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Burzliwe dzieje Zamku Bolków rozpoczęły się pod 
koniec XIII wieku. Przez ponad sto lat pozostawał on 
we władaniu kolejnych książąt piastowskich, pełniąc 
odpowiedzialną funkcję skarbca. Następnie obiekt 
zmieniał właścicieli co kilkadziesiąt lat. Był w tym 
czasie wielokrotnie oblegany, przechodził też prze-
budowy, przystosowujące go do zmieniających się 
funkcji. Do naszych czasów przetrwała dwudziesto-
pięciometrowa, charakterystyczna wieża zamkowa, 
górująca nad okolicą. Zbudowano ją na planie koła, 
ale w kierunku południowo-zachodnim nadano kształt 
klina (tzw. dziób). Miał on chronić budowlę przed 
ostrzałem artyleryjskim, powodując ślizganie się kul 
i jednocześnie wzmacniając ściany. Ponadto w wieży 

znajdował się głęboki loch głodowy, do którego wtrą-
cano skazańców. 
Pozostawieni losowi, zwykle przeżywali około tygo-
dnia. Ci obdarzeni szczególną wolą przetrwania, 
zlizywali wodę z murów, znacząco przedłużając swoje 
cierpienia. Mimo iż opuszczony na niemal dwa wieki 
obiekt wyraźnie podupadł, to dziś stanowi niemałą 
atrakcję turystyczną. Dzieje się to głównie za sprawą 
pasjonatów, nawiązujących do rycerskiego dziedzic-
twa zamku. Odbywają się tu festiwale i turnieje, 
przez cały rok można podziwiać ekspozycję muzeal-
ną i cieszyć się wspaniałym widokiem na okolicę. 
Swoje miejsce Zamek Bolków znalazł również w litera-
turze, muzyce i filmie.
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Polecane restauracje
Karczma u Macieja: www.karczmaumacieja.pl
Browar Roch: www.facebook.com/BrowarRoch
Browar Miedzianka: www.browar-miedzianka.pl

Polecane noclegi
Browar Miedzianka: www.browar-miedzianka.pl
Hotel Karczma u Macieja: www.karczmaumacieja.pl
Villa Elizabeth w Bolkowie: 
www.villaelizabethbolkow.com

Polecane atrakcje w okolicy
Zamek w Roztoce (11 km)
Barokowa rezydencja typu pałacowego z XVI w. 

to część dawnego majątku hrabiowskiego rodu 
Hochbergów. Obecnie obiekt częściowo udostęp-
niony do zwiedzania, ma przejść kompleksową 
rewitalizację.

Kościół Pokoju w Jaworze (18 km) 
Barokowy drewniany kościół ewangelicki z XVII w., 
którego wnętrze skrywa zabytkowe wyposażenie, 
m.in. organy, ambonę i chrzcielnicę. Obiekt z listy 
światowego dziedzictwa UNESCO.

Kolorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich (17 km) 
Ewenement na skalę europejską, cztery kolorowe 
jeziora (żółte, zielone, błękitne, purpurowe), które 
powstały w dawnych wyrobiskach kopalni pirytów.



Na szczycie wzgórza Choina, jak gdyby strzegąc 
granicy między Górami Sowimi i Wałbrzyskimi, 
wznosi się przepięknie położony Zamek Grodno. 
W jego dziejach historia miesza się z legendą tak, że 
często trudno oddzielić jedno od drugiego. Prawdo-
podobnie jego pierwszym właścicielem był Bolko I, 
choć brak na to pewnych dowodów. Faktem jest, że 
jak inne pobliskie zamki, z rąk piastowskich trafił 
w ręce Korony Czeskiej. Kiedy zaś władanie nad nim 
przejęły rody rycerskie, na ponad sto lat urosła wokół 
niego ponura sława zamku rabusiów. Dalsze dzieje 

Grodna były nie mniej burzliwe. Budowla przechodziła 
z rąk do rąk, była rozbudowywana, niszczona, palona. 
Z czasem utraciła swe strategiczne znaczenie. 

W końcu podupadła tak, że okoliczni chłopi postano-
wili ją wykupić, aby po rozbiórce uzyskać materiał 
budowlany na sprzedaż. Swój ratunek Zamek Grodno 
zawdzięcza profesorowi Janowi Gustawowi Büschni-
gowi z Wrocławia. Po 1824 roku obiekt został zabez-
pieczony przed dalszym zniszczeniem, a następne 
pokolenia nadały mu charakter turystyczny.
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Polecane restauracje
Karczma Rycerska na Zamku Grodno: 
www.zamekgrodno.pl
Restauracja w Pałacu Jugowice: 
www.palacjugowice.com
Restauracja Fregata: www.facebook.com/FregataTA

Polecane noclegi
Zamek Grodno: www.karczma.zamekgrodno.pl
Hotel Maria Antonina: www.hotelmariaantonina.pl
Pałac Jugowice: www.palacjugowice.com

Polecane atrakcje w okolicy
Podziemnie Miasto Osówka (15 km)

Najdłuższy z udostępnionych dla turystów fragmen-
tów kompleksu hal i schronów zbudowanych 
w czasie realizacji projektu „Riese”, łączna długość 
odkrytych jak dotąd korytarzy to ok. 1700 m.

Sztolnie Walimskie (10 km) 
Zespół ok. 500 m tajemniczych podziemnych 
korytarzy, które powstały w ramach nazistowskiego 
projektu „Riese” w Górach Sowich. 

Wieża widokowa na Wielkiej Sowie (19 km) 
Wysoka na 25 m wieża widokowa z początku XX w. 
stojąca na szczycie najwyższego wzniesienia Gór 
Sowich, skąd podziwiać można panoramę okolicy, 
w tym Karkonoszy ze Śnieżką.



Gdyby Bolko I Surowy spojrzał dziś na Zamek Książ 
z pewnością trudno było by mu uwierzyć, że ta 
okazała rezydencja pod koniec XIII wieku była jego 
książęcą warownią. O tym bowiem, iż kiedyś był to 
piastowski zamek obronny, zdaje się przypominać 
jedynie bezpieczna lokalizacja nad przełomem 
i w zakolu Pełcznicy. Dość powiedzieć, że umocnie-
nia okalające twierdzę w XVII wieku zostały przebu-
dowane na tarasy ogrodowe, a pozostałe fortyfikacje 
i sam zamek, zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz, 
noszą ślady chyba wszystkich stylów architektonicz-
nych, jakie występowały między XIII a XX wiekiem. 
Swoje piętno odcisnęły także czasy hitlerowskie, gdy 

nie zważając na otoczenie, wykonywano tu inwesty-
cje po dziś dzień owiane tajemnicą.
Zamek i jego podziemia to jednak nie jedyne atrakcje 
Książa. Na spacerowiczów czekają wspaniałe 
ogrody i park, okazałe stajnie i palmiarnia, a także 
kilometry oznaczonych tras tematycznych. W obrę-
bie Książańskiego Parku Narodowego zawędrować 
można do arboretum – Sudeckiego Ogrodu Dendro-
logicznego czy do rezerwatu przyrody Przełomy pod 
Książem. Z kolei wędrówka na południe wzdłuż 
Wąwozu Książ, to szansa na odnalezienie drugiego, 
nieco zapomnianego zamku o niezwykle ciekawej 
i romantycznej historii.
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Stary Książ, bo tak zwykło mówić się o tym miejscu, 
to zamek zbudowany pod koniec XVIII wieku na 
ruinach z czasów piastowskich. Hrabia Rzeszy Hans 
Heinrich von Hochberg uległ wówczas romantycz-
nym trendom tak bardzo, że obok nowego gotyckie-
go zamku z placem turniejowym kazał stworzyć 
fragmenty sztucznych ruin. Szczytem sławy tego 
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miejsca był prawdopodobnie turniej rycerski z 1800 
roku, któremu przyglądał się sam król Prus Fryderyk 
Wilhelm III. Niestety, choć jeszcze przed wojną 
zamek widniał nawet na pocztówkach, w 1945 został 
wysadzony w powietrze. Sztuczne ruiny zamieniły 
się w prawdziwe, a obiekt na trwałe usunął się w cień 
okazalszego sąsiada.
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Polecane restauracje
Restauracja Książęca: www.zamekksiaz.pl
Gospoda Hubertus: www.mirjan.pl/gospoda-hubertus
Dworzysko: https://dworzysko.pl

Polecane noclegi 
Hotel Książ: www.ksiaz.walbrzych.pl/turystyka
Hotel Zamkowy: www.zamekksiaz.pl
Stara Kopalnia w Wałbrzychu: www.starakopalnia.pl

Polecane atrakcje w okolicy
Stara Kopalnia w Wałbrzychu (12 km)
Największa poprzemysłowa atrakcja turystyczna 

w Polsce, a także miejsce prowadzenia działań edu- 
kacyjnych oraz organizacji licznych wystaw sztuki.

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku (20 km) 
Muzeum w zabytkowej lokomotywowni 
w Jaworzynie Śląskiej, w którym zgromadzono 
łącznie ponad 140 pojazdów kolejowych od końca 
XIX w. do lat 70. XX w.

Kościół Pokoju w Świdnicy (18 km) 
Barokowy drewniany kościół ewangelicki z XVII w. 
Wnętrze skrywa zabytkowe organy oraz bogato 
zdobiony ołtarz. Obiekt z listy światowego 
dziedzictwa UNESCO na Dolnym Śląsku.


