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Zamek Czocha i jego tajemnice 
 

  Położony nad Kwisą zamek Czocha należy nie tylko do najpiękniejszych, ale i do najlepiej 
zachowanych zamków Górnych Łużyc. Jego początki sięgają XIII wieku, kiedy to na wzgórzu powstała 
niewielka warownia graniczna. Stało się to za sprawą króla Czech, Wacława II, w którego władaniu były 
wówczas te ziemie. Pierwsze pisemne wzmianki o budowie strażnicy pochodzą z 1241 roku.  
   W nocy z 17 na 18 sierpnia 1793 roku zamek spłonął niemal doszczętnie od pioruna. Niebawem 
przystąpiono do jego odbudowy, nadając mu barokowy charakter. W 1909 roku zamek kupił drezdeński 
przemysłowiec z aspiracjami szlacheckimi, Ernst Gütschow. Kiedy w 1945 roku Armia Czerwona zaczęła 
wyzwalać coraz to bliższe Czochy tereny, Ernst Gütschow zakupił najlepszy sejf i schował w nim liczne 
dzieła sztuki przechowywane przez niego na zamku. On sam spakował najpotrzebniejsze rzeczy i wraz z 
rodziną przeniósł się w głąb Niemiec. Tymczasem służba zamkowa wraz z nowym burmistrzem Leśnej 
otworzyła drzwi przy pomocy palnika i zrabowała skarb. Całość załadowali na dwie ciężarówki, z których 
jedna została przechwycona przez polskie wojsko. Druga pojechała w kierunku granicy wschodniej i ślad 
po niej zaginął. Skarby z pierwszej ciężarówki zabrano do Warszawy, tak, że na Czosze nic z nich nie 
zostało.  
Według legendy zamek Czocha ma swoją Białą Damę, która raz na sto lat ukazuje się ludziom. Widzieć ją 
można jedynie nocą, w każdą setną rocznicę śmierci jej brata zabitego przez wojska husyckie, które sama, 
nocą sprowadziła do zamku i w których ręce wydała zamek. Mówią, że brat ów w chwili śmierci przeklął ja i 
dlatego dusza jej tak długo nie może opuścić zamku, aż ktoś zdejmie z niej klątwę. 
Zjawę widywano w latach 1531 i 1631, siedzącą nad skarbem złożonym ze złotych monet i naczyń w 
towarzystwie olbrzymiego psa, broniącego dostępu każdemu, kto chciał się do niej zbliżyć. Pies ten nie jest 
rzekomo groźny dla osób urodzonych w niedzielę i tylko tacy mogą jej pomóc. Różni przybywali tu i 
próbowali tego dokonać. Nie kierowała nimi jednak chęć uwolnienia pokutującej duszy, a tylko apetyt na jej 
skarby. Któregoś roku dwaj młodzi rzemieślnicy z Leśnej wybrali się do zamku, lecz nawet tam nie dotarli.  
Otuliła ich gęsta mgła pełna tajemniczych cieni i postaci, które chciały obu młodzieńców pochwycić i 
uśmiercić. Przez mgłę widzieli już nawet stojąca szubienicę. Zdołali jednak umknąć w kierunku Leśnej. 
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Przed pierwszymi budynkami zauważyli, że ich śladem podąża olbrzymi czarny kot. Im bardziej zbliżali się 
jednak do miasta, kot stawał się coraz mniejszy i doszedł do normalnej wielkości, gdy zdyszani wpadli do 
swej izby. Kot wszedł za nimi. Usiadł bez ruchu w kącie izby i bez przerwy wpatrywał się swymi 
nienaturalnej wielkości oczyma w twarze wystraszonych nocną przygodą młodzieńców. Bojąc się usnąć, by 
kocur nie zaatakował ich we śnie, czuwali na zmianę przez kilka dni, aż któregoś popołudnia kot poszedł za 
przejeżdżającą kobietą z Czech, o której opowiadano, że zajmuje się czarami. Prób wyzwolenia duszy 
błądzącej po zamku Białej Damy było rzekomo jeszcze kilka. Ostatnią z nich podjęli po wojnach 
napoleońskich jacyś młodzi ludzie z okolicznych wiosek. Nie wiadomo, co ich w zamku spotkało, ale 
opowiadają, że powrócili do swych chat bardzo wystraszenia. Żaden z nich nie chciał powiedzieć, co 
widział tej nocy a wszyscy w następnym roku zmarli, zabierając tajemnicę owej wyprawy do grobu.  
  W zamku Czocha jest od dawna nieużywana studnia, zwana studnią niewiernych żon. Czasami o 
północy słychać wydobywające się z jej wnętrza ciche westchnienia, kobiecy płacz, a nawet wzywanie o 
pomoc. Podobno kiedyś jeden z panów na zamku niespodziewanie powrócił po prawie rocznym pobycie za 
granicą do swych włości. Powitała go służba zamkowa i dzieci, żony jednak wśród nich nie było. 
Zapytawszy o nią, otrzymał odpowiedź, iż źle się czuje, a słabość jej się rozpoczęła w chwili otrzymania 
wieści o jego powrocie. Bardzo szybko okazało się, że żona nie dochowała wierności mężowi. Wściekły 
pan zamku wepchnął małżonkę do studni. Następnie nakazał pachołkowi, aby przygotował konia i tego 
samego dnia opuścił warownię. Dopiero na drugi dzień wydobyto zwłoki pani i od tego czasu, ilekroć ktoś 
nocą nachylał się nad studnią i patrzył w lustro wody, dały się stamtąd słyszeć kobiece głosy.  
  Takie to tajemnice kryje w sobie zamek Czocha. Czy rzeczywiście ukryte są w nim skarby, czy po 
murach błądzi duch damy, i czy w końcu naprawdę studnia była miejscem zemsty zdradzonych 
małżonków. Tego pewnie nie dowiemy się nigdy. Legendy, podania, niesamowite opowieści są już na stałe 
wpisane w dzieje większości zamków i pałaców.  

Oprac. na podstawie: Andrzej Zawada „Dolny Śląsk”, Wrocław 2002, Joanna Lamparska, „Dolny Śląsk jakiego nie znacie”, 
Wrocław 2002, Jerzy Harasimowicz, „Dolny Śląsk”, Wrocław 2007 
 

Odpowiedz na poniższe pytania zakreślając odpowiednie pole w tabeli odpowiedzi. Powodzenia! 

1.  Z którego wieku pochodzą pierwsze pisemne wzmianki o zamku Czocha? 
A. X. 
B. XII. 
C. XIII. 
D. XIV. 

 

2.  Za panowania króla Czech Czocha była 
A. pałacem. 
B. twierdzą. 
C. warownią. 
D. miastem. 

 

3.  Wskaż informację prawdziwą: 
A. Skarb z zamku Czocha znajduje się w całości w muzeum w Warszawie. 
B. Skarb z zamku Czocha został w całości zrabowany. 
C. Skarb z zamku Czocha jest eksponowany w nim od II wojny światowej.  
D. Skarb z Zamku Czocha w części zaginął, w części znajduje się w muzeum. 

 

4.  Które z wymienionych opisów nie pasują do definicji legendy? 
A. Opowieść o zwierzętach posiadających ludzkie cechy charakteru, 
B. Opowieść o świętych i męczennikach, 
C. Opowieść fantastyczna z elementami historii, 
D. Opowieść często tworzona przez wędrowców i ludowych pieśniarzy. 

 

5.  Kto sprowadził wojska husyckie na zamek Czocha? 
A. Wacław II, 
B. Ernst Gütschow,  
C. Bolko I,  
D. Żaden z wymienionych.  
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6.  Rzeka Kwisa, nad którą położony jest zamek Czocha, to 

A. prawy dopływ Bystrzycy. 
B. lewy dopływ Nysy. 
C. lewy dopływ Bobru. 
D. prawy dopływ Odry. 

 

7.  Jaka para zwierząt występuje w legendzie o Białej Damie? 
A. Szczur i kot. 
B. Pies i kot. 
C. Mysz i kot. 
D. Pies i orzeł. 

 

8.  Z jaką wojną kojarzona jest ostatnia wyprawa po skarb z zamku? 
A. Trzydziestoletnią. 
B. Śląską. 
C. Potopem szwedzkim. 
D. Napoleońską. 

 

9. Co, według legendy, było powodem wypraw wielu śmiałków na zamek? 
A. Chęć objęcia panowania nad zamkiem. 
B. Chęć zysku. 
C. Chęć wyzwolenia duszy pokutnicy. 
D. Chęć poślubienia Białej Damy. 

 

10. Jaka para skojarzeń najlepiej charakteryzuje studnię na zamku Czocha? 
A. Miłość i nienawiść. 
B. Zbrodnia i kara. 
C. Zdrada i zemsta. 
D. Oszustwo i przebaczenie. 

 

11. Jakie słowo nie pasuje do opowieści o zamku? 
A. magia,  
B. fantazja, 
C. fantastyka,  
D. czary. 

 

12. Wskaż szereg samych rzeczowników: 
A. zamek, czocha, studnia, używana. 
B. pies, dama, nimi, las. 
C. pan, pachołek, skarb, już. 
D. rocznica, śmierć, mgła, Leśna. 

 

13. Wypowiedzenie „Wściekły pan zamku wepchnął małżonkę do studni” jest zdaniem 
A. pojedynczym. 
B. bezokolicznikowym równoważnikiem.  
C. złożonym nierozwiniętym. 
D. żadnym z wymienionych. 

 

14. Jaki charakter zyskał zamek Czocha w XVIII wieku? 
A. Renesansowy, 
B. Gotycki, 
C. Klasycystyczny,  
D. Barokowy. 

 

15. W którym roku zjawa Białej Damy nie mogłaby ukazać się na zamku? 
A. 1531 
B. 1631 
C. 1731 
D. 1841 

 

16. Co było powodem opuszczenia domu rzemieślników przez czarnego kota? 
A. Śmierć rzemieślników. 
B. Czarownica. 
C. Pojawienie się Białej Damy. 
D. Magiczne zaklęcie Wacława. 
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17. Jaka miejscowość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zamku? 

A. Leśna. 
B. Lubań. 
C. Nowogrodziec. 
D. Zgorzelec. 

 

18. Wojska husyckie, które najechały zamek Czocha, pochodziły z 
A. Rosji. 
B. Francji. 
C. Czech. 
D. Hiszpanii. 

 

19. W jakim dniu tygodnia należało się urodzić, aby nie być narażonym na atak obrońcy Białej Damy? 
A. Poniedziałek. 
B. Środę. 
C. Czwartek. 
D. Niedzielę. 

 

20. Na turniej rycerski ze sznurka o długości 40 metrów zrobiono 20 uprzęży, po 1,9 metra 
każda. Ile metrów sznura zostało? 

A. 2 
B. 4 
C. 12 
D. 14  

 

21.  Za dwie księgi zapłacono 60 złotych talarów. Pierwsza księga była o 30 talarów droższa od 
drugiej. Ile kosztowała druga księga? 

A. 30 talarów 
B. 15 talarów 
C. 20 talarów 
D. 45 talarów 

 

22. Butelka zawiera 150 ml syropu przeciw kaszlowi. Janek dostał polecenie od lekarza, aby 
pić syrop trzy razy dziennie po dwie łyżeczki 5-mililitrowe. Na ile dni kuracji wystarczy jedna 
butelka? 

A. 5 
B. 10 
C. 15 
D. 20 

 

23. Magicznie szybka kareta w ciągu 4 godzin pokonała trasę 280 km. Jaką trasę pokona w 
ciągu 9 godzin, jadąc z taką samą prędkością? 

A. 350 km 
B. 630 km 
C. 2520 km 
D. 1120 km 

 

24. Wskaż błędne stwierdzenie: 
A. Mgła ogranicza widoczność na drogach. 
B. Mgła powstaje, gdy wilgotne powietrze szybko się ochładza. 
C. Mgłę tworzą bardzo drobne kropelki wody lub kryształki lodu zawieszone w powietrzu przy gruncie. 
D. Mgła powstaje tylko nocą i tylko w okolicach górskich. 

 

25. Aby z Warszawy dostać się do zamku Czocha, należy jechać w kierunku 
A. północnym. 
B. południowym. 
C. południowo-zachodnim. 
D. północno-zachodnim. 

Zatwierdzam 
Zbigniew Lorkiewicz 
Przewodniczący WKK 
Wrocław, 05.10.2007r. 


