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P

rzedstawiamy Państwu najnowszą ofertę edukacyjną zamku Książ.
Historyczne wnętrza zamku, barokowe sale, ekspozycja obrazów z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, wystawa archiwalnych zdjęć rodziny
Hochbergów to trzon naszej oferty. Dzięki temu przygotowaliśmy dla Państwa
szeroki wybór zajęć z zakresu historii Polski, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie, a także wiedzy o kulturze, socjologii i biologii. Dla każdej grupy
wiekowej oferujemy warsztat historyczny, warsztaty kreatywne, a także zajęcia tematyczne na wystawach.
Oferta edukacyjna zamku Książ pozwala dzieciom, młodzieży i dorosłym korzystającym z zajęć i warsztatów poznać historię zamku oraz jego architekturę. To możliwość aktywnego poznawania historii, obcowania ze sztuką oraz
twórczej pracy w zabytkowej przestrzeni.
Oferta została przygotowana w oparciu o aktualną podstawę programową
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Istnieje możliwość poprowadzenia zajęć
w języku angielskim, niemieckim, włoskim i czeskim.
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Legenda ikon
Warsztat historyczny

Czas trwania

Warsztat kreatywny

Multimedia

Zajęcia na wystawie

Techniki plastyczne

Pokaz filmu
Język

Informacje organizacyjne
REZERWACJA ZAJĘĆ
• Oferta edukacyjna obowiązuje
od września 2018 r. do końca czerwca 2019 r.
• Zajęcia można rezerwować telefonicznie:
74 66 43 872, 74 66 43 834
lub mailowo: edukacja@ksiaz.walbrzych.pl
• Zapisy na zajęcia Baśniowy Książ oraz O dzielnym Herkulesie i pięknej
Dianie - historie mitologiczne pod numerem telefonu 693 771 391.
• Prosimy o rezerwację zajęć z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
MIEJSCE
• Zajęcia odbywają się w salach edukacyjnych i warsztatowych zamku Książ
wyposażonych w sprzęt niezbędny do realizacji projekcji historycznych
oraz zajęć manualnych.
• Zajęcia w terenie odbywają się na obszarze tarasów
oraz przyzamkowego, zabytkowego parku.
TERMIN
• Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00-16:00. Istnieje możliwość poprowadzenia zajęć i warsztatów
w sobotę lub niedzielę, po uprzednim kontakcie telefonicznym
i sprawdzeniu dostępności oferty.

Zajęcia w terenie
Koszt

Oferta obowiązuje
w okresie wiosenno-letnim

LICZBA UCZESTNIKÓW
• Nasze zajęcia prowadzimy dla grup minimum 15-osobowych,
a maksymalnie 35-osobowych. Istnieje jednak możliwość poprowadzenia
zajęć dla większych grup - po uprzednim kontakcie telefonicznym.
• Gwarantujemy darmowy wstęp na zajęcia dla jednego opiekuna
na 10 uczestników oraz dla pilota, bądź przewodnika grupy.
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ZAJĘCIA W JĘZYKU OBCYM
Zajęcia edukacyjne w zamku Książ prowadzą specjaliści z zakresu historii
i sztuki oraz pasjonaci historii zamku, regionu oraz kultury. Zajęcia bazują na
wiedzy historycznej, doświadczaniu oraz twórczych działaniach. Na Państwa
życzenie możemy poprowadzić niektóre warsztaty w języku angielskim, niemieckim, czeskim i włoskim. Przy każdej propozycji z naszej oferty znajdują
się ikonki państw w językach obcych, w jakich mówimy.

ZAJĘCIA MULTISENSORYCZNE
Zamek zmysłów to oferta dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym z klas I-IV. Podczas aktywnego zwiedzania dzieci odkryją zamek Książ
na nowo poprzez zmysły. Będą poznawały zapachy z historycznej zamkowej
kuchni, odkrywały dźwięki ukryte w książańskich salach, a także poprzez dotyk sprawdzą, z jakich materiałów jest zbudowany Książ.
90 min

25 zł/os.
30 zł/os.

Słowa kluczowe: zmysły, sensoryka, zwiedzanie

Przedszkola

Księżniczki
i rycerze na zamku
Słowa kluczowe:
legendy, zwiedzanie, historia, zamek,
księżna Daisy
Dzieci poznają legendy związane z historią Książa oraz obejrzą krótką prezentację historycznych zdjęć Książa. Następnie
udadzą się na spacer po najpiękniejszych
salach zamku, gdzie posłuchają opowieści
o dawnym życiu jego mieszkańców, w tym
ostatniej pani na zamku – księżnej Daisy.
60 min
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20 zł/os.

Zbudujmy sobie zamek
Słowa kluczowe:
historia, zamek, pałac, legendy,
zajęcia plastyczne
Dzieci wysłuchają opowieści dotyczącej
historii zamku połączonej z krótką prezentacją archiwalnych fotografii. Zapoznają się
także z wybranymi elementami architektury zamkowej; dowiedzą się, czym różni się
zamek od pałacu; poznają najciekawsze
sale zamkowe. Następnie w salach edukacyjnych odbędą się zajęcia plastyczne
polegające na samodzielnym ozdabianiu
zarysu Książa materiałami plastycznymi.
Podczas tego działania dzieci stworzą wizerunek swojego wymarzonego zamku.
90 min

25 zł/os.
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Zamkowa zielona kraina
Słowa kluczowe:
zamek, tarasy, park krajobrazowy,
pomniki przyrody, przyroda
W ramach zajęć dzieci zwiedzą tarasy i zabytkowy park. W trakcie spaceru poznają
historię zamku i ogrodów zamkowych, odkryją różnorodność książańskiej przyrody,
a także będą zbierały liście, które posłużą do stworzenia zielnika. Po spacerze po
parku dzieci wykonają w salach edukacyjnych w zamku imienne zielniki, które będą
mogły uzupełnić roślinami zebranymi podczas spaceru w parku, a także wycinkami
na temat roślin.
120 min

35 zł/os.

Baśniowy Książ
Słowa kluczowe:
zwiedzanie, legendy, mitologia,
poszukiwania
Baśniowe zwiedzanie to podróż do zamkowej krainy baśni i legend - pełnej dziecięcej radości, zabawy i magii. Podczas
aktywnej, edukacyjnej „podróży w czasie”
dzieci spotykają średniowieczną księżną
Annę, z którą przemierzają zamkowe dzieje. Wędrując tajemniczymi piwnicami i salonami, mali podróżnicy szukają zaginionego
skarbu i magicznej Książęcej Skały. Gry
i zagadki na trasie poszerzają ich wiedzę
o zamku, rozwijają kreatywność i pozwalają odkryć potęgę wyobraźni.
90 min

25 zł/os.
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Klasy I-IV szkoły podstawowej

Książę Bolko
i legendy zamkowe
Słowa kluczowe:
zwiedzanie, historia, legendy
Zwiedzanie połączone z opowieścią o historii zamku, prezentacją archiwalnych fotograﬁi i ciekawostkami z okresu średniowiecza. Dzieci usłyszą także legendy dotyczące
powstawania zamku i jego tajemnic.
60 min
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20 zł/os.
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Baśniowy Książ
Słowa kluczowe:
zwiedzanie, legendy, mitologia,
poszukiwania
Baśniowe zwiedzanie to podróż do zamkowej krainy baśni i legend - pełnej dziecięcej radości, zabawy i magii. Podczas
aktywnej, edukacyjnej „podróży w czasie”
dzieci spotykają średniowieczną księżną
Annę, z którą przemierzają zamkowe dzieje. Wędrując tajemniczymi piwnicami i salonami mali podróżnicy szukają zaginionego
skarbu i magicznej Książęcej Skały. Gry
i zagadki na trasie poszerzają ich wiedzę
o zamku, rozwijają kreatywność i pozwalają odkryć potęgę wyobraźni.
90 min

Zamkowa zielona kraina
Słowa kluczowe:
zamek, tarasy, park krajobrazowy,
pomniki przyrody, przyroda, biologia
W ramach zajęć dzieci zwiedzą tarasy i zabytkowy park. W trakcie spaceru poznają
historię zamku i ogrodów zamkowych, odkryją różnorodność książańskiej przyrody,
a także będą zbierały liście, które posłużą do stworzenia zielnika. Po spacerze po
parku dzieci wykonają w salach edukacyjnych w zamku imienne zielniki, które będą
mogły uzupełnić roślinami zebranymi podczas spaceru w parku, a także wycinkami
na temat roślin.
120 min
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25 zł/os.

35 zł/os.

Astrolog
czy detektyw zamkowy

Historia zapisana
na kartkach papieru

Słowa kluczowe:
zwiedzanie, zamek, barok, mitologia,
historia, zajęcia plastyczne

Słowa kluczowe:
zwiedzanie, historia, księżna Daisy,
kolaż, wycinanki

Dzieci podczas zwiedzania barokowej
części zamku poznają mity i legendy, odkryją elementy zdobień w okresie baroku,
a także odszukają znaki zodiaku wśród
dekoracji Sali Maksymiliana. Zwiedzanie
będzie realizowane z wykorzystaniem lornetek, aby dokładniej dostrzec szczegóły
architektoniczne. Następnie dzieci udadzą
się do sali warsztatowej, gdzie wykorzystując różne techniki plastyczne stworzą rysunek swojego znaku zodiaku.

W ramach zajęć dzieci zwiedzą zamek
i poznają historię rodu Hochbergów oraz
mieszkańców Książa. Zwiedzanie będzie
poprzedzone prezentacją archiwalnych
fotografii, gdzie dzieci zobaczą zdjęcia
rodziny Hochbergów i pracowników zamku. Następnie udadzą się do sali, w której
stworzą kartkę z pamiętnika księżnej Daisy
z wykorzystaniem kopii graﬁk oraz zdjęć
z zasobów zamku Książ.

90 min

25 zł/os.

90 min

25 zł/os.

Klasy V-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum

www.ksiaz.walbrzych.pl

Zamkowe tajemnice

Ja tworzę historię

Książ - kompleks zamkowo-parkowy

Słowa kluczowe:
historia, zwiedzanie, tajemnice,
mauzoleum

Słowa kluczowe:
zwiedzanie, historia, komiks

Słowa kluczowe: zamek, architektura zieleni,
park krajobrazowy, rezerwat, biologia, przyroda

Zajęcia obejmują zwiedzanie najstarszej,
piastowskiej części Książa przebudowanej
podczas II wojny światowej, tunelu w podziemiach na poziomie tarasów oraz kaplicy grobowej. Podczas spaceru młodzież
pozna historię zamku z różnych okresów,
w tym historie zamkowe, które do dziś nie
są wyjaśnione m.in. takie, jak hipotezy dotyczące przeznaczenia wojennych podziemi, czy pochówku Księżnej Daisy.
90 min

90 min

Zajęcia obejmują zwiedzanie zamku, tarasów oraz otaczającego obiekt parku krajobrazowego i są połączone z wykładem na temat historii zamku i założenia parkowego
Książa, a także opowieściami dotyczącymi przemian, jakim zamek i park podlegały na
przestrzeni wieków.

30 zł/os.

25 zł/os.

Podziemny Książ

20 zł/os.

25 zł/os.

20 zł/os.
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HIT

Oferta od połowy października 2018 r.
Słowa kluczowe:
historia, zamek, II wojna światowa,
podziemia
Młodzież zwiedzi nowo otwarte podziemia na poziomie -50 metrów pod
zamkiem. Podczas spotkania uczestnicy warsztatów poznają historię zamku
włącznie z opowieściami o jego przebudowach z czasów II wojny światowej oraz
o planach dotyczących Książa w ramach
realizacji nazistowskiego projektu „Riese”.
120 min

Młodzież, podczas zwiedzania zamku
wysłucha opowieści o jego historii oraz
o dziejach i życiu mieszkańców zamku.
Następnie uda się do sali, w której obejrzy
prezentację archiwalnych fotograﬁi, a potem samodzielnie stworzy komiks z wykorzystaniem gotowych kopii zdjęć historycznych z życia zamku Książ.

90 min

25 zł/os.
30 zł/os.

O dzielnym Herkulesie i pięknej
Dianie – historie mitologiczne
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Słowa kluczowe:
zwiedzanie, legendy, mitologia,
poszukiwania
To aktywne zwiedzanie, gdzie w scenariusz
wpleciono treści z programów nauczania
języka polskiego i historii oraz elementy
wiedzy o sztuce i kulturze. Uczniowie odbędą wirtualną „podróż w czasie”, by poznać dzieje zamku, a następnie podczas
spaceru po komnatach, tarasach, korytarzach i dziedzińcach poszukają bohaterów
mitologicznych opowieści - skrzydlatego
Pegaza, odważnego i sprytnego Herkulesa. Przyjrzą się pojedynkowi Ateny z Arachne zamienionej w pająka i usłyszą dźwięki
ﬂetni Pana. Na uczniów czekają gry i quizy
rozbudzające kreatywność i ciekawość
otaczającego ich świata.
90 min

25 zł/os.

Podpis autora

90 min

30 zł/os.

Słowa kluczowe: zamek, historia sztuki, obraz, kaligrafia
Młodzież obejrzy prezentowaną w salach barokowych i w Sali Konrada wystawę Muzeum
Narodowego we Wrocławiu pt. „Metamorfozy Zamku Książ” składającą się w części z obrazów z zasobu Hochbergów, które były wywiezione z zamku w 1942 roku. Następnie
uczestnicy zajęć udadzą się do sali, w której poznają sztukę artystycznego i estetycznego
pisania oraz wezmą udział w warsztatach kaligrafii.

Szkoły średnie

Podziemny Książ
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HIT

Zamkowe kino historyczne

Oferta od połowy października 2018 r.

Słowa kluczowe:
historia, kino, arystokracja,
wiedza o społeczeństwie, socjologia

Słowa kluczowe:
historia, II wojna światowa, podziemia

Młodzież obejrzy w naszej sali kinowej ﬁlm
historyczny na temat zamku Książ i jego
burzliwych losów. Następnie zaprosimy
młodzież do analizy filmu, dyskusji na temat Książa, jego miejsca w historii i problemów na przestrzeni dziejów.

Młodzież zwiedzi nowo otwarte podziemia
na poziomie -50 metrów pod zamkiem.
Podczas spotkania pozna historię zamku
włącznie z opowieściami o jego przebudowach z czasów II wojny światowej oraz
o dotyczących go planach w ramach realizacji projektu „Riese”.
120 min

Historia
pewnego listu
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20 zł/os.

25 zł/os.
30 zł/os.

Słowa kluczowe:
historia, księżna Daisy, arystokracja,
kaligrafia
Młodzież zwiedzi zamek i odkryje historię jego mieszkańców. Następnie pozna
wystawę pt. „Książ od kuchni”, gdzie prezentujemy odzyskane w 2016 r. zdjęcia rodziny Hochbergów oraz zamkowej służby
wykonane w latach 1909-1930 przez szefa
kuchni i fotografa zamkowego Louisa Hardouina. Podczas zwiedzania uczestnicy
poznają także historię Księżnej Daisy i zapoznają się z fragmentami jej pamiętników.
Następnie zwiedzający udadzą się do sali
na warsztaty kaligrafii.
120 min

90 min

30 zł/os.
35 zł/os.
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Książ jako połączenie
wielu stylów architektury
Słowa kluczowe:
zamek, architektura, zwiedzanie,
projektowanie
Młodzież obejrzy prezentację dotyczącą
wybranych stylów w architekturze wraz
z omówieniem tych stylów. Następnie odbędzie się zwiedzanie połączone z odnajdywaniem poznanych stylów w zamku
(zajęcie będą realizowane z wykorzystaniem lornetek). Zwiedzanie obejmie także
wejście na niedostępne na co dzień dla
turystów V. piętro, gdzie uczestnicy stworzą swoje koncepcje wykorzystania tego
miejsca oraz wypełnią przeznaczone dla
nich karty pracy.
120 min

25 zł/os.

Książ - kompleks
zamkowo-parkowy
Słowa kluczowe:
zamek, architektura zieleni, park
krajobrazowy, rezerwat, biologia
Zajęcia obejmują zwiedzanie zamku, tarasów oraz otaczającego obiekt zabytkowego parku i są połączone z wykładem na temat historii zamku i założenia parkowego
Książa, a także opowieściami dotyczącymi
przemian, jakim zamek i park podlegały na
przestrzeni wieków.
90 min

20 zł/os.

Klisze historii
Słowa kluczowe:
zwiedzanie, fotografia, arystokracja
Uczestnicy zajęć wspólnie z fotografem
prowadzącym zajęcia zwiedzą wystawę
„Książ od kuchni”, na której prezentujemy
odzyskane w 2016 r., historyczne zdjęcia rodziny Hochbergów oraz zamkowej
służby, wykonane przez szefa kuchni
i zamkowego fotografa Louisa Hardouina.
Następnie w dawnej kuchni zamkowej na
V. piętrze (niedostępnej na co dzień) odbędą się warsztaty z podstaw fotograﬁi.
100 min

35 zł/os.

Szkoły wyższe

Wojenne losy zamku

Sztuka w zamku

Słowa kluczowe:
zamek, II wojna światowa, projekt Riese,
obóz Gross-Rosen

Słowa kluczowe:
historia sztuki, architektura

Uczestnicy obejrzą prezentację dotyczącą
historii zamku, następnie udadzą się na
zwiedzanie połączone z wykładem na temat jego wojennych losów. W planie zwiedzania jest między innymi oglądanie zniszczonych pomieszczeń zamkowych oraz
wystawy ﬁlii Muzeum Gross-Rosen.
90 min

Zwiedzający obejrzą prezentację na temat
historii sztuki oraz poznają wybrane style w architekturze, które następnie będą
odnajdywać podczas spaceru po zamku.
Zobaczą także wystawę „Metamorfozy
Zamku Książ”, składającą się w części
z obrazów z zasobu Hochbergów, które
były wywiezione z zamku w 1942 roku.
90 min

20 zł/os.

www.ksiaz.walbrzych.pl

20 zł/os.

25 zł/os.
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Klisze historii

Podziemny Książ

Słowa kluczowe:
zwiedzanie, fotografia, arystokracja

Oferta od połowy października 2018 r.

Uczestnicy zajęć wspólnie z fotografem
prowadzącym zajęcia zwiedzą wystawę
„Książ od kuchni”, na której prezentujemy
odzyskane w 2016 r., historyczne zdjęcia rodziny Hochbergów oraz zamkowej
służby, wykonane przez szefa kuchni
i zamkowego fotografa Louisa Hardouina.
Następnie w dawnej kuchni zamkowej na
V. piętrze (niedostępnej na co dzień) odbędą się warsztaty z podstaw fotograﬁi.
100 min

Słowa kluczowe:
historia, podziemia, II wojna światowa
Młodzież zwiedzi nowo otwarte podziemia
na poziomie -50 metrów pod zamkiem.
Podczas spotkania młodzież pozna historię zamku włącznie z opowieściami o jego
przebudowach z czasów II wojny światowej
oraz o dotyczących go planach w ramach
realizacji nazistowskiego projektu „Riese”.
120 min

25 zł/os.

35 zł/os.
30 zł/os.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

www.ksiaz.walbrzych.pl

Wojenne losy zamku

Sztuka pisania

Słowa kluczowe:
zamek, II wojna światowa, projekt Riese,
obóz Gross-Rosen

Słowa kluczowe:
historia, księżna Daisy, arystokracja,
kaligrafia

Uczestnicy obejrzą prezentację dotyczącą
historii zamku, ukierunkowaną głównie na
jego historię z okresu II wojny światowej,
a następnie udadzą się na zwiedzanie
połączone z wykładem na temat jego wojennych losów. W planie zwiedzania jest
między innymi oglądanie zniszczonych pomieszczeń zamkowych oraz wystawy filii
Muzeum Gross-Rosen.

Zwiedzanie sal zamku Książ połączone
z wykładem na temat jego historii oraz
opowieściami o życiu rodziny Hochbergów. Następnie uczestnicy udadzą się do
sali, w której poznają sztukę artystycznego
i estetycznego pisania oraz wezmą udział
w warsztatach kaligraﬁi.

90 min

90 min

30 zł/os.

20 zł/os.
25 zł/os.
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Klisze historii
Słowa kluczowe:
zwiedzanie, fotografia, arystokracja
Uczestnicy zajęć wspólnie z fotografem
prowadzącym zajęcia zwiedzą wystawę
„Książ od kuchni”, na której prezentujemy
odzyskane w 2016 r., historyczne zdjęcia rodziny Hochbergów oraz zamkowej
służby, wykonane przez szefa kuchni i fotografa zamkowego Louisa Hardouina.
Następnie w dawnej kuchni zamkowej na
V. piętrze (niedostępnej na co dzień) odbędą się warsztaty z podstaw fotograﬁi.
100 min

35 zł/os.
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Podziemny Książ

HIT

Oferta od połowy października 2018 r.
Słowa kluczowe:
podziemia, historia, II wojna światowa
Młodzież zwiedzi nowo otwarte podziemia
na poziomie -50 metrów pod zamkiem.
Podczas spotkania młodzież pozna historię Książa, włącznie z opowieściami o jego
przebudowach z czasów II wojny światowej
oraz o dotyczących go planach w ramach
realizacji nazistowskiego projektu „Riese”.
120 min

25 zł/os.

Książ - kompleks
zamkowo-parkowy
Słowa kluczowe:
zamek, architektura zieleni, park
krajobrazowy, rezerwat
Zajęcia obejmują zwiedzanie zamku, tarasów oraz otaczającego obiekt zabytkowego parku i są połączone z wykładem na temat historii zamku i założenia parkowego
Książa, a także opowieściami dotyczącymi
przemian, jakim zamek i park podlegały na
przestrzeni wieków.
90 min

30 zł/os.

20 zł/os.

Wydarzenia dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2018/2019

www.ksiaz.walbrzych.pl

28/10/2018 DUCHY I ZJAWY ZAMKU KSIĄŻ

22/04/2019 WIELKANOCNE POLOWANIE

Październik kończymy specjalną edycją nocnego zwiedzania, pełnego strasznych przygód. Odważnych śmiałków zapraszamy po zmierzchu do zamku na
najstraszniejszą noc w roku.

Otworzymy dla najmłodszych zamkowe tarasy, gdzie pośród zieleni ukrywają
się słodkie pisanki, czekoladowe pyszności. Najdzielniejsi, najszybsi poszukiwacze odkryją skarb, a przy tym poznają wspaniałe zamkowe tajemnice
i książańskie historie.
Oferta wielkanocna, ważna w świąteczny poniedziałek.
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12/2018 – MIKOŁAJKOWE ZWIEDZANIE

1/06/2019 ZAMEK DZIECI

W grudniu zamek Książ będzie pełen magicznej, świątecznej aury. W tym czasie zapraszamy dzieci na wyjątkowe zwiedzanie w towarzystwie św. Mikołaja
i Śnieżynki. Będzie mnóstwo słodkości, zabaw i konkursów przy muzyce.

Dzień dziecka w zamku Książ to celebracja dziecięcych uśmiechów i radości.
Ponownie zaprosimy do wspólnej zabawy, wypełnionej atrakcjami i przygodami.

Obowiązują wcześniejsze zapisy grup.
Każde mikołajkowe zwiedzanie dostosujemy do wieku uczestników.

Oferta dla turystów indywidualnych.

Szczegóły na temat powyższych wydarzeń pojawią się na stronie
www.ksiaz.walbrzych.pl przed wydarzeniami.

www.ksiaz.walbrzych.pl

O zamku Książ
Książ to trzeci co do wielkości zamek w Polsce. Zbudowany został przez Piastów w XIII w., w XIV w. przeszedł na własność rodów rycerskich. Potem przez
ponad cztery wieki był we władaniu rodu Hochbergów. Wówczas budowla
przeobraziła się z zamku obronnego w jedną z piękniejszych w tej części Europy rezydencji. Podczas II wojny światowej pod zamkiem drążone były tunele
stanowiące część kompleksu Riese. Na szczególną uwagę zasługuje położenie Książa na cyplu skalnym, w sercu Książańskiego Parku Krajobrazowego.
Nieopodal znajdują się Mauzoleum Hochbergów, Stado Ogierów i Palmiarnia.
Zamek Książ w Wałbrzychu to m.in. opowieści o tajemniczych perłach Księżnej Daisy, legenda o straszącym tu Garbatym Janku, czy urok magicznego
dotykania skałki szczęścia. Już przy tradycyjnym zwiedzaniu zamku wiele
wątków zainteresuje najmłodszych. W sezonie letnim w weekendy są realizowane specjalne oprowadzania dla dzieci.
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Podziemia Książa

HIT

Podczas II wojny światowej na terenie Gór Sowich oraz w zamku Książ była realizowana tajna inwestycja hitlerowskich Niemiec o kryptonimie „Riese” (czyli z niem. Olbrzym). Rękami więźniów z obozu Gross-Rosen budowane były
olbrzymie tunele podziemne. W latach 1943-1945 powstało siedem kompleksów podziemi – sześć jest zlokalizowanych w Górach Sowich, a siódmy pod
zamkiem Książ. Cel inwestycji do dziś nie jest znany. Jedną z hipotez wyjaśniających przeznaczenie podziemi mogły być fabryki broni. Przypuszcza się,
że być może w samym Książu miała powstać jedna z kwater Hitlera. Podczas
przebudowy wojennej w zamku wiele sal zostało zniszczonych. Budowa kompleksu „Riese” nigdy nie została ukończona.

Już w październiku 2018 r. nastąpi

HISTORYCZNE OTWARCIE
PODZIEMI DLA TURYSTÓW.

Autorem historycznych zdjęć w katalogu jest Louis Hardouin;
fotografie te pochodzą z kolekcji zamku Książ w Wałbrzychu.
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Zamek Książ w Wałbrzychu
ul. Piastów Śląskich 1
58-306 Wałbrzych
www.ksiaz.walbrzych.pl
KsiazWalbrzych

