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Euroregion Pradziad powstał w szczególnym miejscu Środkowej Europy. Polsko-czeskie pogranicze pełne jest tu 
krajobrazowych kontrastów. Na północy leniwie płynie potężna Odra, a rozległe równiny urozmaicają niewielkie wzgó-
rza, tylko Góra Chełm (400 m n.p.m.) wyróżnia się, będąc punktem orientacyjnym dla wędrowców. Nieco bardziej na 
południe teren przybiera charakter pagórkowaty, ziemie wybitnie urodzajne właśnie tu przed tysiącami lat przygarnęły 
pierwszych osadników. Jeszcze bardziej na południe są już góry. Bramą do nich jest Biskupia Kopa (890 m n.p.m.), 
która w okolicy Prudnika swoim przysadzistym, dzwonowatym kształtem, wraz ze Srebrną Kopą (785 m n.p.m.) 
zdaje się być strażnikiem górskiego pasma Jesioników, w którym dominuje Pradziad (1491 m n.p.m.). To właśnie przez 
szczyt Kopy przeprowadzono w połowie XVIII wieku sztuczną granicę państwową, rozdzielającą Górny Śląsk na dwie 
części: pruską i austriacką. Dziś słupy graniczne oddzielają od siebie Polaków i Czechów. Linia na mapie nie ma już tak 
wielkiego znaczenia. Oba państwa należą do Unii Europejskiej, a granica nie jest już żadną barierą.

Tak urozmaicona przestrzeń krajobrazowa wzbogacona jest o liczne zabytki, a wśród nich dawne rezydencje ksią-
żęce, rycerskie i szlacheckie, górskie strażnice i relikty najstarszych grodów. Niniejsze opracowanie jest swoistą zachętą 
do bliższego poznania tych budowli i miejsc, a zwłaszcza ich historii. Czytelnik przekona się, że istniejąca granica jest 
rzeczywiście sztucznym tworem, któremu nie poddawały się przez ostatnie dwieście lat pokolenia mieszkańców 
tych ziem. Te same nazwiska znajdziemy zarówno przy opisach czeskich zamków jak i polskich pałaców. Tutej-
sze rycerstwo i szlachtę kultywującą tradycje polskie, czeskie bądź niemieckie łączyła ziemia śląska. Przykładów 
skomplikowanych i wydawałoby się nielogicznych wyznaczników narodowych można podać bardzo dużo. Niemieccy 
Oppersdorffowie podczas górnośląskiego plebiscytu opowiedzieli się za Polską. Śląscy Piastowie stworzyli prawdziwie 
nieodgadnioną do dziś polsko-niemiecką „burzę kulturową”. Wpływy czeskie wyznaczały rody napływające z wnętrza 
kraju i Moraw, wreszcie długa przynależność Śląska do Korony Czeskiej i w końcu znaczenie języka czeskiego, o czym 
dowodzą do dziś dokumenty i płyty nagrobne (np. we Wierzchu koło Głogówka) sporządzone w tym języku.

Na terenie Euroregionu Pradziad zachowało się w całości, bądź w formie reliktowej ok. 150-200 obiektów, które 
popularnie przyjęło się nazywać zamkami, pałacami i dworami. Próba ujęcia w definicji wszystkich tych pojęć podej-
mowana jest dość często w literaturze fachowej, bądź popularnonaukowej stąd zrezygnowano z tego w niniejszej pu-
blikacji. Spotkamy tu zróżnicowane rodzaje dworów, zamków i pałaców ze względu na ich znaczenie historyczne, 
rozmiary, wartość architektoniczną, stopień zachowania, czy w końcu atrakcyjność turystyczną.

Na stosunkowo niewielkim obszarze wyróżnić można kilka dawnych siedzib książęcych (Opole, Niemodlin, 
Nysa, Głogówek, Koźle, Karniów, Bruntal). Niektóre miasta, w których się one znajdowały były stolicami wydzielo-
nych księstw, małych państewek przez kilka wieków (Opole, Nysa), inne zaledwie kilka, kilkanaście lat (Głogówek), 
czy wręcz tylko tytularnie określane były stolicami (Bruntal). Pozostałe zamki wymienione w tekście były bądź siedzi-
bami rodzin szlacheckich, bądź tylko jako lokalne przedstawicielstwa władzy książęcej (królewskiej) dzierżawiono je 
wybranym „panom”.

Niezwykle istotnym czynnikiem, determinującym w dużym stopniu lokalizację siedzib rycerskich były podziały 
polityczne interesującego nas fragmentu Śląska. Jego zachodnia część, i to zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie gra-
nicy to dawne księstwo nyskie biskupów wrocławskich. O niezwykłej roli tamtejszej drobnej szlachty świadczy bardzo 
duże zagęszczenie dawnych siedzib rycerskich. Okolice Opola, ziemia prudnicka, niemodlińska i kozielska to księstwo 
opolskie. Dolnośląskie tradycje przetrwały na północnych kresach euroregionu, gdzie znajdowało się księstwo brze-
skie. Rejon czeski, jego południowa i wschodnia część to dawne księstwa karniowskie i opawskie oraz ziemie biskup-
stwa ołomunieckiego z samym Prudnikiem, który dopiero w XIV w. włączony został w obszar polityczny Śląska.

Niestety wiele dawnych śląskich zamków i pałaców pozostaje albo w ruinie, albo opuszczone stają się pastwą 
czasu i wspomagających go złodziei i wandali. Cezurą postępujących zniszczeń był 1945 rok, kiedy to wiele pięknych 
zamków, dworków i pałaców straciło swoich prawowitych właścicieli. Na szczęście po zmianach ustrojowych po 1989 
roku, głównie siłą osób prywatnych niektóre zamki i pałace odzyskują dawny blask (Dobra), inne wciąż czekają na 
zagospodarowanie. Wydaje się, że dla niektórych budowli jedyną nadzieją jest zabezpieczenie w postaci ruin udostęp-
nionych do zwiedzania.

Wśród opisanych budowli kilka cieszy się wyjątkowym uznaniem turystów, ze względu na spore walory poznawcze. 
Jest wśród nich zamek brzeski, nazywany „Śląskim Wawelem”. Pałac biskupi w Nysie zasługuje na uwagę także dzięki 
cennym zbiorom muzealnym (m.in. malarstwo zachodnioeuropejskie). Tysiące turystów odwiedza zamek Sovinec, 
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którego atutem jest górskie i malownicze położenie, pokaźne rozmiary oraz odbywające się tu często imprezy historycz-
ne. Pałac w Mosznej fascynuje przybyszów przede wszystkim ze względu na bajkową, eklektyczną sylwetkę.

Czytelników, chcących poznać mniej znane obiekty zamkowe, pałacowe i dworskie odsyłamy do fotograficznego 
wykazu, znajdującego się za częścią albumową książki. Zarówno część główna opracowania jak i ikonograficzny spis nie 
prezentują wszystkich obiektów zamkowych, pałacowych i dworskich na terenie Euroregionu Pradziad. Skupiono się 
przede wszystkim na polskiej części euroregionu. Na obszarze czeskiego pogranicza jest spora liczba znacznie zreduko-
wanych ruin średniowiecznych zamków i strażnic, których lokalizację podaje większość miejscowych map turystycz-
nych. Te najciekawsze prezentujemy w albumie. 

Godne uwagi są zwykle niedoceniane przez badaczy wiejskie dwory sołtysów dziedzicznych. Tradycja ich istnienia 
sięga czasów powstawania wsi, najczęściej jeszcze w XIII w., choć obecne budowle nierzadko pochodzą dopiero z XIX 
wieku. Ciekawymi obiektami są również domy zarządców, stawiane zwykle w uprzywilejowanym miejscu na terenie 
folwarków (Dobieszowice). Często, bez poznania historii miejscowości trudno jest ocenić, z jakim typem budowli 
mamy do czynienia, domem zarządcy, dawnym dworem sołtysa, czy tylko budynkiem mieszkalnym bogatego rolnika. 
Podprudnickie Czyżowice kilkaset lat temu były wsią rycerską i można domniemywać, iż na terenie obecnego folwarku 
istniał, być może drewniany dwór właściciela majątku. Dziś znajdują się tu budynki gospodarcze i niepozorny dom 
mieszkalny, a o rycerskiej tradycji mogą jedynie świadczyć zapiski w dokumentach oraz wyraźnie dominujące położenie 
folwarku wobec reszty zabudowań wsi.

Druga połowa XIX i początek następnego wieku były okresem wzrostu znaczenia właścicieli kopalń i zakładów 
przemysłowych, jednakże nie zawsze wywodzili się oni ze stanu szlacheckiego. Mimo tego, dla nadania splendoru wła-
snej rodzinie decydowali się na budowę reprezentacyjnych rezydencji, które dziś popularnie nazywamy willami, bądź 
pałacami. Budynki tego typu często powstawały w miastach, a za przykład mogą posłużyć trzy okazałe pałace w Prudni-
ku należące do właścicieli tutejszej fabryki włókienniczej S. Fränkel, żydowskich rodzin Fränkel i Pinkus. Uczeni zgodni 
są, że I wojna światowa była schyłkiem budownictwa rezydencjonalnego w Europie i również na terenie Śląska.

Niniejsze opracowanie otwiera wydawałoby się skromny przedstawiciel „pradziadowych” rezydencji – Wieża Woka 
w Prudniku. Zdecydowano się na to z kilku powodów. Po pierwsze wieża jest pozostałością zamku w polskim mie-
ście wybudowanego przez czeskiego rycerza. Jest to więc trwający przeszło 700 lat czeski symbol w polskim, a wcze-
śniej niemieckim mieście. Po drugie prudnicką wieżę zamkową należy zaliczyć do najstarszych zabytków architektury 
obronnej tego typu w Polsce, zakładając iż powstała być może jeszcze za życia Woka z Rosenberga (stąd nazwa), a więc 
przed 1262 rokiem. Wypada zachęcić naukowców do szerszych badań w tej kwestii. Po trzecie Prudnik jest obecnie 
stolicą polskiej części Euroregionu Pradziad.

Jak rozpoznać zamek, pałac i dwór? 
Może się wydawać się, iż odnalezienie w dużej wsi skromnego dworu jest trudne, ale tak nie jest. Większość śląskich 

wsi lokowana była w średniowieczu, według ustalonych tradycją i prawem koncepcji. Rycerz zasadźca budował swoją 
siedzibę w miejscu uprzywilejowanym, podkreślającym jego władzę nad mieszkańcami wsi, stąd najczęściej lokował ją 
w centralnej części przyszłych zabudowań, przy kościele. Rozwój gospodarki rolnej sprawił, iż z czasem dwór, zamek, 
bądź później pałac otaczany był bądź sąsiadował z folwarkiem z dużym dziedzińcem. Kościół, centrum wsi oraz za-
budowania folwarczne są więc najczęstszymi elementami w krajobrazie pomagającymi odnaleźć poszukiwany obiekt. 
Oczywiście są odstępstwa od tej reguły, gdy np. zamek powstał na wykupionych gruntach, wiele lat po powstaniu 
wsi. I tak w zamek w Łące Prudnickiej, którego historia sięga XVI w. położony jest na skraju wsi.

O wiele łatwiej odnaleźć średniowieczne rezydencje obronne, bądź późniejsze budowle powstałe na ich miejscu, 
wyróżniające się przede wszystkim pozostałościami umocnień i z reguły lokalizacją w naturalnie obronnym miejscu (na 
szczycie wzniesienia, na grzebiecie góry, w zakolu rzeki).

Kościół dopełnieniem historii rezydencji. 
Dogłębne poznanie historii dawnej rezydencji nie powinno zakończyć się na jej zwiedzeniu i poznaniu literatu-

ry. Warto odwiedzić niedaleki kościół, gdzie najczęściej pochowane są doczesne szczątki właścicieli dóbr, o czym 
świadczą liczne na terenie euroregionu płyty nagrobne wmurowywane tradycyjnie w ściany świątyń. W XIX w. 
zgodnie z ówczesną modą, rodzinne grobowce lokalizowano już na terenach przypałacowych, zwykle w parkach (Kor-
fantów, Moszna).

Schemat opracowania jest prosty. Część główną zajmują skrótowe opisy, fotografie, rysunki i mapy uporządkowane 
w kolejności alfabetycznej nazw miejscowości, gdzie znajdują się obiekty. Za nią, za pomocą małych fotografii ujęto 
budowle, które nie zostały opisane w części najważniejszej. Fragment końcowy zajmują skrótowe opisy w języku angiel-
skim i czeskim poszczególnych obiektów, wersja pełniejsza znajduje się w Internecie (www.europradziad.pl). Autorzy 
namawiają do lektury innych opracowań na rynku wydawniczym, które były szczególnie pomocne przy pisaniu tek-

stów. Warto polecić albumową serię Śląskie Zamki i Pałace wydawnictwa ADAN, Herbarz Szlachty Śląskiej Romana 
Sękowskiego (wciąż ukazują się kolejne tomy) oraz publikacje czeskiego wydawnictwa BEATRIS.

Album wzbogacono o stylizowane rysunki herbów rodów lub miejscowości związanych z określoną rezydencją, 
autorstwa Grzegorza Weigta. Zespołowi redakcyjnemu udało się zebrać najciekawsze XVIII-wieczne rysunki Friedri-
cha Berharda Wernera, przedstawiające zamki i pałace ujęte w opracowaniu. Czyni to publikację prekursorem w dzie-
dzinie upowszechniania dzieł Wernera w stosunku do budowli rezydencjonalnych na terenie Euroregionu Pradziad. 
Ważnym uzupełnieniem są również kopie archiwalnych fotografii udostępnionych przez Wojewódzką Bibliotekę Pu-
bliczną w Opolu oraz Redakcję Tygodnika Prudnickiego. Część albumową tworzą głównie zdjęcia Mariusza Przygody. 
Doskonałym uzupełnieniem jest kilka ujęć „z lotu ptaka” Stanisława Królikowskiego, któremu należą się szczególnie 
gorące podziękowania. 

  
     
      Andrzej Dereń  Radosław Roszkowski

Drodzy Czytelnicy!

Strona Polska Euroregionu Pradziad zdecydowała się na reedycję niniejszego albumu z kilku powo-
dów. Najważniejsze z nich to: bardzo znaczący rozwój terytorialny Euroregionu, a zatem nowe obszary 
z jakże interesującymi budowlami oraz sukces I wydania, zbierającego świetne recenzje i nagradzanego 
na międzynarodowych targach turystycznych. Postanowiono jeszcze uatrakcyjnić formę nowego wydaw-
nictwa m.in. zwiększając jego format czy umieszczając najbardziej aktualne fotografie. Jednocześnie po-
starano się by nic nie utracić z jego wyjątkowego charakteru. Wydawca – Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu Pradziad - kieruje podziękowania dla wszystkich instytucji i osób, które udostępniły swoje 
zbiory. W szczególności są to: Stowarzyszenie Rozwoju Dorzecza Osobłogi (wydawca I edycji publikacji), 
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Muzeum w Ny-
sie, Muzeum w Bruntalu, Muzeum w Jeseniku, Statni Okresni Archiv w Jeseniku, Muzeum Śląska 
Opolskiego w Opolu, Muzeum Miejskie w Krnovie, Urząd Miejski w Grodkowie, Redakcja Tygodnika 
Prudnickiego, Wydawnictwo BEATRIS, Stanisław Królikowski, Adam Lutogniewski, Albert Szyndzie-
lorz, Eryk Murlowski, Walenty Steć, Andrzej Cisak, Roman Biernacki oraz oczywiście Marek Gaworski. 
Wydawnictwo nie powstałoby także bez finansowego wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego z którego finansowany jest Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Cze-
ska – Rzeczpospolita Polska. 

     Zarząd Stowarzyszenia: Radosław  Roszkowski    
        Edward Szupryczyński

        Jan Woźniak
        Norbert Rasch
        Stefan Czarnecki 
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