Fragment murów zamku na Kozińcu (fot. Barbara Grabny)
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Zamczysko w Borowym Jarze,
grodzisko w Grabarach i zamki
na Kozińcu oraz na Zamkowej Górze
do zamku na Wzgórzu Krzywoustego
↔
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do wieży książęcej w Siedlęcinie
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o wydłużonym kształcie i wymiarach około 30 x 14 m. Ponad
nim - w miejscu o najdogodniejszych walorach obserwacyjnych i obronnych - usytuowana była jeszcze prawdopodobnie drewniana wieża.
Z zamku wracamy tą samą ścieżką do opuszczonej wcześniej drogi, wędrujemy nią dalej do asfaltowej drogi,
którą skręcamy w prawo. Po przejściu przez most nad
Bobrem kontynuujemy marsz wzdłuż ul. Dębowej aż do
skrzyżowania z ul. Łomnicką. Skręcamy w lewo, przekraczamy linię kolejową oraz drogę i zaraz potem skręcając
w lewo wchodzimy w szeroką leśną drogę. Na pierwszym rozwidleniu wybieramy lewą ścieżkę, na kolejnym
również lewą, a na trzecim skręcamy w prawo i wspinamy się na szczyt wzniesienia (po prawej stronie od drogi). Nikłe pozostałości dawnego średniowiecznego zamku na Zamkowej Górze zachowane są w jej najwyższej
partii, zniszczonej w dużym stopniu przez kamieniołom.
W efekcie prac archeologicznych odsłonięto tu jedynie fundament biegnącego po łuku muru obwodowego
(na długości około 12 m). Według zapisów kronikarskich
z końca XVIII wieku tutejszy zamek - określony jako Schloss
in Grünbusche - miał być jednym z dwóch zniszczonych
przez husytów we wrześniu 1427 roku podczas oblężenia
Jeleniej Góry.
Z Zamkowej Góry schodzimy ścieżką do al. Solidarności,
przekraczamy ją na przejściu dla pieszych i dalej idziemy
prosto ul. Nowowiejską (początkowo szutrową między
wzgórzem Paulinum a nowo budowanym osiedlem).

Partnerzy:

Widok na wały zamku na Wzgórzu Krzywoustego (fot. Leszek Legut)

Dochodzimy
do
al. Wojska Polskiego,
którą przekraczamy i docieramy do
miejskiego deptaka ul. 1-go Maja. Skręcamy w lewo i dochodzimy do dawnej
Bramy
Wojanowskiej, którą wchodzimy w granice
średniowiecznej Jeleniej Góry. Ul. Marii
Konopnickiej dochodzimy do Placu Ratuszowego. Dalej ul.
Jasną docieramy do
wieży Bramy Zamkowej. Możemy na nią
wejść i popatrzeć
w kierunku północno-zachodnim, gdzie na Wzgórzu
Krzywoustego widoczna jest wieża widokowa (tzw.
„Grzybek”). W tym miejscu w średniowieczu funk-

cjonował ostatni z jeleniogórskich zamków na trasie
naszej wędrówki, zbudowany w 2. połowie XIII wieku przez Bolesława II Rogatkę, Bernarda lwóweckiego
lub Bolka I świdnickiego. Otoczony wałem drewniano-ziemnym obiekt został w połowie XIV wieku spalony
i krótko potem odbudowany. Ostatecznie został zniszczony przed połową XV wieku. Zamek oblegali wcześniej (i zapewne uszkodzili) husyci, natomiast rozebrany
został przez mieszczan jeleniogórskich. Bez wątpienia
był on fundacją książęcą. Wspominają go po raz pierwszy dwa dyplomy księcia Bolka I świdnickiego z 1291
oraz 1299 roku.
Od wieży Bramy Zamkowej do Wzgórza Krzywoustego dochodzimy idąc dalej zielonym szlakiem zamków piastowskich (podążamy ul. Podwale, idziemy dalej ul. Obrońców
Pokoju, przechodzimy pod al. Jana Pawła II, dalej drogą
asfaltową docieramy do mostu nad Kamienną, za którym
wspinamy się na szczyt wzgórza). Zamek na Wzgórzu Krzywoustego to meta wędrówki szlakiem zapomnianych zamków Jeleniej Góry.

ścieżki dziedzictwa

Fragmenty fundamentu muru zamku odsłoniętego
podczas prac w 2009 roku - Zamek na Zamkowej
Górze (fot. Leszek Legut)
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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.
Fragment zachodniego muru obwodowego Zamczyska w Borowym Jarze (fot. Leszek Legut)

Wędrówkę „szlakiem zapomnianych zamków Jeleniej Góry” rozpoczynamy przy wieży książęcej w Siedlęcinie. Po wyjściu przez
południową bramę folwarku ruszamy dalej wschodnim brzegiem Bobru (wiedzie tędy ul. Nadbrzeżna). Ta część Siedlęcina
już na XVIII-wiecznych mapach nazywana była Polskim Młynem.
Około 150 m przed zaporą, zaraz po przekroczeniu Szumiącej,

Zamczysko w Borowym Jarze
Zamek na Wzgórzu Krzywoustego

skręcamy w lewo (przed usytuowanym ponad drogą wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym) i wąską ścieżką dochodzimy
do drogi leśnej, w którą skręcamy w prawo. Po około 200 m na
rozwidleniu wybieramy prawą drogę. Dochodzimy do przecinki
pod słupy energetyczne. Skręcamy w lewo i docieramy do punktu widokowego. Ponownie skręcamy w lewo i dochodzimy do
rozdroża, na którym wybieramy ścieżkę w prawo - między
dwoma ogrodzonymi młodnikami. Ścieżką dochodzimy do
kulminacji cypla, otoczonego
z trzech stron wodami Bobru
(dokładniej Jeziora Modrego).
Przed wspinaczką na strome
zbocza wzniesienia przekraczamy suchą fosę. Na kulminacji wzniesienia w XIV wieku
zbudowano warownię, która
chroniła dostępu do Jeleniej
Grodzisko w Grabarach
Góry od północy. Zachowane
relikty muru obwodowego
wskazują, że warownia miała
obwód obronny. Wewnętrzną zabudowę stanowiły nierozpoznane dotąd budynki.
Zamek na Kozińcu
Zamek ten należy wiązać
z obiektem o nazwie Sechsstätteburg, który został zniszczony
przez husytów podczas
Zamek na Zamkowej Górze

oblężenia Jeleniej Góry we wrześniu 1427 roku. Legendy
wspominają, że w późniejszym czasie mieli funkcjonować
tu raubritterzy - rycerze rabusie, co najpewniej spowodowało, że do zniszczonego zamku przylgnęła nazwa Raubschloss - dziś określanego jako Zamczysko w Borowym Jarze.
Ścieżką wracamy do głównej drogi leśnej, którą kontynuujemy naszą wędrówkę w pierwotnym kierunku. Kiedy
dochodzimy do Złotego Widoku, z którego rozpościera się
piękna panorama Jeleniej Góry, skręcamy w lewo. Droga
biegnąca wzdłuż krawędzi lasu po około 600 m skręca
w prawo. Po dojściu do ul. Podchorążych na granicy Jeleniej Góry i Jeżowa Sudeckiego skręcamy w lewo w ul.
Długą, aby po kolejnych 200 m skręcić w prawo za hurtownią ogrodniczą. Po przejściu wiaduktem nad linią kolejową kontynuujemy nasz spacer ścieżką, która biegnie
wzdłuż krawędzi lasku i ogródków działkowych. Dochodzimy nią do drogi biegnącej tyłami budynków szeregowych wzniesionych wzdłuż ul. Małcużyńskiego. Po dojściu do ul. Polnej wędrujemy dalej prosto ul. Graniczną.
Na jej końcu skręcamy w prawo w ul. Gajową i następnie
po 80 m skręcamy w ścieżkę prowadzącą do lasu. Na
rozwidleniu leśnych
dróg wybieramy lewą
drogę. Po kolejnych Widok na schodki prowadzące do miej500 m skręcamy sca, w którym wznosiła się średniowieczw prawo i docho- na drewniana wieża Zamczysko
w Borowym Jarze (fot. Barbara Grabny)
dzimy do ruchliwej
asfaltowej drogi (ul.
Legnicka). Skręcamy
w prawo i zachowując wielką ostrożność
przechodzimy około
200 m, aby skręcić
w lewo w leśną drogę, którą pokonujemy
prawie 2 km. Dochodzimy do ul. Łącznej,
skręcamy w prawo
i maszerujemy kolejnych 1700 m. Za
dużym
budynkiem
gospodarczym skręcamy w drogę gruntową

w prawo. Po przejściu przez las, na rozwidleniu dróg skręcamy w lewo. Po lewej stronie mijamy wczesnośredniowieczne grodzisko w Grabarach. Pochodzi ono z IX wieku
i jest wiązane z plemieniem Bobrzan. Do widocznych struktur należy otoczony wałem majdan o wymiarach około
45 x 25 m.

Hipotetyczny wygląd zamku na Kozińcu (rys. Stanisław Firszt)

Wędrując dalej dochodzimy do asfaltowej drogi pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż drogi krajowej numer 3 (al. Jana
Pawła II). Skręcamy w lewo i dochodzimy do skrzyżowania
z obwodnicą Jeleniej Góry. Skręcamy w prawo, kontynuujemy spacer chodnikiem. Za wiaduktem przechodzimy
w lewo przez ulicę i schodzimy w dół ul. Batalionów Chłopskich. Po 60 m, wędrując już zielonym szlakiem zamków
piastowskich, skręcamy w prawo i powoli wspinamy się
w górę mijając folwark Grabary. Przed wyjściem drogi
z lasu zielony szlak skręca w lewo i coraz bardziej stromą
ścieżką wspina się na wzgórze Koziniec.
W źródłach historycznych zamek na Kozińcu nazywany był
Molkenschloss lub Bolkoburg. Powstał najpewniej w XIV wieku. Według zapisów kronikarskich miał oprzeć się husytom
we wrześniu 1427 roku, jednak z obawy przed wrogim przejęciem zamek został opuszczony przez jego załogę i spalony.
Warownia kontrolowała dostęp do miasta (i całej Kotliny Jeleniogórskiej) od wschodu - wzdłuż drogi od Przełęczy Radomierskiej - oraz wzdłuż Bobru. Zamek miał obwód obronny

