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Szanowni Państwo,

jestem pewien, że znają Państwo Dolny Śląsk jako region niezwykły i pełen 
niesamowitych atrakcji, że wiecie o nim dużo i odwiedziliście już wiele tutejszych 
miejsc. Dlatego dziś zapraszam Państwa w podróż inną niż dotychczasowe. 
Zapraszam na wyprawę pełną ciekawostek, czasem legend, lecz najczęściej 
historycznych faktów. Oddaję w Państwa ręce pierwszą część cyklu „Dolnośląskie 
NAJ”. Jest to zbiór pięćdziesięciu ciekawostek o tym niezwykłym regionie. Niech 
zachwycają, zaciekawiają, niech powodują u Państwa zdumienie i podziw, a nade 
wszystko chęć poznania i odwiedzenia Dolnego Śląska osobiście. Mam wielką 
nadzieję, że ten przewodnik stanie się dla Państwa początkiem i punktem wyjścia 
do odkrywania niezwykłości tego regionu. A wówczas przekonacie się, że Dolny 
Śląsk cały jest NAJ, a już NAJ-więcej jest w nim… tajemnic. Być może odkryjecie je 
wszystkie?

Z życzeniami przyjemnego odkrywania
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Czy wiesz, że znane na całym świecie serwisy obiadowe i kawowe, których 
znakiem rozpoznawczym są m.in. niebieskie stempelki, produkowane 
są od XIX wieku w Bolesławcu, zwanym kiedyś „miastem dobrej gliny”, 
a dzisiaj „miastem ceramiki”? Bolesławieckie wyroby podbiły już serca 
milionów użytkowników na całym świecie. Produkty te w całości są 
zdobione ręcznie − przy użyciu pędzla lub stempelków − dzięki czemu 
mamy pewność, że każdy z nich jest na swój sposób wyjątkowy.

UnikaToWa CeRaMika 
BolesŁaWieCka
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Czy wiesz, że najdłuższy wiadukt kolejowy w Polsce znajduje się 
w Bolesławcu? Wiodący przez rzekę Bóbr obiekt zbudowano w latach 
1844-1846. Wiadukt mierzy aż 490 m długości, 8 m szerokości oraz 26 m 
wysokości i – co równie ciekawe – w całości wykonany jest z kamienia. 
Bolesławiecki obiekt jest zarazem jednym z najdłuższych kamiennych 
wiaduktów w całej Europie! Zrewitalizowany w 2009 roku, z efektowną 
iluminacją, stał się jedną z wizytówek tego miasta.

najDŁUŻsZY WiaDUkT 
kolejoWY
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Czy wiesz, że najstarszym w Polsce uzdrowiskiem są dolnośląskie Cieplice? 
Należące do Jeleniej Góry uzdrowisko, które do 1976 roku było odrębnym 
miastem, od wieków przyciąga dbających o zdrowie turystów. Lecznicze 
właściwości tutejszych wód wykorzystywane były już pod koniec XIII wieku, 
a dokładnie od 1281 roku. Od tego czasu kurort cieszy się niesłabnącą 
popularnością. W cieplickich gorących źródłach temperatura wody osiąga do 
90 stopni Celsjusza, są to zarazem najgorętsze źródła w Polsce.

Cieplice
leCZniCZe 

CiePliCe
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Czy wiesz, że Dolny Śląsk wciąż przyciąga poszukiwaczy skarbów? 
Według legend ukryte są tu liczne kosztowności z tzw. „Listy Grund-
manna” (tworzonej w latach 1942-1944), zawierającej zaszyfrowany 
spis 80 miejsc ich zabezpieczenia. Na liście znalazły się kościoły, zam-
ki, podziemia i sztolnie. Listę po wojnie odszyfrowano, a umieszczone 
na niej miejsca zbadano. Nie wszystkie jednak znalezione skarby były 
kompletne. Istnieją także przypuszczenia, że Grundmann sporządził 
jeszcze inny, nieodnaleziony dotąd spis...

skaRBY 
i TajeMniCe
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Czy wiesz, że na Dolnym Śląsku położonych jest piętnaście z dwudziestu 
ośmiu szczytów należących do Korony Gór Polski? Jesteśmy zatem 
regionem, który „poszczycić” się może największą ich liczbą. Dolnośląskie 
wierzchołki należące do Korony, to m.in. Śnieżka, Śnieżnik, Wielka Sowa, 
Szczeliniec Wielki, Jagodna, Wysoka Kopa, Chełmiec czy Ślęża. Korona 
Gór Polski została zatwierdzona w 1997 roku, a jej ogłoszenie nastąpiło 
na specjalnie zwołanym przez redakcję czasopisma „Poznaj swój kraj” 
spotkaniu.

„ZasZCZYTnY”  
RekoRD
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Czy wiesz, że najwięcej miejscowości uzdrowiskowych spośród wszystkich 
regionów Polski znajdziemy na Dolnym Śląsku? Jedenaście z czterdzie-
stu pięciu sklasyfikowanych polskich uzdrowisk położonych jest właśnie 
w naszym województwie. Cieplice, Czerniawa, Długopole, Duszniki, Jedli-
na, Kudowa, Lądek, Polanica, Przerzeczyn, Szczawno, Świeradów – do tych 
zdrojów zaprasza Dolny Śląsk. Warto je zwiedzić, zaczerpnąć leczniczych 
wód i oddać się długim, relaksującym spacerom, bo Dolny Śląsk z pewno-
ścią wyjdzie Ci... na zdrowie!
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DolnY śląsk 
na ZDRoWie!
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Czy wiesz, że XVII-wieczny młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju jest uwa-
żany za najpiękniejszy na świecie? Papiernię wzniesiono w formie dworu, 
elewację ozdobiono rozetami i półrozetami oraz pilastrami. Wewnątrz młyna 
dwa pomieszczenia udekorowano polichromiami z motywami roślinnymi 
i scenami rodzajowymi. Najbardziej tajemnicza scena nawiązuje do biblij-
nej historii kuszenia Józefa przez żonę Putyfara, jest to aluzja do jednego 
z właścicieli młyna, który – podobnie jak biblijny Józef – nie ulegał pokusom. 
Obecnie trwają starania o wpisanie młyna na listę UNESCO.
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PiĘknie jak 
W PaPieRni



Czy wiesz, że Karpacz to zielarska stolica Europy? Tak przynajmniej było 
w przeszłości. Tamtejsze tereny górskie już od XVI w. zasiedlane były przez 
zielarzy zajmujących się leczeniem ludzi. Bogactwo flory Karkonoszy sprzy-
jało ziołolecznictwu, a parających się tą dziedziną ludzi zwano alchemikami 
lub laborantami. To oni sporządzali liczne maści, napary czy mikstury. Do dziś 
krążą legendy, m.in. o niesamowitych właściwościach korzenia mandragory.
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kaRPaCZ 
sToliCą eURoPY 
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Czy wiesz, że umiejscowione na Dolnym Śląsku Góry Stołowe są jedynymi 
w kraju górami o budowie płytowej? Są płaskie i stąd też ich nazwa. Płyty 
z górnokredowych piaskowców ciosowych ułożone są poziomo, dlatego 
często przypominają blaty stołów. To jedno z najciekawiej zbudowanych 
pasm górskich w kraju. Obfituje w niezwykłe formy skalne przypominają-
ce swoimi kształtami postaci ludzi, zwierząt oraz różnorodne przedmioty.
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jeDYne 
Takie GÓRY



Czy wiesz, że na Dolnym Śląsku każdy może się poczuć iście po kró-
lewsku? Największa w kraju liczba zamków i pałaców rozlokowana jest 
właśnie tutaj. Mamy odrestaurowane rezydencje, nowoczesne ośrodki SPA 
i luksusowe hotele, ale także wiele ruin, które lata świetności mają już za 
sobą. Wszystko zależy od tego, czego w danej chwili szukacie − odpoczyn-
ku czy nierozwiązanych zagadek, luksusu czy tajemnicy. Jedno jest pewne 
− znajdziecie to w dolnośląskich zamkach i pałacach. 
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ReGion PaŁaCÓW,
ReGion TajeMniC
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Czy wiesz, że najzimniejsze miejsce w Polsce jest na Dolnym Śląsku? Znaj-
duje się na Łące Izerskiej, zwanej Halą Izerską. Wprawdzie pomiary prowa-
dzone są dopiero od roku 1995, ale już 29 grudnia 1996 roku zanotowano 
tu -36,6 °C. Można powiedzieć, że na Hali Izerskiej klimatyczne lato nie gości 
nigdy, bowiem nie odnotowano tutaj średniej dobowej temperatury powy-
żej 15 °C. Co więcej, na Hali nie ma również miesiąca bez temperatury ujem-
nej! Także w lipcu i sierpniu nad ranem często spada ona nawet do -5 °C. 
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Dolnośląska 
sYBeRia



PieRWsZe ZaPisane 
Polskie ZDanie

Czy wiesz, że najstarsze zdanie w języku polskim zapisane jest (najpraw-
dopodobniej w 1268 roku) w Księdze henrykowskiej? Znajduje się ona 
w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Słynne „Day, 
ut ia pobrusa, a ti poziwai” tłumaczone jest jako „Daj, niech ja pomielę (po-
kręcę żarna), a ty odpoczywaj”. Sama księga napisana jest po łacinie i za-
częła powstawać po najeździe mongolskim (1241 r.), kiedy to obawiano 
się o byt i dobra klasztoru cystersów w Henrykowie. W 2015 roku została 
wpisana na listę UNESCO „Pamięć Świata”.
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najWYŻej 
PoCiąGieM

Czy wiesz, że najwyżej położoną stacją kolejową w Polsce jest przystanek 
Szklarska Poręba-Jakuszyce? Leży na wysokości 886 m n.p.m., zaś dzięki 
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego w 2010 roku 
przywrócono tu (wstrzymany w roku 1948) ruch pociągów pasażerskich. 
Z tego połączenia chętnie korzystają wielbiciele narciarstwa biegowego. 
Doskonale przygotowane trasy i śnieg, utrzymujący się tutaj od listopada 
do maja, sprawiają, że Polana Jakuszycka stała się ulubionym miejscem 
fanów białego szaleństwa.
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kaRkonoskie koRZenie 
GanDalFa

Czy wiesz, że postać legendarnego Gandalfa z  „Władcy Pierścieni” J.R.R. Tol-
kiena jest wzorowana na karkonoskim Duchu Gór? Tolkiena zainspirował 
zakup widokówek z kopiami różnych obrazów. Wśród nich znajdowała się 
pocztówka przedstawiająca starca z długą, siwą brodą. Była to reproduk-
cja obrazu J. Madlenera „Der Berggeist” („Duch Gór”). Na papierze, w który 
była zapakowana, John Ronald Reuel Tolkien napisał „Origin of Gandalf” 
(„Pierwowzór Gandalfa”).
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jaskinia 
nieDŹWieDZia

Czy wiesz, że nazwa Jaskini Niedźwiedziej pochodzi od znalezionych 
w niej szczątków i kości zwierząt, przede wszystkim niedźwiedzia jaski-
niowego? Jest jedną z najpopularniejszych i najpiękniejszych w Polsce 
jaskiń, a przy tym plasuje się wśród tych najdłuższych i najgłębszych 
w kraju. Jest ona rozwinięta horyzontalnie aż na trzech poziomach. 
Uwaga! Ta turystyczna atrakcja jest tak popularna (i warta zobaczenia!), że 
tylko wcześniejsza rezerwacja biletu zagwarantuje wstęp.
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Czy wiesz, że w małej miejscowości Kletno, na północnym stoku Żmijowca 
(Masyw Śnieżnika), znajduje się czynna w latach 1948-1953 kopalnia ura-
nu? Nie każdy również wie, że kopalnia ta wykorzystywała sztolnie, które 
powstały już w średniowieczu! W tamtych czasach wydobywano tutaj że-
lazo, srebro i miedź. W latach swojej działalności kopalnia uranu w Kletnie 
obejmowała 20 sztolni i 3 szyby, zaś całkowita suma długości wszystkich 
wyrobisk górniczych wynosiła aż 37 kilometrów.

16

koPalnia 
URanU
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Czy wiesz, że istniejące pod kłodzką starówką podziemia są efektem 
pracy mieszczan, którzy od XIII w. stale powiększali swoje piwnice? 
Początkowo służyły one za magazyny i zarazem skrytki dla towarów oraz... 
sławnego kłodzkiego piwa. Z czasem zbiory i zapasy zgromadzone w piw-
nicach stanowiły o wartości domostw i były symbolem zamożności. Jakość 
i sława kłodzkich piwnic wynikała przede wszystkim z tego, iż były one prze-
ważnie wykute w litych skałach, co zapewniało im niską i stałą temperaturę.
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Co kRYją 
kŁoDZkie PiWniCe?



o jeZioRkaCH 
W koloRkaCH

Czy wiesz, że w Rudawskim Parku Krajobrazowym, na terenie wsi Wie-
ściszowice (gmina Marciszów, powiat kamiennogórski) leżą trzy jeziorka: 
żółte, purpurowe, błękitne oraz napełniający się okresowo tzw. Zielony 
Stawek? W XVIII wieku ówcześni mieszkańcy w tym rejonie rozpoczęli wy-
dobycie łupków pirytonośnych. Z czasem powstała, i funkcjonowała do 
początków XX wieku, kopalnia pirytu. To właśnie po jej zamknięciu woda, 
wypełniając wyrobiska, utworzyła jednocześnie piękne jeziorka.
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kaPliCa 
CZasZek

Czy wiesz, że znajdująca się w Czermnej Kaplica Czaszek jest jedynym 
takim obiektem w Polsce? Ściany, sufit, a także ołtarz niewielkiej baroko-
wej budowli wyłożone są czaszkami i piszczelami. Wybudowana w 1776 
roku przez księdza Wacława Tomaszka kaplica składa się (w samej tylko 
części naziemnej) z około 3 tysięcy czaszek i kości ludzkich. Są to szczątki 
ofiar wojen śląskich oraz chorób zakaźnych XVIII wieku. Miejsce to nazy-
wane jest także Sanktuarium Milczenia i Zadumy nad Życiem i Śmiercią.
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Czy wiesz, że najstarsza zapora wodna w Polsce znajduje się na rze-
ce Kwisie w miejscowości Leśna? Budowana w latach 1901-1905 przez 
robotników pochodzących w większości z Cesarstwa Austro-Węgierskiego 
i Włoch zapora mierzy 45 metrów wysokości i 130 metrów długości. Spię-
trza ona wody Kwisy, tworząc Jezioro Leśniańskie. W latach 1905-1907 
u podnóża tamy wzniesiono elektrownię wodną. Jest to dziś najstarsza 
zawodowa elektrownia wodna w Polsce.

20

najsTaRsZa 
ZaPoRa WoDna
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Czy wiesz, że najdłuższy wybity w litej skale tunel kolejowy w Polsce leży 
na Dolnym Śląsku? To tunel pod górą Mały Wołowiec. Ma on długość 1603 
metrów i leży między stacjami Wałbrzych Główny i Jedlina-Zdrój. Tunel 
wydrążono w latach 1907-1912. Jednocześnie Dolny Śląsk jest regionem 
o największej liczbie tuneli kolejowych. Czynnych oraz wyłączonych z ru-
chu kolejowego jest w regionie w sumie siedemnaście tuneli. Zatem kolej... 
na Dolny Śląsk!

21

sTaRe i noWe 
TUnele kolejoWe



lUBiąŻ – klasZToR 
WielU RekoRDÓW

Czy wiesz, że największym opactwem pocysterskim na świecie jest klasztor 
w Lubiążu? Ale to nie wszystko! To właśnie tutaj wznosi się najdłuższa fasada 
barokowa w Europie. Jej długość wynosi 223 metry i, co równie ciekawe, 
posiada ona ponad 600 okien. Obliczono także, że powierzchnia dachów 
zajmuje tu około 2,5 hektara. Opactwo pocysterskie w Lubiążu jest zarazem 
największym zespołem klasztornym w naszym kraju i drugim co do wielko-
ści kompleksem sakralnym w Europie, po hiszpańskim El Escorial. 
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MieDŹ 
CZY nie MieĆ? ;) 

Czy wiesz, że największe złoża miedzi w Polsce znajdują się w Lubinie 
i Polkowicach? Badający po wojnie ten teren prof. Józef Zwierzycki wy-
snuł przypuszczenia o możliwym występowaniu miedzi. Do swoich badań 
przekonał innego naukowca – Jana Wyżykowskiego. W marcu 1957 roku 
w otworze w pobliżu Sieroszowic wiertnicy napotkali miedzionośne mar-
gle, zaś w sierpniu tego samego roku naukowcy dotarli do miedzionośne-
go pokładu. Obecnie całe złoża szacuje się na ok. 48 mln ton miedzi.
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PieRniki sTaRsZe 
niŻ ToRUŃskie

Czy wiesz, że pierwszym miejscem na dzisiejszych ziemiach polskich, 
w którym wyrabiano pierniki była dolnośląska Świdnica? Najstarsze 
źródła pisane, traktujące o wypieku pierników, pochodzą właśnie ze 
Świdnicy z 1293 roku! Mówią one o „piperatas tortas facientes”, czyli 
wytwórcach pieprznych ciasteczek. Pieprznym ciasteczkiem jest wła-
śnie piernik, albowiem w jego skład oprócz mąki, miodu i masła wcho-
dzi właśnie pieprz i inne przyprawy korzenne. Pierwsze wzmianki 
o piernikach z Torunia pochodzą natomiast z około 1380 roku.

24



www.dolnyslask.travel

Raj RYBnY,
Raj PTasi

Czy wiesz, że największy w Europie kompleks stawów rybnych to znaj-
dujące się na Dolnym Śląsku Stawy Milickie? Znajduje się tam ponad 
300 zbiorników, z których największe rozmiarami nie ustępują jezio-
rom. Ich powierzchnia wynosi siedem i pół tysiąca hektarów lustra 
wody. To niekwestionowane królestwo karpia. Gospodarka rybna  
prowadzona jest tutaj już od ponad ośmiu wieków. Rezerwat jest  
jednocześnie największym w Polsce ptasim rajem. Naliczono tutaj  
około 300 gatunków ptaków.
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Czy wiesz, że największa kolekcja liliowców w Europie znajduje się na 
Dolnym Śląsku? Tutaj także znajdziemy najbogatszą w Polsce kolekcję 
różaneczników i azalii! Arboretum Wojsławice w Niemczy − Ogród Bota-
niczny Uniwersytetu Wrocławskiego to miejsce, które od kwietnia do listo-
pada powinien odwiedzić każdy wielbiciel przyrody. Cały ogród zajmuje 
powierzchnię 62 hektarów, a łączna liczba różnych gatunków i odmian 
roślin tu występujących przekracza 14 000.

26

oGRÓD 
MaRZeŃ
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Czy wiesz, że w Bazylice św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy znaj-
duje się jedna z ostatnich w Europie bibliotek łańcuchowych? Cenne po-
zycje zabezpieczone są tutaj łańcuchami (do dziś zachowały się one przy 
52 woluminach). Łańcuchy chroniły dzieła przed kradzieżą. Najbardziej 
wartościowym publikacjom przypinano grubszy i mocniejszy łańcuch (miał 
on długość ok. 60 cm), tym o nieco mniejszej wartości – cieńszy. Książkę 
z łańcucha mógł odpiąć tylko bibliotekarz.
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Znane 
neki

Czy wiesz, że góra Ostrzyca, Wilcza Góra oraz Grodziec na Pogórzu Kaczaw-
skim są najbardziej znanymi nekami wulkanicznymi w Polsce? Czym jest 
nek? To fragment komina dawnego wulkanu zbudowany z zastygłej lawy 
(w tym wypadku z bazaltów). Takie formy są zwykle stromymi wzniesienia-
mi. Wulkaniczne neki zachowały się do dzisiaj dlatego, że budują je skały 
o wyjątkowej odporności na erozję. Warto odwiedzić to miejsce zwłaszcza, 
że Ostrzyca zwana jest potocznie „Śląską Fudżi-jamą”.
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kolej 
ZĘBaTa

Czy wiesz, że na Przełęczy Srebrnej znajdowała się jedyna kolej zębata 
na terenie obecnej Polski? Ostatecznie ze względów finansowych zlikwi-
dowano ją w 1932 roku. Tor posiadał w środku trzecią szynę – zębatą, 
a parowozy posiadały trzecie koło (zębate) i wpychały składy na stację 
na Przełęczy Srebrnej. Tam następowała zmiana czoła pociągu, tak aby 
parowóz zawsze był z jego dołu i zabezpieczał skład przed rozerwaniem 
i niekontrolowaną ucieczką wagonów w dół.
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Czy wiesz, że na Dolnym Śląsku występuje jedyne w Polsce zrównanie 
terenu w najwyższych partiach gór? Jest to Równia pod Śnieżką i są to relik-
ty dawnej równiny, która rozciągała się w miejscu tych gór przed ich wypię-
trzeniem. Równina położona jest na wysokości od 1400 do 1446 m n.p.m. 
i zajmuje powierzchnię ok. 9 km². Większą jej część zajmują torfowiska 
z kosodrzewiną – jedne z największych w górach Europy Środkowej. Jest 
to teren parku narodowego, dlatego należy poruszać się tylko po wyzna-
czonych szlakach.
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Czy wiesz, że Organy Wielisławskie wyglądają jak prawdziwe organy? 
To pozostałość po nieczynnym kamieniołomie, który odsłonił unikatowe 
formy ryolitów sprzed ok. 270 mln lat. Powstały one w efekcie działalności 
wulkanicznej, gdy zastygająca magma krzepła blisko powierzchni terenu, 
tworząc spektakularne spękania (cios termiczny). W północnej części od-
słonięcia słupy zorientowane są pionowo, przypominając wyglądem pisz-
czałki organów. Zjawisko to jest stosunkowo rzadkie w tego typu skałach, 
co tylko dodaje unikatowości Organom Wielisławskim.
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skaŁY 
jak oRGanY



Czy wiesz, że górująca nad Przełęczą Srebrną twierdza w Srebrnej Górze 
jest największą niezdobytą twierdzą górską Europy? Zbudowana w la-
tach 1765-1777 z polecenia króla Prus − Fryderyka II Wielkiego, należała 
do najnowocześniejszych fortyfikacji tamtych czasów i z powodzeniem 
oparła się wojskom Napoleona na początku XIX wieku. Później straci-
ła charakter militarny: przez dekadę istniał tu poligon, a na przełomie 
XIX i XX wieku stała się atrakcją turystyczną. W czasie II wojny istniał w niej 
obóz jeniecki.
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Czy wiesz, że przy Wodospadzie Kamieńczyka w Szklarskiej Porębie krę-
cono sceny do filmu „Opowieści z Narnii: Książę Kaspian”? Sam wodospad 
jest najwyższym w polskich Sudetach i składa się z 3 kaskad o łącznej wy-
sokości 27 m. Pod środkową kaskadą wodospadu znajduje się niewielka 
jaskinia „Złota Jama”, częściowo wykuta przez Walończyków, którzy wydo-
bywali z niej ametysty. Przy wodospadzie można odpocząć w schronisku 
„Kamieńczyk”, pierwszym prywatnym schronisku górskim i jednocześnie 
świetnej bazie wypadowej w wyższe partie Karkonoszy.
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kaMieŃCZYk 
jak Z FilMU



Czy wiesz, że jedynym miejscem w Polsce, gdzie występują chryzoprazy 
są Szklary, nieopodal Ząbkowic Śląskich? Tylko tutaj znajdziemy wysoko 
cenione kamienie jubilerskie: zielone chryzoprazy (dolnośląskie zielo-
ne złoto), mlecznobiałe opale i czerwone karneole. Lubował się w nich 
ogromnie król Prus Fryderyk II Wielki. W latach 1890-1993 istniała tu kopal-
nia rud niklu i chryzoprazu, a dziś funkcjonuje w tym miejscu Podziemna 
Trasa Edukacyjna Kopalni Niklu, Chryzoprazu i Opalu. Znajdziemy tu skle-
pienie, na którym w jednym miejscu skupionych jest aż 81 minerałów!
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Czy wiesz, że Szwajcarka to jedyne w całości drewniane schronisko w Sude-
tach, które zachowało swój pierwotny kształt i wygląd? Jest także najstar-
szym tego typu obiektem w Polsce! Nazwę swą Szwajcarka otrzymała na 
cześć małżonki pierwszego właściciela Wilhelma von Hohenzollerna. Budy-
nek początkowo pełnił funkcję domku myśliwskiego i okazyjnego gabinetu 
swego właściciela. Dopiero później, gdy trasa prowadząca na Krzyżną Górę 
stała się bardzo popularna, Szwajcarka zaczęła pełnić funkcję gościńca tury-
stycznego. Dziś działa w niej schronisko PTTK.
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DReWniana 
sZWajCaRka



Czy wiesz, że góra Ślęża (718 m n.p.m.), zwana też „Śląskim Olimpem”, 
była w dawnych wiekach miejscem pogańskiego kultu religijnego miej-
scowych plemion słowiańskich? Tak pisał o niej w początkach XI wieku 
niemiecki kronikarz biskup Thietmar: „Owa góra wielkiej doznawała czci 
u wszystkich mieszkańców z powodu swego ogromu oraz przeznaczenia, 
jako że odprawiano na niej przeklęte, pogańskie obrzędy”.
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Czy wiesz, że znajdująca się na Śnieżce kaplica św. Wawrzyńca jest najwyżej 
położoną budowlą barokową w Polsce? Zbudowano ją na planie rotundy 
o średnicy 7 m w latach 1665-1681 z inicjatywy hrabiego Krzysztofa Schaf-
fgotscha, przedstawiciela jednego z najpotężniejszych rodów na Śląsku. 
W dniu św. Wawrzyńca (10 VIII), gdy przypada święto przewodników 
sudeckich, odbywa się tu dla nich msza po polsku, czesku i niemiecku.
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skaRB 
śReDZki

Czy wiesz, że jedno z najcenniejszych znalezisk w XX-wiecznej Europie 
znajduje się na Dolnym Śląsku? To Skarb Średzki – kolekcja kilku tysięcy 
średniowiecznych monet i klejnotów monarchów czeskich, które odnale-
ziono w latach 1985 i 1988 w Środzie Śląskiej. Wśród zabytków złotniczych 
największe wrażenie robi korona kobieca z początku XIV wieku, a także 
pierścienie, zawieszki czy XIII-wieczna zapona z kameą, która zapewne słu-
żyła do spinania ceremonialnych szat koronacyjnych.
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kośCioŁY 
PokojU

Czy wiesz, że tylko na Dolnym Śląsku wzniesiono Kościoły Pokoju? To 
trzy drewniane świątynie protestanckie powstałe w wyniku zawarcia 
pokoju po krwawej wojnie 30-letniej między katolikami i protestantami 
w XVII wieku. Wzniesione mogły być jedynie poza murami miasta, bez wież 
i dzwonnicy, tylko z drewna, piasku, słomy i gliny. Do dziś zachowały się 
dwa Kościoły Pokoju − w Jaworze i Świdnicy. Oba są wpisane na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO.
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TajeMniCZY 
koMPleks Riese 

Czy wiesz, że największa tajemnica II wojny światowej znajduje się na Dol-
nym Śląsku? To stworzony przez nazistów Kompleks Riese. Obejmuje on 
kilometry podziemnych korytarzy, ogromne hale, a także konstrukcje na-
ziemne. Przyjmuje się, że gdyby Niemcom udało się dokończyć projekt, 
to w Górach Sowich i Zamku Książ schronienie znalazłyby tysiące osób na 
czele z przywódcami III Rzeszy. 
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MosTY, 
kTÓRe ŁąCZą

Czy wiesz, że Wrocław może się poszczycić największą ilością mostów 
w Polsce? Położona na wyspach odrzańskich, nad Odrą, Oławą, Widawą, 
Bystrzycą i Ślęzą, stolica Dolnego Śląska określana jest mianem Wene-
cji Północy. Spośród ponad 100 wrocławskich mostów najsłynniejszym 
i najbardziej rozpoznawalnym jest zbudowany w 1910 roku wiszący Most 
Grunwaldzki, zwany wcześniej Cesarskim.
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MaGiCZnY śWiaT 
W MiniaTURZe

Czy wiesz, że największą makietę kolejową w Polsce można obejrzeć na 
Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu? Kolejkowo zaprasza całe rodziny 
i zabiera je w podróż przez miniaturowy świat pociągów, samochodów 
i codziennego życia Dolnoślązaków. Zobaczymy tu jednocześnie perełki 
regionu, między innymi Dworzec Świebodzki, kamienice wrocławskiego 
rynku, Karkonoskie Tajemnice w Karpaczu, obserwatorium na Śnieżce oraz 
Schronisko Szwajcarka. 
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najsTaRsZe, 
najlePsZe!

Czy wiesz, że wrocławski ogród zoologiczny jest najstarszą tego typu 
placówką w Polsce? Otwarty dla zwiedzających 10 lipca 1865 roku po-
siada najbogatszą kolekcję zwierząt w kraju i jedną z bogatszych kolekcji 
gadów i płazów w Europie. W ZOO mieszka obecnie około 12000 osobni-
ków reprezentujących ponad 1100 gatunków. Największą atrakcją ZOO jest 
obejmujące prawie 1,5 hektara Afrykarium − pierwsze w Polsce oceanarium 
i jedyne na świecie prezentujące faunę jednego kontynentu.
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sTRaŻnik 
PoWoDZi

Czy wiesz, że XVIII-wieczny pomnik św. Jana Nepomucena na wrocław-
skim Ostrowie Tumskim jest prawdopodobnie największym pomnikiem 
tego świętego na świecie? Św. Jan Nepomucen ma chronić przed powo-
dzią więc nie dziwi jego podobizna we Wrocławiu, który niejednokrot-
nie był nawiedzany przez powodzie. Wśród nich należy wymienić wielką 
powódź w 1903 roku czy prawie wiek później – w 1997 roku. Podczas tej 
drugiej wrocławianie bohatersko obronili najstarszą część miasta przed 
wielką wodą.
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W DoTYkU 
GoTYkU

Czy wiesz, że zamek w Bolkowie oparł się wielu oblężeniom? Ogromną po-
mocą służyła w tym wieża w kształcie klina. Dzięki niej nieprzyjacielskie 
pociski ześlizgiwały się po murze, nie wyrządzając warowni poważniej-
szych szkód. Budowla jako muzeum utrzymana jest w postaci częściowej 
ruiny i zwiedzający mają wrażenie, że czas w tym miejscu się zatrzymał. 
W odremontowanym Domu Niewiast prezentowana jest wystawa poświę-
cona historii zamku. Warownia stanowi też świetną oprawę dla koncertów 
gotyckiego rocka – regularnie gości ona uczestników festiwalu „Castle Party”.
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Czy wiesz, że na zamku Chojnik straszą zjawy? Do dziś podobno można 
zobaczyć ducha jednego z rycerzy, który konno objeżdża zamkowe mury 
w księżycowe noce. To za sprawą księżniczki Kunegundy, która miała 
kaprys, aby kandydat na męża objechał warownię. Kolejni śmiałkowie 
kończyli swój żywot, lecąc w przepaść wśród głazów Piekielnej Doliny. 
W końcu jednemu rycerzowi udało się spełnić zadanie, lecz on odrzucił 
jej starania i odjechał. Poniżona panna rzuciła się w przepaść z murów, 
z których spadali poprzedni adoratorzy.
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DUCHY 
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Czy wiesz, że leżący nad Jeziorem Leśniańskim Zamek Czocha kryje 
w sobie wiele tajemnych przejść? Na przykład Komnata Portretowa 
posiada aż trzy ukryte przejścia niewidoczne dla oczu turystów. Wystarczy 
w odpowiednim miejscu pchnąć zamaskowane drzwi, aby przejść niepo-
strzeżenie do najdłuższego tajnego przejścia, pomieszczeń hotelowych 
i komnat prywatnych ostatniego właściciela zamku. Obiekt jest także miej-
scem pełnym tajemniczych legend, które z pasją opowiadają oprowadza-
jący po nim przewodnicy.
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TajeMniCZe koMnaTY 
ZaMkU CZoCHa



GRoDZieC 
Dla TURYsTÓW

Czy wiesz, że pierwszym w Europie zabytkiem przystosowanym do celów tu-
rystycznych był Zamek Grodziec? Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z poło-
wy XII wieku. Obiekt był wielokrotnie przebudowywany, ale podczas wojny 
30-letniej w 1633 roku uległ prawie całkowitemu zniszczeniu. W 1800 roku 
zamek przejął hrabia Hans Heinrich VI von Hochberg z Książa. Za jego pano-
wania sale zapełniono pamiątkami i udostępniono turystom do zwiedzania.

48



www.dolnyslask.travel

Co kRYją ksiąŻaŃskie 
PoDZieMia?

Czy wiesz, że pod Zamkiem Książ władze hitlerowskie stworzyły sieć 
tuneli, które według niektórych teorii miały służyć jako kwatery wojskowe, 
schrony oraz miejsce badań nad tajną bronią III Rzeszy? Według licznych 
hipotez prawdopodobnie w zamaskowanych korytarzach ukryte zostały cen-
ne depozyty zamkowe i muzealne, które zaginęły w wojennej zawierusze 
i które ciągle czekają na swoje odkrycie...
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jeDYnY PoDZieMnY 
WoDosPaD

Czy wiesz, że jedyny w Polsce wodospad podziemny znajduje się 
w Kopalni Złota w Złotym Stoku? Ten niesamowity widok możemy zo-
baczyć podczas zwiedzania sztolni „Czarnej”. Spadająca z hukiem woda 
rozpryskuje się o skały, zachlapując wszystkich wokół, a gra świateł 
i echo potęgują doznania estetyczne, pobudzając nasze zmysły. 
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