
portalem i balkonem. We wnętrzu zachowały się m.in. 
stiukowe sklepienia i boazerie. Wokół pałacu rozciąga się 
romantyczne założenie parkowe. Po II wojnie światowej 
w pałacu mieściły się różne placówki. W ostatnich latach 
obiekt przeszedł w ręce prywatne, a nowi właściciele 
przywrócili mu dawny blask.

W pobliżu pałacu, na niewysokim, zalesionym wzgórzu 
znajduje się wieża widokowa. Kamienna budowla 
o wysokości 10 metrów została oddana do użytku 
w 2019 roku.

Kościół pw. św. Augustyna w Ciechanowicach 
wzmiankowany jest w 1335 roku. W kolejnych stule-
ciach świątynię przebudowano przy wykorzystaniu 
starszych elementów. Obecna świątynia łączy w sobie 
elementy późnego gotyku i renesansu. We wnętrzu na 
uwagę zasługuje m.in. manierystyczny ołtarz główny 
z 1600 roku oraz kamienna chrzcielnica z XVII wieku. 
W murze kościoła oraz we wnętrzu zachowały się liczne 
płyty nagrobne.

Płyta nagrobna grafa F. Moltke – powyżej pałacu 
w Ciechanowicach, przy drodze na Miedziankę, znajduje 
się płyta nagrobna  Fryderyka Grafa von Moltke (1789-
1813). Jak dowiadujemy się z napisu umieszczonego na 
tablicy był on kapitanem w pruskiej armii i adiutantem 
feldmarszałka Gebharda von Blüchera. Zginął tragicznie 

MARCISZÓW
Długa wieś, siedziba gminy, położona w dolinie Bobru, 
w Kotlinie Marciszowskiej, w sąsiedztwie Rudaw Jano-
wickich i Gór Lisich, między Ciechanowicami a Kamienną 
Górą. W dokumentach pisanych występuje w 1300 roku 
jako Villa Martini. Początkowo była to mała osada poło-
żona przy szlaku handlowym pomiędzy Bolkowem a Ka-
mienną Górą. W XV wieku wieś należała do słynnego rodu 
von Ziedlitzów. W XVIII wieku istniał tu dwór, mieszkańcy 
trudnili się przede wszystkim tkactwem chałupniczym. 
Wiek XIX przyniósł rozwój wsi i wzrost zamożności miesz-
kańców. Wzrastała liczba rzemieślników, wybudowano 
szkołę, istniały dwa kościoły: katolicki i ewangelicki, 
uruchomiono przędzalnię bawełny napędzaną maszyną 
parową, w której zatrudniono ponad 200 osób. W 1867 
roku uruchomiono połączenie kolejowe, a wieś stała się 
ważnym węzłem kolejowym.

Kościół pw. św. Katarzyny to jednonawowa gotycka 
świątynia wzniesiona w XIV wieku. W późniejszym okre-
sie wielokrotnie przebudowywana. Kościół jest orien-
towany, założony na planie prostokąta z wydzielonym 
prezbiterium. Na uwagę zasługuje kwadratowa wieża 
z drewnianą nadbudówką. We wnętrzu częściowo za-
chowane elementy z okresu fundacji. Na elewacji zespół 
kamiennych płyt nagrobnych rodu von Zedlitz.

Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP ufundował 
w 1842 roku hrabia von Hochberg z Książa dla ewange-
lickiej społeczności Marciszowa. Jest to skromna budow-
la założona na planie prostokąta z kwadratową wieżą. 
Obecnie jest to kościół parafialny.

Zabytkowy dworzec w Marciszowie – Marciszów 
otrzymał połączenie kolejowe w 1867 roku wraz z roz-
budową Śląskiej Kolei Górskiej (niem. Schlesische Ge-

leciach dochodziło do częstych zmian właścicieli wsi. 
W 1608 roku tutejsze dobra nabył hrabia Konrad von 
Hohberg z Książa. Wieś nigdy nie odgrywała większej roli 
będąc małą osadą wiejską. Ciekawostką jest fakt, że na 
pocz. XX wieku utworzono tutaj małe letnisko, które po 
II wojnie światowej zlikwidowano. Pod koniec XIX wieku, 
w górnej części wsi, wybudowano dworzec kolejowy, na 
nowo powstałej linii (Marciszów – Strzegom).

Kościół filialny Wniebowstąpienia Pańskiego 
wzmiankowano już w 1371 roku. W okresie reformacji 
wybudowano nową świątynię, którą w kolejnych latach 
wielokrotnie przebudowano. W 1645 roku kościół wrócił 
w ręce katolików. Jednonawowa świątynia założona jest 
na planie prostokąta, z przylegającym prezbiterium na-
krytym sklepieniem krzyżowo żebrowym. Czworoboczna 
wieża zwieńczona jest cebulastym hełmem. We wnętrzu 
zachował się barokowy ołtarz główny i ambona.

NAGÓRNIK 
Niewielka wieś w gminie Marciszów, położona w dolinie 
potoku Ochodnik w Górach Wał-brzyskich. Wzmiankowa-
na w dokumentach z 1308 roku. Poniżej Nagórnika po-
między szczytami Truskolas (612 m) i Młynarka (589 m) 
potok Ochodnik płynie głęboką i zalesioną doliną. 

Powyżej wsi, przy czarnym szlaku turystycznym znaj-
duje się urokliwa, współczesna Kapliczka  Maryjna 
ze studnią.

PASTEWNIK 
Wieś w gminie Marciszów, położona w Górach Kaczaw-
skich, w dolinie potoku – lewego dopływu Świdnej. 
Wzmiankowana w dokumentach z 1203 roku. 

SĘDZISŁAW
Wieś w gminie Marciszów, położona w Obniżeniu Lesku. 
Zabudowania położone są w dolinie potoku Zimna Woda, 
a także wzdłuż prawego brzegu Lesku aż do ujścia rzeki 
do Bobru. Dokładnie nie wiadomo kiedy powstała wieś. 
Sędzisław do czasu sekularyzacji dóbr kościelnych w 1810 
roku należał do klasztoru krzeszowskiego. W początku XIX 
wieku istniał tu folwark, młyn wodny, tartak, w pobliskich 
stawach hodowano ryby.  Mieszkańcy trudnili się upra-
wą ziemi i hodowlą, a także tkactwem chałupniczym. 
W drugiej połowie XIX wieku po poprowadzeniu linii 
kolejowych z Wałbrzycha do Jeleniej Góry (1867) oraz 
do Trutnova przez Kamienną Górę i Lubawkę (1869) 
Sędzisław stał się istotnym węzłem kolejowym. 

We wsi znajduje się zabytkowy dwór (obecnie szkoła) 
z początku XIX wieku. Poniżej współczesna kaplica św. 
Maksymiliana Kolbe, na południowy-wschód od niej 
pomnik upamiętniający 100-lecie Bitwy pod Lip-
skiem  (1813 rok). 

ŚWIDNIK
Wieś w gminie Marciszów, położona w Górach Ka-
czawskich, nad potokiem Świdna. Pierwsze wzmianki 
pochodzą z 1311 roku. W XVI-XVIII wieku wydobywano 
rudy ołowiu i miedzi. 

W Świdniku znajdują się dwa kościoły. Kościół św. Mi-
kołaja z XV wieku (wybudowany w miejscu starszego), 

sze jest leżące na wysokości 560 m n.p.m. Purpurowe 
Jeziorko, które powstało po zalaniu wyrobiska „Nadzie-
ja”, gdzie pozyskiwano łupek pirytonośny. Zabarwienie 
wody jest wynikiem rozpuszczonych związków żelaza, 
którego intensywność koloru zależy od zawartych w niej 
związków chemicznych. Jeżeli przez dłuższy czas nie było 
opadów, wówczas kolor purpury jest bardziej intensywny.
Łupek pirytonośny pozyskiwano tutaj zarówno metodą 
głębinową, jak i poprzez drążenie sztolni. Następnie 
materiał kruszono i ręcznie oddzielano na stołach płucz-
kowych. Wyselekcjonowana w ten sposób ruda trafiał do 
zakładu przetwórczego (tzw. witriolejnia), w którym 
produkowano m.in. kwas siarkowy.

Drugie wyrobisko powstało w 1793 roku 800 metrów od 
kopalni Nadzieja. Znajduje się tutaj Błękitne Jeziorko, 
którego barwa najprawdopodobniej pochodzi od znaj-
dujących się w dnie związków miedzi. W odróżnieniu 
od Purpurowego Jeziorka woda jest tutaj krystalicznie 
czysta, a na dnie widać szatę roślinną.

Oprócz wymienionych jeziorek możemy tutaj odnaleźć 
dwa mniejsze oczka wodne. Zaraz po wejściu na teren 
Kolorowych Jeziorek, po prawej stronie, w dawnym wy-
robisku znajduje się „najmłodszy” Żółty Stawek. Jego 
kolor jest oczywiście związany z pirytem, który zalega 
w podłożu i ścianach wyrobiska. Najwyżej położony jest 
Zielony Stawek, który mieści się w charakterystycz-
nym zagłębieniu dawnego wyrobiska „Gustaw”. Jest to 
najmniejszy zbiornik, którego napełnienie zależy od 
warunków pogodowych.

Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa to dawna świątynia ewangelicka z 1859 roku. 
Skromna budowla założona została na planie prostokąta 
z przylegającą od wschodu wieżą nakrytą spiczastym 
hełmem. Wewnątrz zachowało się neogotyckie wy-
posażenie. W pobliżu cmentarna kaplica z 1559 roku. 
Początkowo służyła ona lokalnym ewangelikom, jednak 
gdy powstała nowa świątynia, kaplicę przejęli katolicy. 
W murze cmentarnym zachowały się epitafia z XVIII 
i XIX wieku.

Wielka Kopa (871 m n.p.m.) to najwyższy szczyt we 
wschodniej części Rudaw Janowickich, ograniczony od 
zachodu doliną Rędzińskiego Potoku i Żywicy, Bystrka 
od wschodu, Mienicy od północy. Na zboczu północnym 

w nurtach rzeki Łaby wioząc wiadomość o zwycięskiej 
bitwie nad Kaczawą. Powyżej cylindryczna wieża wi-
dokowa.

DOMANÓW
Domanów położony jest na granicy Sudetów Zachod-
nich (Góry Kaczawskie) i Sudetów Środkowych  (Góry 
Wałbrzyskie) nad Nysą Szaloną, która swoje źródła 
ma powyżej wsi, na zboczu góry Pustelnik. Pierwsze 
informacje o osadzie pochodzą z XIV wieku, kiedy to 
wzmiankowany jest tutejszy kościół. W kolejnych stu-

birgsbahn). W kolejnych latach stację zmodernizowano 
uruchomiając linie do Złotoryi, Strzegomia oraz do 
Kamiennej Góry. Obecnie dawną świetność marciszow-
skiego węzła kolejowego przypomina okazały budynek 
dworca kolejowego z końca XIX wieku oraz rozbudowana 
sieć torów z trzema peronami, połączonymi podziemnym 
przejściem.

Na wschód od Marciszowa rozciąga się zalesiony ma-
syw Krąglaka (692 m n.p.m.) wchodzący w obszar 
Gór Wałbrzyskich. Jeszcze przed II wojną światową był 
to popularny cel wycieczek okolicznych mieszkańców, 
którzy z wierzchołka mogli podziwiać panoramę Rudaw 
Janowickich i Sudetów Środkowych.

CIECHANOWICE
Wieś w górnej części przełomu doliny Bobru, między 
Górami Ołowianymi od północy a Rudawami Janowic-
kimi od południa, między Miedzianką a Marciszowem. 
W dokumentach pisanych po raz pierwszy miejscowość 
występuje w 1203 roku jako dobra cystersów z Lubiąża. 
Rozwój Ciechanowic zapoczątkowały prace górnicze 
w XVII wieku eksploatujące rudy miedzi i ołowiu. Ważnym 
wydarzeniem w dziejach osady było nadanie w 1754 roku 
praw miasta górniczego. Wraz z upadkiem górnictwa 
na pocz. XIX wieku Ciechanowice straciły na znaczeniu 
czego konsekwencją była utrata wcześniej nabytych praw 
miejskich. W 1867 roku przez miejscowość poprowadzono 
linię kolejową z Wałbrzycha do Jeleniej Góry.

Pałac w Ciechanowicach położony jest na prawym 
brzegu rzeki Bóbr tworzącej w tym miejscu charaktery-
styczne zakole. Pierwotnie stała tutaj średniowieczna 
warownia, po której zachowała się fosa i kamienny most. 
Pałac posiada ciekawą fasadę z charakterystycznym 

W dolnej części wsi wieża, pozostałość gotyckiego ko-
ścioła oraz poewangelicki kościół wybudowany w 1786 
roku. Po adaptacji przez parafię w Marciszowie nosi imię 
św. Józefa Oblubieńca NMP. 

W pobliżu szczytu Poręba znajduje się radar meteoro-
logiczny. Jest to jeden z 8 tego typu obiektów wzniesio-
nych w ramach programu POLRAD w Polsce. Sieć radarów 
o zasięgu wielu kilometrów pozwala na monitorowanie 
wielkości oraz kierunków przemieszczania się opadów 
atmosferycznych.

PUSTELNIK
Wieś w gminie Marciszów, położona w Górach Wałbrzy-
skich. Posiada rozczłonkowaną zabudowę na zachodnich 
zboczach góry Pustelnik. Na terenie wsi bierze swój po-
czątek potok Kręta – lewy dopływ Bobru.

W Pustelniku znajduje się gospodarstwo agrotury-
styczne  Agro-Pustelnik.

przebudowany w XVII i XVIII wieku. Drugi kościół Matki 
Boskiej Częstochowskiej poewangelicki z początku XIX 
wieku. 

WIEŚCISZOWICE
Wieś w zachodniej części Kotliny Marciszowskiej, w doli-
nie Mienicy, u stóp masywu Wołka od zachodu i Wielkiej 
Kopy od południa, na południowy-zachód od Marciszowa. 
Wieściszowice należą do starych wsi, a pierwsze o niej 
informacje pochodzą z XIII wieku. W przeciwieństwie 
do innych osad w regionie Wieściszowice w kolejnych 
wiekach nie odnotowały większego rozwoju pozostając 
małą wsią rolniczą. Gwałtowna zmiana nastąpiła pod 
koniec XVIII wieku, gdy powstała tutaj kopalnia łupków 
pirytonośnych (1785 rok). W kolejnych latach otworzono 
dwie kolejne kopalnie, a we wschodniej części wsi wy-
budowano zakład przeróbki pirytów (tzw. witriolejnię). 
Eksploatacja złóż trwała do 1925 roku, po czym kopalnie 
zamknięto, pozwalając aby wody opadowe i gruntowe 
zalały wyrobiska. Obecnie w ich miejscu znajdują się 
malownicze kolorowe jeziorka.

Kolorowe Jeziorka – jedna z największych atrakcji tu-
rystycznych w regionie, na którą składa się zespół stawów 
na północnym stoku Wielkiej Kopy. Ze względu na skład 
chemiczny dna zebrana w nich woda przybiera różne 
kolory. Właściwie są to typowe wyrobiska pokopalniane, 
które zostały zalane przez wody opadowe i gruntowe, 
a współczesną nazwę zawdzięczają turystom. Najwięk-

„Kolorowe Jeziorka”. Dawniej na wierzchołku znajdowała 
się wieża widokowa i schron turystyczny, po których 
zachowały się fundamenty.

RUDAWY JANOWICKIE
Niewielkie (18 km długości) i niewysokie (najwyższy 
szczyt Skalnik 945 m n.p.m.) pasmo górskie w Sudetach 
Zachodnich ograniczone dolinami Świdnika od połu-
dnia, Jedlicy i Łomnicy od zachodu, Bobru od północy 
i Sierniawy od wschodu. Osią pasma jest spłaszczony 
grzbiet, w skład którego wchodzą najwyższe wzniesienia 
Rudaw Janowickich. Zachodnia część gór zbudowana jest 
w całości z różnego rodzaju granitów, które w krajobra-

zie tworzą malownicze formy skalne. Wschodnia część 
Rudaw Janowickich to skały metamorficzne powstałe na 
styku uskoków tektonicznych płyty granitowej. Złożone 
procesy geologiczne doprowadziły do powstania w re-
jonie różnych surowców mineralnych. W historii regionu 
najważniejsze wydarzenia omijały górski obszar Rudaw 
Janowickich. Jako pierwsi penetrowali doliny dawni 
górnicy już w XIII wieku i w XIV wieku. Tereny te były 
wówczas w granicach księstwa świdnicko – jaworskiego. 
Atutem Rudaw Janowickich i okolic jest przyroda. Jej wy-
jątkowe wartości zostały docenione utworzeniem na tym 
terenie w roku 1989 Rudawskiego Parku Krajobrazowego. 
Jego obszar, powiększony w 1995 r. liczy obecnie 88 km2, 
a wraz z otuliną prawie 222 km2

GÓRY KACZAWSKIE
Góry Kaczawskie położone są w południowo-zachodniej 
części Polski w Sudetach Zachodnich. Od południa i za-
chodu granice wyznacza meandrująca w dolinach rzeka 
Bóbr, zaś na wschodzie nurty rzeki Nysy Szalonej. Północ-
na część Pogórza Kaczawskiego opada łagodnie, wyzna-
czając tym samym kraniec Sudetów. Osią opisywanego 
terenu jest rzeka Kaczawa, stanowiąca wraz z Bobrem 
lewy dopływ Odry. Pierwsze ślady obecności człowieka 
na tych terenach pochodzą z epoki paleolitu i odnalezione 

zostały w jaskiniach góry Połom w Wojcieszowie. Póź-
niejszy rozwój osadnictwa skoncentrował się w dolinach 
rzek. Z biegiem lat osady położone nad Kaczawą i Nysą 
Szaloną rozrosły się w miasta, przez które prowadziły 
trakty handlowe z Czech na Śląsk i do Wielkopolski. 
Urozmaicona licznymi wzniesieniami wulkanicznymi 
panorama okolicy kryje w sobie największe bogactwo 
przyrodnicze tego regionu. Jeżeli jesteś miłośnikiem 
obcowania z naturą Góry i Pogórze Kaczawskie będą dla 
ciebie wymarzoną krainą. Na stosunkowo niewielkim 
obszarze znajduje się aż dziesięć rezerwatów przyrody 
i Park Krajobrazowy „Chełmy”.

GÓRY WAŁBRZYSKIE
Rozczłonkowany masyw górski o zróżnicowanej bu-
dowie geologicznej (gnejsy, fyllity, łupki krystaliczne, 
piaskowce, zlepieńce, węgle kamienne, wapienie, porfiry 
i melafiry). Góry rozciągają się od Bobru i Nysy Szalonej 
na zachodzie, po dolinę Bystrzycy na wschodzie. Od 
Gór Kamiennych na południu oddzielone są dolinami 
Lesku i Rybnej, na północy poprzez Pogórze Wałbrzyskie 
opadają ku Nizinie Śląskiej. Najwyższym szczytem Gór 
Wałbrzyskich jest Borowa (853 m n.p.m.).
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