światowej przez III Rzeszę. Tajemnicze sztolnie wydrążono w masywie góry 
Włodarz na wysokości ok. 600 m n.p.m. Jest to największy kompleks pod-
ziemnych tuneli jaki udało się zrealizować Niemcom w Górach Sowich pod 
kryptonimem Riese.

Sztolnie 
Walimskie
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funkcjonował bufet, było też kilka miejsc noclegowych. Z kolei w latach 80-tych 
wieży nadano imię polskiego turysty i krajoznawcy Mieczysława Orłowicza. 
W 2015 roku pomiędzy wieżą widokową a masztem telefonicznym powstała 
kaplica. Z wieży widokowej otwiera się wspaniała panorama na większość pasm 
sudeckich w Polsce i Czechach. Przy dobrej pogodzie można stąd zobaczyć 
Wrocław, Karkonosze, a nawet pasmo Jeseników.

Velká Sova (1015 m n. m.) je nejvyšší vrchol Sovích hor. Pásmo masivu Velké Sovy 
vyznačující se oblými tvary je tvořeno především rulou, která je považována za 
jednu z nejstarších hornin v Polsku. Obliba vrcholu vzrostla ve chvíli, kdy na něm 
byla v roce 1886 postavena dřevěná rozhledna. Netrvanlivá konstrukce podlehla 
zkáze už na začátku 20. století. Tehdy padlo rozhodnutí o výstavbě nové, zděné 
věže. Práce na jejím vztyčení se rozběhly v polovině roku 1905, a slavnostní otevření 
proběhlo 24. května 1906. Byla nazvána po Ottu von Bismarckovi. To bylo po 2. 
světové válce nahrazeno jménem gen. Władysława Sikorského. V 60. letech byl u 
rozhledny v provozu bufet i s několika místy k ubytování. V 80. letech rozhledna 
dostala jméno polského turisty a znalce Polska, Mieczysława Orłowicze. V roce 
2015 vznikla mezi rozhlednou a telefonním vysílačem kaple. Z rozhledny se 
otevírá úžasné panorama na většinu pásem Krkonošsko-jesenické subprovincie 
v Polsku a České republice. Za dobrého počasí je možné odtud vidět Vratislav, 
Krkonoše, a dokonce pásmo Jeseníků.

Jeden ze šesti komplexů ražených v Sovích horách během 2. světové války třetí 
říší. Tajemné štoly byly proraženy v masivu hory Włodarz ve výšce asi 600 m n. 
m. Je to největší komplex podzemních tunelů, který se Němcům v Sovích horách 
pod kryptonymem Riese podařilo realizovat.

Wieża widokowa na Wielkiej Sowie 
/ Rozhledna na Velké Sově
Wielka Sowa (1015 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Gór Sowich. Charakteryzujące się 
obłymi kształtami pasmo masywu Wielkiej Sowy zbudowane jest z przeobrażonych 
gnejsów, które uważane są za jedne z najstarszych skał w Polsce. Popularność 
szczytu wzrosła wraz z wybudowaniem na niej w 1886 roku drewnianej wieży 
widokowej. Nietrwała konstrukcja już na początku XX wieku uległa zniszczeniu. 
Podjęto wówczas decyzję o budowie nowej, murowanej wieży. Prace przy jej 
wznoszeniu rozpoczęły się w połowie 1905 roku, a uroczyste otwarcie nastąpiło 
24 maja 1906 roku. Wieży nadano imię Otto von Bismarcka. Po II wojnie światowej 
wieży nadano imię gen. Władysława Sikorskiego. W latach 60-tych przy wieży 
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Wyciągi i trasy narciarskie w Sokolcu 
/ Vleky a sjezdovky v Sokolci
Ośrodek sportów zimowych (Przełęcz Sokola Ski) na Przełęczy Sokolej, na zbo-
czach góry Sokół. Stacja narciarska posiada 6 wyciągów o łącznej długości tras 
24000 m. Trasy są oświetlone a na dużym parkingu istnieje możliwość wypoży-
czenia sprzętu narciarskiego.

Středisko zimních sportů (Przełęcz Sokola Ski) v Sokolím sedle, na svazích hory 
Sokół. Lyžařské středisko je vybaveno 6 vleky s celkovou délkou sjezdovek 24 
000 m. Sjezdovky jsou osvětleny a na velkém parkovišti je možné si zapůjčit 
lyžařské vybavení.

Trasy narciarstwa biegowego w Górach Sowich 
/ Trasy pro běžecké lyžování v Sovích horách
W ostatnich latach powstało w Górach Sowich kilka szlaków do uprawiania bie-
gów narciarskich. Głównym punktem startowym jest Przełęcz Jugowska, gdzie 
znajduje się wypożyczalnia sprzętu biegowego. Z przełęczy prowadzą cztery 
trasy o różnym stopniu trudności. Wszystkie szlaki są utrzymywane w sezonie. 
W masywie Wielkiej Sowy corocznie organizowany jest bieg narciarski o puchar 
schroniska Sowa. Na „biegówki” można się również wybrać w okolice Srebrnej Góry.

V průběhu posledních let 
vzniklo v Sovích horách několik 
tras pro běžkaře. Hlavním star-
tovním bodem je Jugowské 
sedlo, kde se nachází půjčovna 
běžkařského vybavení. Ze sed-
la vedou čtyři trasy s různým 
stupněm obtížnosti. Během 
sezóny jsou všechny uprave-
né. V masivu Velké Sovy se ka-
ždý rok pořádá lyžařský běh o 
pohár horské chaty Sowa. Na 
„běžky“ lze vyrazit i v okolí Stří-
brné Hory.

Trasy MTB w Górach Sowich 
/ MTB trasy v Sovích horách
Bogata sieć szlaków rowerowych w Górach 
Sowich powoduje, że miejsce to jest bar-
dzo popularne wśród miłośników dwóch 
kółek. Dzieje się tak również dlatego, że 
Góry Sowie są stosunkowo łatwo dostępne 
dla cyklistów z każdej strony głównego 
grzbietu. W ostatnich latach powstały 
stowarzyszenia miłośników wycieczek 
rowerowych, których członkowie opra-
cowali nowe szlaki rowerowe. Szczególnie 
popularne stały się specjalistyczne trasy 
MTB (Strefa MTB Sudety), które powstały w okolicach Głuszycy i Srebrnej Góry. 
Są to wymagające trasy rowerowe, biegnące momentami przez trudno dostępne 
tereny. W niektórych miejscach jazda odbywa się po specjalnie wytyczonych 
leśnych ścieżkach i kładkach. Obecnie trasy te uzupełnia się o drogowskazy i ta-
blice informacyjne. Trasy tworzą pętle, przecinają się wielokrotnie, często łączą ze 
szlakami pieszymi i przeznaczone są dla cyklistów o różnym poziomie kondycji. 
W 2019 roku Strefa MTB Sudety została wybrana najlepszym produktem turystyki 
rowerowej w kraju. W Głuszycy otwarto w ostatnim czasie nowoczesny skatepark.

Bohatá síť cyklostezek v Sovích horách činí toto místo mezi milovníky jízdy na 
dvou kolech velice oblíbeným. Je tomu tak i proto, že Soví hory jsou poměrně 
snadno dostupné pro cyklisty z každé strany hlavního hřebene. V posledních 
letech vznikla sdružení milovníků cyklovýletů, jejichž členové zpracovali nové 
cyklostezky. Zvláštní oblibu si získaly specializované MTB trasy (Zóna MTB Su-
dety), které vznikly v okolí Głuszyce a Stříbrné Hory. Jsou to náročné cyklotrasy 
probíhající občas obtížně dostupným terénem. Na některých místech se jezdí po 
speciálně vyznačených lesních stezkách a lávkách. V současnosti tyto trasy doplňují 
ukazatele a informační tabule. Trasy tvoří smyčku, opakovaně se protínají, často 
se spojují se stezkami pro pěší a jsou určeny pro cyklisty s různou úrovní kondice. 
V roce 2019 byla Zóna MTB Sudety zvolena nejlepším produktem cykloturistiky 
v Polsku. V Głuszyci byl nedávno otevřen moderní skatepark.

Wyciągi i trasy narciarskie na Przełęczy Jugowskiej 
/ Vleky a sjezdovky v Jugowském sedle
Jugów Sport Park na Przełęczy Jugowskiej i zboczu góry Rymarz w Górach Sowich 
to idealne miejsce dla miłośników białego szaleństwa. Do dyspozycji narciarzy jest 
tutaj pięć tras narciarskich o różnym stopniu trudności (czarna trasa posiada ho-
mologację FIS) o łącznej długość 3300 
m. Część tras jest oświetlona i posiada 
sztuczne naśnieżanie. 

Jugów Sport Park v Jugowském sedle 
a na úbočí hory Rymarz v Sovích ho-
rách je dokonalé místo pro milovníky 
lyžování. Lyžaři zde mají k dispozici pět 
sjezdovek s různým stupněm obtížnosti 
(černá trasa má homologaci FIS) a s cel-
kovou délkou 3300 m. Část sjezdovek je 
osvětlená a uměle zasněžovaná. 
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Wieża widokowa na Kalenicy / Rozhledna na Kalenici
Kalenica (964 m n.p.m.) jest trzecim co do wysokości szczytem w Górach Sowich. 
Góra zbudowana jest z twardych skał metamorficznych, które w postaci rumoszu 
skalnego możemy oglądać w pobliżu szczytu. Dominantą wierzchołka jest wieża 
widokowa. Stalową konstrukcję ustawiono w 1933 roku w 50. rocznicę działalności 
Bielawskiego Towarzystwa Górskiego i nadano jej imię marszałka Hindenburga. 
Wieża na Kalenicy ma wysokość 14 metrów i posiada dwa tarasy widokowe, z którego 
tylko górny wznosi się ponad otaczający szczyt las. Na górnym poziomie znajdują 
się tablice informacyjne z opisem panoramy.

Kalenica (964 m n. m.) je třetí nejvyšší vrchol Sovích hor. Horu tvoří tvrdé meta-
morfované horniny, které si můžeme prohlédnout v podobě skalní suti nedaleko 
vrcholu. Tomu dominuje rozhledna. Ocelová konstrukce byla postavena v roce 
1933 k 50. výročí činnosti Bielawského horského spolku a získala jméno maršálka 
Hindenburga. Rozhledna na Kalenici má výšku 14 metrů a dvě vyhlídkové plošiny, 
z nichž horní se tyčí nad okolní les. Na horní úrovni se nachází informační tabule 
s popisem panoramatu.

Rezerwat Bukowa Kalenica / Rezervace Bukowa Kalenica
Rezerwat przyrodniczy utworzony w latach 60. XX wieku w szczytowej partii 
pasma pomiędzy wierzchołkami Kalenicy i Słonecznej. Na powierzchni 28 ha 
ochroną objęto tutaj najlepiej zachowany, pierwotny las bukowy w Górach So-
wich. W runie leśnym znajdują się liczne stanowiska roślin rzadkich i chronionych. 
Granicą rezerwatu wiedzie żółty i czerwony szlak turystyczny.

Přírodní rezervace vytvořená v 60. letech 20. století ve vrcholové části pásma 
mezi horami Kalenica a Słoneczna. Na ploše 28 ha je chráněný, nejlépe docho-
vaný původní bukový les v Sovích horách. V lesním podrostu se nacházejí četná 
stanoviště vzácných a chráněných rostlin. Po hranici rezervace vede žlutá a 
červená turistická stezka.

Park Krajobrazowy Gór Sowich 
/ Chráněná krajinná oblast Soví hory
Park Krajobrazowy Gór Sowich powstał 8 listopada 1991 roku w celu zachowania 
przyrodniczych, kulturowych i estetycznych walorów masywu. Powierzchnia 
parku zajmuje powierzchnię 8140 ha i obejmuje swym zasięgiem najwyższą część 
pasma Gór Sowich z Wielką Sową i Kalenicą. Partie grzbietowe i północne stoki 
Gór Sowich porośnięte są przeważnie lasami świerkowymi, ale w kilku miejscach 
spotkać można również i inne skupiska drzew, na przykład buczyny w rezerwacie 
„Bukowa Kalenica”, las dębowo-grabowy w okolicach Zagórza Śląskiego i Wali-
mia, czy łęgi jesionowe w dolinach rzek oraz pojedyncze jodły. Wśród zwierząt 
dominują sarny, dziki, jelenie, lisy i kuny. 

Chráněná krajinná oblast Soví hory vznikla 8. listopadu 1991 za účelem zachování 
přírodních, kulturních a estetických hodnot masivu. Rozloha parku činí 8140 ha 
a zahrnuje nejvyšší část pásma Sovích hor s Velkou Sovou a Kalenicí. Hřebenové 
části a severní svahy Sovích hor porůstají především smrkové lesy, ale na několika 
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místech můžeme narazit také na jiné skupiny stromů, například na bučiny v rezer-
vaci „Bukowa Kalenica“, dubovo-habrový les v okolí Zagórza Śląského a Walimu 
nebo jasanové luhy v údolích řek, i na jednotlivé jedle. Mezi zvířaty převládají 
srny, divoká prasata, jeleny, lišky a kuny. 

Na początku XX w. właściciel północnej części Gór Sowich (okolice Bielawy), hr. 
Sandretzky, sprowadził ze Słowacji stadko owcy górskiej – zwanej muflonem. Na 
początku gatunek ten był pod kontrolą, później zaś zwierzęta rozprzestrzeniły się 
po całych górach i ich duża populacja znajduje się tutaj do dziś.

Na začátku 20. stol. majitel severní části Sovích hor (okolí Bielawy), hrabě Sandretzky, 
přivezl ze Slovenska stádo horských ovcí - muflonů. Zpočátku byl tento druh pod 
kontrolou, později se zvířata rozšířila po celých horách a jejich početná populace 
se zde nachází dodnes.

Nowa Ruda / Nová Ruda
Początki miejscowości sięgają XIII wieku, gdy istniała tu niewielka osada górnicza, 
a jej mieszkańcy zajmowali się eksploatacją ubogich złóż rudy żelaza. Dzięki dobre-
mu położeniu na szlaku handlowym prowadzącym z Kłodzka w stronę Strzegomia, 
Nowa Ruda dość szybko się rozwijała i wkrótce otrzymała prawa osady targowej, 
a w połowie wieku XIV prawa miejskie. Nigdy nie posiadała murów obronnych, dzięki 
czemu stawała się łatwym łupem przeciągających tędy wojsk podczas licznych wojen 
nawiedzających region, począwszy od wojen husyckich w XV wieku po wojnę 30-letnią 
w wieku XVII. Nie sprzyjało to rozwojowi miasta, które już w XVI wieku czerpało swe 
bogactwo z wydobycia węgla. Właścicielami Nowej Rudy byli wówczas von Stillfrie-
dowie, którzy oprócz górnictwa, starali się rozwijać również tkactwo.

Na początku XIX wieku właścicielem okolicznych dóbr stał się hrabia von Ma-
gnis, światły i nowoczesny reformator, mający spore zasługi w rozwoju rolnictwa 
i przemysłu. Od tego czasu datować można szybki rozwój Nowej Rudy i wzrost 
liczby mieszkańców. Powstało kilka nowych kopalń, zakładów przemysłowych 
i warsztatów tkackich, co nie uchroniło jednak przed niepokojami społecznymi, 
które niekiedy były tak silne, że interweniować musiało wojsko. W 1880 roku 
wybudowano linię kolejową łączącą Kłodzko z Wałbrzychem i przechodzącą 

przez Nową Rudę, co zintensyfikowało rozwój 
przemysłu w mieście. W 1941 roku w jednej 
z noworudzkich kopalni doszło do wybuchu 
metanu, w wyniku którego śmierć poniosło 
187 górników. Była to największa w dziejach 
tragedia górnicza na Śląsku. Po II wojnie 
światowej dość szybko podjęto wydobycie 
węgla, a kopalnie eksploatowane były przez 
kilkadziesiąt lat. Ostatni wagonik z urobkiem 
z noworudzkich kopalń wyjechał w 2000 roku.

Nowa Ruda od wieków miała przemysłowy 
charakter, stąd mało w niej wybitnych za-
bytków. Do najstarszych należy położony na 
skarpie zamek przy ul. Piłsudskiego, wzmian-
kowany już w połowie XIV wieku. Późniejsze 
przebudowy zatraciły jego gotycki charakter, 
a dzisiejsza, barokowa budowla ma charakter 

pałacu i jest wynikiem gruntownej modernizacji, jaka miała miejsce na początku 
XVIII wieku, według projektu włoskiego architekta Andrei Carove. Pałac był siedzibą 
rodową Stillfriedów, obecnie jest remontowany przez prywatnego właściciela. 
Wewnątrz nie zachował się dawny wystrój, a kolejne remonty zniszczyły zachowane 
po wojnie jego elementy.

Przy ul. Kościelnej wznosi się potężna bryła neogotyckiego kościoła św. Mikołaja. 
Pierwsza budowla stanęła w tym miejscu w 1515 roku i służyła ewangelikom. Znisz-
czył ją pożar, który wybuchł w 1884 roku. Następnie zbudowano obecny kościół, 
wykorzystując częściowo mury starszego. Posiada mocno rozczłonkowaną bryłę, 

a użyta do budowy czerwona cegła, w połączeniu ze strzelistym zakończeniem 
wieży i kamiennymi dodatkami detali, nadaje mu unikalnego charakteru. Wnętrze 
wypełnia wyposażenie z okresu budowy świątyni, ale można tutaj także znaleźć 
kilka elementów ze starszego kościoła, m.in. rzeźbę przedstawiającą św. Krzysztofa 
z 1511 roku, czy też św. Jana Nepomucena, datowanego na XVI wiek.

W centralnej części miasta neorenesansowy ratusz z XIX wieku wybudowany 
wg projektu nadwornego architekta Magnisów z Bożkowa – E.Bergera. Obiekt 
z czerwonego piaskowca zwieńczony jest strzelistą sygnaturką z zegarem. W na-
rożniku barokowa figura św. Floriana z 1756 roku. W pobliżu fontanna z 1909 roku 
przedstawiająca Chrzest Chrystusa.

Počátky obce sahají do 13. století, kdy zde existovala malá hornická osada a její 
obyvatelé se věnovali těžbě železné rudy z chudých ložisek. Díky dobré poloze na 
obchodní stezce vedoucí z Kladska do Strzegomi se Nová Ruda poměrně rychle 
rozvíjela, brzy získala práva trhové vsi a v polovině 14. století městská práva. Nikdy 
neměla městské hradby, díky tomu se stávala snadnou kořistí pro tudy táhnoucí 
vojska během četných válek, které region zasáhly, počínaje husitskými válkami v 15. 
století po třicetiletou válku v století 17. To nepřálo rozvoji města, které už v 16. století 
čerpalo své bohatství z těžby uhlí. Vlastníky Nowé Rudy tehdy byli Stillfriedové, kteří 
se kromě hornictví snažili rozvíjet také tkalcovství.

Na začátku 19. století se majitelem okolních statků stal hrabě von Magnis, osvícený a 
moderní reformátor, který měl značné zásluhy na rozvoji zemědělství a průmyslu. Do 
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80této doby můžeme datovat rychlý rozvoj Nové Rudy a růst počtu obyvatel. Vzniklo 
několik nových dolů, průmyslových podniků a tkalcovských dílen, což ale město 
neochránilo před sociálními nepokoji, které byly někdy tak silné, že muselo zasahovat 
vojsko. V roce 1880 byla postavena železniční trať spojující Kladsko s Valbřichem a 
procházející Nowou Rudou, což zintenzivnilo rozvoj průmyslu ve městě. V roce 1941 
došlo v jednom z novorudských dolů k výbuchu metanu, v jehož důsledku zemřelo 
187 horníků. Šlo o největší důlní tragédii ve Slezsku v dějinách. Po 2. světové válce 
se dosti rychle rozběhla těžba uhlí a doly byly v provozu několik desítek let. Poslední 
vozík s materiálem vytěženým v novorudských dolech vyjel v roce 2000.

Nová Ruda měla po staletí průmyslový charakter, proto v ní není příliš významných 
památek. Mezi nejstarší patří hrad tyčící se na srázu na ul. Piłsudského, zmiňovaný 
už v polovině 14. století. Pozdější přestavby setřely jeho gotický ráz a dnešní, barokní 
stavba má charakter zámku a je výsledkem zásadní modernizace, která proběhla na 
začátku 18. století podle návrhu italského architekta Andrei Carove. Zámek byl sídlem 
rodu Stillfriedů, v současnosti ho opravuje soukromý majitel. Uvnitř se nedochovalo 
původní vybavení a jednotlivé opravy po válce ničily jeho zachované prvky.

V ul. Kościelna se tyčí mohutný novogotický kostel sv. Mikuláše. První stavba na 
tomto místě vyrostla v roce 1515 a sloužila evangelíkům. Zničil ji požár, který propukl 
v roce 1884. Následně byl vystavěn současný kostel s částečným využitím zdí toho 
staršího. Jeho hmota je velice členitá, červené cihly použité ke stavbě ve spojení 
se strmým zakončením věže a kamennými doplňky detailů mu dodávají unikátní 
charakter. Interiér zaplňuje vybavení z doby výstavby chrámu, ale lze tu také najít 
několik předmětů ze staršího kostela, např. sochu představující sv. Kryštofa z roku 
1511 nebo sv. Jana Nepomuckého, datovaného do 16. století.

V centrální části města stojí novorenesanční radnice z 19. století postavená podle 
návrhu dvorního architekta Magnisů z Bożkowa – E. Bergera. Objekt z červeného 
pískovce zakončuje strmý sanktusník s hodinami. Na nároží se nachází barokní socha sv. 
Floriána z roku 1756. Nedaleko pak stojí fontána z roku 1908 představující křest Krista.

Informacja Turystyczna w Nowej Rudzie
/ Turistické informační centrum v Nowé Rudě

ul. Rynek 2, 57-400 Nowa Ruda
tel. +48 74 872 03 08

Linia kolejowa z Wałbrzycha do Kłodzka 
/ Železnice z Valbřicha do Kladska
Połączenie pomiędzy Kłodzkiem a Wałbrzychem powstało w latach 1876-1880 
jako kolejny etap rozbudowy Śląskiej Kolei Górskiej (Schlesische Gebirgsbahn) 
realizowanej przez rząd pruski w II poł. XIX wieku. Docelowo linia miała wchodzić 
w skład nowej trasy łączącej Berlin z Wiedniem. Budowę linii kolejowej podzie-
lono na dwa etapy. W pierwszej kolejności powstał, łatwiejszy do zrealizowania, 
odcinek pomiędzy Kłodzkiem a Nową Rudą. Drugi odcinek, łączący Nową Rudę 
z Wałbrzychem Głównym, otwarto dla ruchu rok później, po wybudowaniu kilku 
wiaduktów i mostów, oraz po wydrążeniu trzech tuneli. W latach 1907-1913 
jednotorową trasę przebudowano na dwutorową. Opisywana trasa jest bardzo 
malownicza i prowadzi przez teren górzysty, poprzecinany licznymi dolinami, 
rzekami i drogami. Dodatkową atrakcją są tu trzy tunele. Jeden z nich, wydrążony 
pod górą Mały Wołowiec w latach 1909-1911 ma długość 1601 metrów i jest 
to najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Tunel ten położony jest miedzy stacją 
Wałbrzych Główny a przystankiem Jedlina Górna. W latach 2018-2019 przeszedł 
kompleksowy remont.

Spojení mezi Kladskem a Valbřichem vzniklo v letech 1876-1880 jako další 
etapa rozšíření Slezské horské železnice (Schlesische Gebirgsbahn) realizova-
né pruskou vládou ve 2. pol. 19. století. V konečné podobě měla linka tvořit 
součást nové tratě spojující Berlín s Vídní. Stavba železnice byla rozdělena 
do dvou etap. Nejdříve vznikl realizačně méně náročný úsek mezi Kladskem 
a Novou Rudou. Druhý úsek, spojující Novou Rudu se stanicí Valbřich hlavní 
nádraží, se pro provoz otevřel o rok později, po postavení viaduktů a mostů 
a po proražení tří tunelů. V letech 1907-1913 se jednokolejná trasa přestavo-
vala na dvojkolejnou. Popisovaná trať je nesmírně malebná a vede horským 
terénem, který protínají četná údolí, řeky a silnice. Dodatečnou atrakci zde 
tvoří tři tunely. Jeden z nich, vyražený pod horou Mały Wołowiec v letech 
1909-1911, má délku 1601 metrů a jde o nejdelší železniční tunel v Polsku. 
Tento tunel leží mezi stanicí Valbřich hlavní nádraží a zastávkou Jedlina Górna. 
V letech 2018-2019 prošel komplexní rekonstrukcí.
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81 Wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych 
/ Rozhledna na hoře Všech svatých
Wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych (648 m n.p.m.) otwarta w 1913 
roku. Do jej budowy wykorzystano lokalny budulec – czerwony piaskowiec, 
wydobywany dawniej w pobliskich kamieniołomach. Wieża ma wysokość 15 
metrów i swoim kształtem przypomina latarnię morską. Nad wejściem znajduje 
się płaskorzeźba feldmarszałka Helmuta von Moltkego, który był patronem wieży. 
Z platformy widokowej oglądać można panoramę Gór Sowich oraz Wzgórz Wło-
dzickich. Dawniej przy wieży funkcjonowało małe schronisko turystyczne. Poniżej, 
na zboczu góry Kościelec, stoi barokowy kościół pielgrzymkowy pw. Wszystkich 
Świętych (Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej) ufundowany przez G.Langera ze 
Słupca, jako wotum za ocenie podczas epidemii dżumy. Przy świątyni XIX- wieczna 
Kalwaria wybudowana z inicjatywy pustelnika Hoffmana.

Rozhledna na hoře Všech svatých (648 m n. m.) se otevřela v roce 1913. K její 
stavbě byla použita lokální surovina - červený pískovec dříve těžený v nedalekých 
kamenolomech. Rozhledna měří 15 metrů a svým tvarem připomíná maják. Nad 
vstupem se nachází reliéf polního maršála Helmuta von Moltkeho, který byl 
patronem rozhledny. Z vyhlídkové plošiny lze pozorovat panorama Sovích hor 
a Włodzické vrchoviny. Dříve tady byla otevřena menší turistická chata. Níže, na 
úbočí hory Kościelec, stojí barokní poutní kostel Všech svatých (poutní místo 
Panny Marie Sedmibolestné) založený G. Lamgerem ze Słupce jako votivní dar 
za záchranu během epidemie moru. U chrámu se nachází kalvárie z 19. století 
postavená z iniciativy poustevníka Hoffmana.

Wieża widokowa na Górze św. Anny 
/ Rozhledna na hoře Svaté Anny
Doskonałym punktem widokowym w okolicy Nowej Rudy jest wieża widokowa na 
szczycie Góry Św. Anny (647 m n.p.m.). Wieża ma 23 metry wysokości, a jej budowę 
w 1911 roku zleciło Kłodzkie Towarzystwo Górskie (GGV). Budynek wykonany 
jest z czerwonego piaskowca na rzucie kwadratu zwieńczonego szpiczastym da-
chem. W 2014 roku wieża została zmodernizowany i obecnie jest udostępniona dla 
zwiedzających. Z platformy widokowej rozległa panorama okolicy. Poniżej dawne 
schronisko turystyczne i kaplica św. Anny z dobudowaną do niej pustelnią. Miejsce 
to było przed II wojną światową popularne śród pielgrzymów. 

Dokonalou vyhlídku v okolí Nové Rudy nabízí rozhledna na vrcholu hory Sv. 
Anny (647 m n. m.). Rozhledna měří 23 metry a její výstavbu v roce 1911 zadala 
Kladská horská společnost (GGV). Budova je zhotovena z červeného pískovce na 
půdorysu čtverce, zakončuje ji špičatá střecha. V roce 2014 se rozhledna dočkala 
modernizace a v současnosti je zpřístupněna návštěvníkům. Z vyhlídkové plošiny 
se rozprostírá panorama okolí. Níže se nachází bývalá turistická chata a kaple sv. 
Anny s poustevnou k ní přistavěnou. Toto místo se před 2. světovou válkou těšilo 
oblibě mezi poutníky. 

Pałac w Bożkowie / Zámek v Bożkowě
Rozległa rezydencja rodziny von Ma-
gnis z końca XVII wieku, położona we 
wsi Bożków, na południe od Nowej 
Rudy. Obecny, neorenesansowy wy-
gląd pałacu jest wynikiem przebudo-
wy z roku 1877 roku. Pałac otoczony 
jest zabytkowym parkiem z tarasami 
ogrodowymi.

Rozlehlá rezidence rodu von Magnis 
z konce 17. století ležící ve vesnici 
Bożków, jižně od Nové Rudy. Součas-
ný novorenesanční vzhled zámku je výsledkem přestavby z roku 1877. Zámek 
obklopuje historický park se zahradními terasami.110 111
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Muzeum Techniki Militarnej „Mölke” Ludwikowice 
Kłodzkie / Muzeum vojenské techniky „Mölke“ 
Ludwikowice Kłodzkie

Zespół budynków w dawnej kopalni węgla w Lu-
dwikowicach Kłodzkich włączonych w czasie II 
wojny światowej do programu Riese. Znajdujące 
się tutaj obiekty o tajemniczym przeznaczeniu 
(np. Muchołapka) miały podobno służyć do 
opracowania przez hitlerowców nowej broni. 
Obecnie tereny pokopalniane zajmuje Muzeum 
Techniki Militarnej Riese-Mölke .

Komplex staveb v bývalém uhelném dole v 
Ludwikowicích Kłodzkých, zařazených během 

2. světové války do programu Riese. Nacházejí se zde objekty záhadného určení 
(např. Mucholapka), které snad měly sloužit k vývoji nové zbraně nacistů. V sou-
časnosti prostor bývalého dolu zaujímá Muzeum vojenské techniky Riese-Mölke .

Literackie ścieżki spacerowe na Wzgórzach Włodzickich 
/ Literární procházkové stezky Włodzické vrchoviny
Wyznakowane w terenie trzy szlaki spacerowe nawiązujące do twórczości pisarzy 
związanych z regionem – Olgą Tokarczuk i Karolem Maliszewskim. Projekty tras 
wycieczkowych powstały przy okazji odbywającego się w gminie i mieście Nowa 
Ruda Festiwalu Góry Literatury. Mapa ścieżek – strona 114. / Mapa literárních 
tras str. 114.

Tři značené procházkové stezky navazující na tvorbu spisovatelů spojených s 
regionem – Olgy Tokarczuk a Karola Maliszewského. Návrhy výletních tras vznikly 
při příležitosti festivalu Góry Literatury konaném ve městě Nová Ruda.

Szlak literacki – Śladami Teresy Chmury
Dziesięciokilometrowy szlak pomiędzy Włodowicami a Świerkami na północ-
nym skraju Wzgórz Włodzickich. Nazwa trasy nawiązuje do bohaterki Teresy 
Chmury, która pojawia się w powieściach noblistki Olgi Tokarczuk : Dom dzienny, 
dom nocny oraz Prowadź swój pług przez kości umarłych.

Szlak literacki – Droga Chlebowa
Nazwa trasy pomiędzy Włodowicami a czeskim Šonovem nawiązuje do dawnej 
drogi przemytniczej między państwem pruskim i austro-węgierskim. Schowa-
na wysoko w górach trasa pozwalała uniknąć opłat celnych , co przyczyniło 
się do „opłacanego handlu” w okolicy. W czasach komunistycznych trasą tą 
uciekano na zachód. 

Szlak literacki – Z Domu Dziennego Do Domu Nocnego
Inspiracją do wyznakowania trasy była książka Olgi Tokarczuk – Dom dzienny, 
dom nocny, którego akcja dzieje się w okolicach Nowej Rudy. Wzdłuż wyznako-
wanego w terenie szlaku znajdują się tablice z fragmentami tekstów z książki 
polskiej noblistki oraz Karola Maliszewskiego. Początek trasy znajduje się 
we wsi Krajanów, a koniec przy Trójpańskim Kamieniu powyżej wsi Bartnica.

Literární stezka - Po stopách Teresy Chmury
Desetikilometrová trasa mezi Włodowicemi a Świerkami na severním okraji 
Włodzické vrchoviny. Název trasy odkazuje na hrdinku Teresu Chmuru, která 
se objevuje v románech držitelky Nobelovy ceny Olgy Tokarczuk Denní dům, 
noční dům a Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých.

Literární stezka - Chlebová cesta
Název trasy mezi Włodowicemi a českým Šonovem navazuje na starou pašerác-
kou cestu mezi pruským a rakousko-uherským státem. Stezka ukrytá vysoko v 
horách umožňovala vyhnout se celním poplatkům, což se podílelo na „výnos-
ném obchodě“ v okolí. V dobách komunismu se po této trase utíkalo na Západ. 

Literární stezka - Z denního domu do nočního domu
Inspirací k vyznačení stezky se stala kniha Olgy Tokarczuk Denní dům, noční 
dům, jejíž děj se odehrává v okolí Nové Rudy. Podél značené stezky se na-
cházejí tabule s úryvky textů z knihy polské držitelky Nobelovy ceny a Karola 
Maliszewského. Začátek trasy leží ve vesnici Krajanów a končí u Trojpanského 
kamene nad vesnicí Bartnica.

Wieża widokowa na Włodzickiej Górze 
/ Rozhledna na Włodzické hoře
Wieża widokowa na najwyższym szczycie Wzgórz Włodzickich, na wysokości 757 m 
n.p.m., powyżej wsi Świerki. Budowla powstała w 1927 roku dzięki lokalnemu 
oddziałowi Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego (GGV). Po II wojnie światowej 
zapomniany obiekt popadł w ruinę. W roku 2018 przeprowadzono gruntowe 
prace renowacyjne, przywracając wieży wygląd z okresu fundacji. Odrestau-
rowana wieża ma 15 metrów wysokości i rozpościera się z niej panorama m.in. 
na Góry Sowie i Góry Wałbrzyskie. Na zboczu Włodzickiej Góry, przy dawnym 
kamieniołomie, znajduje się miejsce odpoczynku. W pobliżu malowniczy punkt 
widokowy z krzyżem.

Rozhledna na nejvyšším vrcholu Włodzické vrchoviny ve výšce 757 m n. m., nad 
vesnicí Świerki. Stavba vznikla v roce 1927 díky místní pobočce Kladské horské 
společnosti (GGV). Po 2. světové válce se zapomenutý objekt proměnil v ruinu. 
V roce 2018 proběhly zásadní renovační práce, které rozhledně vrátily vzhled z 
doby založení. Zrestaurovaná věž má výšku 15 metrů a otevírá se z ní panorama, 
mimo jiné na Soví a Valbřišské hory. Na úbočí Włodzické hory, u bývalého kame-
nolomu, se nachází odpočívadlo. A nedaleko leží malebná vyhlídka s křížem.
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Rezerwat Góra Choina 
/ Rezervace Góra Choina
Rezerwat przyrody na południowym zboczu góry Choina powyżej Zagórza 
Śląskiego. Na powierzchni 19 ha objęto tutaj ochroną starodrzew liściasty z do-
minującymi bukami i dębami oraz naturalne zbiorowiska roślinne. W runie leśnym 
porastającym zbocza góry Choina swoje siedliska mają chronione gatunki roślin 
tj.: przytulia wonna, szczyr trwały, bodziszek cuchnący, czworolist pospolity, na-
parstnica rozłogowa, kokoryczka wielokwiatowa oraz wiele gatunków storczyków. 
Ochroną objęty został również cały obszar zamku Grodno, na który prowadzą 
szlaki turystyczne (zielony, niebieski i żółty).

Přírodní rezervace na jižním svahu hory Choina nad Zagórzím Śląským. Na ploše 
19 ha je zde chráněný původní listnatý stromový porost s dominantními buky 

a duby a chráněná přírodní 
rostlinná společenství. V les-
ním podrostu porůstajícím 
úbočí hory Choina mají svá 
stanoviště chráněné druhy 
rostlin, např. svízel vonný, 
bažanka vytrvalá, kakost 
smrdutý, vraní oko čtyřlis-
té, náprstník, kokořík mno-
hokvětý a mnoho druhů 
vstavačů. Chráněna je také 
celá oblast hradu Grodno, 
ke kterému vedou turistic-
ké stezky (zelená, modrá a 
žlutá).

Zapora na Jeziorze Bystrzyckim 
/ Přehrada na Bystrzyckém jezeru
Zapora powstała po przegrodzeniu rzeki Bystrzycy powyżej Lubachowa w latach 
1911-14. Inwestycja została zrealizowana w ramach programu przeciwpowodzio-

wego ochrony Śląska. Budowla ma wysokość 
44 metrów i służy jako spiętrzenie wody dla le-
żącej poniżej elektrowni wodnej. Ciekawostką 
jest fakt, że woda ze zbiornika doprowadzana 
jest potężną rurą kilkaset metrów i dopiero 
tam wykorzystywana jest w elektrowni.

Přehrada vznikla po přehrazení řeky Bystr-
zyca nad Lubachowem v letech 1911-14. 
Investice se realizovala v rámci programu 
povodňové ochrany Slezska. Stavba má výš-
ku 44 metry a slouží jako vzdutí vody pro 
níže ležící vodní elektrárnu. Zajímavostí je 
skutečnost, že voda z nádrže je několik set 
metrů vedena silným potrubím a teprve pak 
je využita v elektrárně.

Zamek Grodno / Hrad Grodno
Według tradycji zamek Grodno został zbudowany przez księcia Bolesława Wy-
sokiego w 1198 roku. Prawdopodobnie jednak jego budowniczym był Bolko 
I w końcu XIII wieku, a własnością Piastów świdnickich był do roku 1392, kiedy to 
wraz z księstwem świdnicko-jaworskim przeszedł w ręce króla Czech. Po wojnach 
husyckich stanowił kryjówkę raubritterów: rycerzy – rabusiów, którzy organizowali 
stąd łupieżcze wyprawy w okolice. Później warownia była własnością znanych 
rodów szlacheckich, m.in. Czettritzów i Hochbergów. W połowie XVI wieku Maciej 
z Łagowa dokonał renesansowej przebudowy zamku, przykładając szczególną 
wagę do podniesienia warunków mieszkalnych i przystosowania warowni do 
obrony zgodnie z nowoczesnymi arkanami sztuki wojennej.

W czasie wojny 30-letniej zamek zajęli Szwedzi, którzy uszkodzili go w znacznym 
stopniu. Kolejni właściciele nie dbali już w tak dużym stopniu o swą siedzibę i za-
częła ona powoli popadać w coraz gorszy stan. Pod koniec XVII wieku właścicielem 
był Jerzy von Eben, za którego rządów doszło do buntu okolicznych chłopów, 
niezadowolonych z wymiaru czynszu. Oblegli oni zamek i nie wiadomo, jak skoń-
czyłaby się historia dla von Ebena, gdyby nie wezwane ze Świdnicy wojsko, które 
krwawo stłumiło bunt. W 1774 roku zamek zostaje opuszczony i pozostaje w nim 
jedynie niewielka liczba służby. 15 lat później dochodzi do zawalenia się jednej 
ze ścian i od tej pory warownia zaczęła szybko niszczeć. Na początku wieku XIX 
doszło do zabezpieczenia ruin, a następnie właściciele zamku, von Zedlitzowie, 
dokonali kilku konserwacji zachowanych murów, odbudowali budynek bramny, 
a z warowni stworzyli atrakcję turystyczną, zakładając niewielkie muzeum i go-
spodę. Taką funkcję zamek pełni do dnia dzisiejszego.

Zamek robi wielkie wrażenie ze względu na swoją potęgę. Przybyszy wita pięknie 
zdobiona sgraffitowymi lwami brama wjazdowa, częściowo renesansowa, odbu-
dowana przez Zedlitzów w 1924 roku. Nad wejściem znajduje się ich herb oraz 
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zawołanie „Silnie i wiernie”. Na dziedzińcu, który stanowił część gospodarczą całego 
założenia, znajdowały się piekarnia, stajnie, łaźnie, itp. Dzisiaj po tych budynkach 
pozostały jedynie ślady. Tutaj rośnie również lipa sądowa, pod którą pan zamku 
miał prawo sądzić swych podwładnych za drobniejsze przestępstwa. W ostatnich 
latach zamek przeszedł modernizację. Powstała nowa sala multimedialna, karczma 
z restauracją, a w budynku bramnym można skorzystać z noclegu.

Podle tradice byl hrad Grodno postaven knížetem Boleslavem Vysokým v roce 
1198. Jeho stavitelem ale pravděpodobně byl kníže Boleslav I. na konci 13. století 
a majetkem svídnických Piastovců zůstal do roku 1392, kdy přešel společně se 
svídnicko-javorským knížectvím do rukou českého krále. Po husitských válkách 
se stal skrýší loupeživých rytířů, kteří odtud pořádali loupeživé výpravy do okolí. 
Později pevnost přešla do majetku známých šlechtických rodů, např. Czettritzů a 
Hoch-bergů. V polovině 16. století provedl Maciej z Łagowa renesanční přestavbu 
hradu, přičemž kladl zvláštní důraz na zvýšení obytných hodnot a přizpůsobení 
obraně odpovídající moderním technikám válečného umění.

V době třicetileté války hrad obsadili Švédové, kteří ho do značné míry poškodili. 
Další majitelé už o své sídlo takovou měrou nedbali, a to začalo pomalu upadat 
do čím dál horšího stavu. Na konci 17. století byl majitelem Jiří von Eben, za jehož 
vlády došlo k povstání okolních sedláků nespokojených s výměrem nájmu. Ti 
obléhali hrad a nevíme, jak by historie pro von Ebena dopadla, kdyby nebylo ze 
Svídnice přivoláno vojsko, které vzpouru krvavě potlačilo. V roce 1774 byl hrad 
opuštěn a zůstalo na něm jen několik členů služby. O 15 let později se zhroutila 
jedna stěna a od té doby sídlo rychle chátralo. Na začátku 19. století byly ruiny 
zajištěny a následně majitelé zámku, von Zedlitzowé, provedli několik konzer-
vačních zásahů na dochovaných zdech, obnovili budovu brány a z pevnosti 
vytvořili turistickou atrakci, když zde založili malé muzeum a hostinec. Tuto 
funkci hrad plní i dnes.

Monumentálnost hradu zanechává silný dojem. Příchozí vítá sgrafitem zdobená 
vstupní brána, částečně renesanční, obnovená Zedlitzy v roce 1924. Nad vstupem 
se nachází jejich erb a zvolání „Silně a věrně“. Na nádvoří, které tvořilo hospodář-
skou část celého komplexu, se nacházely pekárna, stáje, lázně apod. Dnes po 

těchto budovách zůstaly jen stopy. Zde také roste soudní lípa, pod níž měl pán 
hradu právo soudit své poddané za drobnější přestupky. V posledních letech 
hrad prošel modernizací. Vznikl nový multimediální sál, hostinec s restaurací a v 
budově brány se lze ubytovat.

Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim
/ Hrad Grodno v Zagórzu Śląském

Wzgórze Zamkowe, 58-321 Zagórze Śląskie
tel. +48 74 845 33 60, www.zamekgrodno.pl
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Jezioro Bystrzyckie / Bystrzycké jezero
Po katastrofalnej dla Śląska powodzi z 1897 roku rząd pruski zlecił budowę systemu 
przeciwpowodziowego w Sudetach. Początkowo miały to być zbiorniki retencyjne, 
jednak wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną spiętrzenie 
wody miało posłużyć do generowania prądu w elektrowniach wodnych. Realizację 
programu przeciwpowodziowego powierzono wybitnemu konstruktorowi prof. 
Otto Intzemu. Jednym z jego projektów jest jezioro zaporowe na rzece Bystrzy-
cy pomiędzy Lubachowem a Zagórzem Śląskim. Prace nad budową zbiornika 
rozpoczęto w 1911 roku od osadzenia na litej skale betonowych fundamentów 
pod kamienną zaporę. Po przegrodzeniu koryta rzeki wody zalały istniejącą tutaj 
kiedyś wieś Schlesierthal, tworząc małe jezioro o długości 3 km, szerokości ok. 300 
m i głębokości 30 m. Oprócz funkcji retencyjnej i przeciwpowodziowej Jezioro 
Bystrzyckie pełni funkcję rekreacyjną.

Po povodni z roku 1897, která byla pro Slezsko katastrofální, zadala pruská vláda 
výstavbu protipovodňového systému v Krkonošsko-jesenické subprovincii. Zpočátku 
se mělo jednat o retenční nádrže, ale společně s rostoucí poptávkou po elektrické 
energii mělo vzdutí vody sloužit ke generování proudu ve vodních elektrárnách. 
Realizace protipovodňového programu byla svěřena vynikajícímu konstruktérovi, 
prof. Otto Intzemu. Jedním z jeho projektů je přehradní jezero na řece Bystrzyca 
mezi Lubachowem a Zagórzem Śląským. Práce na stavbě nádrže se rozběhly v roce 
1911 usazením betonových základů kamenné hráze na rostlé skále. Po přehrazení 
říčního koryta vody řeky zaplavily kdysi zde existující vesnici Schlesierthal a vytvořily 
tak malé jezero s délkou 3 km, šířkou asi 300 m a hloubkou 30 m. Kromě retenční a 
protipovodňové funkce plní Bystrzycké jezero i rekreační úlohu.

Turystyka aktywa na Jeziorze Bystrzyckim 
/ Aktivní turistika na Bystrzyckém jezeře
Jezioro Bystrzyckie to również popularne miejsce aktywnego wypoczynku. 
Położona w urokliwej dolinie przełomowej rzeki Bystrzycy malownicza linia 
brzegowa zbiornika, przyciąga miłośników spacerów i rowerzystów. W okresie 
wakacyjnym przy hotelu Maria Antonina funkcjonuje profesjonalne kąpielisko 
z piaszczystą plażą i wypożyczalnią sprzętu wodnego. Przy kąpielisku cumuje 
statek Grodno, którym można odbyć rejs po jeziorze. Dużym udogodnieniem 
dla turystów jest znajdująca się w pobliżu hotelu nowa kładka dla pieszych, 
dzierżąca miano najdłuższej przeprawy o konstrukcji wstęgowej w Polsce. Jest 
ona zawieszona na czterech linach zbudowanych z 31 siedmiodrutowych splotów. 
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Szczególnie ciekawie przeprawa wygląda nocą, kiedy podświetlana konstrukcja 
tworzy niesamowite iluminacje. W najszerszych miejscach kładki zamontowano 
multimedialne ławki. Przez kładkę przebiegają szlaki turystyczne.

Bystrzycké jezero je také oblíbeným místem pro aktivní odpočinek. V kouzelné 
soutěsce řeky Bystrzyca leží malebné pobřeží nádrže, které přitahuje milovníky 
procházek a cyklisty. V období prázdnin je u hotelu Maria Antonina v provo-
zu oficiální koupaliště s písčitou pláží a půjčovna vybavení pro vodní sporty. 
U koupaliště kotví loď Grodno, na níž se lze vydat na plavbu po jezeře. Velkým 

vylepšením pro turisty je nová 
lávka pro pěší nedaleko hotelu, 
která získala označení nejdel-
šího přemostění s předpjatou 
konstrukcí v Polsku. Je zavěšena 
na čtyřech lanech tvořených 31 
sedmidrátovými pramenci. Ob-
zvláště zajímavě vypadá most v 
noci, kdy podsvícení konstrukce 
tvoří jedinečné osvětlení. V nejšir-
ších místech lávky byly instalová-
ny multimediální lavičky. Po lávce 
vedou turistické stezky.

Hotel Maria Antonina
ul. Spacerowa 6, 58-321 Zagórze Śląskie

tel. +48 666 042 964
www.hotelmariaantonina.pl

Świdnica / Svídnice
Świdnica leży na Równinie Świdnickiej, 20 km od Wałbrzycha, 50 km od Wrocławia 
i Legnicy oraz po ok. 70 km od Jeleniej Góry i Kłodzka. Wąski pas tektonicznego 
Obniżenia Podsudeckiego na południu i południowym zachodzie oddziela miasto 
od pobliskich wzniesień Sudetów Środkowych. Kilka i kilkanaście kilometrów 
na wschód i północny wschód od Świdnicy wyrastają zaś kulminacje Wzgórz 
Kiełczyńskich i Masywu Ślęży. Przez miasto przepływa Bystrzyca, lewobrzeżny 
dopływ Odry oraz potok Witoszówka, na którym utworzono niewielki zalew 
u stóp Osiedla Słowiańskiego.

Świdnica powstała przy szlakach handlowych w pobliżu wczesnośredniowiecz-
nych osad słowiańskiego plemienia Ślężan. Miasto lokowano prawdopodobnie 
w połowie XIII w., a już w 1290 roku stało się stolicą samodzielnego księstwa. Pod 
rządami kolejnych władców – Bolka I, Bernarda i Bolka II – Księstwo Świdnickie 
(a później Świdnicko-Jaworskie) wyrosło na jedną z najpotężniejszych jedno-
stek średniowiecznego Śląska. Księstwo świdnicko-jaworskie najdłużej spośród 
śląskich „państewek” utrzymało związki z Polską. W 1392 roku po bezpotomnej 
śmierci wdowy po Bolku II, arcyksiężnej Agnieszki, na mocy wcześniejszych ukła-
dów miasto i całe księstwo przeszło jednak w ręce czeskie. Okres zwierzchności 
władców Czech, przejściowe panowanie węgierskie (koniec XV w.) i późniejsze 
(w 1526 r.) przejście Śląska pod władzę austriackich Habsburgów nie zahamowały 
rozkwitu Świdnicy. Osiągnięcia kilkuset lat pomyślności skutecznie zniweczyła 
dopiero katolicko-protestancka wojna trzydziestoletnia (1618-1648). Miasto 
wyszło z niej wyludnione i zrujnowane. Dawnej pozycji nie odzyskało już nigdy. 
W XVIII w., po zajęciu Śląska przez Prusy, Świdnica stała się wojskową twierdzą, 
co dodatkowo spowalniało jej rozwój. Dopiero w II poł. XIX w. fortyfikacje splan-
towano, a dawna stolica księstwa zaczęła przeżywać drugą młodość. Po II wojnie 
światowej Świdnica wraz z całym Dolnym Śląskiem znalazła się w granicach Polski. 
W okresie powojennym miasto rozwijało się jako duży ośrodek przemysłowy. 
Było też – obok Legnicy – jednym z wielu miejsc stacjonowania w Polsce Armii 
Radzieckiej. Współczesna Świdnica liczy ok. 57 tys. mieszkańców i poza rolą 
centrum powiatowego od 2004 r. pełni też godność stolicy Diecezji Świdnickiej.
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Świdnicki rynek bez wątpienia należy do najładniejszych i najcenniejszych 
w Polsce. Wraz z wybiegającymi z jego narożników ulicami zachował oryginal-
ny, średniowieczny układ przestrzenny i niemal kompletny zespół oryginalnej 
zabudowy, prezentującej architektoniczne trendy wielu stuleci. Centralny plac 
miasta wytyczono w poł. XIII w. Pełnił wówczas głównie funkcje miejsca handlu. 
Po środku zbudowano Dom Kupiecki i szereg obiektów zajmowanych przez 
rzemieślników i handlarzy. Dominantą rynku jest XIV wieczny ratusz zwieńczony 
wysoką wieżą z pozłacanym hełmem.

Svídnice leží na Svídnické rovině, 20 km od Valbřichu, 50 km od Vratislavi a Leh-
nice a asi 70 km od Jelení Hory i od Kladska. Úzký pás tektonické Podsudetské 
propadliny na jihu a jihozápadě odděluje město od nedalekých vyvýšenin Orlické 
oblasti. Několik kilometrů východně a severně od Svídnice vyrůstají kulminace 
Kiełczyńského pohoří a masivu Ślęży. Městem protéká Bystrzyca, levostranný 
přítok Odry, a potok Witoszówka, na němž byla vytvořena malá přehrada u úpatí 
Slovanského sídliště.

Svídnice vznikla u obchodních stezek nedaleko raně středověkých osad slo-
vanského kmene Slezanů. Město bylo založeno pravděpodobně v polovině 13. 
stol. a už v roce 1290 se stalo hlavním městem samostatného knížectví. Pod 
vládou po sobě následujících zeměpánů - Boleslava I., Bernarda a Boleslava 
II. - svídnické (a později svídnicko-javorské) knížectví zaujalo pozici jedné z 
nejsilnějších jednotek středověkého Slezska. Svídnicko-javorské knížectví si ze 
všech slezských „státečků“ nejdéle udrželo vazby s Polskem. V roce 1392 po smrti 
bezdětné arcikněžny Anežky, vdovy po Boleslavovi II., na základě dřívějších dohod 
město a celé knížectví přešly do českých rukou. Období svrchovanosti českých 
panovníků, přechodné uherské panování (konec 15. stol.) a pozdější (1526) 
přechod Slezska pod vládu rakouských Habsburků rozvoj Svídnice nezastavily. 
Dosažení několika set let prosperity zničila až katolicko-protestantská třicetiletá 
válka (1618-1648). Město z ní vyšlo vylidněné a zruinované. Dřívější postavení 
už zpět nikdy nezískalo. V 18. stol., po obsazení Slezska Prusy, se ze Svídnice 
stala vojenská pevnost, což její rozvoj ještě více zpomalilo. Až ve 2 pol. 19. stol. 
bylo opevnění srovnáno se zemí a bývalé sídelní město knížectví popadlo druhý 
dech. Po 2. světové válce se Svídnice společně s celým Dolním Slezskem ocitla 
na území Polska. V poválečném období se město rozvíjelo jako velké průmyslové 
centrum. Bylo také - vedle Lehnice - jedním z míst dislokace sovětské armády v 
Polsku. Současná Svídnice čítá kolem 57 tis. obyvatel a kromě role centra okresu 
zastává od roku 2004 i úlohu sídla svídnické diecéze.

Svídnické hlavní náměstí nepochybně patří mezi nejkrásnější a nejcennější 
v Polsku. Společně s ulicemi vybíhajícími z jeho rohů si zachovalo originální, 
středověké prostorové rozvržení a téměř kompletní soubor původní zástav-
by, prezentující architektonické trendy mnoha staletí. Centrální náměstí bylo 
vytyčeno v pol. 13. stol. Tehdy zastávalo především funkci místa obchodu. Ve 
středu byl postaven kupecký dům a celá řada objektů obsazených řemeslníky a 
obchodníky. Dominantu náměstí tvoří radnice ze 14. století zakončená vysokou 
věží s pozlacenou helmicí.

Maria Kunic (1604-1664), wszechstronnie wykształcona kobieta-astronom, 
mieszkająca w rynku w kamienicy Pod Złotym Chłopkiem. Do historii przeszło 
jej słynne dzieło Urania Propitia będące udoskonaleniem tablic astronomicznych 
Keplera. Dzieło zostało wydane w dwóch językach. Przez wiele lat Maria Kunic 
utrzymywała kontakt listowny z Janem Heweliuszem oraz Ismaëlem Boulliau.

Maria Kunic (1604-1664), všestranně vzdělaná astronomka, žijící na náměstí 
v domě U Zlatého chlapce. Do historie vstoupilo její slavné dílo Urania Propitia, 
zdokonalení Keplerových astronomických tabulek. Dílo bylo vydáno ve dvou 
jazycích. Maria Kunic mnoho let udržovala korespondenční kontakt s Johannem 
Heveliem a Ismaëlem Bullialdem.

Informacja Turystyczna
/ Turistické informační centrum

ul. Rynek 39, 58-100 Świdnica
tel. +48 74 852 02 90

Informacja turystyczna czynna codziennie od 10:00 do 18:00.
Informační centrum je otevřeno každý den od 10:00 do 18:00.

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy 
/ Muzeum starého kupectví ve Svídnici
Interesująca placówka muzealna urządzona w zabudowaniach dawnego ratusza 
położonego w centralnej części świdnickiego rynku. Na odwiedzających czekają 
tutaj kolekcje opakowań i urządzeń mierniczych oraz rekonstrukcje: Domu Wagi, 
Urzędu Miar, sklepu kolonialnego, karczmy i apteki. Na I piętrze zwiedza się późno-
gotycką Salę Rajców. Przykryte sklepieniem krzyżowo - żebrowym pomieszczenie 
zdobią fragmenty, XVI-wiecznych polichromii o tematyce religijnej. W Sali Rajców 
eksponowana jest kolekcja, dotycząca dziejów i specyfiki ziemi świdnickiej – jest 
tu m.in. wielka makieta XVII-wiecznej Świdnicy.

Zajímavá muzejní instituce byla zřízena v budovách bývalé radnice stojící v 
centrální části svídnického náměstí. Na návštěvníky tady čekají sbírky obalů a 
měřicích zařízení, a dále rekonstrukce Domu váhy, Úřadu měr, koloniálu, hostince 

a lékárny. Na 1. patře lze navštívit pozdně gotický Sál 
radních. Místnost zakončenou žebrovou klenbou 
zdobí fragmenty maleb z 16. století s náboženskou 
tématikou. V Sálu radních je vystavena sbírka týkají-
cí se dějin a specifičnosti Svídnicka - nachází se zde 
např. velký model Svídnice 17. století.

Muzeum Dawnego Kupiectwa
/ Muzeum starého kupectví

ul. Rynek 37, 
58-100 Świdnica
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Lodowisko w Świdnicy / Kluziště ve Svídnici
Sztuczne lodowisko wchodzące w skład dużego kompleksu Świdnickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Obiekt został oddany do użytku w 1980 roku i jest jednym 
z nielicznych tego typu obiektów na Dolnym Śląsku. Hala lodowiska służy również 
jako miejsce imprez okolicznościowych a po sezonie ślizgawek wykorzystuje się 
ją jako rolkowisko. W sezonie funkcjonowania lodowiska od poniedziałku do 
niedzieli w godz. 8.00 do 21.00.

Umělé kluziště tvoří součást velkého komplexu Svídnického střediska sportu a 
rekreace. První návštěvníky objekt přivítal v roce 1980 a je jednou z mála staveb 
tohoto typu v Dolním Slezsku. Hala kluziště slouží také jako místo konání různých 
akcí a po ledové sezóně se využívá jako kluziště pro kolečkové brusle. V sezóně 
je kluziště v provozu od pondělí do neděle od 8:00 do 21:00 hodin.

Lodowisko w Świdnicy
/ Kluziště ve Svídnici

ul. Śląska 35b
58-100 Świdnica

Kościół Pokoju / Mírový kostel
Kościół Pokoju zbudowany został w latach 1656-57 dla ewangelików i była to 
jedna z trzech zbudowanych wówczas dla nich na Śląsku świątyń. Ich budowa 
obwarowana była licznymi obostrzeniami. Nie można było użyć trwałych mate-
riałów, tylko drewno, słomę i glinę, kościół musiał stanąć poza granicami miasta, 
jego budowa nie mogła trwać dłużej niż rok, a wygląd nie mógł przypominać 
kościoła (dlatego brak w nim wieży z dzwonami). Paradoksalnie, warunki które 
miały gwarantować szybkie zniszczenie świątyni, spowodowały, że Świdnica 
chlubi się jednym z najcenniejszych zabytków na Dolnym Śląsku. Niewielkie 
w stosunku do potrzeb wymiary budowli wymusiły na budowniczych postawienie 
empor – wydaje się to nieprawdopodobne, ale mieści się tutaj 7500 wiernych. 
Wnętrze zaskakuje bogactwem dekoracji na ścianach, stropie i emporach. Szcze-
gólnie bogato zdobiona jest loża Hochbergów, właścicieli Książa, fundatorów 
2000 dębów potrzebnych na budowę Kościoła. Zachwycają również potężne 
organy, a ciekawość wzbudza klepsydra stojąca na ambonie, przypominająca 
zbyt elokwentnym pastorom o konieczności skracania kazania. Od 2001 roku 
Kościół Pokoju znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, 
a od 2018 roku na polskiej liście Pomników Historii.

Mírový kostel byl postaven v letech 1656-57 pro evangelíky a šlo o jeden ze tří 
chrámů, které byly pro ně tehdy ve Slezsku postaveny. Jejich výstavbu podmi-
ňovala spousta výhrad. Nebylo možné použít trvanlivé materiály, pouze dřevo, 
slámu a hlínu, kostel musel stát mimo hranice města, jeho stavba nemohla trvat 
déle než rok a svým vzhledem nesměl připomínat kostel (proto mu chybí věž se 
zvony). Podmínky, které měly zaručovat rychlou zkázu svatostánku, paradoxně 
způsobily, že se Svídnice pyšní jednou z nejcennějších památek Dolního Slezska. 
Malé rozměry stavby  oproti potřebám si na stavitelích vynutily postavení empor 
- zdá se to být neuvěřitelné, ale vejde se sem 7500 věřících. Interiér překvapuje 
bohatstvím dekorací na zdech, stropě a emporách. Zvlášť bohatě zdobená je 
Hochbergovská lóže majitelů Książe, dárců 2000 dubů potřebných na stavbu 
kostela. Ohromují i obří varhany a zvědavost vyvolávají přesýpací hodiny stojící 
na kazatelně, připomínající příliš výmluvným pastorům nutnost zkracovat kázání. 
Od roku 2001 se mírový kostel nachází na seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO, a od roku 2018 na polském seznamu historických památek.

Kościół Pokoju w Świdnicy
/ Mírový kostel ve Svídnici

pl. Pokoju 6,
58-100 Świdnica

Nabożeństwa w Kościele Pokoju odbywają się w każdą niedzielę i święta 
o godzinie 10.00.

Mše v mírovém kostele probíhají každou neděli a o svátcích v 10:00.

Kościół 
Pokoju
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96 Katedra w Świdnicy / Katedrála ve Svídnici
Dominantą miasta jest monumentalna wieża świdnickiej katedry śś. Stanisława 
i Wacława. Potężna wieża ma wysokość 101,5 metra i należy do jednych z naj-
wyższych w Polsce. Budowę świątyni rozpoczęto w 1330 roku, a zakończono 
ostatecznie dopiero 200 lat później. Jest to trójnawowa bazylika, a jej wnętrze 
wypełniają m.in. obrazy w potężnych ramach, liczne figury świętych, pięknie 
zdobiona ambona i organy. Niezwykle cenne jest gotyckie przedstawienie Matki 

Boskiej w Kaplicy Rzeźników, średniowieczna Pieta, a także obraz Michała Will-
manna przedstawiający śmierć św. Wacława. W prawej nawie znajduje się Chór 
Maryjny z pięknym ołtarzem zaśnięcia NMP z 1492 roku, przypisywany twórcy 
z kręgu Wita Stwosza. W 2004 roku kościół został podniesiony do rangi katedry 
w nowo utworzonej diecezji świdnickiej. 5 marca 2018 roku świdnicka katedra 
została wpisana na listę Pomników Historii.

Dominantou města je monumentální věž svídnické katedrály sv. Stanislava a 
Václava. Mohutná věž má výšku 101,5 metru a patří k nejvyšším v Polsku. Se 
stavbou chrámu se začalo v roce 1330 a definitivně dokončen byl až o 200 let 
později. Jedná se o trojlodní baziliku a její interiér vyplňují např. obrazy v silných 
rámech, četné sochy světců, krásně zdobená kazatelna a varhany. Nesmírně 
cenné je gotické ztvárnění Panny Marie v Kapli řezníků, středověká pieta a také 
obraz Michaela Willmanna představující smrt sv. Václava. V pravé lodi se nachází 
mariánský chór s krásným oltářem zesnutí Panny Marie z roku 1492, přiřazovaný 
tvůrcům z okruhu Veita Stosse. V roce 2004 byl kostel povýšen na katedrálu v nově 
vytvořené svídnické diecézi. 5. března 2018 byla svídnická katedrála zapsána na 
seznam historických památek.

Katedra Świdnicka / Svídnická katedrála
Pl. Jana Pawła II 1
58-100 Świdnica

Zwiedzanie katedry możliwe jest od poniedziałku do soboty od 10 do 17.45.
Prohlídky katedrály jsou možné od pondělí do pátku od 10 do 17:45.

Zalew Witoszówka z wypożyczalnią sprzętu wodnego 
w Świdnicy / Přehrada Witoszówka s půjčovnou 
vybavení pro vodní sporty ve Svídnici
7-hektarowy zbiornik wodny na rzece Witoszówce, będącej dopływem Bystrzy-
cy. Popularny cel spacerów i łowisko wędkarskie. W ostatnich latach, dzięki 
projektowi obywatelskiemu, zalew i okolicę poddano gruntownej rewitalizacji, 
przywracając im funkcje rekreacyjne. W 2016 roku otworzono Bosmanat, gdzie 
od maja do września można wypożyczyć sprzęt pływający. Obiektem zarządza 
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nad zalewem odbywają się latem liczne 
imprezy rekreacyjno-sportowe.

Katedra śś. Stanisława i Wacława

1.Kruchta
2.Kaplica Marmurowa
3.Gotycka Pieta
4.Kaplica św.Józefa
5.Kaplica Trzech Króli
6.Chór Mieszczański
7.Ołtarz Zaśnięcia NMP
8.Zakrystia
9.Kaplica Serca Jezusowego

10.Ołtarz główny
11.Kaplica Matki Boskiej 
     Częstochowskiej
12.Renesansowa chrzcielnica
13.Kaplica św.Jadwigi
14.Kaplica św.Jana Chrzciciela
15.Portal Oblubienicy
16.Ambona
17.Organy

130 131



98

997hektarová vodní nádrž na řece Witoszówka, která je přítokem Bystrzyce. Oblíbený 
cíl procházek a rybářský revír. V posledních letech, díky občanskému projektu, 
prošly přehrada a okolí důkladnou revitalizací, která jim navrátila rekreační funkce. 
V roce 2016 se otevřela loděnice, kde si lze od května do září zapůjčit vybavení pro 
vodní sporty. Objekt spravuje Svídnické centrum sportu a rekreace. U přehrady 
v létě probíhají četné rekreačně-sportovní akce.

Wieża ratusza w Świdnicy / Radniční věž ve Svídnici
Świdnicki ratusz zbudowano na pocz. XIV wieku. W latach 2010 - 2012 odbu-
dowano w nim wieżę, która zawaliła się w 1967 roku. 10-kondygnacyjna wieża 
ma wysokość 58 metrów i zwieńczona jest hełmem z iglicą. Udostępniona do 
zwiedzania mieści w swoim wnętrzu galerię z czasowymi wystawami. Na 8 
kondygnacji znajduje się taras widokowy, z którego można zobaczyć panoramę 
starego miasta i okolicznych pasm górskich.

Svídnická radnice byla vystavěna na zač. 14. století. V letech 2010-2012 na 
ní byla obnovena věž, která se zřítila v roce 1967. 10podlažní věž má výšku 
58 metrů a je zakončena jehlanovou helmicí. Je zpřístupněna prohlídkám, 
uvnitř se nachází galerie s krátkodobými výstavami. Na 8. podlaží se nachází 
vyhlídková terasa, ze které můžeme vidět panorama historického centra a 
okolních horských pásem.

Wieża Ratuszowa / Radniční věž
ul. Wewnętrzna 4
58-100 Świdnica

tel. +48 730 796 626
www.wieza.swidnica.pl

Obiekt czynny jest przez cały rok, od wtorku do niedzieli,  
w godzinach 10:00 - 18:00 (ostatnie wejście o 17:45).
Objekt je v provozu po celý rok, od úterý do neděle,  

v době od 10:00 do 18:00 hodin (poslední vstup v 17:45).

Parki miejskie w Świdnicy / Městské parky ve Svídnici
Tereny zielone zajmują ponad 30 proc. powierzchni Świdnicy. Charakterystycznym 
elementem krajobrazu miasta są parki utworzone pod koniec XIX w. na miejscu 
zewnętrznego pierścienia umocnień twierdzy. Rośnie w nich ok. 120 gatunków 
drzew i krzewów rodzimych i egzotycznych. Po II wojnie światowej ich założenia 
przestrzenne uległy znacznej deformacji, mimo to wciąż mają duży urok i warto 
pospacerować alejkami w cieniu pomnikowych drzew. Najstarszy i najcenniejszy 
jest drzewostan Parku Młodzieżowego, rozciągającego się na pow. 7,6 ha między 
ul. Kolejową, Armii Krajowej i Tenisową. Jego część, przy dzisiejszym dworcu PKS 
była dawniej cmentarzem garnizonowym o czym przypomina samotny kamień 
upamiętniający i stojący na środku jednej z alei obelisk ofiar prusko-austriackiej 

wojny 1866 roku W parku rosną m.in. buki, cisy, sosna czarna, jodła grecka, mo-
drzew, platan czy miłorząb japoński. Ulubionym miejscem spacerów świdniczan 
jest Park Centralny w południowej części miasta nad potokiem Witoszówka. Do 
XVIII w. nad potokiem istniała wieś Schreibendorf, zlikwidowana ze względów 
strategicznych, gdyż leżała w pobliżu Reduty Wodnej twierdzy świdnickiej. W 1911 
roku zorganizowano tu wielką ogólnoniemiecką wystawę rzemiosła i przemy-
słu, nad Witoszówką przerzucono ładny żelbetowy most – pierwszy taki obiekt 
w Świdnicy, a w 1916 roku zbudowano czynną do dziś halę sportową.
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W ostatnim czasie duże zmiany zaszły w parku im. gen. Władysława Sikorskiego 
położonego w północnej części Świdnicy. Odnowiono m.in. aleje, wytyczono 
plac zabaw dla dzieci i wybieg dla psów. Ozdobą Parku jest replika trójpłatowego 
samolotu Fokker Dr. I, którym latał Manfred von Richthofen, zwany jako „Czerwo-
ny Baron”. Ten pochodzący ze Świdnicy najsłynniejszy pilot myśliwski z I wojny 
światowej mieszkał w pobliskiej willi nr 19 przy ulicy Sikorskiego, gdzie do 1945 
roku działało muzeum poświęcone jego osobie.

Zelené plochy zaujímají více než 30 procent rozlohy Svídnice. Charakteristickým 
prvkem městské krajiny jsou parky vzniklé na konci 19. stol. na místě vnějšího 
prstence opevnění pevnosti. Roste v nich kolem 120 druhů domácích a exotických 
stromů a keřů. Po 2. světové válce se jejich prostorové založení značně deformova-
lo, přesto stále mají velké kouzlo a stojí za to projít se uličkami ve stínu památných 
stromů. Nejstarší a nejcennější je stromový porost Parku mládeže rozkládajícího 
se na ploše 7,6 ha mezi ulicemi Kolejowa, Armii Krajowej a Tenisowa. Jeho část 
u dnešního autobusového nádraží byla kdysi posádkovým hřbitovem, což při-
pomíná osamělý pamětný kámen a uprostřed jedné z uliček stojící obelisk obětí 
prusko-rakouské války z roku 1866. V parku rostou např. buky, tisy, borovice černá, 
jedla řecká, modřín, platan nebo jinan dvoulaločný. Oblíbeným místem procházek 
Svídničanů je Centrální park v jižní části města, nad potokem Witoszówka. Do 18. 
stol. nad potokem stávala vesnice Schreibendorf, zlikvidovaná ze strategických 
důvodů, protože ležela nedaleko vodní reduty svídnické pevnosti. V roce 1911 se 
zde konala velká celoněmecká výstava řemesel a průmyslu, Witoszówku překlenul 
krásný železobetonový most - první takový objekt ve Svídnici, a v roce 1916 byla 
postavena dodnes fungující sportovní hala.

Poslední dobou proběhly velké změny v parku Gen. Władysława Sikorského v 
severní části Svídnice. Obnovy se dočkaly cestičky, bylo vybudováno dětské 
hřiště a výběh pro psy. Ozdobou parku je replika trojplošníku Fokker Dr. I, s nímž 
létal Manfred von Richthofen přezdívaný „Rudý baron“. Tento nejslavnější stíhací 
pilot 1. světové války pocházející ze Svídnice bydlel v nedaleké vile č. 19 v ulici 
Sikorského, kde do roku 1945 fungovalo muzeum věnované této osobnosti.

Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej 
/ Muzeum železnice v Jaworzyně Śląské

Niemiecka nazwa miejscowości Königszelt po-
chodzi od wydarzenia, jakie miało tutaj miejsce 
w 1761 roku, w czasie wojny 7-letniej. Wówczas 
to w miejscu dzisiejszej stacji kolejowej stanął 
namiot króla pruskiego Fryderyka II. Obecna 
nazwa nawiązuje do niedalekiego Starego Ja-
wornika, którego Jaworzyna była częścią. Po-
czątki miejscowości związane są z budową linii 
kolejowej z Wrocławia do Świebodzic, kiedy to 
powstało tutaj niewielkie osiedle kolejarzy. Osa-
da zaczęła rozwijać się, gdy Jaworzyna Śląska 
stała się węzłem kolejowym. W latach 60-tych 
XIX wieku odkryte zostały w okolicy pokłady 
glinek kaolinowych i wkrótce powstały pierwsze 
zakłady specjalizujące się w produkcji ceramiki. 
W 1906 roku działało 14 pieców, a przy pro-
dukcji ceramiki pracowało 700 osób. W czasie 

II wojny światowej w Jaworzynie produkowane były miny ceramiczne. Historia 
miejscowości odzwierciedlona została w herbie, na którym znalazły się kolejowe 
skrzydła i porcelanowy dzban. W 1895 roku zbudowano w Jaworzynie pierwszą 
parowozownię, dzisiaj służącą za magazyny. Następna, dostosowana do zwięk-
szających się wciąż potrzeb, stanęła w latach 20-tych XX wieku. W 1991 roku nie 
była już potrzebna, dzisiaj służy za miejsce ekspozycji wspaniałych lokomotyw 
i wagonów w utworzonym w 2004 roku Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie 
Śląskiej. Podstawowym celem działalności muzeum jest ochrona dziedzictwa 
kultury technicznej na terenie Śląska. Najstarszym eksponatem jest tutaj pa-
rowóz Tkh2-12 firmy Union Giesserei z 1890 roku (jedyny na świecie z tej serii). 
Nie wszystkie eksponaty mieszczą się pod dachem, część stoi na wolnym po-
wietrzu. Niektóre z nich zagrały w kilku filmach. Finalnym etapem modernizacji 
muzeum była organizacja nowych ekspozycji stałych Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku prezentujących historię kolei i techniki kolejowej od XIX wieku do okresu 
PRL. W częściowo chronologicznym układzie wyodrębniono 7 tematycznych 
przestrzeni ekspozycyjnych: Naczelnik 1930 (historia kolei w Jaworzynie Śląskiej 
1843 – 1945), Naczelnik 1977 (historia kolei w Jaworzynie 1945 – 1990), pracownia 
ODRA (prezentująca jedyną na Dolnym Śląsku cyfrową maszynę obliczeniową 
ODRA 1305), Kolejowa Kasa, Kolejowa Medycyna Pracy, Zawody PKP, drukarnię 
oraz zabytkową makietę kolejową H0 prezentowaną w nowej aranżacji. Istnieje 
możliwość noclegu w dyrekcyjnej salonce, a także przejażdżki drezyną. Muzeum 
Kolejnictwa prowadzi Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego. Obecnie 
w ramach Fundacji działa w regionie także Muzeum Technik Rolniczych w Pio-
trowicach Świdnickich oraz Młyn Hilberta w Dzierżoniowie.

Německý název obce Königszelt pochází od události, ke které tu došlo v roce 
1761, během sedmileté války. Tehdy stál na místě dnešní železniční stanice stan 
pruského krále Fridricha II. Současný název odkazuje na nedaleký Stary Jawornik, 
jehož součástí Jaworzyna byla. Počátky obce jsou spojené s výstavbou želez-
nice z Vratislavi do Świebodzic, kdy zde vznikla malá osada železničářů. Osada 
se začala rozvíjet, když se z Jaworzyny Śląské stal železniční uzel. V 60. letech 
19. století byla v okolí objevena ložiska kaolinové hlíny a brzy nato zde vznikly 
první podniky specializující se na výrobu keramiky. V roce 1906 bylo v provozu 
14 pecí a ve výrobě keramiky našlo zaměstnání 700 osob. Za 2. světové války 
se v Jaworzyně vyráběly keramické miny. Historie obce se zrcadlí ve znaku, na 
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němž je vyobrazeno okřídlené železniční kolo a porcelánový džbán. V roce 1895 
byla v Jaworzyně postavena první výtopna, dnes sloužící jako sklady. Následující, 
přizpůsobená zvyšujícím se potřebám, vyrostla ve 20. letech 20. století. V roce 
1991 už nebyla zapotřebí, dnes slouží jako místo vystavení nádherných loko-
motiv a vagonů v Muzeu železnice v Jaworzyně Śląské vytvořeném v roce 2004. 
Základním cílem činnosti muzea je ochrana technického kulturního dědictví na 
území Slezska. Nejstarším exponátem je parní lokomotiva Tkh2-12 firmy Union 
Giesserei z roku 1890 (jediná na světě z této řady). Pod střechu se všechny sbír-
kové předměty nevejdou, část stojí pod širým nebem. Některé z nich si zahrály 
v několika filmech. Závěrečnou etapou modernizace muzea se stalo uspořádání 
nových stálých expozic Muzea železnice ve Slezsku prezentujících historii že-
leznice a železniční techniky od 19. století do doby Polské lidové republiky. V 
částečně chronologickém uspořádání bylo vyčleněno 7 tematických expozičních 
prostor: Přednosta 1930 (historie železnice v Jaworzyně Śląské 1843 – 1945), 
Přednosta 1977 (historie železnice v Jaworzyně 1945 – 1990), pracoviště ODRA 
(představující digitální výpočetní stroj ODRA 1305, jediný v Dolním Slezsku), 
Železniční pokladna, Železniční pracovní lékařství, Profese polské železniční 

společnosti PKP, tiskárna a historická modelová železnice H0 prezentovaná v 
novém aranžmá. Je možné přespat v ředitelském salónním kupé a také se projet 
na drezíně. Muzeum železnice provozuje Nadace ochrany průmyslového dědic-
tví. V současnosti funguje v rámci nadace také Muzeum zemědělské techniky v 
Piotrowicích Świdnických a Hilbertův mlýn v Dzierżoniowě.

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku
/ Muzeum železnice ve Slezsku

ul. Towarowa 4, 58-140 Jaworzyna Śląska
tel. +48 74 637 43 30

www.muzeumtechniki.pl

Sezon letni (maj-wrzesień) / Letní sezóna (květen-září)
codziennie od 10:00 do 18:00 / každý den od 10:00 do 18:00.

Sezon zimowy (październik-kwiecień) / Zimní sezóna (říjen-duben)
pon. – piątek / po - pá od 8:00 do 16:00
sob. – niedz. / so - ne od 10:00 do 16:00

Święta / svátky od 10:00 do 16:00

Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie dla dzieci 
/ Muzeum železnice v Jaworzyně pro děti
Muzeum Kolejnictwa w jaworzynie Śląskiej to wymarzone miejsce dla rodzin 
z dziećmi. Podczas zwiedzania poznamy m.in. odpowiedź na pytania – Skąd 
wzięła się czerwona czapka dyżurnego ruchu i ile pędziła najszybsza lokomotywa 
parowa? Muzeum organizuje również specjalne zajęcia dla grup zorganizowanych 
oraz przejazd zabytkowym taborem.

Muzeum železnice v Jaworzyně Śląské je vysněné místo pro rodiny s dětmi. 
Během prohlídky poznáme např. odpovědi na otázky - odkud se vzala červená 
čepice výpravčího a jak rychle jezdila nejrychlejší parní lokomotiva? Muzeum 
také pořádá speciální lekce pro organizované skupiny a projížďky historickým 
vozovým parkem.Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej 
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PROPOZYCJE TRAS WYCIECZKOWYCH
/ TIPY NA VÝLETNÍ TRASY

Prezentujemy gotowe scenariusze tematycznych wycieczek po regionie Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, które, mamy nadzieję, zachęcą do odkrywania potencjału tego regionu.

Představujeme Vám připravené scénáře tematických výletů po valbřišské aglomeraci, 
které, jak doufáme, Vás vybídnou k odhalování potenciálu tohoto regionu.

Szlakiem zamków / Stezkou hradů
Zamek Książ – Stary Książ – Zamek Grodno 
(fakultatywnie: Zamek Cisy, Zamek Rogowiec, Zamek Radosno, Zamek Nowy Dwór)

zámek Książ – Stary Książ – hrad Grodno 
(fakultativně: hrad Cisy, hrad Rogowiec, hrad Radosno, hrad Nowy Dwór)

Historie o zamkach dolnośląskich zaczynają się podobnie. Dawno, dawno temu, 
gdy na tych ziemiach rządy sprawowali książęta z linii Piastów Świdnicko – Jawor-
skich – na granicy ich księstwa i Królestwa Czeskiego budowane były warownie 
obronne. Ich najwięksi budowniczowie to książę Bolko I Surowy i jego wnuk 
Bolko II Mały. Z upływem lat zmieniały się tu granice państw, nadchodziły kolejne 
wojny i losy zamków były bardzo różne. Wiele warowni popadło w ruinę, inne 
spłonęły, jeszcze inne zostały zniszczone podczas wojen. Niektóre zamki, jak np. 
Książ, zmieniły się w rezydencje pałacowe.

Historie dolnoslezských hradů se začínala psát podobně. Před dávnými časy, kdy 
tyto země spravovala knížata z linie svídnicko-javorských Piastovců, se na hranici 
jejich knížectví a českého království stavěly obranné pevnosti. Jejich největšími 
staviteli se stali kníže Boleslav I. Surový a jeho vnuk Boleslav II. Malý. S během 
času se zde hranice států měnily, války přicházely a odcházely, a osudy hradů 
byly různé. Mnohé se proměnily v ruiny, jiné shořely, další podlehly zkáze během 
války. Některé hrady, jako např. Książ, se proměnily v zámky.

• Zwiedzanie zamków zaczynamy od Zamku Książ. To trzeci co do wielkości 
zamek w Polsce, który przyciąga swym malowniczym położeniem, imponującą 
barokową Salą Maksymiliana i historycznymi podziemiami z okresu II wojny 
światowej. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 1.

• W pobliżu znajdują się romantyczne ruiny Starego Książa wybudowane pod 
koniec XVIII w. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 2.

• Zamek Grodno to urokliwie położony, bogaty w legendy zamek piastowski, 
który w XVI wieku został rozbudowany w stylu renesansowym. Poznamy tu 
legendę o nieszczęśliwej księżniczce Małgorzacie, której szkielet straszy w lo-
chach zamkowych. Obowiązkowo należy wejść na wieżę, z której rozpościera 
się malowniczy widok na okolicę. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 89.

• S prohlídkou hradů začneme od zámku Książ. Z hlediska velikosti jde o třetí 
největší hrad v Polsku, který přitahuje svou malebnou polohou, impozantním 
barokním Maxmiliánovým sálem a historickým podzemím z období 2. světové 
války. Více informací viz popis atrakce 1.

• Nedaleko se nachází romantická zřícenina Starého Książe, postavená na 
konci 18. stol. Více informací viz popis atrakce 2.

• Hrad Grodno je kouzelně situovaný, na legendy bohatý piastovský hrad, 
který se v 16. století dočkal rozšíření v renesančním slohu. Seznámíme se zde 
s legendou o nešťastné kněžně Markétě, jejíž kostra straší v hradním podzemí. 
Rozhodně vystoupejte na věž, z níž se rozprostírá malebný výhled do okolí. 
Více informací viz popis atrakce 89.

Zamek Książ 

Zamek Grodno 

Stary Książ
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Gdy mamy czas:
Jeżeli ciekawi nas tematyka sudeckich warowni obronnych, warto także pojechać 
do gminy Głuszyca, skąd szlakiem żółtym z Grzmiącej możemy dojść do ruin 
zamku Rogowiec. Do zamku możemy dojść także różnymi szlakami od schroniska 
Andrzejówka, skąd odchodzi również czerwony szlak na zamek Radosno.

Polecenia warte są także ruiny Zamku Cisy w Książańskim Parku Krajobrazowym – 
tu najłatwiej dojść z miejscowości Chwaliszów (gmina Stare Bogaczowice) szlakiem 
zielonym lub z wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze żółtym szlakiem spacerowym.

Za najważniejszy dla początków miasta Wałbrzycha uważany jest zamek Nowy 
Dwór. Dziś podziwiać możemy tylko jego ruiny, gdyż zamek spłonął w XVI w. 
od uderzenia pioruna. Do ruin Nowego Dworu można dojść szlakiem żółtym 
z dzielnicy Podgórze w Wałbrzychu lub z Jedliny-Zdrój.

Když máme čas:
Pokud nás téma hradů Krkonošsko-jesenické subprovincie zajímá, stojí za to 
zajet do obce Głuszyca, odkud se po žluté stezce z Grzmiącí můžeme dostat 
ke zřícenině hradu Rogowiec. K hradu se dá po různých stezkách dojít také od 
horské chaty Andrzejówka, odkud vychází také červená stezka na hrad Radosno.

Za doporučení také rozhodně stojí zřícenina hradu Cisy v Książecí chráněné 
krajinné oblasti - sem se nejsnadněji dostaneme z obce Chwaliszów (obec s 
rozšířenou působností Stare Bogaczowice) po zelené stezce, nebo z valbřišské 
městské části Podzamcze po žluté procházkové trase.

Pro počátky města Valbřich se za nejdůležitější považuje hrad Nowy Dwór. Dnes 
už můžeme obdivovat jen jeho zříceninu, protože hrad po zásahu bleskem v 16. 
stol. shořel. K troskám Nowého Dworu lze dojít po žluté stezce z městské části 
Podgórze ve Valbřichu nebo z Jedliny-Zdrój.

RIESE – w poszukiwaniu tajemnic II wojny światowej  
/ RIESE – hledání tajemství 2. světové války
Zamek Książ - Sztolnie Walimskie- – Osówka – Sztolnie Arado

Zámek Książ - Walimské štoly – Osówka – Štoly Arado

Podczas II wojny światowej na terenie Gór Sowich oraz w Zamku Książ w Wał-
brzychu była realizowana tajna inwestycja hitlerowskich Niemiec o kryptonimie 
„Riese” (z niem. Olbrzym). Rękami więźniów z obozu Gross-Rosen budowane 

były olbrzymie tunele. W latach 1943-1945 w podziemiach w Górach Sowich 
powstało sześć kompleksów, siódmy pod Zamkiem Książ. Cel inwestycji do dziś 
nie jest znany. Jedną z hipotez wyjaśniających przeznaczenie podziemi mogły 
być fabryki broni. Budowa kompleksu „Riese” nigdy nie została ukończona. Część 
podziemnych tuneli dziś przystosowana jest do zwiedzania.

Během 2. světové války na území Sovích hor a zámku Książ ve Valbřichu probíhala 
tajná investice nacistického Německa s krycím jménem „Riese“ (z něm. Obr). 
Rukama vězňů z tábora Gross-Rosen byly budovány obří tunely. V letech 1943-
1945 v podzemí v Sovích horách vzniklo šest komplexů, sedmý pod zámkem 
Książ. Účel investice není dodnes znám. Jedna z hypotéz vysvětlujících určení 
podzemí mluví o tom, že se zde mohly nacházet továrny na zbraně. Stavba 
komplexu „Riese“ nebyla nikdy dokončena. Část podzemních tunelů je dnes 
upravena pro prohlídky.

• Wycieczkę rozpoczynamy od zwiedzania podziemi Zamku Książ. Udostępniona 
dla turystów Trasa Turystyczna Książańskie Podziemia obejmuje część tuneli 
zlokalizowanych 50 m pod zamkiem. Jest ona wzbogacona o prezentacje 
multimedialne. Książańskie podziemia zwiedzamy z przewodnikiem przez 
około 45 minut. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 3.

• Następnie opuszczamy Książ i kierujemy się w kierunku Gór Sowich (około 30 
km) do Podziemnego Kompleksu Rzeczka powyżej Walimia. Tu zwiedzamy 
z przewodnikiem udostępnione sztolnie, przejście trwa około godziny. Więcej 
informacji patrz opis atrakcji nr 70.

• Podziemne Miasto Osówka znajduje się w północnej części wsi Sierpnica. To 
najbardziej rozbudowana część kompleksu Riese. Od września 2019 r. funkcjo-
nuje tu nowa trasa multimedialna. Po zwiedzeniu tuneli warto skierować się na 
ścieżkę edukacyjną powyżej wejścia do sztolni. Odnajdziemy tam pozostałości 
niedokończonych militarnych budowli zewnętrznych. Więcej informacji patrz 
opis atrakcji nr 68.

•  Výlet začneme návštěvou podzemí zámku Książ. Návštěvníkům zpřístup-
něná turistická trasa Książecí podzemí zahrnuje část tunelů nacházejících 
se 50 m pod zámkem. Je obohacena o multimediální prezentace. Książecí 
podzemí si s průvodcem prohlédneme asi za 45 minut. Více informací viz 
popis atrakce 3.

Podziemia Zamku Książ

Podziemne Miasto Osówka 
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III• Následně opustíme Książ a zamíříme k Sovím horám (asi 30 km) do podzemního 
komplexu Rzeczka nad Walimem. Tady s průvodcem procházíme zpřístup-
něnými štolami, trvá to asi hodinu. Více informací viz popis atrakce 70.

• Podzemní město Osówka se nachází v severní části vesnice Sierpnica. Jedná se 
o nejpropracovanější součást komplexu Riese. Od září 2019 tu je zprovozněna 
nová multimediální trasa. Po prohlídce tunelů stojí za to vydat se i na naučnou 
stezku nad vstupem do štoly. Najdeme tam pozůstatky nedokončených povr-
chových vojenských staveb. Více informací viz popis atrakce 68.

Gdy mamy czas:
W drodze powrotnej do Wałbrzycha możemy zatrzymać się w Jedlinie – Zdroju, 
w Pałacu Jedlinka, gdzie miała siedzibę paramilitarna niemiecka organizacja Todt, 
nadzorująca prace w podziemiach w ramach projektu RIESE. Dobrym pomysłem 
jest również podróż do Kamiennej Góry, gdzie w podziemiach pod Górą Parko-
wą hitlerowcy mieli pracować nad projektem Arado - nową bronią, która miała 
zmienić oblicze II wojny światowej.

Když máme čas:
Na zpáteční cestě do Valbřichu se můžeme zastavit v Jedlině – Zdroji, na zámku 
Jedlinka, kde sídlila paramilitantní německá organizace Todt dohlížející na práce 
v podzemí v rámci projektu RIESE. Dobrý nápad je i cesta do Kamenné Hory, kde 
v podzemí pod Parkovou horou měli nacisté pracovat na projektu Arado - nové 
zbrani, která měla změnit podobu 2. světové války.

Miasta do odkrycia / Města čekající na objevení
Wałbrzych, Świdnica, Kamienna Góra, Nowa Ruda

Valbřich, Svídnice, Kamenná Hora, Nová Ruda

Zniszczenia podczas II wojny światowej nie dosięgły regionu wałbrzyskiego. Linia 
frontu zatrzymała się bowiem pod Strzegomiem, oszczędzając stare sudeckie 
miasta. Dziś możemy podziwiać zabytkowe starówki miejskie, których niektóre 
zabudowania pamiętają jeszcze odbywające się tu cyklicznie targi. Pozostałością 
po tych wydarzeniach są np. charakterystyczne kamienice z podcieniami w Wał-

brzychu czy Kamiennej Górze, które wykorzystywano jako doskonałe miejsce do 
handlu lokalnie wytwarzanym płótnem. O miejscowych tradycjach kupieckich 
świadczą także symbole zamorskich kontaktów tutejszych kupców, takie jak 
rzeźba Neptuna na rynku w Świdnicy czy kamienica Pod Kotwicą w Wałbrzychu.

Zkáza v podobě 2. světové války do valbřišského regionu nepronikla. Frontová linie 
se zastavila u Střihomi a ušetřila stará města Krkonošsko-jesenické subprovincie. 
Dnes můžeme obdivovat historická centra měst, jejichž některé budovy si ještě 
pamatují pravidelně se zde konající trhy. Pozůstatkem po těchto dobách jsou 
např. charakteristické měšťanské domy s podloubím ve Valbřichu nebo Kamenné 
Hoře, které se využívaly jako dokonalé místo pro obchod s plátnem vyráběným 
v tomto regionu. O místních kupeckých tradicích svědčí také symboly zámořských 
kontaktů zdejších kupců, jako je socha Neptuna na náměstí ve Svídnici nebo 
dům U Kotvy ve Valbřichu.

• Wałbrzych – miasto białego i czarnego złota
To byłe miasto wojewódzkie, nazywane miastem czarnego i białego złota 
z uwagi na dominację dwóch gałęzi przemysłu – produkcji porcelany i wydo-
bycia węgla kamiennego (wałbrzyskie kopalnie czynne były do lat 90. XX w.). 
Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 25.

• Świdnica – rynek z tradycjami
Świdnicką starówkę wyróżnia zabytkowa, zwarta zabudowa i zachowany 
w niezmienionym stanie od czasów średniowiecza układ urbanistyczny centrum 
miasta. Kolorowe kamienice, rzeźbione barokowe fontanny i odbudowana 
wieża ratuszowa, z której można podziwiać panoramę miasta są wizytówką 
świdnickiego rynku, na którym znajduje się Muzeum Dawnego Kupiectwa. 
Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 92.

Kompleks Rzeczka - Sztolnie Walimskie

Wałbrzych
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• Kamienna Góra – miasto tkaczy
W Kamiennej Górze do dnia dzisiejszego zachował się oryginalny układ miasta 
oparty na centralnie położonym, prostokątnym rynku, z którego wychodzą 
krzyżujące się pod kątem prostym ulice. W rynku (Plac Wolności) zachowało 
się kilka barokowych kamienic z podcieniami. Ciekawostką Kamiennej Góry 
jest to, że ratusz znajduje się poza granicami rynku. Więcej informacji patrz 
opis atrakcji nr 39.

• Nowa Ruda - miasto czerwonego piaskowca
Malownicze miasteczko nad rzeką Włodzicą u podnóża Gór Sowich. Dawniej 
był to duży ośrodek przemysłowy, po którym do dnia dzisiejszego odnajdziemy 
w panoramie wiele budynków górniczych. Wizytówką Nowej Rudy jest ciekawie 
położony rynek z neorenesansowym ratuszem wybudowanym z czerwonego 
piaskowca. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 79.

• Valbřich - město bílé a černé orlice
Toto bývalé vojvodské město bývá nazýváno městem černého a bílého zlata 
vzhledem k převaze dvou průmyslových odvětví - výroby porcelánu a těžby 
černého uhlí (valbřišské doly byly v provozu do 90. let 20. stol.). Více informací 
viz popis atrakce 25.

• Svídnice - náměstí s tradicemi
Svídnické historické centrum se vyznačuje starou, sevřenou zástavbou a od 
doby středověku nezměněným urbanistickým rozvržením středu města. 
Barevné měšťanské domy, tesané barokní kašny a obnovená radniční věž, 
ze které lze obdivovat panorama města, jsou vizitkou svídnického náměstí, 
na kterém se nachází Muzeum starého kupectví. Více informací viz popis 
atrakce 92.

• Kamenná Hora - město tkalců
V Kamenné Hoře se dodnes dochovalo původní rozvržení města založené na 
centrálně situovaném obdélném náměstí, ze kterého vybíhají ulice křižující se 
pod pravým úhlem. Na náměstí (Plac Wolności) se dochovalo několik barokních 
domů s podloubím. Zajímavostí Kamenné Hory je, že se radnice nachází mimo 
náměstí. Více informací viz popis atrakce 39.

• Nová Ruda - město červeného pískovce
Malebné městečko nad řekou Włodzica u úpatí Sovích hor. Dříve šlo o velké 
průmyslové centrum, po kterém v panoramatu města dodnes najdeme mno-
ho hornických budov. Vizitkou Nové Rudy je zajímavě situované náměstí s 
novorenesanční radnicí postavenou z červeného pískovce. Více informací viz 
popis atrakce 79.

Szlakiem drewnianej architektury sakralnej 
/ Stezkou dřevěné sakrální architektury
Kościół Pokoju w Świdnicy – Kościół w Rybnicy Leśnej – Kościół w Grzmiącej – 
Kościół w Sierpnicy

Mírový kostel ve Svídnici - kostel v Rybnici Leśné - kostel v Grzmiącí - kostel v 
Sierpnici

W Sudetach do naszych czasów nie zachowało się zbyt wiele zabytków drewnianej 
architektury sakralnej. W opisywanym regionie tego typu obiektów odnajdziemy 
jednak aż 4 przykłady.

V Krkonošsko-jesenické subprovincii se do dnešní doby příliš památek dřevěné 
sakrální architektury nedochovalo. V popisovaném regionu přesto najdeme 4 
příklady objektů tohoto typu.

• Jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych regionu jest niewątpliwe 
Kościół Pokoju, znajdujący się w oddalonej o 20 km od Wałbrzycha Świdnicy. 
Bogato wyposażony barokowy kościół został zbudowany przez ewangelików 
w 1657 r. i jest uważany za największą drewnianą świątynię Europy. W swoim 
wnętrzu może pomieścić ok. 7500 osób. Jest to zabytek wpisany na listę UNE-
SCO. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 95.

• Położona na styku Gór Wałbrzyskich i Gór Kamiennych Rybnica Leśna to 
stara wieś górnicza. To właśnie pracujący w kopalniach górnicy ufundowali 
na pocz. XVII wieku drewniany kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej. We wnętrzu tej 
niepozornej świątyni zachowało się wyposażenie pochodzące z okresu budowy 
z renesansowym ołtarzem i amboną. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 52.

Świdnica

Kamienna Góra
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• Kolejną drewnianą świątynią na naszej trasie jest kościół pw. Narodzenia NMP 
we wsi Grzmiąca w Głuszycy. Skromne wyposażenie wnętrza skrywa m.in. 
drewnianą emporę, pamiątkę po czasach, gdy kościół był w rękach miejscowych 
ewangelików. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 55.

• Sierpnica to malownicza wieś schowana w Gór Sowich w gminie Głuszyca. 
W górnej części odnajdziemy tutaj drewniany kościół wybudowany przez miej-
scowych ewangelików w XVI wieku. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 69

• Jednou z nejcennějších sakrálních památek regionu je nepochybně mírový 
kostel nacházející se ve Svídnici vzdálené od Valbřichu 20 km. Bohatě vy-
bavený barokní kostel byl postaven evangelíky v roce 1657 a je považován 
za největší dřevěný chrám Evropy. Ve svém interiéru dokáže pojmout kolem 
7500 osob. Jedná se o památku zapsanou na seznam UNESCO. Více informací 
viz popis atrakce 95.

• Rybnica Leśna ležící na styku Valbřišských a Kamenných hor je stará hornická 
ves. Právě v dolech pracující horníci založili na zač. 17. století dřevěný kostel sv. 
Hedviky Slezské. Uvnitř tohoto nenápadného chrámu se dochovalo vybavení 
pocházející z doby stavby s renesančním oltářem a kazatelnou. Více informací 
viz popis atrakce 52.

• Dalším dřevěným chrámem na naší trase je kostel Narození Panny Marie ve 
vesnici Grzmiąca u Głuszyce. Skromné vybavení interiéru skrývá např. dřevě-
nou emporu, vzpomínku na dobu, kdy se kostel nacházel v rukou místních 
evangelíků. Více informací viz popis atrakce 55.

• Sierpnica je malebná vesnice schovaná v Sovích horách, v obci s rozšířenou 
působností Głuszyca. V horní části zde najdeme dřevěný kostel postavený 
místními evangelíky v 16. století. Více informací viz popis atrakce 69.

Podróż przez style architektury sakralnej 
/ Cesta slohy sakrální architektury
Opactwo Cystersów w Krzeszowie – Kościół Łaski w Kamiennej Górze – Kościół 
Zbawiciela w Wałbrzychu –  Katedra w Świdnicy – cerkiew w Sokołowsku

Cisterciácký klášter v Křešově - milostivý kostel v Kamenné Hoře - kostel Spasitele 
ve Valbřichu - katedrála ve Svídnici - pravoslavný kostel v Sokołowsku

Zabytki sakralne Aglomeracji Wałbrzyskiej stanowią paletę różnych stylów ar-
chitektonicznych i religii. Znajdziemy tu bogate barokowe świątynie tworzone 
przez znakomitych architektów i malarzy, nierzadko wybudowane na gotyckich 
fundamentach.

Sakrální památky valbřišské aglomerace představují paletu různých architekto-
nických stylů a vyznání. Najdeme tu bohaté barokní chrámy vytvořené předními 
architekty a malíři, nejednou stojící na gotických základech.

• Często na rozwój danego regionu wpływ miała działalność zakonów. Tak było 
np. w Krzeszowie, gdzie zaczynamy naszą wycieczkę. Już pod koniec XIII w. 
do Krzeszowa przybyli Cystersi, których działania i fundacje wpłynęły na całą 
okolicę. Znajdujące się tu pocysterskie opactwo dziś tworzą dwa kościoły z XVII 
i XVIII w., zachwycające architekturą, malarstwem i rzeźbą. Oba kościoły wpisane 
są na listę Pomników Historii Polski. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 43.

• Jeden z dwóch zachowanych Kościołów Łaski znajduje się nieopodal Krzeszo-
wa, w Kamiennej Górze. Bryła barokowej świątyni z 1730 roku wzorowana 
była na kościele św. Katarzyny w Sztokholmie. Niestety, bogate wyposażenie 
kościoła zostało wywiezione w latach powojennych. Więcej informacji patrz 
opis atrakcji nr 42.

Kościół Pokoju w Świdnicy

Kościół w Rybnicy Leśnej

Kościół w Grzmiącej
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• Wyjeżdżając z Kamiennej Góry kierujemy się do centrum Wałbrzycha, nad 
którym górują dwie wieże kościelne – wyższa to kościół Aniołów Stróżów, 
gdzie możemy podziwiać m.in. renesansowe i barokowe płyty nagrobne. Druga 
to Kościół Zbawiciela - ciekawostką jest, iż świątynia ta wzniesiona została 
w 1789 roku wg projektu C. G. Langhansa - twórcy Bramy Brandenburskiej 
w Berlinie. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 30.

• Zwiedzając Kościół Pokoju w Świdnicy nie można pominąć innego ważnego 
zabytku sakralnego oddalonego o 10 min spacerem - to górująca nad miastem 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława z jedną z najwyższych w Polsce wież 
(101,5 m). Katedra także zachwyca swym bogatym barokowym wnętrzem, 
a dziś znajduje się tu siedziba Diecezji Świdnickiej. W 2018 roku prezydent 
Polski wyróżnił świątynię, nadając jej status Pomnika Historii. Więcej informacji 
patrz opis atrakcji nr 96.

• Ciekawostką regionu jest także cerkiew w Sokołowsku. W 1901 roku z myślą 
o odwiedzających to uzdrowisko kuracjuszach rosyjskich została wybudowana 
niewielka świątynia prawosławna. Niestety, w latach powojennych wyposa-
żenie cerkwi zostało zdewastowane. W 1996 r. została ona odkupiona przez 
społeczność prawosławną. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 48.

• Rozvoj daného regionu často ovlivnila činnost řeholních řádů. Tak tomu bylo 
např. v Křešově, kde náš výlet začneme. Už na konci 13. stol. přišli do Křešova 
cisterciáci, jejichž aktivity a fundace ovlivnily celé okolí. Zdejší bývalý cisterciácký 
klášter dnes tvoří dva kostely ze 17. a 18. století okouzlující svou architektu-
rou, malířstvím a sochařstvím. Oba kostely jsou zapsány na seznam polských 
historických památek. Více informací viz popis atrakce 43.

• Jeden ze dvou dochovaných milostivých kostelů se nachází nedaleko Křešova, 
v Kamenné Hoře. Barokní podoba chrámu z roku 1730 se inspirovala kostelem 
sv. Kateřiny ve Stockholmu. Bohaté vybavení kostela bylo v poválečných letech 
bohužel odvezeno. Více informací viz popis atrakce 42.

• Při odjezdu z Kamenné Hory se vydáme směrem do centra Valbřichu, nad 
kterým se tyčí dvě kostelní věže - vyšší je kostel Andělů strážných, kde můžeme 
obdivovat např. renesanční a barokní náhrobníky. Druhá je kostel Spasitele - 
zajímavostí je, že tento chrám byl postaven v roce 1789 podle návrhu C. G. Lang-
hansa - autora Braniborské brány v Berlíně. Více informací viz popis atrakce 30.

• Při návštěvě mírového kostela ve Svídnici nemůžeme vynechat ani další 
důležitou sakrální památku vzdálenou od něj 10 minut chůze - jde o katedrálu 

Bazylika w Krzeszowie

Kościół ewangelicki w Wałbrzychu Cerkiew w Sokołowsku
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sv. Stanislava a Václava s jednou s nejvyšších věží v Polsku (101,5 m) tyčící 
se nad městem. I katedrála okouzlí svým bohatým barokním interiérem, a 
dnes se zde nachází sídlo Svídnické diecéze. V roce 2018 poctil polský pre-
zident chrám tím, že mu přidělil status historické památky. Více informací 
viz popis atrakce 96.

• Zajímavostí regionu je také pravoslavný kostel v Sokołowsku. V roce 1901 
byl s ohledem na ruské hosty navštěvující lázně postaven malý pravoslavný 
chrám. V poválečných letech bylo vybavení kostela bohužel zdevastováno. 
V roce 1996 ho odkoupila pravoslavná komunita. Více informací viz popis 
atrakce 48.

Spacerem po Zdroju / Procházka po lázních
Szczawno-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Sokołowsko

Szczawno-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Sokołowsko

Pod względem uzdrowisk Dolny Śląsk nie ma sobie równych w Polsce. Początki 
leczniczego wykorzystywania wód datuje się na tym obszarze już na XIII wiek, 
a za czasem powstawały nowe miejsca służące poprawie zdrowia. Na opisywanym 
terenie odnajdziemy trzy malownicze uzdrowiska (dawniej było jeszcze uzdro-
wisko Stary Zdrój w Wałbrzychu) słynące z wyjątkowych walorów klimatycznych 
i wykorzystywanych przy zabiegach wód mineralnych.

Z hlediska lázní nemá Dolní Slezsko v Polsku sobě rovný region. Počátky léčivého 
využívání vod se v této oblasti datují už do 13. století a postupem času vznikala 
nová místa sloužící péči o zlepšení zdraví. V popisované oblasti najdeme tři 
malebné lázně (dříve ještě lázně Stary Zdrój ve Valbřichu) proslulé výjimečnými 
klimatickými přednostmi, využívající při procedurách minerální vody.

• Szczawno-Zdrój to popularne uzdrowisko przylegające bezpośrednio do 
Wałbrzycha. Kuracja opiera się tutaj na tryskających w Parku Zdrojowym, 
wodach mineralnych, wykorzystywanych przy leczeniu schorzeń górnych i dol-
nych dróg oddechowych oraz problemów związanych z układem moczowym 
i pokarmowym. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 13.

• W bezpośrednim sąsiedztwie Wałbrzych rozciąga się kolejne znane uzdrowisko 
– Jedlina-Zdrój. Podobno właściwości lecznicze tutejszych wód znane były 
już w XVI wieku, jednak ich praktyczne zastosowanie zaczęto wykorzystywać 
na większą skalę dwa wieki później, gdy ziemię ze źródłami kupiła rodzina von 
Seherr-Thoss. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 56.

• Sokołowsko to dawne uzdrowisko, kiedyś znana stacja klimatyczna, która 
specjalizowała się w leczeniu chorób płuc. Na podobieństwo tej małej miej-
scowości w Szwajcarii założono słynny kurort Davos. Największym obiektem 

Jedlina-Zdrój

Sokołowsko 

Szczawno-Zdrój 
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Sokołowska jest dawne sanatorium Grunwald. W pobliżu znajdują się park 
w stylu angielskim i wiele cennych domów mieszkalnych, a także niewielka 
cerkiew. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 49.

• Szczawno-Zdrój jsou oblíbené lázně přiléhající přímo k Valbřichu. Kúry tu jsou 
založeny na minerálních vodách tryskajících v Lázeňském parku, využívaných 
při léčbách onemocnění horních a dolních cest dýchacích a potíží spojených s 
močovou a trávicí soustavou. Více informací viz popis atrakce 13.

• V přímém sousedství Valbřichu se nacházejí další známé lázně – Jedlina-Zdrój. 
Údajně byly léčivé vlastnosti zdejších vod známé už v 16. století, ale jejich 
praktické využití se začalo ve větší míře uplatňovat o dvě staletí později, když 
pozemek s prameny zakoupil rod von Seherr-Thoss. Více informací viz popis 
atrakce 56.

• Sokołowsko jsou bývalé lázně, kdysi známé klimatické stanoviště, které se 
specializovalo na léčbu plicních nemocí. Po vzoru malé obce ve Švýcarsku 
byly založeny slavné lázně Davos. Největší objekt Sokołowska je bývalé 
sanatorium Grunwald. Nedaleko se nachází anglický park a mnoho hod-
notných bytových domů a také malý pravoslavný kostel. Více informací viz 
popis atrakce 49.

Szlak industrialny  – najciekawsze zabytki techniki  
/ Industriální stezka - nejzajímavější technické památky
Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie 
Śląskiej, Tama na Jeziorze Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim

Stara Kopalnia ve Valbřichu, Muzeum železnice ve Slezsku v Jaworzyně Śląské, 
přehrada na Bystrzyckém jezeru v Zagórzu Śląském.

Turystyka industrialna jest coraz lepiej rozwijającą się gałęzią turystyki w Polsce. 
Niegdyś słynący z kopalni węgla, region wałbrzyski dziś zmienia się w centrum 
kultury i sztuki. Gdy już zobaczymy słynne zamki, pałace i kościoły, warto poznać 
cenne zabytki techniki na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

Industriální turistika je v Polsku čím dál lépe se rozvíjejícím turistickým odvětvím. 
Valbřišský region kdysi proslulý uhelnými doly se dnes proměňuje v centrum 
kultury a umění. Až si prohlédneme slavné hrady, zámky a kostely, stojí za to 
poznat hodnotné technické památky na území valbřišské aglomerace.

• Wałbrzych może się pochwalić jedną z największych atrakcji turystyki po-
przemysłowej w Polsce – Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Na terenie 
dawnej kopalni węgla kamiennego Julia (dawniej Thorez) działa dziś Muzeum 
Przemysłu i Techniki, a także Galeria Sztuki Współczesnej i Centrum Ceramiki 
Unikatowej z bogatą ofertą zajęć edukacyjnych. Podczas zwiedzania z prze-
wodnikiem możemy także wejść na wieżę widokową i przejść podziemnym 
tunelem. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 25.

• W Jaworzynie Śląskiej, na terenie dawnej parowozowni, działa Muzeum Kolej-
nictwa na Śląsku, które dysponuje jedną z największych kolekcji zabytkowego 
taboru kolejowego w tej części Europy – znajduje się tu około 150 pojazdów 
szynowych. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 100.

• Wybudowana w latach 1911-1914 zapora wodna na Jeziorze Bystrzyckim 
to kolejny przykład zabytkowej konstrukcji technicznej na terenie Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Przegrodzony nurt rzeki Bystrzycy pomiędzy Zagórzem Śląskim 
a Lubachowem utworzył duży zbiornik wodny, który oprócz funkcji retencyj-
nej służy turystom jako miejsce rekreacji. W sezonie wakacyjnym działa tutaj 
profesjonalne kąpielisko i wypożyczalnia sprzętu wodnego. Więcej informacji 
patrz opis atrakcji nr 88.

• Valbřich se může pochlubit jednou z největších atrakcí postindustriální turistiky 
v Polsku - Centrem vědy a umění Stara Kopalnia. Na území bývalého černo-
uhelného dolu Julia (dříve Thorez) dnes funguje Muzeum průmyslu a techniky, 
a také Galerie současného umění a Centrum unikátní keramiky s bohatou 
nabídkou vzdělávacích aktivit. Během prohlídky s průvodcem můžeme také 
vystoupat na vyhlídkovou věž a projít se podzemním tunelem. Více informací 
viz popis atrakce 25

• V Jaworzyně Śląské, na území bývalé výtopny, funguje Muzeum železnice ve 
Slezsku, které disponuje jednou z největších sbírek historického železničního 
vozového parku v této části Evropy - nachází se tu okolo 150 kolejových vozidel. 
Více informací viz popis atrakce 100.

Muzeum Kolejnictwa

Stara Kopalnia
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• Přehrada na Bystrzyckém jezeru postavená v letech 1911-1914 je dalším 
příkladem historické technické konstrukce na území valbřišské aglomerace. 
Přehrazený proud řeky Bystrzyca mezi Zagórzem Śląským a Lubachowem 
vytvořil velkou vodní nádrž, která kromě retenční funkce slouží turistům jako 
místo k rekreaci. V prázdninovém období je tu otevřeno oficiální koupaliště a 
půjčovna vybavení pro vodní sporty. Více informací viz popis atrakce 88.

Wieże i platformy widokowe  
/ Rozhledny a vyhlídkové plošiny
Wieża na Wielkiej Sowie, Wieża widokowa na Kalenicy, Wieża na Trójgarbie, Wieża 
na Borowej, Wieża na Włodzickiej Górze, Wieża widokowa na Górze św. Anny, 
Wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych

Rozhledna na Velké Sově, rozhledna na Kalenici, rozhledna na Trójgarbu, roz-
hledna na Borowé, rozhledna na Włodzické Górze, rozhledna na hoře sv. Anny, 
rozhledna na hoře Všech svatých

Świat z góry wydaje się piękniejszy - można się o tym przekonać w Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. W najbliższej okolicy znajdziemy wiele wież widokowych. Są tu 
wieże budowane specjalnie dla turystów na szczytach gór, kościelne i ratuszowe, 
są i wieże wybudowane w ostatnich latach oraz te pamiętające gwar turystyczny 
sprzed stu lat. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich miejsc, dlatego proponujemy 
zobaczyć przynajmniej te najważniejsze. 

Svět se z výšky zdá být krásnější - o tom se lze přesvědčit ve valbřišské aglome-
raci. V nejbližším okolí narazíme na mnoho rozhleden. Najdeme tu rozhledny 
postavené speciálně pro turisty na vrcholech hor, kostelní a radniční věže, věže 
postavené v posledních letech i ty pamatující turistický ruch z doby před sto 
lety. Nelze tu uvést všechna místa, proto navrhujeme prohlédnout si aspoň ta 
nejdůležitější.

• Wieża widokowa na Wielkiej Sowie (1015 m n.p.m.) należy do najstarszych 
tego typu obiektów w Sudetach. Podczas uroczystego otwarcia wieży w 1906 
roku nadano jej imię pierwszego kanclerza Niemiec - Otto von Bismarcka. 
Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 71.

• W pobliżu znajduje się stalowa wieża na Kalenicy z 1933 roku, wybudowana 
z okazji pięćdziesiątej rocznicy utworzenia Bielawskiego Towarzystwa Górskie-
go. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 76.

• Jedną z najnowszych tego typu obiektów w Sudetach Środkowych jest wieża 
widokowa na Trójgarbie, która ze względu na swoją wysokość (27,5 m) należy 
do najwyższych w regionie. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 38.

• Obiekt na najwyższym szczycie Gór Wałbrzyskich – Borowej (853 m n.p.m.) 
również należy do jednych z najmłodszych w Sudetach. Zbudowana w kon-
strukcji stalowej wieża przypomina zrulowaną kartkę papieru. Więcej informacji 
patrz opis atrakcji nr 35.

• 15-metrowa wieża widokowa na Włodzickiej Górze (757 m n.p.m.) została 
postawiona w 1927 roku i w ostatnim czasie przeszła poważny remont, dzięki 
czemu odwiedzający ją turyści mogą podziwiać panoramę Gór Sowich i Wał-
brzyskich. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 86.

Tama w Zagórzu Śląskim

Trójgarb
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• W pobliżu znajdują się jeszcze dwie historyczne wieże na Wzgórzach Włodzkic-
kich, powyżej Nowej Rudy. Wieża na Górze św. Anny ma 23 metry wysokości 
i powstała w 1911 roku. Kilka kilometrów na południe od niej wznosi się wieża 
na Górze Wszystkich Świętych z 1913 roku, która swoim kształtem przypomina 
latarnię morską. Więcej informacji patrz opis atrakcji nr 81 i 82.

• Rozhledna na Velké Sově (1015 m n. m.) patří mezi nejstarší objekty tohoto typu 
v Krkonošsko-jesenické subprovincii. Během slavnostního otevření rozhledny 
v roce 1906 jí bylo dáno jméno podle prvního německého kancléře - Otto von 
Bismarcka. Více informací viz popis atrakce 71.

• Nedaleko se nachází ocelová rozhledna na Kalenici z roku 1933 postavená u 
příležitosti padesátého výročí vytvoření Bielawského horského spolku. Více 
informací viz popis atrakce 76.

• Jedním z nejnovějších objektů tohoto typu v Orlické oblasti je rozhledna na 
Trójgarbu, která svou výškou (27,5 m) patří k nejvyšším v regionu. Více infor-
mací viz popis atrakce 38.

• Objekt na nejvyšší vrcholu Valbřišských hor - Borowé (853 m n. m.) také patří 
mezi nejmladší v Krkonošsko-jesenické subprovincii. Rozhledna s ocelovou 
konstrukcí připomíná srolovaný list papíru. Více informací viz popis atrakce 35.

• 15metrová rozhledna na Włodzické Górze (757 m n. m.) byla postavena v roce 
1927 a nedávno prošla významnou opravou. Díky tomu mohou turisté, kteří 
ji navštěvují, obdivovat panorama Sovích a Valbřišských hor. Více informací 
viz popis atrakce 86.

• Nedaleko se nachází ještě dvě historické rozhledny na Włodzkické vrchovině, 
nad Novou Rudou. Rozhledna na hoře sv. Anny měří na výšku 23 m a vznikla 
v roce 1911. Několik kilometrů jižně od ní se tyčí rozhledna na hoře Všech 
svatých z roku 1913, která svým tvarem připomíná maják. Více informací viz 
popis atrakcí 81 a 82.

Pozostałe wieże widokowe:
• Wieża na Dzikowcu Wielkim Góry Kamienne
• Wieża na Parkowej Górze w Mieroszowie
• Wieża przy Sanatorium Grunwald w Sokołowsku
• Wieża ratuszowa w Świdnicy 
• Wieża kościelna w Głuszycy 
• Wieża kościelna w Jedlinie – Zdroju
• Wieża widokowa w Starej Kopalni
• Wieża Anny w Szczawnie Zdroju
• Platforma widokowa na Jałowcu
• Platforma widokowa pod Dłużyną
• Wieża na Chełmcu (851 m n.p.m.)

Ostatní rozhledny:
• Rozhledna na Dzikowci Wielkém, Kamenné hory
• Rozhledna na Parkové hoře v Mieroszowě
• Rozhledna u sanatoria Grunwald v Sokołowsku
• Radniční věž ve Svídnici
• Kostelní věž v Głuszyci
• Kostelní věž v Jedlině-Zdroji
• Rozhledna ve Staré Kopalni
• Annina věž ve Szczawně-Zdroji
• Vyhlídková plošina na Jałowci
• Vyhlídková plošina pod Dłużynou
• Rozhledna na Chełmci (851 m n. m.)

Wielka Sowa

Parkowa Góra w Mieroszowie
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REGION BROUMOVSKO – BOSKI SPOKÓJ
/ REGION BROUMOVSKO – BOŽÍ KLID

Zapraszamy na Broumovsko – okolice miasta Broumov, do krainy piaskow-
cowych skał i barokowych zabytków. Ziemia Broumowska to romantyczny 

zakątek Czech z oazami dzikiej przyrody i klejnotami architektury. Oferuje wiele 
wspaniałych możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Przy wyborze 
atrakcji i tras turystycznych pomogą wam Geopark Broumovsko oraz Bike resort 
Broumovsko.

Na Broumovsku znajdziecie dwa Narodowe Rezerwaty Przyrody. Pierwszy z nich 
to skały Adrszpasko-Teplickie są największym skalnym miastem w Europie 
Środkowej i oczarują was swoją tajemniczością i pięknem. Poza głównym se-
zonem turystycznym, skały są prawie bezludne. Samotność, ciszę i błogi spokój 
można tu znaleźć również w lecie, jeśli przybędzie wcześnie rano lub późno po 
południu. Drugi obszar to Broumowskie Ściany – długi masyw skalny, który 
zachęca niemalże dziewiczą przyrodą, niezwykłymi formami skalnymi, jarami 

i przesmykami. Rozkoszujcie się przepięknymi widokami z kaplicy Marii Śnieżnej 
na szczycie Hvězda lub odkryjcie niezwykłe kamienne grzyby nad wsią Slavný.

Odwiedzając broumowski zakątek, nie możecie ominąć klasztoru w Broumovie. 
Ten imponujący barokowy kompleks sięgający korzeniami do XIII wieku posiada 
pełną ofertę dla turystów. Można tu przenocować, do dyspozycji są też kawiarnia, 
galeria i czarujący ogród klasztorny. Oczywiście obiekt można także zwiedzać i to 
przez cały rok. Można wówczas zobaczyć wyjątkową kopię całunu turyńskiego, 
jedynego w swoim rodzaju eksponatu na północ od Alp, a także zajrzeć do bez-
cennej zabytkowej biblioteki.

W regionie można znaleźć dziesięć barokowych kościołów, pięknie wkompo-
nowanych w krajobraz. W latach 1690-1743 stawiali je najlepsi architekci tamtych 
czasów – rodzina Dientzenhoferów. W lecie kościoły są otwarte i odbywają się 
w nich wyjątkowe koncerty.
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Kościółek Najświętszej Marii Panny w Broumovie należy do najstarszych 
drewnianych zabytków sakralnych w Europie środkowej. To doskonałe dzieło 
sztuki ciesielskiej przeżyło kilka stuleci i obecnie można je zwiedzać od kwietnia 
do października.

Jeżeli podróżujecie z dziećmi, zajrzyjcie na przedmieścia Broumova, na farmę 
Wenet, gdzie możecie spotkać wielbłądy, lamy, kangury czy strusie. W Policy nad 
Metują warto odwiedzić Muzeum Papierowych Modeli, można się też posilić 

w kawiarni tuż obok. W miejscowości Velký Dřevíč skry-
wa się starodawny młyn Dřevíček, gdzie czeka młynarz, 
który osobiście was poprowadzi. Spróbujcie domowego 
chleba, ale uważajcie na dwa leniwe diabły. W kopalni 
Bohumír w Jivce możecie zapoznać się z historią wy-
dobycia miedzi. Udostępniona do zwiedzania sztolnia 
ma 400 m długości. Zwiedzający zaopatrzeni w hełmy 
i latarki mogą wydostać się na powierzchnię przez dra-
binę w szybie wentylacyjnym. W Olivětinie, dzielnicy 
Broumova, koniecznie odwiedźcie browar i spróbujcie 
tutejszego złotego trunku marki Opat. Broumovsko 
oferuje również mnóstwo basenów, boisk, ścieżek ro-
werowych, wyciągów narciarskich i tras dla narciarzy 
biegowych. Wystarczy tylko wybrać, aktywności jest 
tutaj pod dostatkiem.

Nie zastanawiajcie się, ruszajcie na Broumovsko po nie-
zapomniane przeżycia. 

Zveme vás na Broumovsko, do kraje pískovcových skal a barokních pamá-
tek. Region Broumovsko je romantický kout Čech s ostrůvky divoké přírody 

i architektonickými unikáty. Nabízí mnoho skvělých možností, jak aktivně strávit 
dovolenou. S výběrem atraktivit a turistických tras vám pomohou také Geopark 
Broumovsko a Bike resort Broumovsko.

Na Broumovsku naleznete dvě národní přírodní rezervace. Adršpašsko-teplic-
ké skály jsou největším skalním městem ve střední Evropě a uchvátí vás svou 
divokostí a krásou. Mimo hlavní turistickou sezónu jsou skály téměř liduprázdné. 
Samotu, ticho a boží klid zde najdete i v létě, a to brzy ráno nebo pozdě odpoledne. 
Broumovské stěny lákají téměř panenskou přírodou, pozoruhodnými skalními 
útvary, roklemi a soutěskami. Vychutnejte si nádherný výhled na Broumovsko 
od kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě nebo objevte unikátní kamenné hřiby 
nad obcí Slavný.

Při své návštěvě broumovského výběžku si určitě nenechte ujít klášter v Brou-
mově. Tento impozantní barokní komplex ze 13. století nabízí turistům dokonalé 
zázemí. Ubytování, restauraci, kavárnu, galerii a kouzelnou klášterní zahradu. 
Samozřejmostí jsou celoroční prohlídky. Spatřete vzácnou kopii Turínského plátna, 
jedinou svého druhu severně od Alp, a nahlédněte do cenné historické knihovny. 

V regionu najdete deset barokních kostelů citlivě zasazených do krajiny, které 
mezi lety 1690-1743 vystavěli nejlepší architekti své doby – otec a syn Dient-
zenhoferovi. V létě jsou kostely otevřeny a konají se v nich jedinečné koncerty.

Kostelík Panny Marie v Broumově patří k nejstarším celodřevěným sakrálním 
památkám ve střední Evropě. Toto dokonalé tesařské dílo přečkalo staletí a je 
zpřístupněno od dubna do října.

Pokud cestujete s dětmi, zajeďte do Broumova na farmu Wenet, kde si můžete 
prohlédnout velbloudy, lamy, klokany či pštrosy. V Polici nad Metují můžete zaví-
tat do Muzea papírových modelů a občerstvit se v přilehlé kavárně. Ve Velkém 
Dřevíči se ukrývá starodávný mlýn Dřevíček, ve kterém na vás čeká mlynář, aby 
vás osobně provedl. Ochutnejte domácí chléb a dejte si pozor na dva lenivé čerty. 
Důl Bohumír v Jívce vás seznámí s historií těžby mědi. Prohlídková štola měří 
400 metrů. Návštěvníci opatřeni helmou a svítilnou mohou zpět na denní světlo 
vylézt větrací šachtou po žebříkách. V Broumově – Olivětíně si užijte prohlídku 
pivovaru i s ochutnávkou místního zlatavého moku značky Opat. Broumovsko 
nabízí rovněž množství koupališť, sportovišť, cykloltras, v zimě udržovaných 
skiareálů i tras pro běžkaře. Stačí si jen vybrat, aktivit na Broumovsku je celá řada.

Tak neváhejte, vydejte se na Broumovsko a prožijte nezapomenutelné zážitky. 
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