
Zamki Polski. Kujawsko-pomorskie i Dolny Śląsk. 
 
Na Ziemi Kujawsko-pomorskiej i Dolnym Śląsku także mona podziwiać wspaniałe zamki.   
 
Kujawsko-pomorskie. 
 
-Golub-Dobrzyń – zamek krzyżacki z przełomu XIII i XIV w. w stylu gotyckim; w 1410 r. 
twierdza została zdobyta przez Polaków; za panowania królewny Anny Wazówny zamek 
został przebudowany w stylu renesansowym; budowla została zniszczona podczas „potopu” 
szwedzkiego; obecnie znajduje się tu muzeum, hotel i restauracja. 
 
-Radzyń Chełmiński – ruiny zamku krzyżackiego z XVI w.; budowla posiada kształt czterech 
skrzydeł; charakterystyczne dla zamku są: dwie ogromne wieże i południowe skrzydło z 
kaplicą; wieże stanowią punkt widokowy; w podziemiach można zobaczyć narzędzia tortur i 
makiety. 
 
-Świecie – zamek krzyżacki z XIV w nad Wisłą i Sanem; został zniszczony przez Szwedów; 
obecnie jest odbudowany tylko w części; z najwyższej krzywej wieżę w Polsce znajduje się 
punkt widokowy; zamek jest miejscem wydarzeń kulturalnych, np. Festiwal Mocnych 
Brzmień. 
 
-Toruń – najstarszy zamek krzyżacki na Ziemi Chełmińskiej; wybudowany w Xiv w; siedziba 
komtura; został zniszczony podczas wojny trzynastoletniej; obecnie pozostały tylko ruiny, 
które można zwiedzać; dobrze zachowana jest wieża ustępowa (gdanisko); budowla znajduje 
się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
 
Dolny Śląsk. 
 
Na Dolnym Śląsku znajduje się 140 km Szlak Zamków Piastowskich. Jego początek i koniec 
stanowią zamki Grodziec i Grodno.  
 
-Bolków – zamek gotycki z I poł. XIII w., niegdyś należący do księcia legnickiego Bolesława 
Łysego; przebudowany w stylu renesansowym; 25 m. wieża jest punktem widokowym; 
obecnie na zamku odbywają się turnieje rycerskie; mieści się tu Oddział Muzeum 
karkonoskiego; dostępny do zwiedzania. 
 
-Chojnik – ruiny zamku z XIV w znajdujące się na wzgórzu Chojnik w Jeleniej Górze – 
Sobieszewie; na uwagę zasługuje fakt, że nikt nigdy go nie zdobył; w 1675 r. został niszczony 
przez pożar, którego przyczyną było uderzenia pioruna; obecnie mieści się tu schronisko 
PTTK; wieża jest punktem widokowym na Karkonosze. 
 
-Cisy – zamek z XIV w.; ruiny średniowiecznej warowni; znajduje się w Książańskim Parku 
Krajobrazowym; pierwotnie stanowił siedzibę rycerzy – rabusiów; przejęty przez księcia 
świdnickiego Bolka II; zniszczony przez Szwedów w czasie wojny trzydziestoletniej. 
 



-Czocha – zamek z XIII w, który posiada wiele tajemnic szczególnie dotyczących II wojny 
światowej; został wybudowany z polecenia króla Czech Wacława I; siedziba rodów rycerskich 
oraz mieszczańskiej rodziny Guetschów;  do atrakcji należy jego nocne zwiedzanie.  
 
-Głogów – zamek Książąt Głogowskich z XIII w.; dawnie siedziba czeskiego króla, jak również 
Jana Olbrachta i Zygmunta Starego; obecna budowla pochodzi z XVII w.; mieści się tu 
Muzeum Archeologiczno-Historyczne.  
 
-Grodziec – przepiękny, malowniczy  zamek z XII w., który jest usytuowany na wzgórzu 
wygasłego wulkanu; posiada ciemne mury kontrastujące z czerwoną dachówką wieżyczek; za 
czasów Fryderyka II zamek został rozbudowany w stylu gotycko-renesansowym; zniszczony 
podczas wojny trzydziestoletniej; obecnie mieści się tu muzeum i hotel; organizowane są 
tutaj turnieje rycerskie. 
 
-Janowice Wielkie – Zamek Bolczów – ruiny zamku księcia Bolka II z II poł. XVI w.; posiada 
elementy naturalnych skalnych ścian; po 1645 r. popadł w ruinę; został odbudowany w XIX 
w.; należy do lasów państwowych. 
 
-Kliczków – jeden z największych zamków na Dolnym Śląsku; z XIII w.; w XVI w. został 
przebudowany w stylu renesansowym; został zniszczony wczasioe wojen napoleońskich; 
odbudowany; obesnie mieści się tu centrum hotelowo-konferencyjne. 
 
-Legnica –Zamek Piastowski, jeden z najstarszych zamków murowanych w Polsce; posiada 
750 lat; cechą charakterystyczną zamku są dwie gotyckie wieże: św. Piotra i św. Jadwigi, oraz 
pozostałości po romańskiej kaplicy; dostępny do zwiedzania. 
 
-Leśnica –zamek książęcy; z przełomu XII i XIII w.; mieszkali w nim m. in.: Bolesław wysoki, 
Henryk brodaty z żoną Jadwigą, Henryk Pobożny, Jan Luksemburski; zniszczony podczas 
wojny trzydziestoletniej; przebudowany w XVIII w. w stylu barokowym; mieści się tu 
Centrum Kultury „Zamek”. 
 
-Międzylesie – znajduje się na rynku w Międzylesiu; zespół zamkowo-pałacowy; 
charakterystyczne budowle tego kompleksu, to: Czarna Wieża z XIV w. (najstarsza część 
zamku), młodsze, barokowe skrzydła oraz krużganki, którymi zamek jest połączony z 
gotycko-barokowym kościołem; w obiekcie mieści się hotel i restauracja. 
 
-Oleśnica –duży zamek w stylu renesansowym; do XIX w. siedziba książąt oleśnickich; cechą 
charakterystyczną budowli są krużganki i wmurowane w ścianę płaskorzeźby, herby i 
popiersia; zamek dostępny do zwiedzania. 
 
-Siedlęcin – Wieża Książęca – zabytek średniowieczny z XIV w. z rozkazu księcia Henryka I 
Jaworskiego; słynna z malowideł ściennych, obrazujących legendę o rycerzy króla Artura; 
należy do Fundacji „Zamek Chudów”; dostępny dla zwiedzających. 
 
-Wałbrzych – Zamek Książ – należy do największych zamków w Polsce; pochodzi z końca XIII 
w.; został wybudowany z rozkazu księcia Bolka I; od XVI w. należał do arystokratycznego 
rodu von Hochberg; wielokrotnie przebudowywany; charakteryzuje się wieloma stylami 



architektonicznymi; jest położony w Książańskim Parku Krajobrazowym; dostępny do 
zwiedzania; w stajniach mieści się Stado Ogierów Książ. 
 
-Wojnowice – gotycko-renesansowy, rycerski „zamek na wodzie” z XV w.; obecnie znajduje 
się tu hotel, restauracja i siedziba Fundacji Kolegium Europy Wschodniej; dostępny do 
zwiedzania; cechą charakterystyczną jest wewnętrzny dziedziniec oraz XIX w. murowany 
most na arkadach. 
 
-Zagórze Śląskie – Zamek Grodno – przepiękny średniowieczny zamek warowny z XIV w.; 
zbudowany w celu ochrony drogi handlowej; zamek górny z wieżą jest wbudowany w skalisty 
szczyt i widać z niego przepiękne widoki na okolicę; poniżej widnieją mury obronne i  
budynki w stylu renesansowym z herbami właścicieli; znajduje się tutaj muzeum, w którym 
można zwiedzać m. in. izbę tortur; loch księżniczki Małgorzaty i sale rycerskie. 
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