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Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim to perła architekto-
niczna Dolnego Śląska i najlepszy przykład architek-
tury neogotyckiej. Został wybudowany w drugiej 
połowie XIX wieku z inicjatywy królewny Marianny 
Orańskiej (1810 – 1883) na podstawie wstępnego 
projektu architekta Karla Schinkla, po którego śmierci 
realizację planów przejął jego uczeń – młody archi-
tekt Ferdynand Martius.

Kamień węgielny pod budowę pałacu położono 15 
października 1838 roku, a 20 kwietnia 1839 roku 
rozpoczęto prace przy wznoszeniu rezydencji. 
Królewna Marianna stale ingerowała w projekt 
pałacu, zmieniając najdrobniejsze detale. W pałacu 
znajdowało się ponad 100 większych i mniejszych 
pomieszczeń, kaplica pałacowa oraz dwie potężne 
sale. Jedną z nich, najbardziej reprezentacyjną, tak 

zwaną jadalnię, zdobiły dwa ogromne freski: Wesele 
w Kanie oraz Uczta Baltazara. Budowę pałacu zakoń-
czono w 33 lata od jej rozpoczęcia – 8 maja 1872 
roku, jednakże drobne prace przy obiekcie, jak 
również meblowanie wnętrz, trwały aż do 1902 roku. 

Po II wojnie światowej zabytkowy pałac został zde- 
wastowany i rozkradziony, a to, co z niego zostało, 
strawił pożar, który wybuchł 22 stycznia 1946 roku. 
W 1986 roku obiekt został wydzierżawiony osobie 
prywatnej na 40 lat. W roku 2012 Gmina odzyskała 
obiekt, a następnie w krótkim czasie przystąpiła do 
jego odbudowy. Dzięki rozlicznym inwestycjom, 
które umożliwiły przeprowadzenie prac porządko-
wych i remontowo-konserwatorskich, obiekt nabrał 
nowego blasku i od maja 2013 roku jest już udostęp-
niony do zwiedzania turystów. 
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Na turystów czeka zwiedzanie z przewodnikiem, 
który w niezwykle interesujący sposób opowiada 
o dawnych dziejach tego gigantycznego obiektu. 
Na trasie zwiedzania znajduje się taras z którego 
panorama Kotliny Kłodzkiej zapiera dech w piersiach 
oraz odrestaurowane sale z wieloma historycznymi 
pamiątkami z okresu świetności obiektu. Na uwagę 

zasługuje także obszerny park przypałacowy idealny 
na spacer w otoczeniu zieleni.

Po zwiedzaniu pałacowa kawiarnia to idealne 
miejsce na odpoczynek i refleksję nad tym wyjątko-
wym obiektem, przed którym wiele lat kolejnych 
inwestycji. 
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Polecane restauracje 
Karczma w Starej Kuźni w Złotym Stoku (11 km): 
www.kopalniazlota.pl/gastronomia/restauracja

Polecane noclegi 
Hotel Bardo (12 km): www.hotelbardo.com
Pensjonat Złoty Jar (12 km): www.zlotyjar.pl

Polecane atrakcje w okolicy
Ząbkowice Śląskie – 12 km 
Miasto Krzywej Wieży i Frankensteina to niezwykła 
miejscowość na Dolnym Śląsku z wyjątkowymi 
atrakcjami. To właśnie tutaj znajduje się jedyna 
taka Krzywa Wieża i właśnie w Ząbkowicach 
Śląskich swoje korzenie ma straszna historia 
o Frankensteinie. W mieście znajduje się renesanso-
wy zamek udostępniony do zwiedzania, wzniesiony 
w latach 1522–1532 na miejscu gotyckiego zamku 

obronnego. Zwiedzać można również Izbę Pamiątek 
Regionalnych oraz Cerkiew Św. Jerzego. 

Bardo – 12,5 km
Urokliwe dolnośląskie miasteczko słynące z wielu 
atrakcji takich jak pocysterska Bazylika Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny, Most Kamienny, Muzeum 
Sztuki Sakralnej, Ruiny zamku średniowiecznego 
oraz pocysterska Kaplica Górska. Miejsce spływów 
pontonowych po Nysie Kłodzkiej. 

Kopalnia Złota w Złotym Stoku– 11 km 
Jedna z największych atrakcji turystycznych 
w Polsce. Na terenie obiektu znajdziemy podziemny 
spływ i podziemną kolejkę, restauracje, bary, nocle-
gi, szlaki piesze i rowerowe, jedyny w Polsce 
podziemny wodospad i jedyną w Europie średnio-
wieczną osadę górniczą. 
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Polecane restauracje
Restauracja Pałacowa: 
www.palackamieniec.pl/pl/kuchnia

Polecane noclegi 
Noclegi w Pałacu: 
www.palackamieniec.pl/pl/oferta/pokoje

Polecane atrakcje w okolicy
Polanica Zdrój (8 km)
Uzdrowisko w Kotlinie Kłodzkiej na terenie którego 
znajduje się rozległy Park Zdrojowy, Pijalnie Wód 
oraz restuaracje.
 Kłodzko (11,5 km)
Jedno z najpiękniejszych miast Dolnego Śląska 

z bogatą ponad 1000-letnią historią, w której swoją 
obecność zaznaczyli Czesi, Niemcy i Polacy. Te trzy 
kultury wpłynęły na rozwój miasta, jego życie 
gospodarcze i społeczne, a także na jego kształt 
i charakter. Wspaniała architektura, zabytki, dzieła 
sztuki, magiczne miejsca i współczesne wydarzenia 
– to wszystko tworzy dziś niepowtarzalny klimat 
Kłodzka. Największą atrakcją miasta jest Twierdza 
z okresu XVII i XVIII wieku. 

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, 
Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin 
Patronki Ziemi Kłodzkiej (10 km)
Barokowa bazylika znajdująca się w Wambierzy-
cach koło Radkowa w powiecie kłodzkim. Wybudo-
wana została w latach 1715-1723. 

Pałac znajdujący się w Kotlinie Kłodzkiej we wsi 
Kamieniec. Zbudowany w stylu eklektycznym. Pałac 
Kamieniec to wielowiekowa historia zaklęta w archi-
tekturze, ogrodzie i krajobrazie. Położona pośród 
łagodnie falujących wzgórz rezydencja znajduje się 
w samym sercu malowniczej Kotliny Kłodzkiej. 
Na terenie obiektu znajduje się ogród krajobrazowy, 
herbaciarnia oraz zabudowania folwarczne. Obecnie 
w obiekcie funkcjonuje hotel z dziesięcioma niepo-
wtarzalnymi pokojami. Na uwagę załuguje restaura-
cja pałacowa znajdująca się na Szlaku Kulinarnym 
Smaki Dolnego Śląska. Kuchnia w Pałacu Kamieniec 
to połączenie regionalnej kuchni Kotliny Kłodzkiej 
z kreatywnością pałacowych kucharzy. Obiekt jest 
udostępniony do zwiedzania w wybrane dni.

Pałac Kamieniec



Położone na skalnym występie zbocza w dolinie rzeki 
Ścinawki pomiędzy Górami Sowimi a Stołowymi, 
zabytkowe założenie w Sarnach jest jednym z najcie-
kawszych architektonicznie historycznych komplek-
sów pałacowo-folwarcznych w obecnych granicach 
Dolnego Śląska. Do niedawna porzucony i zapomnia-
ny, od kilku lat Zamek Sarny odzyskuje piękno kształ-
towane przez kolejnych właścicieli od 1590 r. 

W obiekcie oprócz budynku głównego udostępnionego 
do zwiedzania znajduje się także Kaplica Św. Jana 
Nepomucena z malowidłem z 1738 r. Obecnie kapli-
ca jest centrum muzyki dawnej, goszcząc koncerty 
i klasy mistrzowskie. Kaplica także znajduje się na 
trasie zwiedzania. Sarneńska Kaplica jest jedną 
z niewielu świątyń katolickich w Polsce znajdujących 
się poza własnością Kościoła rzymskokatolickiego. 
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Polecane restauracje: 
Restauracja Graniczna w Radkowie (10 km)
http://smakidolnegoslaska.pl/project/34-restauracja-graniczna

Polecane noclegi: 
Noclegi w Dom Kompozytorów 
www.zameksarny.pl/pobyt
 

Polecane atrakcje w okolicy:
Bazylika i Sanktuarium w Wambierzycach (10 km). 
Barokowa bazylika wybudowana w latach 1715-1723.

Szczeliniec Wielki (20 km). Najwyższy szczyt (919 m 
n.p.m.) w Górach Stołowych, na terenie Parku Naro- 
dowego Gór Stołowych. Jest jedną z największych 
atrakcji turystycznych Sudetów, z rezerwatem krajobra- 
zowym i tarasami widokowymi z panoramą Sudetów.

Kłodzko (21 km) Miasto z bogatą ponad 1000-letnią 
historią, w której swoją obecność zaznaczyli Czesi, 
Niemcy i Polacy. Wspaniała architektura, zabytki, 
dzieła sztuki, magiczne miejsca i współczesne wyda- 
rzenia – to wszystko tworzy dziś niepowtarzalny 
klimat Kłodzka. Największą atrakcją miasta jest 
Twierdza z okresu XVII i XVIII wieku.

Zamek Sarny ma jedną z najpiękniejszych kawiarni 
zamkowych, zaprojektowaną przez pracownię stylo-
wych wnętrz MaisondeRome Interior Design. Oferuje 
wyjątkowo smaczne i zawsze świeże ciasta, 17 
rodzajów niedostępnej w sklepach herbaty i staran-
nie wyselekcjonowaną kolekcję win i piw. Stylowa 
kawiarnia w Budynku Bramnym to idealne miejsce do 
organizowania uroczystości dla grup do 40 osób.

W Sali Wielkiej Zamku Sarny można zorganizować 
przyjęcie dla grup do 100 osób (np. elegancką kola-
cję z okazji konferencji lub wesele w stylu boho).
Na terenie Folwarku Sarny znajduje się również Dom 
Kompozytorów, który oferuje 10 luksusowych pokoi 
z ponadczasowym designem, wykończone w 2020 r. 
przy użyciu najwyższej jakości materiałów, wyposa-
żenia i mebli. 

Zamek Sarny



W 1524 roku w Ząbkowicach rozpoczyna się budowa 
pierwszego renesansowego zamku na Śląsku. 
Ówczesny pan tych ziem, książę Karol I Podiebrad, 
zleca projekt nie byle komu, bo samemu Benedyktowi 
Ried, wybitnemu architektowi, twórcy między innymi 
Sali Władysławowskiej zamku królewskiego na Hrad-
czanach w Pradze. Wspaniała rezydencja, w którą 
wkomponowano elementy wcześniejszej gotyckiej 
budowli,  była z wielu względów wyjątkowa, dzięki 
zastosowaniu szeregu nowatorskich rozwiązań 
architektonicznych i obronnych. Najlepszym przykła-
dem jest zamkowy system kanalizacyjny.

Spusty odprowadzające nieczystości znajdowały się 
w grubości murów i kończyły swój bieg w fosie. Prze-
wody kanalizacyjne spłukiwane były deszczówką. 
Zamek został wyposażony w kaponiery, spotykane 

wówczas jedynie w południowej Europie a także 
dwie narożne basteje; jedno z pierwszych tego typu 
rozwiązań na terenie Śląska.

Zamkowy dziedziniec okalały krużganki a zachowa-
ne tynki wieży alkierzowej noszą ślady pierwszego 
znanego na Śląsku renesansowego boniowania, 
czyli profilowania tynku naśladującego układ kamie-
ni w murze. Budowę książęcej rezydencji zakończo-
no w 1532 roku. Całkowicie wzniesiono i zadaszono 
trzy trójkondygnacyjne skrzydła zamku. Czwartego, 
północnego, nigdy nie ukończono. 

Rozmach, z jakim książę chciał wznieść rezydencję, 
przekroczył jego możliwości finansowe. Oficjalną 
przyczyną wstrzymania prac była tzw. trwoga turec-
ka, jaka wówczas zalała Europę.
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Polecane restauracje: 
Restauracja Dolnośląska: 
www.restauracjadolnoslaska.pl 
Lokal Pod Bykiem: www.lokalpodbykiem.pl
Restauracja Zibi: www.restauracja-zibi.pl

Polecane noclegi: 
Hotel Dolnośląska: www.restauracjadolnoslaska.pl
Willa Podzamcze: www.willapodzamcze.pl
Uroczysko Siedmiu Stawów: 
www.uroczysko7stawow.pl

Polecane atrakcje w okolicy:
Krzywa Wieża w Ząbkowicach Śląskich (1 km)

Druga najbardziej odchylona wieża w Europie 
o wysokości 34 m. 

Arboretum Wojsławice (17 km) 
Wyjątkowy ogród, w którym można podziwiać ponad 
2,5 tys. gatunków drzew i krzewów, a także 3,5 tys. 
gatunków innych roślin. Arboretum to filia Ogrodu 
Botanicznego we Wrocławiu.

Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu 
Ząbkowickim (11 km) 
Perła neogotyckiej architektury na Dolnym Śląsku, 
otoczona przepięknym parkiem romantyczna 
rezydencja wzniesiona dla córki króla Niderlandów.

Po śmierci Karola w 1536 roku, synowie, którzy 
odziedziczyli księstwo, musieli zająć się spłacaniem 
długów po ojcu.

Zamek wraz z miastem stał się przedmiotem listów 
zastawnych a spadkobiercy Karola I Podiebrada 
skupili się na rozbudowie i wyposażaniu zamku 
w Oleśnicy, będącego ich drugą siedzibą. 

Będąc w północnej części zamku, możemy podzi-
wiać unikatowe na skalę europejską zachowane 
rozwiązania przyszłych konstrukcji wewnętrznych. 

Na poziomie przyziemi zobaczymy kieszenie nasa-
dowe będące miejscem dla potężnych sklepień 
piwnicznych.

Na poziomie parteru i wyższych kondygnacji 
w murach obwodowych znajdują się kamienne wypu-
sty-strzępy, które stanowić miały zaczątki przyszłych 
ścian działowych. Śmiało możemy stwierdzić gdzie 
znajdowałyby się poszczególne izby, komnaty, 
sienie. Miejsce to sprawia wrażenie jakby wszelkie 
roboty zostały dopiero co zakończone a budowniczy 
udali się na przerwę w pracy. 

Zamek Ząbkowice Śląskie


