


KŁODZKO, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, WAŁBRZYCH - 211 km 

 

 Trasa śladami dawnych zamków i warowni, urzeka zarówno bogactwem historycznym, jak 
i uroczymi krajobrazami.   

 Na początku wybierzemy się do Kłodzka –  historycznego miasta, w którym codziennie 
w samo południe można usłyszeć hejnał grany z ratuszowej wieży. Kłodzko pierwszy raz na kartach 
historii pojawia się już w 981 roku. Od początku odgrywał ważną strategiczną rolę – przebiegał przez 
niego szlak bursztynowy. Nic więc dziwnego, że znajdował się tam zamek obronny, który potem 
został zamieniony w bastionową twierdzę. W mieście zachował się oryginalny średniowieczny układ 
urbanistyczny, ściśle dostosowany do obronnej roli Kłodzka. 

Cały ośrodek historyczny Kłodzka jest wpisany na listę zabytków rejestrowaną przez Państwowy 
Instytut Narodowy. Trzeba zobaczyć malowniczy most św. Jana z XIV w.,  zespół klasztorny 
franciszkanów, mury obronne, fort „Owcza Góra”, kolegium jezuickie, cmentarz żydowski, bramę 
z grupą rzeźbiarską, ratusz, łaźnię miejską, zespół młyna wodnego oraz wiele domów i kamienic. 

Przez Kłodzko prowadzi dostępny dla turystów szlak podziemny zaczynający się na ulicy Zawiszy 
Czarnego i kończąca się u podnóża Twierdzy. Dawniej w podziemiach przechowywana była żywność 
i leżakowane piwo, którego tajemnica smaku kryła się w długim okresie przechowywania 
w odpowiednio niskiej temperaturze. Wejście kosztuje 12 zł (bilet ulgowy – 10 zł). 

 



 
 Z Kłodzka wybierzemy się do Zamku Książęcego w Ząbkowicach Śląskich, dawniej zwanego 

Frankensteinem. Pierwotny zamek gotycki powstał przed rokiem 1321, wybudowany przez Bernarda 
Świdnickiego. W kolejnych latach zastawiony i finalnie sprzedany Luksemburgom, pełnił rolę jednej 
z siedzib czeskich królów. Wojny husyckie i kolejne bitwy uszkodziły zamek, a w VI w. został 
przebudowany przez Karola I w stylu renesansowym. Pozostałości starej warowni są widoczne na 
południowej ścianie zamku – wybrzuszenie stanowi linię dawnych murów. Obecnie, częściowo 
odremontowany w 2013 roku, stanowi stałą ruinę. 

Będąc w Ząbkowicach warto zatrzymać się w samym miasteczku i obejrzeć historyczną zabudowę, w 
szczególności ratusz miejski, cerkiew prawosławną, most św. Jana, kościół św. Anny, kaplicę 
cmentarną, mury obronne i krzywą wieżę. Ząbkowicka wieża jest nazywana polską Pizzą i jest 
największą krzywą wieżą w Polsce – ma 34 m, a jej obecne odchylenie od piony wynosi 2,14 m. 
Krzywa wieża jest dostępna dla zwiedzających, można ją zwiedzać: od 01 kwietnia do 31 października 
- codziennie od godz. 09:00 do godz. 18:00, od 01 listopada do 31 marca - od wtorku do soboty, od 
godz. 09:00 do 17:00. 

 

 



 Kolejnym punktem na naszej drodze jest Wałbrzych i Zamek Książ. Miejscowość istniała już 
w 1911 roku (Waldenburg – leśny gród) otoczona wałami i fosą; prawdopodobnie była osadą 
słowiańską. Osada przekształciła się w gród, wioskę i ostatecznie stała się miastem, które 
wielokrotnie zmieniało właściciela. Przez ponad 250 lat znajdował się pod zwierzchnictwem 
Czetryców – ich dawny pałac jest obecnie siedzibą Urzędu Wojewódzkiego.  Roku 1738 miasto kupił 
Konrad Hochberg – właściciel pobliskiego Zamku Książ. W 1808 roku miasto przestało być własnością 
prywatną. W wieku XIX i XX nastąpił dynamiczny przemysłowy rozwój miasta. Wałbrzych zaczął się 
rozrastać i wchłaniać sąsiednie miejscowości – nadal o tym świadczy układ urbanistyczny. 

Mimo przemysłowego charakteru miasta, znajduje się tu wiele zabytków – pałace, zamki, kamienice, 
kościoły czy budynki poprzemysłowe. Sam Rynek jest uroczym miejscem z wieloma zabytkowymi 
kamienicami; w 1996 roku przeszedł modernizację, ruch samochodowy został wyłączony, dodane 
zostały elementy małej architektury. Na uwagę zasługuje również ratusz – gdy pierwotny budynek 
przestał spełniać wymogi, podjęto decyzję o rozebraniu go i wybudowaniu nowej siedziby władz 
miejskich. Nowy ratusz zaprojektował i wykonał królewski budowniczy Hermann Friedrich 
Wäsemann z Wrocławia. Ratusz jest budowlą wzniesioną na planie podkowy, posiada dwa boczne 
skrzydła, trzy trakty i trzy kondygnacje. Budynek jest nakryty dachami dwuspadowymi 
z syganturką na kalenicy. Starszą część ratusza zamykają dwie ośmiokątne wieżyczki na końcach 
fasady. Budynek jest ozdobiony neogotyckimi szczytami. W neobarokowych wnętrzach zachowała się 
okazała klatka schodowa z kamiennymi balustradami. 

Do zabytków Wałbrzycha należą również m.in. kolegiata pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Aniołów 
Stróżów, Muzeum Okręgowe, kościół Ewangelicko-Augsburski, Plac Magistracki, budynek Prokuratury 
Okręgowej i inne. 

Wałbrzych również obfituje w tereny zielone. Między Śródmieściem a Nowym Miastem znajduje się 
Park im. Króla Jana III Sobieskiego składający się z 3 wzgórz – Parkowego, Schillera oraz Goethego. Na 
wzgórzu Schillera znajduje się zabytkowe schronisko górskie „Harcówka”, z którego rozciąga się 
widok na panoramę Śródmieścia. Park jest obfity w liczne atrakcje, znajdują się tu m.in. korty 
tenisowe, ścieżka zdrowia, plac zabaw dla dzieci czy ogród różany ze stolikami do gry w szachy, 
chińczyka, boiskiem do gry w bule i stołem do ping-ponga. 

Po zwiedzeniu samego miasta Wałbrzycha, skierujemy swe kroki na Zamek Książ, 
umiejscowionego na terenie Książańskiego Parku Narodowego. Jest to trzeci co do wielkości zamek 
w Polsce (po zamku w Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu). Część zamku jest udostępniona 
zwiedzającym. 

Zamek został wybudowany w latach 1288-1292 przez Bolka I Surowego na miejscu dawnego 
drewnianego grodu. Po wygaśnięciu linii Książ wraz z resztą księstwa przeszedł pod berło monarchy 
czeskiego, Wacława IV i stał się siedzibą kolejnych starostów. Jerzy von Stein, który na czele wojsk 
węgierskich i wrocławskich odbił zamek, poczynił starania o odbudował i powiększył zamek w latach 
1483-1490. W 1497 król czeski i węgierski Władysław II Jagiellończyk zdecydował się sprzedać zamek 
swojemu dworzaninowi, Janowi von Schellenbergowi. który następnie sprzedał go w 1503 rodzinie 
von Haugwitzów z Głubczyc. 

W 1509 roku został oddany lub sprzedany w dzierżawę rodzinie Hobergów (która w 1714 zmieniła 
nazwisko na Hochberg). W następnych latach Hochbergowie otrzymali zamek i przynależne do niego 
dobra jako wolną własność dziedziczną rodu. W czasie wojny trzydziestoletniej Książ kilkakrotnie 
ulegał częściowemu zniszczeniu i był plądrowany. Zniszczone umocnienia przebudowano w 1648 na 
tarasy ogrodowe w stylu francuskim. Przebudowę w stylu barokowym zlecił w latach 1705–1732 



Konrad Ernst Maksymilian von Hochberg. Budowniczym był Feliks Antoni Hammerschmidt. W XIX i XX 
wieku w zamku gościło wiele sław, wśród nich Izabela Czartoryska, Zygmunt Krasiński, car Mikołaj I 
Romanow, Winston Churchill i inni. W latach 1909–1923 książę Jan Henryk XV Hochberg książę von 
Pless dokonał kolejnej przebudowy, m.in. dobudował nowe skrzydło i zmodernizował tarasy z 
fontannami. Przed I wojną światową wybudowano także palmiarnię w Lubiechowie i urządzono 
ogród japoński. Ostatnią z rodziny Hochbergów na zamku była Maria Teresa Oliwia Hochberg von 
Pless, zmuszona w 1940 do opuszczenia Książa. W 1941 roku władze III Rzeszy przejęły zamek, 
a Organizacja Todt przystąpiła do przekształcania zamku w jedną z kwater Adolfa Hitlera. Przed 
głównym portalem wydrążono szyb windowy głębokości 40 metrów, a pod zamkiem tunele 
i podziemny schron. W tym czasie w zamku przechowywano część zbiorów berlińskiej Biblioteki 
Państwowej. Po drugiej wojnie światowej Książ znalazł się w granicach Polski. Zamek został 
zdewastowany i splądrowany przez stacjonujące w nim po przejściu frontu wojska radzieckie. 
W latach 1956-1962 niszczejący Książ został zabezpieczony, a w 1974 rozpoczęto prace renowacyjne. 
Od 1971 w podziemiach znajduje się Dolnośląskie Obserwatorium Geofizyczne, podległe pod Instytut 
Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Obecnie zamek należy do Spółki Zamek Książ w Wałbrzychu, której 
założycielem i właścicielem jest Gmina Wałbrzych. 

Na uwagę zasługuje również przyległa palmiarnia – jest to jeden z najstarszych obiektów tego 
typu w Polsce (1913r.). Zgromadzono w niej około 80 gatunków roślin z całego świata, a jej ściany od 
wewnątrz pokrywa tuf wulkaniczny z Etny. Przy palmiarni usytuowano ogród japoński, rosarium, 
ogród owocowo-warzywny i obszar do uprawy krzewów. 

Zamek i palmiarnię można zwiedzać od 1 kwietnia do 30 września w godz. 10.00 – 17.00 (pn-
pt) i w godz. 10.00 – 18.00 (sob-nd) oraz od 1 października do 31 marca w godz. 10.00 – 15.00 (pn-pt) 
i  w godz. 10.00 – 16.00 (sob-nd). Ceny biletów indywidualnych wahają się w granicach 15-30 zł. 

 

 

DODATKOWE ATRAKCJE: 

 Jeżeli zostanie trochę czasu, przed Wałbrzychem możemy zahaczyć o Świdnicę i odwiedzić 
kościół Pokoju wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wybudowany na mocy 
porozumień traktatu westfalskiego, zawartego w 1648 i kończącego wojnę trzydziestoletnią. Należy 
do świdnickiej parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Świdnica z racji swego 
historycznego znaczenia posiada wiele cennych zabytków architektury sakralnej, mieszczańskiej, jak i 
przemysłowej. Uniknięcie zniszczeń w czasie II wojny światowej pozwoliło zachować drugi co do 
wielkości (po Wrocławiu) zespół zabytkowej architektury na Dolnym Śląsku. W Świdnicy znajduje się 
także historyczny cmentarz żydowski oraz zespół barokowych rzeźb w Rynku. 

 

 

 

 

 



Wracając, możemy się zatrzymać w Bystrzycy Kłodzkiej – jest ona jednym z najważniejszych 
historycznie miast ziemi kłodzkiej i posiada jeden najciekawszych układów urbanistycznych, jeszcze z 
czasów średniowiecza. Tarasowa zabudowa tworzy niesamowitą panoramę, a wiele uliczek 
zbudowano w postaci stromych przejść, niejednokrotnie wiodących po kamiennych stopniach. Mury 
miejskie są zachowane niemal w całości – jako nieliczne w Polsce, a nawet w Europie.  

W Bystrzycy warto zatrzymać się na dłużej i przejść trasę podziwiając Basztę Rycerską z Muzeum 
Filumenistycznym, Mały Rynek z pręgierzem, u podstaw którego łaciński napis głosi: „Bóg karze 
niepoczciwych”, oraz ulice prowadzące do Placu Wolności zabudowane zabytkowymi kamienicami. 
Brama Wodna znajdująca się na końcu ul. Rycerskiej została wzniesiona po 1319 roku i była 
elementem murów obronnych. Na pl. M. Curie-Skłodowskiej znajduje się kościół z końca XIII w. p.w. 
św. Michała Archanioła, wielokrotnie przebudowywany po wojnach husyckich i pożarze. Niestety nie 
jest znany jego pierwotny wygląd. Tuż niedaleko murów znajduje się dawny szpital dla ubogich 
z kościołem św. Jana Nepomucena oraz pomnik patrona, przy moście.  

Będąc w tym mieście nie można pominąć Baszty Kłodzkiej – pozostałości po nieistniejącej już Bramie 
Kłodzkiej, która stanowiła główny wjazd do miasta. Obecnie jest udostępniona zwiedzającym.  

Na Rynku znajduje się neorenesansowy ratusz, którego najstarszy budynek z blankami i wieżą 
zegarową istniał już w XIV w. Na rogu ratusza zachowały się fragmenty sgraffita z okresu renesansu.  

Warto zobaczyć również Wójtostwo – obronną wieżę mieszkalną, siedzibę wójta. Obecnie jest 
budynkiem mieszkalnym, połączonym z sąsiednimi budynkami.  

http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/  

 



  

Wskazówki: 

Międzylesie: 

• Kieruj się na pl. Wolności na południe 
78 m 

• 1 skręt w lewo w kierunku: Ludwika Waryńskiego/DK33 
23 m 

• Skręć w lewo w Ludwika Waryńskiego/DK33  
Jedź dalej drogą DK33 
7,9 km 

• Na rondzie drugi zjazd w Międzyleska/DK33  
Jedź dalej drogą DK33 
26,3 km 

• Wjedź na Rondo Lwowskie 
36 m 

Kłodzko 

• Jedź DK33 do: Piłsudskiego/DK8 
2,9 km, 4 min 

• Kieruj się Rondo Lwowskie na zachód w stronę Łużycka/DK33 
15 m 

• Zjedź z ronda na Łużycka/DK33  
Jedź dalej drogą DK33 
2,9 km 

• Skręć lekko w prawo w Piłsudskiego/DK8  
Jedź dalej drogą DK8 
18,5 km 

• Wjedź na Kłodzka do: Krzywa 
1,7 km 

• Skręć w prawo w Droga Wojewódzka 382 
250 m 

• 1 skręt w lewo w: Kłodzka 
850 m 

• Kłodzka skręca w prawo i przechodzi w Dolnośląska 
240 m 

• Skręć w lewo w Ciasna 
160 m 

• Jedź dalej prosto przez Krzywa 

Ząbkowice Śląskie: 

• Kieruj się Krzywa na południowy wschód w stronę Ciasna 
150 m 

• Wjedź na Droga Wojewódzka 382 i DK35 do: Piastów Śląskichw: Wałbrzych 
53,6 km 



• Skręć w lewo w Dolnośląska 
300 m 

• Kontynuuj wzdłuż Rynek 
130 m 

• Rynek skręca w prawo i przechodzi w Grunwaldzka 
220 m 

• Skręć w prawo w 1 Maja 
350 m 

• Skręć w lewo w Legnicka/DW385  
Jedź dalej drogą Legnicka 
1,0 km 

• Kontynuuj wzdłuż Droga Wojewódzka 382 
18,3 km 

• Skręć w prawo w Cicha 
300 m 

• 2 skręt w lewo w: Szpitalna 
300 m 

• Na rondzie drugi zjazd w Piastowska/Droga Wojewódzka 382  
Jedź dalej drogą Droga Wojewódzka 382  
Przejedź przez 3 ronda 
16,0 km 

• Na rondzie podążaj prosto drogą Westerplatte  
Przejedź przez 1 rondo 
1,2 km 

• Kontynuuj wzdłuż plac Wolności 
47 m 

• Skręć lekko w prawo w Wrocławska/DW379 
180 m 

• Skręć w lewo w 1 Maja 
700 m 

• Kontynuuj wzdłuż Bolesława Chrobrego 
160 m 

• Skręć w prawo w Komunardów 
300 m 

• Skręć łagodnie w lewo, pozostając na Komunardów 
26 m 

• Trzymaj się prawej strony, jadąc dalej po Ofiar Oświęcimskich 
600 m 

• Skręć łagodnie w prawo, pozostając na Ofiar Oświęcimskich 
43 m 

• Skręć w lewo w Ludwika Zamenhofa/DK35  
Jedź dalej drogą DK35 
13,5 km 

• Jedź Piastów Śląskich i Jeździecka do celu 
1,3 km 

• Skręć w prawo w Piastów Śląskich 
800 m 



• Skręć w lewo w Jeździecka 
500 m 

• Skręć w lewo 

Zamek Książ, Wałbrzych: 

• Wjedź na Piastów Śląskich do: Wrocławska/DK35 
1,3 km, 3 min 

• Kieruj się na północny wschód 
8 m 

• Skręć w prawo w kierunku Jeździecka 
300 m 

• Kontynuuj wzdłuż Jeździecka 
180 m 

• Skręć w prawo w Piastów Śląskich 
800 m 

• Zjedź z DW381 i DK33 do: Międzylesie 
97,2 km 

• Skręć w prawo w Wrocławska/DK35 
1,6 km 

• Skręć w lewo w Uczniowska 
5,2 km 

• Na rondzie podążaj prosto drogą DW379 
3,4 km 

• Skręć w lewo w Noworudzka/DW381 
1,3 km 

• Skręć w prawo w Kamieniecka/DW381  
Jedź dalej drogą DW381 
24,6 km 

• Na rondzie pierwszy zjazd w Główna/DW381  
Jedź dalej drogą DW381 
2,1 km 

• Skręć w lewo w Pułkownika Józefa Sokola/DW381 
270 m 

• Skręć w prawo w DW381 
3,6 km 

• Na rondzie drugi zjazd w Niepodległości/DW381  
Jedź dalej drogą DW381 
17,8 km 

• Kontynuuj wzdłuż Noworudzka  
Przejedź przez 1 rondo 
1,9 km 

• Skręć w lewo w Kościuszki/Tadeusza Kościuszki 
1,2 km 

• Skręć w prawo w DK33 
41 m 

• Jedź dalej prosto przez Juliusza Słowackiego 
700 m 



• Skręć w lewo, pozostając na Juliusza Słowackiego 
49 m 

• Skręć lekko w prawo w Stanisława Wyspiańskiego/Wyspiańskiego/DK33  
Jedź dalej drogą DK33 
25,6 km 

• Na rondzie pierwszy zjazd w Międzyleska/DK33  
Jedź dalej drogą DK33 
7,8 km 

• Jedź do: pl. Wolności 
77 m 

• Skręć w prawo w kierunku pl. Wolności 
36 m 

• 1 skręt w lewo w: pl. Wolności 

 

 


