
gmina Międzylesie, woj. dolnośląskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II 
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 
Za treść publikacji odpowiada Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. 

Goworów z lotu ptaka

Zespół pałacowy

Warsztaty tkackie

Sieć Najciekawszych Wsi -
opowieść o wartościach wiejskiego dziedzictwa

www.siecnajciekawszychwsi.pl

Zespół pałacowy w Goworowie
Krzeptowski Inn
Goworów 22 
godz. 10.00-12.00
tel. +48 74 813 69 18

Projekt Polskiej Sieci Odnowy
i Rozwoju Wsi realizowany
w Goworowie
przez gminę Międzylesie

ZAPRASZA

WYDARZENIA CYKLICZNE:
•  Dni Goworowa odbywają się w ostatnią sobotę czerwca,  

rozpoczynają się wspólnym wejściem na górę Pątnik . Ciąg  
dalszy przebiega w ogrodzie dla turystów. Wtedy też odbywają  
s ię warsztat y tk ack ie .  Organizowane s ą tak że imprez y  
okolicznościowe jak Dzień Mamy, Dzień Dziecka itp.

Kontakt: tel. +48 74 812 63 27
www.miedzylesie.pl

Goworów

 

W kołowrocie historii

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań partnerem  

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.



      Kościół pw. Ap. św. Piotra i Pawła

Kościół jest budowlą jednonawową z wydzielonym prezbiterium.  
We wnętrzu kościoła dominuje styl barokowy - ambona przy prawym 
podłuczu oraz późnobarokowy główny ołtarz przedstawiający 
patronów świątyni. Warto zwrócić też uwagę na kamienną chrzcielnicę 
z XVIII wieku.

        Domy sudeckie

Charakterystyczną cechą i dumą Goworowa są drewniane domy 
zrębowe,  przeważnie z  XIX wieku.  Domy te mają kamienne  
podmurówki, oparte na kamieniach granitowych. W niektórych domach 

można zauważyć tzw. świetliki. Specyficzne są naprzemiennie 
ułożone drewniane deski i szczeliny wypełnione białym tynkiem. 
Część domów jest wpisana do rejestru zabytków.

      Młyn papierniczy

Młyn z XIX wieku o konstrukcji murowano-drewnianej z charakte-
rystycznym dachem mansardowym. Początkowo papiernia. Kuty 
ręcznie ornament nad drzwiami zdradza rok powstania młyna na 1811.  
W 1880 r. budynek został zakupiony przez młynarza Wilhelma Pohla 
i przebudowany na młyn zbożowy. Jego syn, Fritz Pohl, zastąpił koło 
wodne turbiną w 1918 r., dzięki czemu zaopatrywał w prąd część wsi.

W kołowrocie historii

Goworów to turystyczna wieś w powiecie kłodzkim,  
w gminie Międzylesie, przez którą przebiega gra-
nica Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Miejsce  
to przyciąga pięknem położenia oraz historycznym, 
łańcuchowym układem częściowo zachowanej  
sudeckiej zabudowy.

Wieś pod koniec XVIII w. słynęła z tkactwa, które  
w tym rejonie rozwinął Joseph Christoph Ludwig,  
właściciel Sukiennic w Międzylesiu. W Goworowie  
(wówczas Głośny Potok) w każdym niemal domu był  
warsztat tkacki będący głównym źródłem utrzy-
mania mieszkańców. Wytwarzano artykuły lniane 
i wysyłano do Europy, m.in. do Niemiec i Anglii .  
W tym czasie powstały trzy osady o charakterze 
przemysłowym, z tkalnią i bielnikiem, gdzie wybie-
lano płótno. Zachowała się tylko jedna - obecnie  
odległy przysiółek Goworowa, przez który prowadzą 
dwie trasy nordic walking.

Mieszkańcy pielęgnują pamięć o przeszłości. Izba 
Pamięci Tkactwa przywołuje obraz dawnego Goworowa, 
zapoznaje z historią tkactwa, gromadzi przedmioty  
z nim związane, np. zabytkowe kołowrotki. Warsztaty 
tkackie organizowane w Izbie Pamięci Tkactwa  
oraz podczas festynów pozwalają doświadczać  
tej formy rękodzielnictwa. W czasie uroczystości 
wiejskich i gminnych mieszkańcy występują w strojach 
wykonanych z tkanego lnu, nawiązując tym samym  
do czasów tkackiej świetności Goworowa.

Goworów.
Na drodze do odkryć
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TU JESTEŚ

LEGENDA:

parking 

informacja turystyczna

punkt gastronomiczny

miejsca noclegowe

tereny zielone

atrakcja turystyczna

obszar ścieżki 
historycznej

trasa żółta

trasa niebieska

trasa czerwona

trasa fioletowa

przystanek autobusowy

przystanek dla turystów

5          DOMY SUDECKIE
Charakterystyczną cechą i dumą Goworowa są drewniane domy 
zrębowe, przeważnie z XIX wieku. Domy te mają kamienne podmu-
rówki, oparte na kamieniach granitowych. W niektórych domach 

6    MŁYN PAPIERNICZY
Młyn z XIX wieku o konstrukcji murowano-drewnianej z charakte-
rystycznym dachem mansardowym. Początkowo papiernia. Kuty 
ręcznie ornament nad drzwiami zdradza rok powstania młyna - 1811. 
W 1880 r. budynek został zakupiony przez młynarza Wilhelma Pohla 
i przebudowany na młyn zbożowy. Jego syn, Fritz Pohl, zastąpił koło wodne 
turbiną w 1918 r., dzięki czemu zaopatrywał w prąd część wsi. 

1    KOŚCIÓŁ  P.W. AP. ŚW. PIOTRA I PAWŁA
Kościół jest budowlą jednonawową z wydzielonym prezbiterium. We 
wnętrzu kościoła dominuje styl barokowy - ambona przy prawym 
podłuczu oraz późnobarokowy - główny ołtarz przedstawiający pa-
tronów świątyni. Warto zwrócić też uwagę na kamienną chrzcielnicę 
z XVIII wieku. 
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można zauważyć tzw. świetliki. Specyficzne są naprzemiennie 
ułożone drewniane deski i szczeliny wypełnione białym tynkiem. 
Część domów jest wpisana do rejestru zabytków. 
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