
2006     Stożek Wielki i ruiny zamku Radosno  
 
Pierwotnie w 
2006 roku pla-
nowaliśmy dwie 
wycieczki : 
pierwszą z Uni-
sławia Śląskie-
go na Lesistą 
Małą i Wielką, 
oraz na Stożek 
Mały i Wielki, a 
drugą ze schro-
niska Andrze-
jówka na Wali-
górę i ruiny za-
mku Radosno.  
Ostatecznie 
częściowo połą-
czyliśmy oba 
projekty, choć 
też nieco je 
ograniczyliśmy.  
  

Samochodami dojechaliśmy do centrum Sokołowska. 
Jadąc od strony Wałbrzycha lub Boguszowa-Gorc po 
drodze przejeżdżaliśmy przez Unisław Śląski. Ta du-
ża wieś leży na trasie z Wałbrzycha do Mieroszowa, 
wzdłuż górnego biegu Ścinawki. 
Charakterystycznym, widocznym z daleka punktem w 
krajobrazie tej miejscowości jest strome wzniesienie 
Stożka Wielkiego. Po przeciwnej stronie rzecznej do-
liny Ścinawki, naprzeciw Stożka, góruje inny masyw 
gór Kamiennych – masyw Dzikowca i Lesistej Wiel-
kiej. Już wjeżdżając do Unisławia rzuca się w oczy 
ruina kościoła ewangelickiego z 1742 roku, z wciąż 
zachowaną, mimo znacznych uszkodzeń, XIX-wiecz-

ną wieżą. Skręcając w lewo z drogi 
prowadzącej do Mieroszowa, przejeż-
dżając pod wąskim i niskim wiaduk-
tem kolejowym dostajemy się do ślą-
skiego Davos, czyli do Sokołowska.  
W 1854 roku doktor Herman Brehmer 
założył w Sokołowsku (wówczas był 



to Görbersdorf), jedno z pierwszych na świecie sanatoriów przeciwgruźliczych. Zakład dokto-
ra Brehmera szybko zyskał wielką sławę w całej Europie. W latach osiemdziesiątych XIX 

wieku pracę doktora Brehmera kon-
tynuował zasłużony polski lekarz 
Alfred Sokołowski, późniejszy zało-
życiel Polskiego Towarzystwa Prze-
ciwgruźliczego. To na jego cześć da-
wny Görbersdorf po 1945 roku naz-
wano Sokołowskiem. Położone na 
początku Sokołowska dawne sanato-
rium „Chrobry” zostało pięknie wy-
remontowane; dziś jest to ośrodek 
opiekuńczy dla osób starszych. Inne 
zabytkowe budowle zachowane są w 
znacznie gorszym stanie. Mocno 
zrujnowane, dawne sanatorium do-
ktora Brehmera, po wojnie nazwane 
„Grunwaldem”, wciąż jeszcze czeka 
na odbudowę.  
Z centrum Sokołowska ruszamy w 
drogę polami w stronę widocznego z 
dala Wielkiego Stożka. Po prawej 
stronie mijamy równie potężny ma-
syw Bukowca. Góra Bukowiec 
wznosi się na wysokość 898 m 
n.p.m. Należy do Gór Kamiennych, 
leży w północno-zachodniej części 
pasma Gór Suchych, na pograniczu 
z Górami Wałbrzyskimi, na północ-
ny wschód od Sokołowska. Od ma-
sywu Stożka, leżącego po stronie 
zachodniej, Bukowiec oddziela Kot-
lina Sokołowska, którą właśnie ma-
szerujemy.  
Bukowiec ma charakterystyczny, po-
wulkaniczny kształt. Na jego północ-
no-wschodnim zboczu, na wysokości 
około 800 m n.p.m., występują cha-
rakterystyczne skałki. Wzniesienie 
zbudowane jest ze skał wylewnych - 
melafirów (trachybazaltów). Na 
przeciwległym zboczu, którego w 
czasie tej wycieczki nie zobaczyli-
śmy, znajduje się duże wyrobisko 
górnicze – kamieniołom melafiru 
oraz zakład przeróbczy (przy dro-
dze z Rybnicy Leśnej do schroniska 
Andrzejówka). 
Pod Małym Stożkiem zrobiliśmy 
krótki odpoczynek w ładnie usytuo-



wanym punkcie widokowym, skierowanym w stronę 
Sokołowska.    
 Masyw Stożka, tak jak masyw Bukowca należący do 
Gór Kamiennych, położony jest w północno-zachod-
niej części pasma Gór Suchych. W linii prostej odda-
lony jest zaledwie około 0,6 km na północny zachód 
od centrum Sokołowska. Wrażenie wyniosłości Stoż-
ka podkreślają otaczające go doliny. Od zachodniej 
strony jest to głęboka dolina przełomu Ścinawki od-
dzielająca go od Masywu Dzikowca i Lesistej Wiel-
kiej. Po stronie południowej przebiega głęboka dolina 
rzeki Sokołowiec a od wschodu wspomniana już Kot-
lina Sokołowska, którą zmierzamy na szczyt Stożka 
Wielkiego (po niemiecku Stożek nazywał się Storch-
berg). 

Zwarta bryła Masywu Stożka opada stromymi zbocza-
mi we wszystkich kierunkach. Masyw ma cztery 
wzniesienia sięgające od 700 do 850 m n.p.m., o cie-
kawej strukturze geologicznej. Najwyższymi szczyta-
mi są Stożek Wielki (841 m n.p.m.) i Stożek Mały 
(750 m n.p.m.). Wzniesienia porośnięte są lasami aż 
po same szczyty. Całość obszaru zajmują lasy miesza-
ne regla dolnego oraz lasy świerkowe. 
Stożek Wielki jest doskonałym punktem widokowym, 
ze wzniesienia rozciąga się widok na Śnieżkę, na Ma-
syw Dzikowca i Lesistej Wielkiej, na Góry Kamien-
ne, Góry Wałbrzyskie i Stołowe oraz na Kotlinę Soko-
łowską i Wyżynę Unisławską. Mieliśmy dużo szczę-
ścia – na szczycie Stożka wzniesiono drewnianą wieżę 
widokową, dzięki czemu mogliśmy długo cieszyć 
oczy widoka-
mi rozciąga-
jącymi się na 
wszystkie 
strony świata 
i zrobić cie-
kawe zdjęcia.     



Nic dziwnego, że te unikalne w skali 
kraju krajobrazy górskie, zostały objęte 
ochroną w ramach utworzonego 17 gru-
dnia 1998 roku Parku Krajobrazowego 
Sudety Wałbrzyskie. 
Nasyciwszy oczy  tymi wspaniałymi 
pejzażami wróciliśmy do Sokołowska.  
I tu nastąpiło coś, co do tej pory nie zda-
rzało podczas naszych majowych wycie-
czek – nastąpił podział grupy.  
Część osób chciała jeszcze ruszyć w gó-
rę i wspiąć się na wzgórze, gdzie do dzi-
siejszego dnia pozostały jeszcze ruiny 
średniowiecznego zamku Radosno, resz-
ta wolała pospacerować po samym So-
kołowsku, w którym jest również szereg 
ciekawych obiektów.   
 

Udając się najpierw z pierwszą grupą ru-
szamy w dalszą drogę idąc wzdłuż poto-
ku Sokołowiec – pod prąd jego nurtu. 
Potok Sokołowiec jest najdłuższym cie-
kiem wodnym Kotliny Sokołowskiej. 
Wraz ze swymi dopływami odwadnia tę 
kotlinę i spływa do Ścinawki, należącej 
do dorzecza Odry. Wędrując wzdłuż po-
toku, w miejscu gdzie wpada do niego 
inny strumień – Czartowiec, docieramy 
do rozdroża pod Krzywuchą. Idąc dalej 
niebieskim szlakiem można dotrzeć do 
Andrzejówki – schroniska pod Waligó-
rą.  
My jednak w tym miejscu skręcamy w 
prawo i rozpoczynamy wspinaczkę na 
wzgórze, na którym dawniej mieścił się 
zamek Bolków Świdnickich, strzegący 
granicy ich śląskiego księstwa i szlaku 
handlowego przebiegającego u podnóża 
zamku. Kamienny, gotycki zamek na 
wysokim wzgórzu wzniósł w XIII wieku 
Bolko I. Niemcy nazywali go Burg 
Freudenburg. 
Ruiny kamiennego zamku Radosno po-
chodzące z II poł. XIII w. położone są na 
wysokości 770 m n.p.m. na północnym 
zboczu Suchawy. 
Najstarsza część zamku to cylindryczna, 
kamienna wieża o średnicy 7,2 m, zbu- 
dowana z miejscowego melafiru, otoczo- 
na drewniano-ziemnymi umocnieniami. 



Wejście do wieży znajdowało się na wysokości 4 metrów powyżej poziomu terenu. Obronna 
wieża usytuowana była w miejscu narażonym na największe niebezpieczeństwo ataku.         
W XIV wieku na miejscu wcześniejszych drewniano-ziemnych umocnień wzniesiono wokół 
wieży mury obronne i budynki mieszkalno-gospodarcze, które utworzyły dziedziniec o po-
wierzchni blisko 300 m². Warownia składała się z położonego na wzgórzu zamku właściwe-
go, zbudowanego na planie prostokąta o wymiarach 17 m na 30 m, z domem mieszkalnym w 
północnym narożu zamku i wolno stojącą cylindryczną wieżą. Stała ona w najwyższej, połud-
niowo-wschodniej części założenia. Obok zamku, w północno-zachodniej części warowni, 



znajdowała się czworokątna baszta o wymiarach ok. 6 m × 6 m), spięta murem obronnym, w 
której mieściła się brama wjazdowa. Do zamku od południowej strony przylegało niewielkie 
prostokątne przedzamcze o wymiarach 14 m na 18 m. Obronność zamku podnosiły wykute 
w skale suche fosy o szerokości od 3,5 m do 7 m, których głębokość miała miejscami do 4 m. 

Ciekawa i dość tajemnicza jest historia tego miej-
sca. Warownia wraz z lennem, w skład którego 
wchodziło miasteczko Mieroszów i okoliczne wsie: 
Unisław Śląski, Golińsk, Różana, Kowalowa, So-
kołowsko i Nowe Siodło, wzmiankowana jest w 
1350 i 1355 roku. Zamek Radosno był pierwszym, 
historycznym centrum osadniczym dla okolic Mie-
roszowa. Zamek i lenno znajdowały się w tym cza-
sie w obrębie księstwa świdnicko-jaworskiego, z 
tego też czasu pochodzi wzmianka o tutejszym bur-
grabim. Nie ma pewności co do czasu powstania 
ani fundatora zamku Radosno. Powszechnie łączy 
się go z osobą księcia świdnicko-jaworskiego Bol-
ka I, choć istnieją też przypuszczenia, że zamek 
zbudowali Czesi jako przeciwwagę dla pobliskiej 
warowni Rogowiec. Wiadomo, że w 1355 roku za-
mek, który był ostoją rozbójników, został zdobyty 
przez króla czeskiego Karola IV Luksemburskiego. 
W 1356 roku zamek – za cenę 2300 kop praskich 
groszy – nabył Hersko z Rozkowicz. Przy transak-
cji zastrzeżono prawo pierwokupu zamku dla księ-
cia Bolka II Małego. Z prawa tego w niedługim 
czasie Bolko II Mały skorzystał. Wraz z twierdza-
mi Rogowiec, Grodno i Nowy Dwór zamek Rado-
sno stanowił lokalną linię umocnień granicznych 
przy południowej granicy z Czechami. 
Strzegł także średniowiecznego szlaku handlowe-
go przechodzącego w pobliżu zamku. 
W 1369 roku, po śmierci Bolka II, księżna Agnie-
szka (wdowa po księciu Bolku II) oddała zamek w 
lenno biskupowi wrocławskiemu Przecławowi z 
Pogorzeli, do którego zamek należał do roku 1376. 
Następnymi właścicielami zamku byli Gunzel i 
Nickel von Seidlitz, a od roku 1388 Heinrich von 
Rechenberg i jego czterej synowie. W 1392 roku 
warownia, tak jak całe księstwo świdnicko-jawor-
skie, weszła w końcu w posiadanie władców czes-
kich. W czasie wojen husyckich zamek dwukrotnie 
był oblegany przez powstańców – w latach 1427 i 
1434, lecz nie wiadomo, czy był zdobyty. Od po-
czątku XV wieku zamek został opanowany przez 
rycerzy rabusiów, którzy dotkliwie dali się we zna-
ki kupcom przemierzającym te tereny. Dla ukru-

cenia tego procederu w 1443 roku rozbójnicze gniazdo zostało zniszczone przez mieszczan 
wrocławskich, wspieranych przez wojsko. Ale już w 1466 roku bracia Hans i Nikolaus von 



Schellendorf odbudowali zamek i sami zaczęli uprawiać zbójowanie. W 1483 roku zamek 
przejęły wojska Macieja Korwina. W 1497 roku wrocławski starosta Georg von Stein z roz-
kazu czeskiego króla Władysława Jagiellończyka zdobył i doszczętnie zniszczył zamek.  
Od tego czasu pozostaje już w ruinie. 

Do naszych czasów zachowały się niewielkie resztki zamku: 12-metrowy dolny fragment cy-
lindrycznej wieży obronnej oraz odsłonięte niedawno niewielkie przyziemne fragmenty bu-
dynku mieszkalnego. Ponieważ nie chciało nam się już wracać tą samą drogą, to z tego stro-
mego, zamkowego wzgórza zeszliśmy przez las na przełaj, często dla utrzymania równowagi 
czepiając się drzew i krzewów. Po dotarciu do doliny, którą płynie Sokołowiec, leśnym duk-
tem wróciliśmy do Sokołowska.  

Tam spotkaliśmy się z resztą grupy, która w cza-
sie naszej wyprawy na zamek zwiedzała  Soko-
łowsko.  
A w Sokołowsku jest co oglądać, nie tylko cuda 
przyrody, ale też bardzo ciekawe i nietypowe bu-
dowle.  
Najciekawsze są neogotyckie zabudowania  daw-
nego sanatorium dr Brehmera. Ale inną, ciekawą 

budowlą jest cerkiewka św. Archanioła Michała wybudowana w latach 1899–1901, dla kura-
cjuszy przybywających wówczas z Rosji aby w Sokołowsku leczyć gruźlicę. 
Starszym jest kościół Matki Boskiej Królowej Świata, zbudowany w XVII wieku dla ewange-
lików, później przebudowywany, a po wojnie przejęty przez katolików. W mocno dziś podu-
padłym sanatorium można też spotkać liczne zabytkowe wille oraz parki z altanami, rzeźbami 
i fontannami.  



 

 
 
 
 

 
 
 
 


