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Das Gründungsdatum des Herrensit-
zes, möglicherweise einst Stammburg
der Herren von Reibnitz, die 1288 mit
Henricus de Reibnicz erstmals genannt
werden, ist nicht bekannt. Die Überlie-
ferung, daß hier ein Beginenkloster sei-
nen Sitz hatte, ist genau so wenig ur-
kundlich bestätigt wie die, daß Kaiser
Karl IV. hier einen Herrschaftssitz in
Schlesien hatte. Der Name „Lausepelz“
leitet sich möglicherweise aus der Ver-
ballhornung des ursprünglichen Na-
mens der Burg „Laus Palatium“ her.

Das zweigeschossige Hochschloß ist
wohl im 16. Jahrhundert entstanden.
Die Grundstruktur mit kleineren Ge-
mächern im Erdgeschoß und einem
Saal im ersten Obergeschoß ist noch
ablesbar. Während der Renovierungs-
arbeiten um 1750 entdeckte man an ei-
ner Wand die Jahreszahl 1234, die je-
doch 1758 wieder zerstört wurde. Ab
1790 gehörte das Schloß dem Reichs-
grafen Gotthard Wilhelm von Bressler.
Möglicherweise wurde es noch bis in
das frühe 19. Jahrhundert genutzt und
verfiel danach. Das Gut Reibnitz besaß
bis 1945 einer der Teilhaber der Stons-
dorfer Likörfabrik in Hirschberg, der
auf dem Geländesattel vor der Burg ein
großes Wohnhaus errichteten ließ.

Nach dem Kriege wurde auf dem Gut
eine LPG eingerichtet. Das Gutshaus
war Verwaltungssitz und befindet sich
heute in Privateigentum. Die Burgrui-
ne wurde zunächst gepflegt, ist heute
jedoch verwahrlost und schwer zu-
gänglich. 

Data założenia siedziby rodowej, praw-
dopodobnie niegdyś zamku rodowego
panów von Reibnitz wymienionego po
raz pierwszy w roku 1288 w związku z
osobą Henricusa de Reibnicz, nie jest
znana. Przekaz, że kiedyś tu miał swoją
siedzibę klasztor beginek, jest tak samo
mało udokumentowany jak ten, że ce-
sarz Karol IV miał tu swoją rezydencję
na Śląsku. Nazwa „Lausepelz“ wywodzi
się prawdopodobnie od zniekształce-
nia pierwotnej nazwy zamku „Laus Pa-
latium“.

Dwukondygnacyjny zamek powstał
przypuszczalnie w XVI wieku. Podział
wewnętrzny z mniejszymi komnatami
na parterze i salą na pierwszym piętrze
jest widoczny jeszcze dzisiaj. Podczas
prac renowacyjnych około roku 1750
odkryto na jednej ze ścian datę 1234,
która jednak uległa zniszczeniu w
1758. Od roku 1790 pałac należał do
hrabiego Rzeszy Wilhelma von Bress-
ler. Był prawdopodobnie zamieszkiwa-
ny do wczesnych lat XIX wieku, a póź-
niej zaczął podupadać. Majątek w Ryb-
nicy należał do 1945 do jednego z
udziałowców staniszowskiej wytwórni
likierów w Jeleniej Górze, który polecił
na przełęczy przed zamkiem wybudo-
wać dom mieszkalny.

Po wojnie na terenach majątku gospo-
darowała rolnicza spółdzielnia produk-
cyjna. Dom zarządcy majątku był siedzi-
bą administracji, dzisiaj jest prywatną
własnością. Ruina zamku początkowo
była zabezpieczana, dzisiaj jednak stoi
opuszczona i trudno dostępna. 
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