
 

 

 

Wyprawy w czasie 
Zapraszamy w prawdziwą podróż wehikułem czasu!  

 
 

Oferta dla grup zorganizowanych – szkoły. 

 

Zdobędziemy Grodno! Jedną z najpiękniejszych warowni z czasów średniowiecza. Ten zamek to 700 

lat historii życia książąt, rycerzy i rozbójników, a także dzieje wojen, chłopskich buntów i podejrzanych 

sprawek mieszkających tu niegdyś czarownic. Komnaty Grodna widziały wiele dworskich intryg i czynów 

ludzi, którzy ochoczo oddawali życie za królów, a ci nie pytali o cenę… 

Dowiemy się jak wyglądała technika budowy warownych grodów na skałach, poznamy problemy i 

codziennośd średniowiecznego zamczyska. 

  Pierwsza niespodzianka! Schodzimy w mroczne kazamaty, zwiedzamy krypty, w których 

  czekają narzędzia tortur. Tu dowiecie się, jak kooczyły się romanse z Żelazną Dziewicą i 

jak wymuszała zeznania Święta Inkwizycja. Uwaga, to punkt programu tylko dla 

odważnych! Następnie wspinamy się na sam szczyt wieży, roztacza się stąd zapierający 

dech w piersiach widok nad zalew i okolicę, aż chciałoby się latad… 

Teraz czas na przygodę na górnym dziedziocu, najstarszym miejscu na zamku. Tu można spodziewad się 

wszystkiego, nawet piorunów, których ogieo niegdyś strawił całe skrzydło warowni. 

- Gniew Boży! – powiadali ludzie, a może jednak coś innego?... 

Na dziedziocu dolnym już pali się ognisko. Przy pieczonych kiełbaskach, które specjalnie na tą okazję 

przygotował miejscowy szynkarz, dowiecie się, dlaczego królowie jadali głównie jajka i jak na dworach 

książęcych sporządzano trucizny… 

Posileni i napojeni ruszamy dalej malowniczą trasą w kierunku Walimia, czekają nas ponad dwie godziny 

fascynującej wędrówki. 

 

 



 

 

Przed nami wydrążone w skale wejścia do największej tajemnicy Gór Sowich. 

Wchodzimy do wydrążonych w czasie II Wojny Światowej podziemi. Niemcy nadali ich 

budowie kryptonim Olbrzym. Niektórzy badacze uważają, że miała się tu znaleźd 

jedna z kwater Hitlera, inni widzą tu nawet miejsce do lądowania dla tzw. 

nazistowskich UFO. Obecnie, najczęściej pojawiają się głosy, że Olbrzym to 

podziemne zakłady zbrojeniowe, w których produkowano nową broo. Miała ona zapewnid III Rzeszy 

całkowite zwycięstwo. 

Schodzimy nawet do 60 metrów pod ziemię, ponad nami tony litej skały, której nie byłby w stanie przebid 

żadne bomby. Nie wierzycie? W podziemiach wspólnie przeżyjemy nalot alianckiej floty powietrznej. 

Trzymajcie się dzielnie! Chwila refleksji, niesamowity pokaz multimedialny – katorżnicza praca więźniów, 

odgłosy pracy setek ludzi: wybuchy, huk spadającej skały, zgrzyty młotów kłujących skałę, czasem cięższych 

od samego więźnia. Obraz światła i dźwięku przy budowie tajemniczego giganta. 

A na zachód od Walimia – Pałac Jedlinka, przywita nas lustrzaną salą balowa, ale nie tylko… 

Sala ma w swoich zdobieniach 15 kg złota w płatkach, tak to prawda, przekonacie się 

sami!!! Prawdziwa wycieczka w przeszłośd i może spotkanie ze zjawami… 

W pałacu straszy duch pruskiej hrabiny von Pückler, miejcie się na baczności! Jak wyglądało 

życie bogatych fabrykantów, którzy za olbrzymie fortuny naznaczali nawet cegły swoim 

nazwiskiem? To już dowiecie się na miejscu… 

Sztab budowy Olbrzyma, tak, to prawda, mieścił się tutaj i wcale nie ewakuował się przed Rosjanami, jest 

nadal i żołnierze III Rzeszy ciągle pracują przy planach budowy podziemnego miasta. Mimo 65 lat od 

zakooczenia wojny wciąż nadaje radio z Berlina, doskonale słychad przemówienia wodza, pompatyczne 

marsze zwycięstwa. 

Poznamy pałacowe zakamarki, windę na herbatę i menu na stołach dla mości panujących oraz życie 

pałacowej służby. Dowiecie się dlaczego lokaj nie miał wstępu na salony!  

Na koniec prawdziwy hit! Można zobaczyd jak wygląda pracownia sztukatorska,  

a zatem jak zrobid, aby to co wydawad się może na zawsze stracone, uzyskało swój dawny, 

świetny blask.  

Na koniec poszukamy legendarnych skrzyo ukrytych, w wielkim pośpiechu, przez Erykę, przed wkraczającą 

Armią Czerwoną. Praca z wykrywaczem, starymi planami, wszelkie odkrycia i wykopaliska czeka na 

nieulękłych tropicieli tajemnic!!! 

 

 

 

 



 

 

Przewodnikiem całej wyprawy jest Łukasz Kazek: 

 współautor książek o obiekcie „RIESE”; 

 dziennikarz magazynu Wiedza i Życie – Inne Oblicza Historii; 

 autor filmów „Dziki Zachód”, „Kryptonim Olbrzym”, współautor filmów „Zapomnij o Kresach”, 

„Tajemnica Riese”; 

 twórca reportaży dla TVP, TV Sudecka, TVN 24, TVN oraz magazynu  

„Fokus Historia”; 

 od 2004 r. przewodnik w kompleksie „Włodarz”, później za-ca dyrektora Pałacu w Jedlinka, 

przewodnik po kompleksie „Osówka” oraz Sztolniach Walimskich; 

 do niedawna główny inspektor ds. turystyki i rozwoju w Gminie Walim oraz zarządzający 

średniowiecznym Zamkiem Grodno w Zagórzu Śląskim; 

 cały czas poszukuje ostatnich żyjących świadków z czasów II Wojny Światowej. 

 

KOSZT: 

 35zł/ 1os (obejmuje bilety wstępu i przewodnika); 

 Możliwy jest także pobyt z noclegiem (+ wyżywienie): 

koszt uzależniony od wieku i liczebności grupy; 

 Osoba do kontaktu: Katarzyna Talar 

 

Pałac Jedlinka 

ul. Zamkowa 8 

58-330 Jedlina-Zdrój 

tel. 74/ 845 40 07 

www.jedlinka.pl 

jedlinka@jedlinka.pl 
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