
Na potrzeby najmłodszych Zwiedzających przy-

gotowaliśmy specjalne przewodniki, które łączą 

w sobie historyczne opowieści z ciekawostkami 

i zagadkami!

Książęca wieża mieszkalna 
w Siedlęcinie oraz Zamek 
Wleń (Lenno) to dwie  
wspaniałe średniowieczne  
rezydencje w Dolinie Bobru  
- warte odrębnej wyprawy.

Ponad 850 lat temu książę Bolesław I Wyso-

ki rozpoczął budowę kamiennego zamku 

Wleń. 150 lat później książę Henryk jaworski 

nakazał wzniesienie potężnej murowanej 

wieży w  Siedlęcinie. O  ile wleńska warow-

nia zachwyca turystów dziś już jedynie jako 

majestatyczna ruina z  górującym nad nią 

obronnym bergfriedem, to wieża w Siedlę-

cinie zachowała się w  znakomitym stanie, 

a dodatkowo w jej wnętrzach można obej-

rzeć wyjątkowe w  skali świata czternasto-

wieczne malowidła z legendą o Lancelocie 

z Jeziora - najsłynniejszym rycerzu Okrągłe-

go Stołu.
6

Dzięki programowi Narodowego Instytu-

tu Dzedzictwa - Wspólnie dla Dziedzictwa, 

w 2019 i 2021 w obu tych zabytkach gościli wo-

lontariusze, którzy opracowali te wyjątkowe 

materiały dla młodych miłośników zamków, 

książąt i rycerzy.

Fot. A. Wosz



Książęce Rezydencje  
Doliny Bobru

Wieża 
Książęca 

Zamek 
Wleń i (Lenno)

w Siedlęcinie

zapraszają do  
ich zwiedzania  

oraz poznawania  
lokalnego  

dziedzictwa!

Na zamku i  w  wieży można zaopatrzyć 

się w  folderki z  opisami tras i  mapkami,  

można je także pobrać ze strony 

https://wiezasiedlecin.pl/heritage-trails/

Bardzo ważne jest dla nas także to, żeby 

przyjazd do Wlenia lub Siedlęcina pozwo-

lił zobaczyć również ciekawe przykłady 

lokalnego dziedzictwa. Dlatego przygoto-

waliśmy tzw. „ścieżki dziedzictwa”, którymi 

można wędrować z zamku Wleń lub sie-

dlęcińskiej wieży do mniej znanych obiek-

tów. To skromniejsze, ale bardzo ciekawe 

pozostałości zamków i grodów, ślady śre-

dniowiecznego górnictwa lub dawne cie-

kawostki krajobrazowe, przyrodnicze i hi-

storyczne. Niektóre spacery zajmują mniej 

niż godzinę, na inne trzeba zarezerwować 

nawet pół dnia.

Jelenia Góra

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 
strzegącą szlaku do Jeleniej 
Góry, nad którą wznosić się 
mogła kamienna lub drewnia-
na wieża. Prawdopodobnie 
ten właśnie obiekt wzmian-
kowany był w XV wieku jako 
zbójecki Biberstein.
Po kolejnym kwadransie do-
cieramy do jednego z najpięk-
niej położonych schronisk 
turystycznych w Sudetach 
– „Perły Zachodu”. Na „szla-
ku wież” zwróćmy uwagę na 
kamienną wieżyczkę schro-
niska. Możemy na nią wejść 
od strony wąskiego tarasu 
zawieszonego nad wodami 
jeziora. Z galerii roztacza się 
piękny widok na Jezioro Mo-
dre i otaczające je góry.
Ostatnie 20 minut spaceru 
prowadzi w dół, obok zapory 
i elektrowni, do Siedlęcina. 
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 dawne-
go folwarku.

Otoczona fosą wieża książęca w Siedlęcinie jest 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 1314-1316. 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 świetnie 
zachowane 700-letnie stropy. Przed wieżą znajduje się budy-
nek dawnego dworu z rezerwatem archeologicznym.
Więcej na temat wieży: www.wiezasiedlecin.pl

Foto: Elżbieta Bojczuk

Foto: Elżbieta Bojczuk
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Drogę powrotną można 
odbyć autobusem miejskim 
MZK Jelenia Góra linii nr 5

2
Z wieży książęcej w Siedlęcinie  
przez Jeżów Sudecki i Stromiec  
do tzw. grodziska (zamku typu  

przejściowego) w Płoszczynie
↔

Z tzw. grodziska (zamku typu  
przejściowego) w Płoszczynie  

przez Stromiec i Jeżów Sudecki  
do wieży książęcej w Siedlęcinie

Czas przejścia: 5 h w jedną stronę
Dystans: 12 km
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Dofinansowano w ramach programu  
Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wolontariat dla dziedzictwa

Gildia  
Przewodników Sudeckich
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Stromiec (fot. B. Grabny)

Spod Domu Gwarków kierujemy się dalej do góry ulicą 
Długą i przed posesją nr 151, gdzie droga asfaltowa skręca 
w prawo, skręcamy w lewo w stronę widocznego masy-
wu Stromca – ważnego ze względu na zachowane liczne 
pozostałości średniowiecznego górnictwa. Odkryte pod-
czas badań archeologicznych ślady wydobywania złota 
wyraźnie świadczą o intensywnych pracach prowadzonych 
w tym rejonie. Przez pola dochodzimy do krawędzi lasu, 
następnie po kilkuset metrach docieramy do skrzyżowania 
kilku leśnych ścieżek. Aby zobaczyć ślady dawnego górnic-
twa złota oraz miejsca wydobycia piaskowca wspinamy się 
ścieżką w prawo (aby kontynuować wędrówkę do Płosz-
czyny wrócimy w to miejsce). 

W partii podszczyto-
wej Stromca znajdują 
się relikty dawnego 
kamieniołomu, w któ-
rym między XIII a XIV 
wiekiem wydobywa-
no piaskowiec – wy-
korzystany m.in. do 
budowy kościoła św. 
Erazma i Pankracego 
w Jeleniej Górze. Na 
zboczach wciąż za-
uważyć można ślady 
po dawnych rynnach, 
którymi transportowa-
no wydobyty materiał 
skalny. Proponujemy 
powędrować jeszcze 

wzdłuż podstawy piaskowcowej grzędy – na jej końcu znaj-
duje się średniowieczny graniczny kamień górniczy.

Po powrocie do skrzy-
żowania leśnych dróg 
kontynuujemy naszą 
wędrówkę ścieżką 
w pierwotnym kie-
runku. Na granicy lasu 
i pól mijamy jeszcze 
jeden kamień górni-
czy. Schodząc w stro-
nę Płoszczyny może-
my podziwiać piękną 
panoramę Gór Ka-
czawskich. 
Pierwsza wzmianka 

o tej miejscowości pochodzi z 1305 roku. W dawnych do-
kumentach wieś zwana była Flachenseiffen (Seiffen – po 
niemiecku: płuczki), co wskazuje na fakt płukania tam zło-
ta. Po zejściu do głównej drogi skręcamy w prawo i wcho-
dzimy na niebieski szlak, który po zejściu z głównej drogi 
(na wysokości cmentarza) doprowadzi nas przez pola do 
stromych stoków Kopy.

Siedlęcin

Oberhof

Wieża Książeca

PłoSzczyna

Fosa i wały tzw. „grodziska” w Płoszczynie

Po dojściu do drogi asfaltowej schodzimy z niebieskiego 
szlaku – skręcamy w lewo i następnie (po około 100 m) 
w prawo (w drogę leśną). Po chwili widzimy po prawej 
stronie wały i niepozorną ścieżką wchodzimy na kończą-
ce trasę – tzw. „Grodzisko”. Widoczną pozostałością po 
mieszczącej się tam niegdyś warowni są wały i suche fosy. 
Znajdował się tu drewniano-ziemny zamek typu przej-
ściowego, który powstał prawdopodobnie pod koniec XIII 
lub na początku XIV wieku w celu m.in. administrowania 
obszarem wydobycia złota (kruszec był tu też zapewne 
przechowywany przed transportem na dwór książęcy). 
Z czasem złoża złota wyczerpały się, a sam obiekt przestał 
pełnić funkcję kontrolną i administracyjną. Tym samym zo-
stał opuszczony i nie rozwinął się w późnośredniowieczny 
zamek murowany.
W tym miejscu kończy się nasza wędrówka. Z Płoszczyny 
można wrócić do Siedlęcina przez Górę Szybowcową lub 
podjechać do Jeleniej Góry minibusem, kursującym z przy-
stanku w centrum tej miejscowości.

Zamek przejściowy („grodzisko”) w Płoszczynie 
(skan laserowy)

Kamień górniczy na północ-
nych stokach Stromca  
(fot. B. Grabny)

Jeżów 
Sudecki

„GrodziSko”

Szlakiem 
dawnego górnictwa 
srebra i złota

3Z ruin zamku Lenno we Wleniu przez 
Nielestno i Strzyżowiec do wieży 

książęcej w Siedlęcinie
↔

Z wieży książęcej w Siedlęcinie przez 
Strzyżowiec i Nielestno do ruin 

zamku Lenno we Wleniu

Czas przejścia: 5,5 - 6 h w jedną stronę
Dystans: 16 km
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wa odchodzi w prawo, a my wędrujemy dalej prosto dro-
gą asfaltową. Na końcu wsi przechodzi ona w gruntową 
drogę leśną, którą kontynuujemy nasze wędrowanie. Na 
trasie mijamy kolejny krzyż – tym razem z rytem kuszy. 
Przez pola docieramy do Strzyżowca. Po dojściu do głów-
nej drogi skręcamy w lewo. Na uwagę w miejscowości 
zasługuje średniowieczny mur cmentarny z okazałą bra-
mą, otaczający nowy kościół (z lat 80. XX wieku).
Po krótkiej wędrówce poboczem głównej drogi, 
w miejscu w którym skręca ona w prawo, idziemy da-
lej prosto drogą asfaltową. Na jej końcu dochodzimy 
ponownie do drogi głównej, którą prowadzi zielony 
Szlak Zamków Piastowskich. Po kilkuset metrach po 
lewej stronie widzimy krzyż pojednania z datą 1511. 
Marsz kontynuujemy polną ścieżką, która doprowa-
dza nas do ul. Ogrodowej w Siedlęcinie. Schodzimy 
nią w dół do centrum wsi i dalej wędrujemy ul. Długą 
w kierunku wieży książęcej. Obok domu przy ul. Dłu-
giej 20 - w murze oporowym, mijamy ostatni na trasie 
krzyż pojednania (z rytem siekiery). Po minięciu gotyc-
kiego kościoła św. Mikołaja skręcamy w lewo w dróż-
kę, która biegnąc starą groblą wzdłuż dawnej fosy do-
prowadza nas do siedlęcińskiej wieży.
Spacer „Szlakiem tajemniczego zduna” kończymy przy 
wieży książęcej w Siedlęcinie. Jej powstanie jest efektem 
działalności budowlanej księcia Henryka I jaworskiego 
i datowane na drugą dekadę XIV wieku. Z tego stulecia 
pochodzą także wyjątkowe w skali Europy malowidła 
z legendą o Lancelocie z Jeziora - rycerzu króla Artura, 
które zdobią reprezentacyjną salę na II piętrze wieży. Na 
parterze możemy podziwiać wystawę archeologiczną, 
będącą efektem prowadzonych tu od 2008 roku badań.
Na zamku we Wleniu oraz w wieży książęcej w Siedlęci-
nie odkryto identyczne XVI-wieczne kafl e ze sceną po-

lowania, które możemy zobaczyć dziś na dwuczęściowej 
ekspozycji archeologicznej (w OKSiT we Wleniu oraz w wie-
ży w Siedlęcinie). To wspaniały dowód historii i działalności 
nieznanego niestety z imienia garncarza-zduna, który ze 
swojej matrycy wyciskał nie tylko płytki do kafl i we Wleniu, 
ale także pracował w Siedlęcinie. Bardzo prawdopodobne, 
że trasa naszego spaceru bliska jest jego wędrówce sprzed 
prawie 500 lat, kiedy podróżował wzdłuż Bobru i sprzeda-
wał swoje usługi.

Do� nansowano ze środków 
Muzeum Historii Polski 

w ramach programu 
„Patriotyzm Jutra”

Partnerzy:

Organizatorzy:

Miasto i Gmina Wleń

O
pr

ac
ow

an
ie

:  
Pr

ze
m

ys
ła

w
 N

oc
uń

. O
pr

ac
ow

an
ie

 g
ra

fi c
zn

e:
 Ja

ce
k 

G
aj

da
. 

SIEDLĘCIN

Nielestno

Strzyżowiec

Zamek Lenno
OKSiT

Wieża Książeca

WLEŃ

XVI-wieczny kafel ze sceną polowania odnaleziony na zamku we Wleniu (fot. K. Piechota) Garncarz przy pracy (rycina archiwalna)

Wieża książęca w Siedlęcinie (fot. E. Bojczuk)

Szlakiem 
tajemniczego 
zduna

4
Z wieży książęcej w Siedlęcinie przez 

Zamczysko w Borowym Jarze,  
grodzisko w Grabarach i zamki  

na Kozińcu oraz na Zamkowej Górze  
do zamku na Wzgórzu Krzywoustego

↔
Z zamku na Wzgórzu Krzywoustego 

przez zamki na Zamkowej Górze oraz 
na Kozińcu, grodzisko w Grabarach 

 i Zamczysko w Borowym Jarze  
do wieży książęcej w Siedlęcinie

Czas przejścia: 8 h w jedną stronę
Dystans: 26 km
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o wydłużonym kształcie i wymiarach około 30 x 14 m. Ponad 
nim - w miejscu o najdogodniejszych walorach obserwacyj-
nych i obronnych - usytuowana była jeszcze prawdopodob-
nie drewniana wieża.
Z zamku wracamy tą samą ścieżką do opuszczonej wcze-
śniej 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, przekra-
czamy linię kolejową oraz drogę i zaraz potem skręcając  
w lewo wchodzimy w szeroką leśną drogę. Na pierw-
szym rozwidleniu wybieramy lewą ścieżkę, na kolejnym 
również lewą, a na trzecim skręcamy w prawo i wspina-
my się na szczyt wzniesienia (po prawej stronie od dro-
gi). Nikłe pozostałości dawnego średniowiecznego zam-
ku na Zamkowej Górze zachowane są w jej najwyższej 
partii, zniszczonej w dużym stopniu przez kamieniołom. 
W efekcie prac archeologicznych odsłonięto tu jedy-
nie 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). 

Dochodzimy do  
al. Wojska Polskiego, 
którą przekracza-
my i docieramy do 
miejskiego deptaka -  
ul. 1-go Maja. Skrę-
camy w lewo i do-
chodzimy do dawnej 
Bramy Wojanow-
skiej, którą wcho-
dzimy w granice 
średniowiecznej Je-
leniej Góry. Ul. Marii 
Konopnickiej docho-
dzimy do Placu Ra-
tuszowego. Dalej ul. 
Jasną docieramy do 
wieży Bramy Zamko-
wej. 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-

Fragmenty fundamentu muru zamku odsłoniętego 
podczas prac w 2009 roku - Zamek na Zamkowej 
Górze (fot. Leszek Legut)

cjonował ostatni z jeleniogórskich zamków na trasie 
naszej wędrówki, zbudowany w 2. połowie XIII wie-
ku 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 znisz-
czony przed połową XV wieku. Zamek oblegali wcze-
śniej (i zapewne uszkodzili) husyci, natomiast rozebrany 
został przez mieszczan jeleniogórskich. Bez wątpienia 
był on fundacją książęcą. Wspominają go po raz pierw-
szy dwa dyplomy księcia Bolka I świdnickiego z 1291 
oraz 1299 roku.
Od wieży Bramy Zamkowej do Wzgórza Krzywoustego do-
chodzimy idąc dalej zielonym szlakiem zamków piastow-
skich (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 Krzy-
woustego to meta wędrówki szlakiem zapomnianych zam-
ków Jeleniej Góry. 

Przygotowali:  
Przemysław Nocuń, Barbara Grabny  
Agnieszka Matysiak-Sławek, Mariusz Sławek

Miasto i Gmina Wleń

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

Szlakiem  
zapomnianych zamków 
Jeleniej Góry

Fragment murów zamku na Kozińcu (fot. Barbara Grabny)

Jelenia Góra

Zamek na Kozińcu

Zamczysko w Borowym Jarze

Siedlęcin

dĄBROWicA

Zamek na Wzgórzu Krzywoustego

Zamek na Zamkowej Górze

Grodzisko  
w Grabarach

5
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

↔
Z wieży książęcej w Siedlęcinie, obok 

schroniska „Perła Zachodu” przez mostek 
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

 Dofi nansowano w ramach programu 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa
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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 za-
raz potem wchodzimy na teren dawnego folwarku, skąd 
widoczna jest wieża książęca w Siedlęcinie.
Przed wieżą znajdują się pozostałości pomnika upa-
miętniającego mieszkańców Siedlęcina poległych 
w czasie I wojny światowej. Obelisk, na którego coko-
le umocowano cztery płyty z nazwiskami ofi ar konfl iktu 
stał pierwotnie przed dawnym kościołem ewangelickim 

w Siedlęcinie. Powstał 
w latach 20. XX wieku, 
podobnie jak wiele 
innych tego typu mo-
numentów. Po II woj-
nie światowej został 

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 ksią-
żęcą 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 jaworskie-
go powstała w latach 1313-1315. W jej wnętrzu na wyjątko-
wą uwagę zasługują czternastowieczne malowidła ścienne, 
przedstawiające legendę o rycerzu króla Artura – sir Lan-
celocie z Jeziora (jedyne takie na świecie), a także świet-

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), osiemnastowiecz-
ny dawny kościół ewangelicki oraz umieszczony w murze 
oporowym (posesja przy ulicy Długiej 20) średniowieczny 
krzyż pojednania (pokutny).
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Szlakiem lokalnego 
dziedzictwa na Zamczysko 
w Borowym Jarze

Wieża książęca w Siedlęcinie (fot. E. Bojczuk)

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

Zamczysko - zabytki 

znalezione podczas badań 

powierzchniowych 

A - fragmenty ceramiki

B - fragment podkowy 

i fragment noża żelaznego 

(rys. R. Rzeszowski)

Wieża książęca w Siedlęcinie i budynek dworu (fot. B. Grabny)Średniowieczny kościół pw. św. Mikołaja w Siedlęcinie (fot. B. Grabny)

Wieża książęca

Zamczysko w Borowym Jarze

Perła Zachodu

Jezioro M
odre

Bóbr

punkt widokowy

„Polski Młyn”

SIEDLĘCIN

6Od ruin zamku Wleń - wzdłuż jego 
zewnętrznych murów - do dawnego punktu 

odpoczynkowego z widokiem na zamek  
i - dalej - koło kościółka św. Jadwigi  

do tzw. balkonu św. Jadwigi 
 (i powrót do rozdroża przy kościele) 

Czas przejścia: 25 min
Dystans: 600 m
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Ścieżka do  
Balkonu św. Jadwigi

Zamkowa Góra
384

Zamek Wleń

lawy poduszkowe
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Współczesny widok Balkonu św. Jadwigi  

- celu naszej “ścieżki dziedzictwa”  

(fot. K. Kielijańska)

Ciekawostką jest nato-
miast to, że ścieżka do 
Balkonu św. Jadwigi na 
XIX-wiecznych mapach 
nazywana była Hagenweg - 
czyli ścieżką wiedźm. Było 
tak zapewne ze względu 
na występowanie na Górze 
Zamkowej wielu odmian 
leczniczych ziół potrzeb-
nych zielarkom do sporzą-
dzania leczniczych wywa-
rów.

To koniec naszej wędrów-
ki. Jeszcze 80 lat temu 
ścieżka prowadziła da-
lej na północ i pozwalała 
na obejście ruin zamku. 
Mamy nadzieję, że za kil-
ka lat będziemy już mogli 
zaprosić na dłuższy spacer 
po Górze Zamkowej.

Pozostaje nam już tylko poprosić Państwa o powrót pod kośció-
łek św. Jadwigi, gdzie oficjalnie kończy się trasa ścieżki dziedzic-
twa do Balkonu św. Jadwigi.

spacerowych, ławeczek i miejsc odpoczynku, a celem 
przechadzek stały się ruiny wleńskiego zamku.
Być może stąd w 1800 roku urokiem wleńskiego zam-
ku zachwycał się ówczesny ambasador Stanów Zjed-
noczonych w Berlinie (późniejszy szósty prezydent 
USA) - John Quincy Adams. W 2021 roku uporządko-
wano teren, a odnalezione pozostałości kamiennego 
stołu i ławek czekają na rekonstrukcję.

Kierujemy się schodkami w dół. Przy tablicy koło ko-
ścioła św. Jadwigi 6  skręcamy w lewo i dalej idziemy 
po schodach w dół - do rozwidlenia szlaków. Tam, po 
lewej, rozpoczyna się właściwa ścieżka do Balkonu 
św. Jadwigi. Maszerując nią, możemy po lewej stronie 
zaobserwować imponujące formy skalne, zbudowane 
z omówionych już wcześniej law poduszkowych. 

Cel naszego spaceru to pozostałości XIX-wiecznej 
platformy widokowej, będącej częścią sentymental-
nego założenia parkowego okalającego dawniej za-
mek. Z platformy do zakola rzeki Bóbr otwarta była 
oś widokowa (niestety przysłonięta dziś przez las). 
W nawiązaniu do legend o św. Jadwidze, które czę-
sto wspominają o zamiłowaniu księżnej do głębokiej 
modlitwy w odosobnieniu, miejsce to zyskało miano 
Balkonu św. Jadwigi. 

Współczesny widok Balkonu św. Jadwigi (fot. K. Kielijańska)

Współczesny widok Balkonu św. Jadwigi (fot. K. Kielijańska)


