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ZESPÓŁ ZAMKOWO- PAŁACOWY W MIĘDZYLESIU - POŁOŻENIE 

Lokalizacja w centrum miasta - rynek 

Nieruchomość zlokalizowana w powiecie kłodzkim, w 

Międzylesiu przy drodze międzynarodowej Polska-Czechy, 
ok. 6km od granicy z Czechami. 







ZESPÓŁ ZAMKOWO- PAŁACOWY W MIĘDZYLESIU – PODSTAWOWE DANE 

 Położony na działce o powierzchni 1,78ha, na której 

znajduje się również staw. 

 

 Wpisany do rejestru zabytków pod numerem 468 jako 

dobro kultury.  

 

 Zawiera elementy gotyckie, renesansowe i barokowe,  

pierwsze wzmianki dotyczące budowy zamku w 

Międzylesiu sięgają XIV w. , przy czym zasadniczą 

budowę zespołu datuje się na koniec XVI w. –XVII w. 

 

 Częściowo wyremontowany posiadający aktualne – 

nowo sporządzone projekty budowlane dla skrzydeł A i 

częściowo B wraz z projektem rewitalizacji elewacji 

zewnętrznej.  

 

 W jego skład wchodzi również zabudowa 

administracyjno- hotelowo-socjalna, powstała 

współcześnie. Powierzchnia łączna bez poddaszy i 

części piwnic budynków przekracza 7.000 m2 

powierzchni użytkowej. 

 

 Położony jest na terenach oznaczonych w planie jako 

teren zabudowy usługowej, usługi turystyki oraz teren 

wód otwartych i płynących (obszar pod stawem). 





ZESPÓŁ ZAMKOWO- PAŁACOWY W MIĘDZYLESIU – ZAGOSPODAROWANIE TERENU 



ZESPÓŁ ZAMKOWO- PAŁACOWY W MIĘDZYLESIU – PROJEKT REWITALIZACJI 

„Rewitalizacja zespołów pałacowych to proces wymagający dużych nakładów 

finansowych, ale też wiedzy projektowej, prawnej i… wyobraźni architektonicznej. W 

przypadku Zamku Międzylesie założono, że funkcja i projekt powinny z jednej strony 

pozwolić na realizację biznesowego charakteru obiektu, a z drugiej przywracać miastu 

historyczną przestrzeń. Ta rewitalizacja ma nadawać nowe znaczenie zabytkowemu 

obiektowi, podnosić jakość życia lokalnego społeczeństwa i stworzyć ważny dla 

lokalnej wspólnoty ośrodek kulturotwórczy.” 

„Wykonanie rewitalizacji to za każdym razem inne wyzwanie. Na ile można i powinno 

się ingerować w starą, zabytkową substancję? Gdzie kończy się odtwarzanie, a 

zaczyna tworzenie? Twórcza dyskusja projektantów, konserwatora i właścicieli może 

dać efekty, choć nie zawsze bywa, mówiąc metaforycznie, usłana różami. Zatem 

owszem – można i trzeba  proponować śmiałe koncepcje, należy jednak zawsze mieć 

na względzie szacunek dla zabytkowego obiektu.” 

Zamek pro publico bono 
autorzy: arch. Jerzy Adamiczka, współpraca: Bartosz Wokan 

Ogólnopolskie czasopismo izby architektów RP 

Zawód: Architekt nr 6_11 



ZESPÓŁ ZAMKOWO- PAŁACOWY W MIĘDZYLESIU – PROJEKT REWITALIZACJI 

„ Zamek pro publico bono”  

 

Zawód: Architekt nr 6_11 

 

 

 

 „…głównym zadaniem (…) było pogodzenie trzech celów: społeczno- 

kulturalnego, ekonomiczno – biznesowego i rewitalizacyjnego” 

 

 „…duży dziedziniec i kameralny zaniedbany park (…) predestynuje go do 

pełnienia funkcji greckiej agory lub rzymskiego forum.” 

 

 „Pierwszym krokiem było przeprowadzenie badań poszukujących HABU 

(Highest and Best Use - optymalnego sposobu wykorzystania) dla 

zabytkowej nieruchomości. (…) HABU musi być: fizycznie możliwy, 

prawnie dopuszczalny i ekonomicznie opłacalny, a w tym przypadku 

również społecznie pożądany.” 

 

 „…funkcja, która odpowiada na zapotrzebowanie rynku i ma szansę 

połączyć wszystkie założone cele to hotel z centrum konferencyjnym, SPA 

i podziemnym basenem. Warunek: obiekt musi posiadać publicznie 

dostępny dziedziniec zamkowy i park przy murach obronnych.” 

 

 „Architekci (…) wydzielili dwie strefy – integrującą środowisko lokalne i 

turystów oraz intymną, zapewniającą spokój i ciszę hotelowym gościom.”  

 

 „Strefy funkcjonalne (…) są oddzielone od siebie a jednocześnie istnieje 

miedzy nimi wewnętrzna komunikacja…” 

 

 „Strefę integrującą uzupełni też podziemny basen ze SPA, 

zaprojektowany pod dziedzińcem zamkowym i w zabytkowych piwnicach 

(…). Z basenu można będzie wyjść bezpośrednio przez mury obronne do 

parku ze stawem…” 

 

 „Otrzymano decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu 

na budowę.” 

 

 „…zamek to jeden z najważniejszych zabytków Ziemi Kłodzkiej i wszelkie 

pomysły i działania związane z jego projektowaniem i renowacją będą 

szczegółowo badane.” 

 



ZESPÓŁ ZAMKOWO- PAŁACOWY W MIĘDZYLESIU – PROJEKT REWITALIZACJI 

Największą zaletą tego obiektu, poza walorami 

historycznymi, estetycznymi, przyrodniczymi i 

metafizycznymi jest potencjał w nim tkwiący dla 

właściciela – inwestora oraz gości go 

odwiedzających teraz i w przyszłości.  Ten potencjał 

wynika bezpośrednio z zatwierdzonego przez wydział 

architektury, uzgodnionego przez konserwatora 

zabytków  projektu budowlanego, rewitalizacji tego 

zespołu zamkowo – pałacowego.  Potencjał 

pozwalający patrzeć na tę starą, częściowo już 

odnowioną, substancję historycznego zamku, jak 

również na pełne możliwości duże centrum hotelowo 

– konferencyjne z kompleksem SPA, podziemnym 

basenem i wieloma innymi atrakcjami. Wydobyto w 

projekcie ten potencjał bez kompromisu zniszczenia 

historycznej substancji architektonicznej, lecz wręcz 

przeciwnie uzyskano synergię, która wzmocni nowe 

elementy rekreacyjno – biznesowe duchem historii i 

tajemnicy dawnych wieków. Dokładniej, idea 

przyświecająca twórcom koncepcji rewitalizacji, 

opisana została w artykule pt.: „Zamek pro publico 

bono”,  zamieszczonym w fachowym, branżowym 

piśmie izby architektów „Zawód: Architekt” nr 6_11, 

który można przeczytać w dalszej części niniejszej 

prezentacji.  

CZĘŚĆ FUNKCJONUJĄCA: 

 20 pokoi z 58 łóżkami (wysoki standard)  oraz 6 pokoi 

turystycznych z 17 łóżkami. Łącznie 75 łóżek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBIEKT PO REWITALIZACJI: 

• 61 + 6 = 67 pokoi oraz 185 łóżek, 

• basen kryty z kompleksem SPA, 

• 3 sale konferencyjne (w tym sala balowa 130m2  

dodatkowo z zabudowana galerią 160 m2, w 

całości nadające się na wielkie ekskluzywne 

imprezy), 

• 2 sale myśliwskie, 

• 2 restauracje,  

• klub nocny w zabytkowych podziemiach  z 

barem i dyskoteką oraz niezależnym wejściem od 

strony rynku i suchej fosy, 

• mały zamkowy dziedziniec przekryty szkłem jako 

lobby hotelowe  

• kawiarnia 

• przestronny dziedziniec zamkowy  

• 6 garaży 

• winda 

 

























ATRAKCYJNOŚĆ LOKALIZACJI – WALORY TURYSTYCZNO-REKREACYJNE 

 ZIEMIA KŁODZKA to różne pasma górskie z bogactwem form skalnych, szczelin, labiryntów, głazów skalnych. Znajdują się 

na niej m.in. Błędne Skałki i Wielki Szczeliniec, to Masyw Śnieżnika, Góry Stołowe, Orlickie, Bystrzyckie, Złote, Bialskie, Sowie, 

Bardzkie. Znajdują się tu również liczne jaskinie, wodospady, Torfowisko Batorowe, czy tez znana Jaskinia Niedźwiedzia. 

JASKINIA NIEDŹWIEDZIA 

SZCZELINIEC MAŁY 



ATRAKCYJNOŚĆ LOKALIZACJI – WALORY TURYSTYCZNO-REKREACYJNE 

 ZIEMIĘ KŁODZKĄ określają liczne zabytki architektury - historyczny dorobek dawnych mieszkańców oraz dziedzictwo 

kulturalne. Znajdują się tu liczne zabytki takie jak zamki, budowle obronne, cenne obiekty architektoniczne, muzea z bogatymi 

zbiorami, skanseny itd. 

KAPLICA CZASZEK W CZERMNEJ 

GOSPODARSTWO 

AGROTURYSTYCZNE I SKANSEN 

„STAROŚCI” W WAMBIERZYCACH KAPLICA CZASZEK W CZERMNEJ 

SANKTUARIUM W WAMBIERZYCACH 

FORTECA W SREBRNEJ GÓRZE 
PODZIEMNE MIASTO GŁUSZYCA – 

KOMPLEKS OSÓWKA 

MUZEUM SZTOLNI WALIMSKICH 

W GÓRACH SOWICH 



OKOLICZNE OŚRODKI AKTYWNEGO UPRAWIANIA SPORTÓW 

 ZIEMIA KŁODZKA ORAZ POGRANICZE CZESKIE oferuje również wiele atrakcji dla osób lubiących aktywnie spędzać czas 

wolny. Latem można uprawiać wspinaczkę skałkową, bądź wypoczywać w siodle. Bardzo dobrze rozwinięta jest również sieć 

ścieżek i tras rowerowych. Funkcjonuje również park linowy w Kudowie Zdrój. W zimie lokalizacja oferuje liczne stoki 

narciarskie  po stronie polskiej (Masyw Śnieżnika, Zieleniec, kompleks Czarna Góra) ale również czeskiej np. Dolní Morava.  

 



DANE KONTAKTOWE:  

jerzy@adamiczkapl 

 

Jerzy Adamiczka 

+48 601 772 009 


