
XIII Izerbejdżan
2 Ruiny zamku w Starej Kamienicy. Podniesiony częściowo z ruin zamek ma niezwykłą 
historię, pełną wielu tajemnic. Pierwsza warownia stanęła tu już w XI w. Strzegła granicy 
śląsko - czeskiej.  Na początku XIII w. zamek przeszedł we władanie księcia Henryka 
Pobożnego. Książę poległ w 1241 w bitwie pod Legnicą a władzę przejął jego syn Bolesław 
Rogatka, znany awanturnik. Już w 1242 zadłużony Rogatka oddał w lenno zamek z wsią 
rycerzowi Sibotho Schof - protoplaście rodu von Schaffgotsch. W grudniu 1615 w 
podziemiach zamku doszło do zbrodni. W niejasnych okolicznościach zamordowany został 
Bernhard von Schaffgotsch, daleki krewny właściciela miejscowych dóbr Hansa Ulricha. O 
zabójstwo oskarżono sługę Bernharda, którego ujęto i poćwiartowano. Po śmierci Ulricha na 
przestrzeni lat właściciele zamku zmieniali się wielokrotnie. W 1756 wieś wraz zamkiem kupił
jeleniogórski kupiec Friedrich Schmid. Kilka miesięcy po transakcji nagle zmarł, we wsi 
wybuchł pożar, który strawił też zamek. Warowni nie odbudowano, ocalałą wieżę 
wykorzystywano jako magazyn. Do dziś z zamku zachowała się jedynie ruina wieży, 
fundamenty budynków mieszkalnych z częściowo zasypanymi piwnicami oraz czteroprzęsło-
wy kamienny most wiodący z podzamcza na dziedziniec. Od 2010 prowadzone są prace 
rekonstrukcyjne z inicjatywy fundacji Zamek Chudów. Ruina stoi około 150 metrów od wieży 
kościelnej, na północy wsi Stara Kamienica. W pobliżu bez trudu znaleźć można wiele miejsc
parkingowych.

3 Antoniów wieś w województwie dolnośląskim, powiat karkonoski, w gminie Stara 
Kamienica. Powstała w II poł. XVIIw. jako folwark w dobrach Schaffgotschów. Wcześniej 
działali tu szklarze, związani z hutami szkła w Chromcu i Piechowicach. Z biegiem lat folwark
przekształcił się w wieś o luźnej zabudowie z rozrzuconymi zagrodami na obrzeżu bardziej 
zwartej zabudowy w centrum wsi. W 1747 żyło tu 41 zagrodników i chałupników, w 1786 ich 
liczba wzrosła do 53. We wsi była czynna papiernia. W 1840 mieszkało tu 140 przędzarzy 
oraz 18 innych rzemieślników i handlarzy. Działały papiernia, tracz, młyn do mielenia kory 
dębowej i młyn wodny. W 1976 we wsi istniało 37 gospodarstw. Obecnie Antoniów słynie z 
licznych gospodarstw Agroturystycznych w zabytkowych chatach o konstrukcji przysłupowej, 
szachulcowej, zrębowej i mieszanej. 

4 Wolframowe źródło, źr. św. Wolfganga położone na wys. ok. 750m. pomiędzy Ciemnym 
Wądołem a nieistniejącą już Byczą Chatą. Według legend, w czasach przedchrześcijańskich 
źródło było świętym miejscem pogan, wraz z pobliską Pogańska Kaplicą związana była z 
kultem Flinsa. Nazwa „Wolframowe” nabrała popularności po 1945, w czasach powojennego 
komunizmu. Jedna z legend mówi, że czarownica rzuciła urok na źródło pozbawiający je 
magicznych właściwości. Po przybyciu w Góry Izerskie chrześcijan lansowano nazwę Źródło 
św. Wolfganga, ponoć sam święty miał odczyniać nad źródełkiem uroki.

5 Łyszczyk, Kuflem zwany, wzniesienie 589m w Górach Izerskich, nad zabudowaniami 
Gierczyna. Zbudowany ze skał metamorficznych oraz łupków łyszczykowych. Na szczycie 
znajduje się ławeczka i Centralny Słup Graniczny Izerbejdżanu. Izerbejdżan to mityczna 
kraina prawdziwie wolnych ludzi, która powstała w meandrach umysłu izerskiego barda 
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Grzegorza Żaka. Dziś fascynacja tą przepiękną krainą sprawia, że słowo (pisane) ciałem się 
staje. Ze szczytu rozpościerają się rozległe widoki na Pogórze Izerskie. 

6 Sztolnie św. Leopolda Podziemna trasa turystyczna w Krobicy oferuje moc wrażeń oraz 
historii z dawnego życia tutejszych górników. Przewodnicy w ciekawy sposób wprowadzają 
w tajemniczy świat podziemi. Ścieżka turystyczno-dydaktyczna „Śladami dawnego górnictwa
kruszców” to podziemne, 350-metrowe przejście przez dwie sztolnie oraz 13 stanowisk 
wzdłuż 8-kilometrowej trasy naziemnej. Czas przejścia 45-50 minut, temperatura wewnątrz 
+8’C. Czynne codziennie w godz. 10-16. Ostatnie wejście: w weekendy, ferie, wakacje i 
święta o godz. 17:00. 

9 Zamek w Świeciu zbudowano ok. XIV w. z polecenia księcia świdnicko-
jaworskiego Bernarda dla ochrony szlaku biegnącego z Łużyc do Lubania i Jeleniej Góry. Był
jedną z warowni Okręgu Kwisy. Pierwsze wzmianki pisane 1329 jako castrum Sweta. Utracił 
znaczenie po włączeniu Górnych Łużyc do korony czeskiej. Ma owalny kształt o dł. ok. 27 m 
i szerokości 11 m. W jego skład wchodziły: wieża (zachowana do dziś), budynek mieszkalny,
kaplica i dziedziniec w części wschodniej. Całość umocniona obwodowym murem obronnym,
z bramą od strony zachodniej i fosą. Po pożarze w 1527 zamek odbudowano w stylu 
renesansowym. Przebudowany po pożarze w I poł. XVIII w., wtedy powstał we wschodniej 
części barokowy pałac. W 1827 ponownie spłonął, od tego czasu został ruiną. W XX w. 
urządzono tu gospodę. Po II w. ŚW. w części wschodniej utworzono mieszkania socjalne, 
opuszczone po 1960. Obecnie trwa odbudowa zamku. Właścicielka Pani Żaneta 
Ganuszewicz jest historykiem, można od niej usłyszeć porządną porcję informacji o zamku. 
Zwiedzanie od godz. 8-19, niedziela 9-19.

 

10 Domek myśliwski Ernsta Gutschowa ostatniego właściciela zamku Czocha znajduje się
w lesie między Świeciem a Stankowicami nieopodal Wojkowej 502m. Został wybudowany w l
poł. XX w. Składał się z kamiennego podpiwniczenia i drewnianej części naziemnej, która 
została rozebrana w nieznanych okolicznościach, w czasach powojennych. Domek posiadał 
własną instalację gazową i także wodociąg. Po I  I WŚ nazywany był „starą leśniczówką”. Do 
dziś, oprócz podpiwniczenia, zachował się trzon kominowy wraz z paleniskiem. Niedaleko 
domku przebiega niebieski szlak  wytyczony między zamkiem Czocha a zamkiem w Świeciu.
Ustawiono tu tablicę informacyjną oraz miejsce odpoczynku dla turystów.

8 Wieża Ppoż. na Górze Liściastej 385m./ Leśna Droga/ To własność Lasów 
Państwowych, służy do obserwacji terenu i alarmowania o zauważonym pożarze lasu. 
Budowa tej żelbetowej wieży trwała przez 2 tygodnie dzień i noc bez przerwy. Wysokość 
32m, 144 stopnie i drabinka prowadzą na szczyt. Z pomieszczenia obserwatora 
rozpościerają się rozległe widoki na obszar gór i pogórza Izerskiego, gór i przedgórza 
Łużyckiego oraz na Karkonosze. Obiekt nie jest udostępniany do zwiedzania. U podnóża 
wierzy znajduje się Bukowa Chata, miejsce odpoczynku dla turystów oraz tablice 
informacyjno-edukacyjne. 

Długość trasy  81km, czas 6:35h
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