
ZAMEK KSIĄŻ w Wałbrzychu

♦ Zamek Książ w Wałbrzychu
Bezpośredni link: https://ZamekKsiaz.wkraj.pl/html5/index.php?id=39541

GPS: 50.84249 16.29265

Zamek Książ znajduje się w granicach Wałbrzycha na terenie Książańskiego Parku
Krajobrazowego. Jest jednym z elementów Szlaku Zamków Piastowskich. Jest to trzeci co
do wielkości zamek w Polsce (po zamku w Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu).
Niewielka część zespołu pałacowego jest udostępniona dla zwiedzających, w tym
znajdujący się w części centralnej zamek piastowski. Wirtualny spacer został stworzony
przez Firmę E-kontakt Paweł Jarzębiński z Limanowej i Jerzego Minora z Wałbrzycha.
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ZAMEK KSIĄŻ w Wałbrzychu

♦ Salon ZIELONY
Bezpośredni link: https://ZamekKsiaz.wkraj.pl/html5/index.php?id=39495

GPS: 50.84249 16.29265

Salon ZIELONY Utrzymany jest w stylu rokoko. Sufit zdobi kunsztowna sztukateria
gipsowa, której główna wstęga ma swoje lustrzane odbicie w parkiecie. Dawniej salon te
zdobiły portrety antenatów i obraz alegoryczne. Orygilany barokowy kominek z
kartuszem w kluczu wykonany jest z czerwonego marmuru. Meble znajdujące się w tym
salonie pochodzą z końca dwudziestego wieku.
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ZAMEK KSIĄŻ w Wałbrzychu

♦ Sala MAKSYMILIANA
Bezpośredni link: https://ZamekKsiaz.wkraj.pl/html5/index.php?id=39496

GPS: 50.84249 16.29265

Sala MAKSYMILIANA została nazwana jednym z imion hrabiego Konrada Ernesta
Maksymiliana Hohberga, na którego polecenie powstala w osiemnastym wieku barokowa
część zamku. W Sali Maksymiliana, uważanej za najpiękniejszą z sal, przyjmowano
niegdyś ważnych gości: arystokratów,polityków i artystów. 
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ZAMEK KSIĄŻ w Wałbrzychu

♦ Hol MYŚLIWSKI
Bezpośredni link: https://ZamekKsiaz.wkraj.pl/html5/index.php?id=39515

GPS: 50.84249 16.29265

Hol MYŚLIWSKI znajduje się obok Czarnego Dziedzińca. Niegdyś eksponowane były tutaj
przez właścicieli zamku trofea łowieckie, pochodzące głównie z lassów pszczyńskich. Sala
nakryta jest bogato rzeżbionym polichromowanym stropem, wykonanym z drewna
modrzewiowego. Dekoracja stropu: malowana liściasta stylizowana wić, czterolistne
roetki oraz pola wypełnoine kwiatami, liścmi akantu i owocami. W holu podziwiać
możemy renesansowy kominek z pzełomu szesnastego i siedemnastego wieku,
wykonany z piaskowca, powyżej mały krużganek i neorenesansowe portale drzwi. 
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ZAMEK KSIĄŻ w Wałbrzychu

♦ Sala RYCERSKA
Bezpośredni link: https://ZamekKsiaz.wkraj.pl/html5/index.php?id=39516

GPS: 50.84249 16.29265

Sala RYCERSKA nazywana jest także zbrojownią, w czasach Hochbergów eksponowano w
tej Sali dawną broń białą, pochodzącą z bogatych zbiorów rodzinnych. Eksponaty
umieszczone były w ustawionych wzdłuż ścian stojakach. Sala kryta sklepieniem
kolebkowym z lunetami, z wnęką wykuszowi przy ścianie północnej. Wnętrze Sali pokryte
jest polichromią, przedstawiają herby rodów rycerskich i motywy roślinne. Herb - rodziny
Hochbergów (biało czerwona i trzy wzgórza) umieszczony jest jako herb centralny na
sklepieniu. Drewniana balustrada i boazerie pokrywające ściany wykonane zostały w
latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku. 
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ZAMEK KSIĄŻ w Wałbrzychu

♦ Sala BALOWA
Bezpośredni link: https://ZamekKsiaz.wkraj.pl/html5/index.php?id=39520

GPS: 50.84249 16.29265

Sala BALOWA znajduje się w skrzydle zachodnim zamku w części neorenesansowej.
Budowę jej zainicjował Henryk piętnasty w latach od 1909 do 1923 roku, sala nigdy nie
została ukończona z uwagi na krach finansowy rodziny Hochbergów. Sala pierwotnie
miała być na planie ośmiokąta, wyższa o jeszcze jedną kondygnację, zakończona kopułą,
które wnętrze z ciemnego drewna było zdobione pozłacanymi ornamentami. Miały tam
zostać zawieszone już zakupione obrazy - wiecznego włoskiego malarza Giovanniego
Pinottiego przedstawiające sceny biblijne. Obecnie obrazy te znajdują się w Zamku
Piastów Śląskich w Brzegu Opolskim. W czasie nazistowskiej przebudowy Książa
pracownicy organizacji TODT zamienili kształt Sali Balowej, obniżyli ją o 3 metry
montując podwieszony strop betonowy i zaczęli przebudowywać na nazistowską salę
narad.
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ZAMEK KSIĄŻ w Wałbrzychu

♦ Salon BIAŁY
Bezpośredni link: https://ZamekKsiaz.wkraj.pl/html5/index.php?id=39521

GPS: 50.84249 16.29265

Salon BIAŁY dawniej zwany czerwonym, bowiem jego ściany zdobiły czerwone jedwabne
draperie, zniszczone podczas drugiej wojny światowej. Sufit pokrywa piękna dekoracyjna
sztukateria obfitująca w różnorodne motywy zdobnicze (motyw kratki regencyjnej, liści
akantu, girlandy i bukiety z róż). Dziewiętnastowieczne meble należące do ostatniej
właścicielki Zamku - Księżnej Daisy of Pless, stanowiły wyposażenie dawnej jadalni Grand
Hotelu w Szczawnie Zdrój (dzisiejsze Sanatorium). Oryginalny kominek z różowego,
włoskiego marmuru, bogato zdobiony płaskorzeźbami. Jego boki stanowią stanowią dwa
maszkarony, w kluczu waza, a wewnątrz żeliwne płyty utrzymujące ciepło.
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ZAMEK KSIĄŻ w Wałbrzychu

♦ Salon CHIŃSKI
Bezpośredni link: https://ZamekKsiaz.wkraj.pl/html5/index.php?id=39522

GPS: 50.84249 16.29265

Salon CHIŃSKI jego nazwa pochodzi od współczesnych tkanin ściennych
przedstawiających spotykane często w sztuce Orientu motywy drzew kwitnącej wiśni
oraz pawie. Sufit zdobiony sztukaterią, której delikatna wstęga powtarza się we wzorze
parkietu. Dekorację salonu uzupełnia żyrandol z ciągnionego szkła kryształowego,
prawdopodobnie wykonany w Murano koło Wenecji. Ściany salonu wykonane są stiukiem
czyli sztucznym marmurem, natomiast barokowy kominek wykonany jest z
aytentycznego czerwonego marmuru. Meble w salonie reprezętują style: wiedeński zegar
i sekretarzyk to klasycyzm, krzesła, fotel i kanapa - to neorokoko. 
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ZAMEK KSIĄŻ w Wałbrzychu

♦ Salon GIER
Bezpośredni link: https://ZamekKsiaz.wkraj.pl/html5/index.php?id=39523

GPS: 50.84249 16.29265

Salon GIER jego sufit zdobi sztukateria gipsowa w kształcie okręgu, której główna wstęga
ma swoje lustrzane odbicie w parkiecei. Niegdyś ściany salonu zdobiły gobeliny
przedstawiające przedstawiające historię Heleny i Parysa. Obecnie ściany wyłożone są
współcześnie wykonanymi tkaninami, z motywami tańczących i grających postaci. Meble
zdobione są dwiema technikami: intarsja - łączenie kilku gatunków w kolorowe
kompozycje; inkrustacją - łączenie drewna z innymi materiałami, na przykład: masą
perłową, kością słoniową, metalem.
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ZAMEK KSIĄŻ w Wałbrzychu

♦ Salon BAROKOWY
Bezpośredni link: https://ZamekKsiaz.wkraj.pl/html5/index.php?id=39524

GPS: 50.84249 16.29265

Salon BAROKOWY autentyczny osiemnastowieczny plafon. Centralne malowidło plafonu
przedstawia mitologiczną postać - boginię Florę, opiekunkę przyrody. Cztery narożne
medaliony z amorkami zrekonstruowano w 1975 roku. Dawniej na ścianach wisiały
portrety rodzinne Hochbergów, a wyposażenie wnętrza uzupełniał rokokowy kominek.
Obecnie ściany salonu pokryte są tkaninami lnianymi, zaprojektowanymi przez profesor
Józefę Wnukową. Na ścianie - obraz nieznanego malarza przedstawiający patronkę
łownictwa Dianę. Na uwagę zasługuje intarsjowana skrzynia podróżna, wykonana z
drewna dębowego, sygnowana datą 1724. Pozostałe meble w tym salonie to: stół
konsolowy z marmurowym blatem i dwa krzesła dębowe w typie mebli gdańskich.
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ZAMEK KSIĄŻ w Wałbrzychu

♦ Zamek Książ w Wałbrzychu - panorama z
drona
Bezpośredni link: https://ZamekKsiaz.wkraj.pl/html5/index.php?id=84885

GPS: 50.84178 16.29341

Zamek Książ w Wałbrzychu - panorama z drona
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