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Szlakiem 
nadbobrzańskich 
wież  

1
Doliną Bobru z wieży książęcej  

w Siedlęcinie do dawnego rynku  
(Placu Ratuszowego) w Jeleniej Górze

↔
Doliną Bobru z dawnego rynku  

(Placu Ratuszowego) w Jeleniej Górze 
do wieży książęcej w Siedlęcinie

Czas przejścia: 1,5 -2 h w jedną stronę 
Dystans: 6 km

my sobie dawną warownię strze-
gącą szlaku do Jeleniej Góry, nad 
którą wznosić się mogła kamien-
na lub drewniana wieża. Praw-
dopodobnie ten właśnie obiekt 
wzmiankowany był w XV wieku 
jako zbójecki Biberstein.
Po kolejnym kwadransie docie-
ramy do jednego z najpiękniej 
położonych schronisk tury-
stycznych w Sudetach – „Per-
ły Zachodu”. Na „szlaku wież” 
zwróćmy uwagę na kamienną 
wieżyczkę schroniska. Możemy 
na nią wejść od strony wąskiego 
tarasu zawieszonego nad woda-
mi jeziora. Z galerii roztacza się 
piękny widok na Jezioro Modre 
i otaczające je góry.
Ostatnie 20 minut spaceru 
prowadzi w dół, obok zapory 
i elektrowni, do Siedlęcina. Prze-
chodzimy przez most na Bobrze 
(wędrujemy już tylko za znakami 
szlaku zielonego – przed mo-
stem żółty szlak odbija w lewo) 
i zaraz potem wchodzimy na te-
ren dawnego folwarku.
Otoczona fosą wieża książęca 
w Siedlęcinie jest jednym z najważniejszych zabytków śre-
dniowiecznych w Polsce. Bez wątpienia jest także największą 

i najlepiej zachowaną wieżą mieszkalną w naszym kraju. Ta 
rezydencja księcia Henryka I jaworskiego powstała w latach 
1314-1316. W jej wnętrzu na wyjątkową uwagę zasługują 
czternastowieczne malowidła ścienne, przedstawiające legen-
dę o rycerzu króla Artura – sir Lancelocie z Jeziora (jedyne ta-
kie na świecie), a także świetnie zachowane 700-letnie stropy. 
Przed wieżą znajduje się budynek dawnego dworu z rezerwa-
tem archeologicznym.
Więcej na temat wieży: www.wiezasiedlecin.pl
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Drogę powrotną można 
odbyć autobusem miejskim 
MZK Jelenia Góra linii nr 5



Nad dawnym jeleniogórskim 
rynkiem (dzisiejszym Placem 
Ratuszowym) górują dwie wieże   
– gotyckiego kościoła świętych 
Erazma i Pankracego i wieża ra-
tuszowa. Naszą wędrówkę „szla-
kiem nadbobrzańskich wież” 
rozpoczniemy jednak od poło-
żonej nieopodal wieży Bramy 
Zamkowej. Ta ciekawa budowla 
to pozostałość jednej z trzech 
dawnych bram miejskich (ist-
niała jeszcze Brama Długa oraz 
Brama Wojanowska, z której do 
czasów obecnych przetrwała m.in. wieża bramna – funkcjo-
nująca dziś jako wieża przy kaplicy św. Anny).

Wieża Bramy Zamkowej prezentowała typ dość 
powszechny w południowej części Dolnego Śląska 
(wejście do miasta prowadziło obok wieży). Po 
rozbiórce murów miejskich w XIX w. stała się punk-
tem widokowym, którą to funkcję pełni i obecnie. 
Nazwa – Zamkowa, wynika z faktu, że przez tę 
bramę wychodził z miasta trakt handlowy, które-
go północna odnoga mijała dawny zamek na dzi-
siejszym Wzgórzu Krzywoustego. Dzięki pracom 
przeprowadzonym w ostatnich latach wieża Bra-
my Zamkowej jest dostępna do zwiedzania. Z jej 
szczytu widoczne są nie tylko dachy Jeleniej Góry, 
ale i piękna panorama Rudaw Janowickich, Karko-
noszy oraz Gór Izerskich i Kaczawskich.
Od Bramy Zamkowej podążamy ul. Jasną do 
Podwala, gdzie wchodzimy na znaczony zie-
lonym kolorem Szlak Zamków Piastowskich, 
następnie skręcamy w ul. Obrońców Pokoju. 
Po pokonaniu mostu nad Bobrem wspinamy 
się zielonym szlakiem, z którego odbijamy na 
wierzchołek Wzgórza Krzywoustego. To tu do 
XV wieku stał jeleniogórski zamek. Dawniej 
uważano, że poprzedzał go wczesnośrednio-
wieczny gród (wiązany z legendarnym powsta-
niem Jeleniej Góry w 1108 roku).

Ostatnie badania archeologiczne wykazały jednak, że 
powstanie tej książęcej rezydencji przypada dopiero na  
2. połowę XIII wieku i nie poprzedzało go żadne wcześniej-
sze założenie. W źródłach historycznych obiekt nazywany 
był Haus Hirschberg (zamek Jelenia Góra), z czego wzięła 
się późniejsza nazwa wzniesienia – Hausberg. W średnio-
wieczu zamek nazywany był również Pechwinkel („zako-
le/narożnik rzeki”), a w XVII-wiecznym opisie księstwa 
świdnicko-jaworskiego wymieniono go jako Molcken-
hauß. W 1427 roku zamek oparł się atakom husytów, 
krótko potem został jednak rozebrany przez mieszczan. 
Dziś w terenie czytelne są przede wszystkim dawne zam-
kowe wały, a w miejscu górnego zamku w 1911 roku 
zbudowano wieżę widokową (pierwotnie była to Wieża 
Cesarska, dziś funkcjonuje jako „Grzybek”). Zachęcamy 
do wejścia na wieżę i podziwiania panoramy.
Ze Wzgórza Krzywoustego schodzimy zielonym szlakiem 
do asfaltowej dróżki nad Bobrem, gdzie łączy się on ze szla-
kiem żółtym. Przechodzimy pod wiaduktem dawnej Ślą-
skiej Kolei Górskiej, mijamy tzw. Cudowne Źródełko i dalej 
idąc już tylko szlakiem żółtym po około 30 minutach wę-
drówki dochodzimy do końca asfaltowej drogi, która prze-
chodzi w brukowaną ścieżkę. W tym miejscu rzeka ostro 
skręca na południowy zachód i ponownie spotykają się tu 
szlak zielony i żółty. Zachęcamy do spojrzenia na położo-
ny po przeciwnej stronie Bobru stromy cypel, na którym 
w późnym średniowieczu stał niewielki zamek. Wyobraź-

Projekt „ścieżki dziedzictwa” to 

propozycja spacerów dających 

możliwość połączenia przyjemnej 

wędrówki z poznawaniem  

obiektów dziedzictwa  

kulturowego w bliższych,  

ale i bardziej odległych okolicach  

wieży książęcej w Siedlęcinie. Foto: VentoStudio.pl
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„Szlak nadbobrzańskich wież”


