
KOTLINA WAŁBRZYSKA – 1-3 KWIETNIA 20222 

 
Pierwsza nasza wycieczka w tym roku kalendarzowym odbyła się w dniach 1- 3 kwietnia do 

Kotliny Wałbrzyskiej. 

Sudety Środkowe przywitały nas śnieżną pogodą, i tak miało być przez cały czas trwania wycieczki. 

 

Ok. godz. 11.00 dotarliśmy do Świdnicy, miasta założonego w XIII wieku. Kościół Pokoju, do 

którego się udaliśmy został wpisany na Listę Światowego dziedzictwa Kultury UNESCO. 

 Kościół ten uważany jest za największą drewnianą świątynię Europy, gdyż w swoim wnętrzu może 

pomieścić ok. 7500 osób. Wnętrze kościoła zachwyciło nas barokowym wystrojem, a na szczególną 

uwagę zasługują barokowe organy. Najcenniejszym elementem wyposażenia są główny ołtarz, 

ambona oraz loże rodowe zasłużonych mieszczan i władców ziemi świdnickiej. 

W rezerwacie przyrody, na szczycie góry Choina (450 m npm) stoi średniowieczny zamek Grodno. 

Ciężko było nam podejść po zaśnieżonym stoku do tego malowniczego zamku, zbudowanego za 

czasów piastowskich, w XIII wieku. We wnętrzach znajduje się muzeum, gospoda, a w wieży 

znajduje się szkielet księżniczki. 

Ostatnim punktem zwiedzania pierwszego dnia wycieczki była Stara Kopalnia- Centrum Nauki i 

Sztuki w Wałbrzychu, jeden z najciekawszych zabytków kultury technicznej na świecie. 

Stara Kopalnia jest efektem zakrojonej na ogromną skalę rewitalizacji dawnej Kopalni Węgla 

Kamiennego Julia. Po otwarciu w 2014 roku została okrzyknięta najpiękniejszym naziemnym 

kompleksem górniczym w Polsce. Zwiedzanie z byłymi górnikami w roli przewodników to dwa i 

pół kilometra kopalnianych budowli i zakamarków. Podczas blisko dwugodzinnej wędrówki 

zwiedziliśmy m.in. chodnik podziemny, kuźnię, maszyny wyciągowe, hale tokarek i frezarek. 

Hotel Maria, do którego dotarliśmy na nocleg zaoferował nam na wieczorne wieczory mnóstwo 

atrakcji : basen, saunę, grotę solną, salę fitness a nawet masaże. 

 

Drugiego dnia, po śniadaniu wyruszyliśmy do Krzeszowa- Europejskiej Perły Baroku. W 

centrum tej miejscowości usytuowany jest monumentalny kompleks zabytkowego opactwa, które 

jest zabytkiem klasy „0” i zostało nazwane przez znawców kultury i sztuki europejskiej- perłą 

baroku. Wpisane zostało na trwale w Europejski Szlak Cysterski. 

W krzeszowskim Sanktuarium- miejscem pielgrzymek- znajduje się ikona Matki Bożej Łaskawej, z 

pierwszej połowy XIII wieku. 

W Kamiennej Górze czekała nas duża atrakcja turystyczna- Projekt ARADO- zaginione 

laboratorium Hitlera, ciekawe i tajemnicze miejsce- podziemna trasa turystyczna z eksponatami z 

czasów drugiej wojny światowej, replika STG 44,,P 40, amunicją, granatnikami, panzerfaustami, 

karabinami, elementami V-1 i V-2 oraz uszkodzona maszyna Enigma. Przewodniczka, która 

wcieliła się w w rolę agentki polskiego wywiadu, opowiadała nam z ogromną pasją i humorem o 

mrocznej historii tego miejsca. 

Z Kamiennej Góry pojechaliśmy do Chełmska Śląskiego, gdzie atrakcją turystyczną są XVIII-

wieczne, drewniane Domy Tkaczy, tzw. Dwunastu Apostołów- jedyna taka atrakcja w Europie. 

Zespół dwunastu domów zbudowany został przez Cystersów z Krzeszowa dla tkaczy płótna z 

Czech. W domku nr 15 mieści się izba tkacka, podziwialiśmy tam zabytkowe kołowrotki, krosno, 

żelazka z duszą i przedmioty związane z tkactwem. W domku nr 17- kawiarence, przy pysznej 

kawie i ciastku, zwanym „bombą apostoła”, wysłuchaliśmy ciekawych opowieści o okolicy. 

 

Trzeciego dnia, po śniadaniu opuściliśmy gościnny hotel Maria i udaliśmy się do podziemi zamku 

Książ. Podczas zwiedzania poznaliśmy m.in. tajemnice książańskich podziemi, teorię o celu ich 

powstania oraz tragiczną historię więźniów, których rękami te tunele zostały wydrążone. Na 

kolejnych etapach zwiedzania korytarzy wyświetlane są filmy, z których można było dowiedzieć się 

w jakich przykrych okolicznościach powstawały te podziemia. 



Zamek Książ – największy na Dolnym Śląsku, trzeci pod względem wielkości w Polsce, tu pani 

przewodnik ciekawie opowiadała nam o wpływie rodziny Hochbergów na rezydencję, o historii 

zamku i okolicy. 

Po wyjściu z zamku zwiedziliśmy znajdującą się w pobliżu Stadninę Ogierów Książ. Mieści się 

ona w wybudowanym w XIX wieku, unikatowym architektonicznie kompleksie budynków. 

Zobaczyliśmy powozownię, stajnię z ogierami, stajnię, w której przebywają matki ze źrebakami, 

krytą ujeżdżalnię oraz stajnię dla koni sportowych. 

Na zakończenie  Palmiarnia, przepiękne okazy roślin, pawie, lemury, rybki i żółwie. Przy kawie, 

deserach czy piwie, wśród pięknej scenerii i egzotycznych roślin dzieliliśmy się wrażeniami na 

temat wycieczki do Kotliny Wałbrzyskiej. 

Ok. godz.21.00 wróciliśmy do Wrześni. 

Relację przygotowała Ewa Zaworska 


