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Miasto soli - Wieliczka 

Kopalnia w Wieliczce Zabytek Wieliczki

Udostępniona dla turystów
Kopalnia Soli w Wieliczce
leży przy ul. Daniłowicza
10, niedaleko trasy E-40,
około 10 km od Krakowa.
Kopalnia to labirynt
podziemnych chodników o
długości 300 km. Jest
to cenny zabytek kultury
materialnej i myśli
technicznej, dlatego
Kopalnia Soli w Wieliczce
została wpisana

na Światową Listę
Dziedzictwa Kulturowego i
Przyrodniczego Unesco już
w 1978 roku, kiedy ta lista
została
utworzona. Zwiedzanie
Kopalni trwa około 2 godzin
i odbywa się na kilku
alternatywnych
trasach. Najbardziej
znanym i najpiękniejszym
jej fragmentem jest słynna
kaplica Św. Kingi. Od

2014 roku dostępna jest
tutaj multimedialna Kaplica
Świętego Jana Pawła II

- Zamek Żupny w Wieliczce,
ul. Zamkowa 8 - tutejszy
zamek Żupny powstał w XIII
wieku, a w wieku
następnym, za rządów
Kazimierza Wielkiego został
on rozbudowany. Później
jeszcze wielokrotnie był
rozbudowywany i
odnawiany, np. po potopie
szwedzkim, jednak XIII-
wieczne elementy nadal są
widoczne. Jak nazwa

wskazuje, zamek był
siedzibą Żupnika - zarządcy
krakowskich żup solnych
tworzonych przez kopalnie
soli w Wieliczce i w Bochni.
Obecnie w zamku mieści
się Muzeum Żup
Krakowskich - jedno z
ważniejszych górniczych
muzeów w Polsce
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Ogród Japoński

Ogród Japoński został
umiejscowiony w
Parku Szczytnickim,
w rejonie Hali Ludowej
przy ulicy
Mickiewicza.
Kompleks jest jednym
z nielicznych śladów,
które pozostały po
Wystawie Światowej

zorganizowanej w
1913 roku. Jego
pierwotny wygląd
został zaprojektowany
i stworzony
ostatecznie przez
jednego z
największych
entuzjastów kultury
japońskiej – Hrabiego

Fritza von Hochberga.
Dzięki pomocy
japońskiego mistrza –
ogrodnika Mankichi
Arai udało się
stworzyć ogród,
którego piękno
zachwycało swoim
wspaniałym
nawiązaniem

do kultury i sztuki
japońskiej.

R.R

W 1994 roku ówcześni
Włodarze miasta
Wrocławia postanowili
przekształcić Ogród
Japoński, aby
stworzyć jeszcze
wspanialsze miejsce
do odpoczynku i
zwiedzania. Zwrócono
się po pomoc
merytoryczną do
Ambasady Japonii w
Warszawie, a sama
prośba spotkała się z
bardzo żywym
zainteresowaniem
Ambasadora Japonii –
Pana Nagao Hyodo.

W 1996 roku
rozpoczęto prace,
które miały na celu
upiększenia całego
kompleksu. W
projekcie głowny udział
mieli specjaliści
japońscy z miasta
Nagoya. Podczas
rewaloryzacji ogrodu
pracowali mistrzowie
ogrodnicy, architekci
aranżacji kamiennych,
architekci ogrodów
oraz wiele innych osób,
dzięki którym Ogród
Japoński we Wrocławiu
zyskał blask i piękno
kultury Japonii.

Dzięki obecności
japońskich
specjalostów każdy
projekt oraz wszystkie
prace związane z
upiększaniem ogrodu
każdy, nawet
najmniejszy szczegół,
odpowiada oryginalnej,
japońskie sztuce
projektowania ogrodów.
Wszystkie elementy
ogrodu mają swoje
miejsce

oraz znaczenie.
Często niewidoczne
dla osób, które jeszcze
nie poznały prawdziwej
sztuki japońskich
mistrzów aranżacji
ogrodów.

R.R
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Zamek Książ

W malowniczej
okolicy, na wysokim,
skalistym brzegu
Pełcznicy wznosi się
największy zamek na
Dolnym Śląsku. W XIII
w. rozbudował go
książę świdnicko-
jaworski Bolko I.
Wacław II

Luksemburczyk
przeznaczył Książ na
siedzibę starostów. W
1509 r. okoliczne
dobra kupił Konrad
Hoberg i aż do 1941 r.
twierdza była siedzibą
rodu. W XVI w.
gotycką budowlę
przebudowano

na renesansową
rezydencję. Zamek
składał się wieży i
budynku książęcego.

R.R

R.R

Wśród wapiennych
ostańców wznoszą się
ruiny zamku
Ogrodzieniec. Na
przełomie XII i XIII w.
stał tu drewniany gród,
a na jego ruinach
Kazimierz Wielki
wzniósł zamek,
którego obronę
stanowiły otaczające
go z trzech stron
strome zbocza i
kamienny mur. W XV
w. warownię
odziedziczył Seweryn
Boner, który na
miejscu

zamku wybudował
renesansową
rezydencję obronną,
składającą się z
czterech skrzydeł
wokół dziedzińca z
krużgankami.

Skrzydło wschodnie
(Zamek Wysoki) miało
charakter obronny i
dostępne było
wyłącznie przy
pomocy drabin -
dopiero później wykuto
skalne schody. W
przyziemiu ulokowano
magazyny. Na
południowej skale
wzniesiono Zamek
Średni. W skrzydle
północnym znajdowały

się kuchnia i studnia,
na piętrze były
pomieszczenia dla
wojska i służby, a
wyżej komnaty
mieszkalne. Skrzydło
północne i południowe
połączono galerią, w
której umieszczono
sypialnię właściciela,
gabinet z biblioteką
oraz toaletę.

Wjazdu do zamku
broniła wysoka wieża
bramna ze zwodzonym
mostem nad suchą
fosą, w wieży
urządzono kaplicę. W
połowie XV w. do
Zamku Średniego
dobudowano budynek
mieszkalny zwany
Kurzą Stopką.
Podczas wojen ze
Szwedami zamek
doznał poważnych
zniszczeń. I chociaż
warownia zmieniła
właściciela, to brak

środków finansowych
nie pozwolił na
przywrócenie mu
dawnej świetności.

R.R

R.R
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Zamek w Malborku

R.R

Historia zamku
malborskiego 
nierozerwalnie
związana jest
z zakonem
krzyżackim. Według
jednej z hipotez obok
fortecy znajdował się
niegdyś tajemniczy
gród Zantyr. Obrał go
na swoją

siedzibę biskup
Christian z Oliwy. W
tamtejszym grodzie
rozpoczął wznoszenie
kościoła chcąc
uczynić Zantyr
sercem misyjnej
działalnością na
terenach
zamieszkanych przez
Prusów. Warto tu

zaznaczyć, że
działalność biskupa i
założonego przez
niego zakonu rycerzy
dobrzyńskich była
raczej pokojowa i
ewangelizacyjna niż
polityczna

Niestety w 1233 roku
biskup dostał się do
niewoli co skrzętnie
wykorzystali Krzyżacy
zagarniając dla siebie
zwierzchnictwo nad
Prusami, a przy okazji
plądrując Zantyr.
Wprawdzie
archeolodzy wskazują
kilka hipotetycznych
miejsc, gdzie mógł
mieścić się ów gród,
jednak prowadzone
kilka lat temu badania,
ujawniły, że pod tzw.

“szkołą łacińską”
znajdują
się fundamenty
zabudowań obronnych
z okresu
średniowiecza. Być
może więc Krzyżacy w
XIII wieku zbudowali
tutaj niewielki
murowany zamek. Co
doprowadziło ich do
decyzji o opuszczeniu
fortyfikacji i budowie
zamku kilkaset metrów
dalej? 

Na skutek wielu nie
licujących z ideałami
zakonu działań
Krzyżacy w ciągu
kilkudziesięciu lat
stworzyli na podbitych
terenach sprawnie
funkcjonujące państwo.
Sytuacja w
Jerozolimie była coraz
gorsza, a po upadku
Akkonu w 1291 roku
stała się wręcz
tragiczna. Z tego też
powodu rezydujący w
Wenecji Wielki Mistrz
Zygfryd von
Feuchtwangen zdecydował

się na przeniesienie do
Malborka.
Rozpoczynał się okres
świetności zamku.
Organizacja państwa
zakonnego była ściśle
związana z jego
militarnym
charakterem.

Najwyższą
funkcję pełnił Wielki
Mistrz, którego w
najważniejszych
sprawach
ograniczałajedynie kapituła
generalna. W
jej skład wchodzili komturowie
najważniejszych
zamków (np. wielkim
szpitalnikiem był
komtur elbląski, a
wielkim komturem
zwierzchnik Malborka).
Ponadto uprzywilejowane

funkcje pełnili bracia-
rycerze, bracia-
kapłani i bracia-
służebni.
Charakterystyczny dla
Krzyżaków był system
zamków
rozmieszczonych o nie
więcej niż dzień drogi
od siebie. 

R.R


