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Trudno o obiekt bardziej naznaczony burzliwymi 
dziejami śląskich ziem, niż Zamek Czocha. Zbudo-
wano go w 1247 roku na polecenie króla czeskiego 
Wacława I. Od 1319 roku, przez 70 lat, władają nim 
książęta piastowscy Henryk I Jaworski i Bolko II 
Mały. Następnie obiekt wraca do Czech i podlega 
rządom kolejnych rodów rycerskich. Najdłużej, bo 
blisko 250 lat należy do klanu Nostitz. W roku 1909 
następuje charakterystyczna zmiana – podupadły 
zamek odkupuje za 1,5 mln marek drezdeński 
producent cygar Ernst Gütschow. Przy pomocy 
berlińskiego architekta Bodo Ebhardtaa przywraca 

mu „historyczny” wygląd z 1703 roku. Skupuje też 
rozmaite przedmioty o wysokiej wartości artystycznej. 
Kiedy w marcu 1945 opuszcza zamek, wywozi najcen-
niejszą część wyposażenia, choć pozostawia wiele 
bezcennych zabytków, które w burzliwych powojen-
nych czasach zostają rozkradzione. Swoje piętno na 
zamku odcisnęli wojskowi – w latach II wojny świa-
towej mieściła się w nim szkoła szyfrantów Abwehry. 
Po zmianie granic obiekt został utajniony i zniknął 
z map – w 1952 władze PRL urządziły w nim Wojskowy 
Dom Wczasowy. Dziś dostępny jest już publicznie, 
jako ośrodek hotelowo-konferencyjny.
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Polecane restauracje 
Restauracja Uczta w Zamku Czocha: 
www.zamekczocha.com
Zielony Piec w Leśnej: 
www.facebook.com/restauracjazielonypiec
Restauracja Babie Lato: www.facebook.com/Re-
stauracja-i-noclegi-Babie-Lato-1498039923623299  

Polecane noclegi 
Hotel Zamek Czocha: www.zamekczocha.com
Hotel Tęczowa: www.facebook.com/TeczowaHRC 
Czocha Camping: www.czocha-camping.pl

Polecane atrakcje w okolicy
Rynek w Gryfowie Śląskim (9 km)

Zabytkowe centrum z XVI-wiecznym renesansowym 
ratuszem, kamieniczkami przebudowanymi w stylu 
barokowym w XVIII w. oraz fontannę z czterema 
gryfami (symbol miasta).

Dom Zdrojowy w Świeradowie-Zdroju (24 km) 
XIX-wieczny Dom Zdrojowy może się poszczycić 
najdłuższą na Dolnym Śląsku halą spacerową 
zdobioną witrażami i polichromiami z motywami 
roślinnymi.

Geopark w Krobicy (22 km) 
Podziemna trasa turystyczna w sztolniach dawnej 
kopalni „Św. Jan” z ekspozycją dotyczącą historii 
górnictwa, narzędzi używanych przez górników oraz 
ich życia codziennego.

Zamek Czocha



Dzieje zamku Wleń (Lenno) to ponad 850 lat historii 
murowanej siedziby obronnej wznoszącej się na 
górującej nad Wleniem Górze Zamkowej. Jeszcze 
przed powstaniem kamiennego zamku funkcjonował 
w tym miejscu (według ustaleń archeologów już w X 
wieku) gród otoczony obronnym wałem.

W 1155 roku w tzw. bulli wrocławskiej, którą papież 
Hadrian IV wziął pod opiekę biskupstwo wrocław-
skie, wśród śląskich kasztelanii wymieniony został 
„Valan” – czyli Wleń. W tym czasie w obrębie tutej-
szego grodu zapewne wznosił się już kościół pw. 
NMP (w jego miejscu – u stóp zamku – stoi obecnie 
kościół pw. św. Jadwigi). Według najnowszych usta-
leń to już około 1160 roku książę Bolesław Wysoki 
rozpoczął wznoszenie pierwszej murowanej budowli 
zamkowej, która określana jest jako „dom romań-
ski”. Obiekt ten uznawany jest obecnie za najstarszy 
świecki budynek na Śląsku, a jednocześnie jedno 
z najstarszych założeń zamkowych w całej Polsce 
(ceglane zamki w Legnicy i Wrocławiu rozpoczęto 
budować później).

Na początku XIII wieku zamek Wleń został rozbudo-
wany. Bezpośrednio przy „domu romańskim” zbudo-
wana została niewielka kaplica, która miała prywatny 

charakter i służyła mieszkańcom zamku. Prawdopo-
dobnie w tym samym czasie domknięto od południa 
obszar górnego zamku budując sześcioboczną 
wieżę obronną (tzw. bergfried).

Najpóźniej na początku XIV wieku w północno-
-wschodnim narożniku zamku powstała czworo-
boczna wieża mieszkalna, która dodatkowo chroniła 
strefę wejścia na teren górnego zamku (pozostało-
ści tego dawnego wejścia widoczne są do dziś – 
obecna furta wprowadzająca na zamek funkcjonuje 
w zupełnie innym miejscu i powstała w XIX wieku).

Do końca XIV stulecia zbudowany został duży 
średniowieczny dom zamkowy, który wznosił się 
wzdłuż wschodniego odcinka muru obwodowego 
górnego zamku. Budynek ten miał trzy kondygnacje 
– w najniższej z nich mieściły pomieszczenia gospo-
darcze i magazynowe, powyżej znajdowały się 
pomieszczenia mieszkalne i reprezentacyjne.

Dodatkowo – na południe od kaplicy wzniesiono 
nieduży budynek – określany w źródłach jako Kinder-
stube – oraz kuchnię. Do końca XV wieku zamek 
wleński uzyskał swoją późnośredniowieczną formę. 
Rozebrana została sześcioboczna wieża obronna
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Polecane restauracje
Villa Greta: www.villagreta.pl
Zajazd Wojciechów: www.zajazdwojciechow.pl
Niezapominajka w Łupkach: www.facebook.com/Dwo-
rek-Niezapominajka-w-%C5%81upkach-
-1238614242823256/ 

Polecane noclegi 
Pałac Lenno: 
https://paac-lenno-pensionat-lenno-cafe-lenno.business.site/ 
Polna Zdrój: www.polnazdroj.com
Pałac Książęcy Wleń: www.palacwlen.pl

Polecane atrakcje w okolicy
Szwajcaria Lwówecka (15 km)

Największe po Górach Stołowych zgrupowanie 
piaskowcowych form skalnych i labiryntów 
w Sudetach. Malownicze miejsce do uprawiania 
turystyki pieszej, rowerowej oraz wspinaczki.

Zapora Pilchowice (10 km) 
Najwyższa zapora kamienna i łukowa oraz druga 
co do wysokości zapora wodna w Polsce, w pobliżu 
miejscowości Pilchowice. 

Magiczna Pławna (8 km) 
Świat Bajek i legend stworzony przez malarza 
Dariusza Milińskiego. Centrum Artystycznych 
wydarzeń i warsztatów. Dla dzieci i dorosłych 
atrakcje takie jak: Zamek Śląskich Legend, Gród 
Rycerski, Arka Noego.

Zamek Wleń

(być może było to związane z ciężarem tego budynku 
wzniesionego na spękanej skale), którą zastąpiła 
nowa cylindryczna wieża bergfriedowa (w dużej części 
zachowana do dziś). Zabudowa zamku górnego uległa 
dalszemu zagęszczeniu – pomiędzy dawnym „domem 
romańskim” i średniowieczną wieżą wzniesiony 
został kolejny obiekt. W tym okresie zamek górny 
stał się modelowym przykładem tzw. zamku z zabu-
dową dookolną – budynki mieszkalne, gospodarcze 
i inne wznoszone były w taki sposób, że co najmniej 
jedną z ich ścian stanowił zewnętrzny mur obwodowy. 
Najprawdopodobniej jeszcze w XV wieku zrealizowa-
ne zostały pierwsze umocnienia zamku średniego. 

W XVI stuleciu największą inwestycją na zamku 
górnym była przebudowa budynków przy zachodnim 
murze obwodowym w skrzydło zachodnie, które 
otwierało się na dziedziniec krużgankami. W tym 
czasie dawna kaplica nie pełniła już na pewno funk-
cji sakralnej. W tym samym stuleciu strefa wjazdu na 
zamek górny (pomiędzy wieżą mieszkalną i dużym 
domem gotyckim) została przekryta sklepieniem 
kolebkowym i uzyskała formę przejazdowej sieni. Na 
zamku średnim wzniesiony został wtedy nowy budy-
nek – zapewne o funkcji gospodarczej. Zamek 
został zniszczony w trakcie wojny trzydziestoletniej 
– w 1646 roku – i od tego czasu pozostaje w ruinie.



W maleńkim Kliczkowie stoi bowiem imponujące 
założenie, nawiązujące swą formą do słynnych 
francuskich zamków. I choć przepływającej nieopo-
dal Kwisie daleko do Loary to sam obiekt nie ma się 
czego wstydzić i z powodzeniem mógłby konkuro-
wać ze swoimi pierwowzorami. Początkowo stała tu 
graniczna warownia, która wraz z sobie podobnymi 
miała chronić Księstwo Świdnicko-Jaworskie. 
Szybko jednak, bo już w XIV wieku, obiekt zmienił 
swój charakter na zamkowo-folwarczny. Kolejne 
rody zarządzające, w tym szczególnie zasłużeni 
Rechenbergowie, rozbudowywali zamek i przystoso-
wywali go do zmieniających się czasów. Pod koniec 
XIX wieku kompleks uzyskał swój obecny kształt. 
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Polecane restauracje: 
Restauracja Boletus w Zamku Kliczków: 
www.kliczkow.com.pl/restauracja-boletus
Gospoda Kruszyna: www.kruszyna.com.pl
Manufaktura Pizzy i Podpłomyka na Folwarku 
Książęcym: www.kliczkow.com.pl/manufaktura-
pizzy-i-podplomyka-na-folwarku-ksiazecym

Polecane noclegi: 
Zamek Kliczków: www.kliczkow.com.pl
Folwark Książęcy: 
www.kliczkow.com.pl/folwark-ksiazecy
Gospoda Kruszyna: www.kruszyna.com.pl

Polecane atrakcje w okolicy:

Wiadukt kolejowy w Bolesławcu (12 km)
Wzniesiony z kamienia wiadukt kolejowy swoją 
architekturą nawiązuje do rzymskich akweduktów. 
Przy 489 m długości jest największym tego typu 
obiektem w Polsce.

Bolesławiec – miasto ceramiki (13 km) 
Miasto słynące na całym świecie z tradycyjnych 
wyrobów ceramicznych, których tradycja sięga kilka 
wieków wstecz. 

Skansen Kruszyna (18 km) 
Wyjątkową atmosferę w Kruszynie tworzą nie tylko 
pyszne potrawy, ale też wystawa przedmiotów prze- 
chowujących pamięć o dawnych czasach: starych 
naczyń i innych sprzętów gospodarstwa domowego.

Zamek Kliczków

Był modnym miejscem, do którego tłumnie przyby-
wała śmietanka niemieckiej arystokracji. Zamek 
został otoczony ogromnym, osiemdziesięciohekta-
rowym parkiem w stylu angielskim. To właśnie w nim 
znajduje się najciekawszy, bo unikatowy w skali 
całego kraju, element tego kompleksu. Książę Fryde-
ryk zu Solms-Baruth postanowił obok tradycyjnego 
w większych posiadłościach mauzoleum stworzyć 
również cmentarz dla swych ulubionych koni. Dziś 
pamięć o nich przywołują zaledwie dwa ocalałe 
nagrobki – kiedyś było ich ponoć kilkanaście. Choć 
zniszczone, wciąż przyciągają turystów i gości 
mieszczącego się dziś w Zamku Centrum Konferen-
cyjno-Wypoczynkowego.
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Polecane restauracje: 
Restauracja na Zamku Grodziec: 
www.new.grodziec.net
Gospoda Kruszyna: www.kruszyna.com.pl
Restauracja w Pałacu Brunów: www.brunow.pl

Polecane noclegi: 
Zamek Grodziec: www.new.grodziec.net
Monte Cuma: www.montecuma.pl
Pałac Brunów: www.brunow.pl

Polecane atrakcje w okolicy:
Baszta Kowalska w Złotoryi (17 km)
Fragment zespołu zabudowań obronnych Złotoryi 

wzniesionych w XIV w. Obecnie baszta, właściwie 
wieża dawnej Bramy Górnej, jest udostępniona 
do zwiedzania jako punkt widokowy.

Bolesławiec – miasto ceramiki (23 km) 
Miasto słynące na całym świecie z tradycyjnych 
wyrobów ceramicznych, których tradycja sięga 
kilka wieków wstecz. 

Ostrzyca Proboszczowicka (22 km) 
Wzgórze o wysokości 501 m n.p.m. , Rezerwat 
Przyrody, wizytówka Krainy Wygasłych Wulkanów. 
Relikt dawnego wulkanizmu, jest pozostałością 
komina wygasłego wulkanu. 

Zamek Grodziec

Pierwszy gród na wznoszącym się prawie 400 
metrów nad poziom morza, wygasłym wulkanie, 
istniał jeszcze za czasów słowiańskiego plemienia 
Bobrzan. Obecny układ przestrzenny Zamku 
Grodziec powstał w 1470 r. dzięki legnickiemu 
księciu Fryderykowi I. Majestat jednej z piękniej-
szych rezydencji gotycko-renesansowych na Śląsku, 
stał się jej przekleństwem. Przez całe wieki przycią-
gała ona kolejnych najeźdźców. Obciążeni kosztami 
ich utrzymania mieszkańcy okolicznych wiosek 
postanowili usunąć kłopotliwy zamek z powierzchni 
ziemi, przystępując do jego rozbiórki. Cel ten na 

szczęście zrealizowali tylko połowicznie. W 1800 r., 
po zabezpieczeniu fragmentów ruin, odbudowie 
części głównej i doposażeniu, Grodziec stał się 
pierwszym w Europie miejscem specjalnie przygoto-
wanym dla turystów. Sto lat później, dzięki gruntow-
nej przebudowie, odzyskał dawną świetność, 
a otwarcia powstałego tu muzeum dokonał sam 
cesarz Wilhelm II, w asyście ministrów i licznego 
dworu. Swój turystyczny charakter zamek zachował 
do dziś, oferując nie tylko zwiedzanie, ale też bazę 
noclegową i organizację imprez.


