
 

KAMIENIEC ZABKOWICKI – ARBORETUM WOJSŁAWICE 

 

Kamieniec Ząbkowicki – pałac i część parkowa oraz zabytki miasta. 

Park w Wojsławicach – część zabytkowego założenia, obiekty ogrodu powstałe współcześnie, ścieżka 

geologiczna, sad czereśniowy, czas na relaks i odpoczynek z konsumpcją śniadaniowych kanapek. 

 

 

Kamieniec Ząbkowicki może się szczycić posiadaniem na terenie miasta jednego z największych obiektów 

pałacowych w Polsce. Małe miasteczko z wielkim potencjałem turystycznym. Pałac i postać Marianny 

Orańskiej to tylko dwie pierwsze intrygujące historie z tego miejsca – poznacie ich więcej podczas zwiedzania 

tego miasta. Marianna bohaterka tej części wycieczki miała życiorys kwalifikujący się do pięknego filmu o 

dobroci, trudnym życiu kobiet w Prusach i dodatkowo o imponującym nowatorstwie. 

Arboretum w Wojsławicach, to przede wszystkim królestwo rododendronów i różaneczników zatem warto 

TU przyjechać w okresie ich kwitnienia. Jednak urok tego miejsca, zapewni wszystkim uczestnikom naszej 

wycieczki moc doznań estetycznych oraz zdecydowany spokój wewnętrzny. Dodatkowy czas wolny na piknik 

śniadaniowy  lub posiłek na trawie pozwoli na wzmocnienie dawki tych doznań. Zapewniamy, że znajdziecie 

TU wyciszenie i relaks. 

Dodatkowo podczas tych spacerów poznacie Państwo ciekawe historie związane z okolicą Kotliny Kłodzkiej 

na przestrzeni wieków, bogactwo tych ziem w zakresie atrakcji turystycznych oraz bogactw naturalnych. Z 

tych okolic pochodziły również postacie naszych powojennych „przepowiadaczy” przyszłości kraju i tego 

regionu. 

W tym bloku wycieczkowym mamy zamiar dokonać dogłębnego poznania odwiedzanych obiektów z 

zarezerwowaniem czasu na odpoczynek i relaks. 

DZIEJE PAŁACU w Kamieńcu Ząbkowickim 

 
I mponujące okazałą formą, kubaturą i bogactwem rozwiązań architektonicznych romantyczne założe-
nie pałacowe powstało z inicjatywy Marianny Wilhelmine z domu Orańskiego, księżnej niderlan-
dzkiej, która po odziedziczeniu majątku po swojej matce i pomnożeniu go poprzez małżeństwo z sy-
nem króla Prus wybrała Kamieniec jako miejsce pod budowę nowej siedziby rodu. Na jej decyzję 
wpływ miały niepodważalne walory krajobrazowe okolicy, ale również swoisty romantyczny histo-
ryzm, bowiem z kamienieckim przyczółkiem wiązały się liryczne przekazy o polskiej księżniczce i księ-
ciu ziębickim oraz ich wielkiej miłości spełniającej się w legendarnej warowni stojącej rzekomo na wy-
branej przez Mariannę Zamkowej Górze. Jako wzorce dla planowanego przedsięwzięcia księżna wska-
zała dwa zamki: szkocką siedzibę hrabiego Ripon oraz krzyżacką twierdzę w Malborku. Realizacją 
projektu i jego urzeczywistnieniem zająć się miał wybitny niemiecki malarz i architekt Karol Fryderyk 
Schinkel - współautor projektu przebudowy zamku w Kórniku, który dał się poznać Mariannie stawia-
jąc w 1828 roku dla jej męża Albrechta von Hohenzollerna elegancki pałac przy Lindenstrasse w Berli-



nie. Po odrzuceniu przez księżną pierwszych szkiców przedstawiających gmach w inspirowanej angiel-
ską architekturą obronną szacie neoklasycystycznej opracował on kolejny projekt, tym razem utrzy-
many w stylistyce neogotyckiej, jednoznacznie nawiązujący do budownictwa krzyżackiego. Projekt ten 
został przez księżną zaakceptowany.  

Marianna Orańska (1810-1883) 

     Wnikliwy turysta, przeglądając mapy Gór Bialskich i Masywu Śnieżnika, z pewnością zauważy, że w nazwach 

miejscowych tych okolic wielokrotnie pojawia się imię Marianna. Przykładem mogą być chociażby kamieniołom 

"Biała Marianna" koło Stronia Śląskiego, Mariańskie Skały na Żmijowcu, czy Droga Marianny prowadząca na 

Przełęcz Płoszczynę. Nie jest to zresztą niczym niezwykłym, bowiem właściciele posiadłości ziemskich często 

upamiętniali członków swych rodzin nadając różnym miejscom ich imiona. W tym jednak przypadku, chodzi o kogoś 

więcej niż córkę czy żonę miejscowego magnata - o osobę, której sława i znaczenie wykraczały daleko poza granice 

Ziemi Kłodzkiej.  

     Wilhelmina Fryderyka Luiza Charlotta Marianna von Nassau-Oranien, bo tak brzmiało jej pełne imię i 

rodowe nazwisko, była córką pierwszego króla Niderlandów, Wilhelma, i Wilhelminy Fryderyki Luizy, córki króla 

pruskiego Fryderyka Wilhelma II. Zanim jednak jej ojciec został władcą, rodzina doświadczyła trudnego, można rzec 

tułaczego życia. Dziadek Marianny, Wilhelm V Oranien-Nassau, który posiadał tytuł namiestnika Niderlandów, utracił 

swą władzę po zajęciu tej prowincji przez Napoleona, ojciec zaś, z tego samego powodu, został wygnany z rodowych 

dóbr Nassau. Wilhelm V zmarł na wygnaniu w Londynie, a jego syn tułał się po ojczyźnie swej żony, aż wreszcie 

osiadł w Berlinie. Tu właśnie, 9 maja 1810 r. urodziła się Marianna. Pozbawieni rodzinnych włości małżonkowie 

starali się nabyć nowe w Prusach. Najpierw zakupili dobra w Wielkopolsce, a po sekularyzacji dóbr kościelnych w 

Prusach zwrócili swą uwagę na pocysterskie majątki na Śląsku. Ostatecznie, w 1812 r. matka Marianny nabyła ok. 

3000 ha gruntów w okolicy Henrykowa i Kamieńca Ząbkowickiego, sięgających po grzbiet Gór Bardzkich.  

 

 

Wojsławice - Historia Parku 

Szczególne walory przyrodnicze tego terenu oraz bogaty rodzimy drzewostan stwarzały dogodne 

warunki do założenia ogrodu o charakterze romantycznym. Najprawdopodobniej taki właśnie ogród 

dworski, przekształcony z naturalnego lasu, był dziełem założycieli nowej rezydencji, rodu von 

Aulock, właścicieli majątku do 1848 r. Przemawia za tym, m.in. utworzenie tuż przy folwarku 



dwóch stawów przegrodzonych groblą, na której posadzono dęby szypułkowe (Quercus robur). 

Dziełem i bezsporną zasługą rodu von Aulock była adaptacja naturalnego krajobrazu wraz z jego 

drzewostanem do zakładanego przez siebie parku dworskiego oraz uprawa drzew obcego 

pochodzenia, między innymi: kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum), sosny wejmutki 

(Pinus strobus), dębu czerwonego (Quercus rubra), czy tulipanowca amerykańskiego (Liriodendron 

tulipifera). Park w Wojsławicach stanowił w tym względzie ogólnośląski wyjątek i wyprzedził 

magnackie rezydencje w Książu, Sułowie, Mysłakowicach czy Miliczu, znane z tego, iż powstawały 

przy nich pierwsze na Śląsku parki – ogrody romantyczne. Obecnie dzieło to trudno ocenić, gdyż 

naturalny rozwój roślinności, a przede wszystkim przemiany w parku po roku 1880, nie pozwalają 

dokładnie odtworzyć jego pierwotnej formy. 

Arboretum obecnie 

W 1977 r. Komisja Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce nadała parkowi w Wojsławicach 

rangę Arboretum, a w 1983 r. cały obiekt  (blisko 5 hektarów) wpisano do rejestru zabytków kultury. 

Od 1988 r. Arboretum w Wojsławicach jest filią Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 

– obie instytucje połączyły się po prawie stu latach od pierwszych kontaktów Fritza von Oheimba z 

Ogrodem we Wrocławiu, któremu w 1890 r. przekazał kilka swoich pierwszych różaneczników. 

Powierzchnię Arboretum systematycznie powiększano − w 1990 r. przyłączono 5 hetarów nowych 

gruntów, w 2005 r. wynosiła już 62 hektary. Nadal rekonstruuje się stawy i cieki wodne, zakłada 

systemy nawadniające, wytycza nowe alejki, a przede wszystkim sadzi wiele roślin, dzięki czemu ich 

liczba zwiększyła się w ostatnich latach wielokrotnie. Wszystkie okazy roślin posiadają szczegółową 

dokumentację, etykiety informacyjne, a unikaty specjalne tablice opisowe. Arboretum nadal służy 

nauce oraz tysiącom gości, których przyciąga tu bujna przyroda i  największe w Polsce kolekcje: 

Narodowa Kolekcja Historycznych Odmian Różaneczników (Rhododendron) Rasy Łużyckiej, 

bukszpanów (Buxus), piwonii (Paeonia), hortensji (Hydrangea), barwinków (Vinca), przedstawicieli 

rodziny oczarowatych (Hamamelidacee)  oraz największa w Europie kolekcja liliowców 

(Hemerocallis). 

 

 

Czas zwiedzania poszczególnych obiektów: 



Kamieniec Ząbkowicji. Pałac – 1 ½ h, park – 1 h , miasto ½ h 

Arboretu Wojsłąwice . 3 godziny. 

 

 


