
Miasto i Gmina Wleń                 

                                             
 
 
Scenariusz spaceru animowanego i gry terenowej „Szlakiem tajemniczego zduna”,  
realizowanego przez Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” wspólnie z Ośrodkiem 
Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu (we współpracy z Miastem i Gminą Wleń oraz Gminą Jeżów 
Sudecki)  
w ramach projektu pn. „Otwieramy oczy – poznajemy i ocalamy lokalne dziedzictwo”, 
dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. 
 
 

         
 
 
 
 
Scenka 1 – przy kościółku pw. św. Jadwigi u stóp zamku we Wleniu 
 
Mistrz stoi sam 
MISTRZ: Gdzie ten chłopak!? Ledwo terminować w Jeleniej Górze skończył, a na moje nauki 
odwagę ma się spóźniać. Trudno mu będzie za dwa lata przed cechem egzamin złożyć jak tak dalej 
pójdzie. 
 
Czeladnik biegnie spóźniony 
CZELADNIK: Mistrzu! To ten zamek? Jaki ciekaw jestem, jaki piec zamówi Pan tego grodu, bo ja już 
dwa wozy gliny umówiłem mistrzu. 
 
MISTRZ: Rozejrzyj się chłopcze! Bogaci tu włodarze, więc jeszcze dwa wozy domówić trzeba, a i u 
karczmarza nocleg na co najmniej 6 tygodni. 
 
CZELADNIK: A tej gliny tak dużo bo mistrz myśli, że hypokaustum zamówią??  
 
MISTRZ  Tak czy nie duży piec to będzie, chodźmy wreszcie omówić szczegóły! 
 
Mistrz zaprasza ludzi do zamku. 
 
Narrator opowiada o hypokaustum i najstarszych fazach zamku. 
 
 
 



Scenka 2 – na zamku we Wleniu 
 
MISTRZ: Dobrodziejstwo niebywałe grajki koncert będą dawać a i gości zamożnych sproszonych jest 
wiele. Klientela potencjalna dla nas! Leć i famę głoś o naszym fachu i zlecenia łap dalsze. 
 
CZELADNIK: Uspokój zatem duszę muzyką mistrzu, a ja sprawię się najlepiej jak umiem. 
 
Grupa przechodzi na koncert średniowiecznej muzyki sakralnej w kościółku św. Jadwigi u stóp 
wleńskiego zamku. 
 
Po koncercie: 
 
 
Scenka 3 – mostek przy pałacu Lenno 
 
CZELADNIK: Panie zdun! Rajce mówią, że w ratuszu piec naprawić trzeba. Sługi powędzone, drwa 
podobno idzie na zmarnowanie, a w komnatach zimno. 
 
MISTRZ: Nie robiłem tego pieca! Naprawiać nie będę! Nie będę innemu mistrzowi chleba zabierał 
bo niegodne to a i oni będą mnie wołać do moich pieców a sami ich nie ruszą. 
 
Narrator opowiada o tzw. Migracji siedzib w okresie nowożytnym. 
 
 
Scenka 4 – krzyż pojednania 
 
CZELADNIK: Mistrzu, mistrzu, przed nami krzyż stoi a ja taki sam widziałem wędrując raz z Jeleniej 
Góry do Karpacza. Myślałem, że to tylko jeden a tu więcej takich? 
 
MISTRZ: Mówię ci chłopcze, że prawym być trzeba bo tu znak nieprawości ku przestrodze widzisz, a 
pomnij mój młody czego czynić nie wolno. W miejscu tym bowiem mordu się dopuszczono, a krzyż 
ten zwieńczeniem umowy pojednania rodziny zmarłego z mordercą co by vendetty nie szukali. 
 
Narrator opowiada o zwyczaju stawiania krzyży pojednania na Śląsku 
 
 
Scenka 5 – ratusz we Wleniu 
 
Czeladnik dobija się do ratusza i ktoś mu otwiera 
 
CZELADNIK: Wieść po okolicy niesie, że piec naprawić trzeba, a powiadają, że lata nie by 
remontowany więc nowy postawić możemy co by w taki starym mieście godnie radni się grzali. 
 
Negatywna odpowiedź rajcy wypowiedziana przez przebranego w strój historyczny burmistrza 
Wlenia 
 
CZELADNIK: Mistrzu, nie remontują, a i nowego nie chcą, musimy iść dalej! 
 
MISTRZ: Skąpe rajce w tyłek marznąć wolą, niżeli zapłatę fachowcy dać, oj dobrze to nie wróży! 



Gospodarze pomarznięci winem grzać się będą, a z tego żadnej decyzji nie będzie ino więcej zwady. 
 
CZELADNIK: Mistrzu! Tam za rzeką pałac książęcy, może tam gospodarz mądrzejszy. 
 
Przejście spod ratusza do ośrodka kultury, gdzie nastąpi otwarcie wystawy i pierwsze warsztaty  
kaflarskie. 
 
Po warsztatach przejście pod Pałac Książęcy. 
 
 
Scenka 6 – Pałac Książęcy 
 
Mistrz i czeladnik podchodzą pod pałac, ale nikt im nie otwiera. Czeladnik puka, a mistrz sugeruje 
aby przysiąść i odpocząć i pyta czeladnika czy zna jakąś opowieść o tym mieście, co by czas umilić w 
odpoczynku. Młody zaczyna opowiadać historię o bohaterskiej obronie Zamku Lenno przed 
husytami. 
 
MISTRZ: Nogi trzeba oszczędzać więc odpocznijmy chwile pod tym ładnym dość zameczkiem, a że 
w ciszy siedzieć nie lubię to opowiedz mi jakąś historię bo wiem, że nieopodal się wychowałeś. 
 
Czeladnik opowiada legendę. 
 
MISTRZ: Chodźmy bo nas pewnie zawczasu dojrzano, a że bogaty to dom to piec tu pewnie dobry 
hula. 
 
Zwiedzanie pałacu, obejrzenie kolekcji odkrytych kafli. 
 
 
Scenka 7 – szubienica w Modrzewiu 
 
MISTRZ: uważaj chłopcze bo na ziemię wyklętą wchodzimy, a za każdym razem jak przechodzę tędy 
to przypomina  mi się przemiła szlachcianka, u której piec budowałem, będzie już ze 10 lat wstecz, 
a później ploty mnie doszły, że moim piecu szczątki dzieci paliła i na szubienicy zawisła... włos się na 
głowie jeży. Zazwyczaj kobiety się ścina, bo płeć słaba, ulżyć trzeba a na belce egzekucyjnej raczej 
chłopy za haniebne czyny lądują. Najbardziej podła i haniebna kara ze wszystkich, powiadają, że jak 
ktoś zawiśnie na szubienicy i odnotowane to zostanie w katowskich księgach to na trzy pokolenia w 
przód ta hańba się ciągnie.  
 
CZELADNIK: Mistrzu, pamiętam jak strach na Wleń spadł, gdy w lasach pojawił się morderca, który 
młode dziewczyny porywał i ślad po nich ginął. Dopiero po  miesiącach obława mieszkańców 
poskutkowała i wypłoszyli go z jego kryjówki i pod sąd go wzięli. Kara surowa została wymierzona, a 
łamanie kołem to było. Ojciec mnie wziął i kazał patrzeć co się stanie jak dobrym nie będę i złe 
czynić się zdecyduję. Pamiętam to dobrze jak rzezimieszka ułożyli... i tak dalej 
 
Narrator opowiada o realizacji prawa na Śląsku oraz wynikach badań archeologicznych tej 
szubienicy i innych na Dolnym Śląsku. 
 
 
 



Scenka 8 – pałac Nielestno  
 
MISTRZ: Zastukaj tutaj chłopcze, może zimno im doskwiera a my przyjdziemy z dobrą nowiną i 
umiejętnościami co by im nadchodzącą zimę rozgrzać. 
 
CZELADNIK: Jak terminowałem u zduna jeleniogórskiego, to podczas jednej z robót w bogatej 
kamienicy na rynku opowiadał o pięknym piecu, który stawiał i to właśnie w tym pałacu, 
opowiadał, że to prawdziwe dzieło sztuki i nikt nie zbuduje tak ładnego jak on. Podczas mojego 
terminowania przyjechaliśmy tu aby go rozbudować według kaprysu właściciela, nie szczędził na 
zduna oj nie szczędził więc bywaliśmy tu dość często. Idźmy dalej mistrzu może w kolejnej wsi 
klienta znajdziemy. A jak pałacu nie znajdziemy to zawsze jest kościół, a raczej plebania, bo księża  
 
zimna nie lubią więc z datków piece budują. 
 
 
Scenka 9 – krzyż pojednania z rytem kuszy (miedzy Nielestnem i Strzyżowcem) 
 
Narrator opowiada raz jeszcze o miejscach, przy których w średniowieczu stawiane były krzyże 
pojednania (pokutne). 
 
 
Scenka 10 – przy bramce kościoła w Strzyżowcu 
 
MISTRZ: Uderz chłopcze w bramę! To tu ksiądz dobrodziej marznie, Pieca mu trzeba, aby na stare 
lata ogrzać kości. 
 
Czeladnik uderza w bramę, wychodzi ksiądz i odmawia ze względu na cenę. 
 
Narrator opowiada o niewielkich majątkach wiejskich proboszczów w średniowieczu i 
nowożytności (ustalonych na podstawie inwentarzy pośmiertnych). 
 
Grupa wędruje dalej aż do wieży w Siedlęcinie. 
 
 
Scenka 11 – u stóp wieży w Siedlęcinie 
 
CZELADNIK: Mistrzu! Ależ ta wieża ogromna! I jakie ma grube mury! Pieców tu musi być dużo, aby 
to wszystko Panom ogrzać! 
 
MISTRZ: Oj Chłopcze! Dawniej tu hypokausta stawiali i kominki, co żywym ogniem grzeją, budowali. 
Ale od ponad 100 lat zduni nowe piece tu z kafli wznoszą, a starsze naprawiają. Jest tu i piec z 
legendą o pięknej Filis i Arystotelesie, a my dziś taki jak we Wleniu piec ze obrazkami myśliwskimi 
zaproponujemy. Panowie tu łowić po lasach lubią, więc taki piec im się spodoba. A jak powiemy, że 
kuzyni we Wleniu już taki maja, tym szybciej dobrą decyzję podejmą. Patrz i ucz się! 
 
CZELADNIK: Świetnie mistrzu drogi! Ale co to za Filis i Aleksander, co opowaiadacie. 
 
Mistrz opowiada legendę o Filis, po czym zaprasza do wieży na warsztaty kaflarskie. Po warsztatach 
koncert muzyki dworskiej na piętrze z malowidłami. 



Gra terenowa: 
 
Zagadki (zadawane od 10 dnia przed spacerem): 
 

 
 



 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 


