Szlakiem lokalnego
dziedzictwa na Zamczysko
w Borowym Jarze
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Perła Zachodu
Zamczysko w Borowym Jarze

Organizator:

Z wieży książęcej w Siedlęcinie przez
tzw. Polski Młyn na Zamczysko w Borowym
Jarze i z powrotem mostkiem nad Jeziorem
Modrym, obok schroniska
„Perła Zachodu” do wieży książęcej
↔

Miasto i Gmina Wleń

Wieża książęca w Siedlęcinie (fot. E. Bojczuk)

„Polski Młyn”

Je

nie zachowane 700-letnie stropy. Przed wieżą znajduje się
budynek dawnego dworu z rezerwatem archeologicznym.
Zachęcamy także do poznania innych zabytków Siedlęcina –
wsi o średniowiecznej metryce. Kilkunastominutowy spacer
pozwoli nam zobaczyć m.in. średniowieczny kościół pw. św.
Mikołaja (jego początki sięgają XIV wieku), osiemnastowieczny dawny kościół ewangelicki oraz umieszczony w murze
oporowym (posesja przy ul. Długiej 20) średniowieczny krzyż
pojednania (pokutny).
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Zamczysko - zabytki
znalezione podczas badań
powierzchniowych
A - fragmenty ceramiki
B - fragment podkowy
i fragment noża żelaznego
(rys. R. Rzeszowski)

zniszczony. Do chwili obecnej znaleziono jedynie dwie
płyty, ale w odnalezionych dokumentach zachowała się
pełna lista nazwisk poległych żołnierzy pochodzących
z Siedlęcina.
Na koniec wędrówki zwiedzamy otoczoną fosą wieżę książęcą w Siedlęcinie. Jest ona jednym z najważniejszych
zabytków średniowiecznych w Polsce. Bez wątpienia jest
także największą i najlepiej zachowaną wieżą mieszkalną
w naszym kraju. Ta rezydencja księcia Henryka I jaworskiego powstała w latach 1314-1315. W jej wnętrzu na wyjątkową uwagę zasługują czternastowieczne malowidła ścienne,
przedstawiające legendę o rycerzu króla Artura – sir Lancelocie z Jeziora (jedyne takie na świecie), a także świet-

Wieża książęca w Siedlęcinie i dwór (fot. B. Grabny)
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Po kolejnych 20 minutach spaceru przechodzimy przez
most na Bobrze (wędrujemy już tylko za znakami szlaku
zielonego – przed mostem żółty szlak odbija w lewo) i zaraz potem wchodzimy na teren dawnego folwarku, skąd
widoczna jest wieża książęca w Siedlęcinie.
Przed wieżą znajdują się pozostałości pomnika upamiętniającego mieszkańców Siedlęcina poległych
w czasie I wojny światowej. Obelisk, na którego cokole umocowano cztery płyty z nazwiskami ofiar konfliktu
stał pierwotnie przed dawnym kościołem ewangelickim
w Siedlęcinie. Powstał
w latach 20. XX wieku,
podobnie jak wiele
innych tego typu monumentów. Po II wojnie światowej został

Widok na Perłę Zachodu i Jezioro Modre (fot. B. Grabny)

Partnerzy:

Średniowieczny kościół pw. św. Mikołaja w Siedlęcinie (fot. B. Grabny)

Dofinansowano w ramach programu
Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa

Z wieży książęcej w Siedlęcinie, obok
schroniska „Perła Zachodu” przez Most nad
Jeziorem Modrym na Zamczysko
w Borowym Jarze i z powrotem przez tzw.
Polski Młyn do wieży książęcej
Czas przejścia: 2,5 h w jedną stronę
Dystans: 6 km

heritage trails
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ścieżki dziedzictwa

Siedlęcin
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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. L. Legut)

Wędrówkę „Szlakiem lokalnego dziedzictwa na Zamczysko w Borowym Jarze” rozpoczynamy przy wieży
książęcej w Siedlęcinie. Po wyjściu przez południową
bramę folwarku ruszamy dalej wschodnim brzegiem
Bobru (wiedzie tędy ulica Nadbrzeżna). Po około 200 m
od wyjścia z folwarku mijamy po prawej wysepkę na
Bobrze odciętą dawną młynówką (stanowi ona ślad po
młynie, który znajdował się w tym miejscu co najmniej
od XVIII wieku). Po kolejnych 700 m wędrówki, zaraz za
przekroczeniem Szumiącej (około 150 m przed zaporą), dochodzimy do części Siedlęcina, która już na XVIII-wiecznych mapach nazywana była Polskim Młynem.
Na wysokości garaży skręcamy w lewo (przed usytuowanym ponad drogą wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym), następnie po kilkudziesięciu metrach skręcamy
w prawo i wspinając się wąską ścieżką po kolejnych około 200 m dochodzimy do drogi leśnej. Skręcamy w nią
w prawo. Po dojściu do przecinki pod słupy energetyczne, skręcamy w lewo do góry i docieramy do punktu
widokowego. Z jego szczytu doskonale widać położone
naprzeciw wzniesienie, na którym znajduje się cel wędrówki – Zamczysko (po prawej widoczne jest też dawne schronisko „Perła Zachodu”). Następnie skręcamy
w lewo (względem wcześniejszej marszruty) i docieramy
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 powstałego w wyniku spiętrzenia rzeki między górami Siedlęcinką i Wieżycą).
Przed wspinaczką na strome zbocza wzniesienia przekraczamy suchą fosę. Możemy przypuszczać, że w miejscu tym znajdował się most (być może zwodzony
i broniony niewielką drewnianą wieżą). Na kulminacji
wzniesienia w XIV wieku zbudowano warownię, która
chroniła dostępu do Jeleniej Góry od północy. Zachowane relikty muru obwodowego wskazują, że strażnica
miała obwód obronny. Wewnętrzną zabudowę stanowiły nierozpoznane dotąd budynki. Zamek ten należy
wiązać z obiektem o nazwie Sechsstätteburg, który
został zniszczony przez husytów podczas 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.
Z tzw. Zamczyska wracamy tą samą ścieżką do rozdroża z ogrodzonymi młodnikami (zaraz za Zamczyskiem,
po lewej stronie możemy podziwiać wspaniały widok
na Jezioro Modre i położoną nad jego wodami „Perłę
Zachodu”), a następnie schodzimy w dół,
w kierunku Bobru. Po Elektrownia wodna Bobrowice I
dojściu do brzegu rze- w Siedlęcinie (fot. B. Grabny)
ki (a właściwie Jeziora
Modrego) skręcamy
w prawo i wchodzimy
na szeroką ścieżkę,
którą
dochodzimy
do mostu na Bobrze,
przy którym usytuowana jest potężna
grupa skalna z wyróżniającym się ostańcem piaskowcowym
– o wysokości około
22 m – zwanym Wieżycą (niem. Turmstein). Z tego miejscu

Zamczysko - hipotetyczny wygląd warowni - kamienna wieża nie została
potwierdzona archeologicznie (rys. S. Firszt)

rozciąga się również malowniczy widok na Jezioro Modre
i górującą nad nim „Perłę Zachodu”.
Po kilku minutach wspinaczki schodami docieramy do
jednego z najpiękniej położonych schronisk turystycznych w Sudetach – wspomnianej „Perły Zachodu” –
wybudowanego w 1927 roku (dawna nazwa Turmsteinbaude nawiązuje do opisanej wcześniej formacji skalnej,
którą mijaliśmy wchodząc na most). Warto zwrócić uwagę na kamienną wieżyczkę schroniska, na którą można
wejść od strony wąskiego tarasu zawieszonego nad wodami jeziora. Z galerii roztacza się piękny widok na Jezioro Modre i otaczające je góry.
Spod schroniska ruszamy asfaltową drogą w kierunku
północnym (trasą tą prowadzą szlaki turystyczne: żółty
i zielony). Wędrujemy wzdłuż rzeki – Borowym Jarem –
zalesioną i malowniczą Doliną Bobru. Po około 500 metrach mijamy elektrownię wodną Bobrowice I, wybudowaną w latach 1924-1925.

