
8Spod wieży w Siedlęcinie - wokół wieży i fosy 
- przez dawny sad i „Złoty Widok” - dalej 

starą groblą - do Lipowego Zakątka - 
następnie do dawnych stawów parkowych 

oraz powalonej wierzby - i z powrotem przez 
kamienny mostek - pod dawną lipę sądową

Czas przejścia: 20-30 minut
Dystans: 550 m

Dofi nansowano w ramach programu Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa - Wspólnie dla Dziedzictwa

Lipowy Zakątek 8  to stworzone przez wolontariuszy 
nowe miejsce odpoczynku, gdzie w cieniu drzew 
możemy skorzystać z przygotowanego miejsca 
ogniskowego. Rozpościera się stąd piękny widok 
na wschodnią elewację wieży książęcej oraz na 
dwór. 
Warto zwrócić uwagę, że wzdłuż strumienia docie-
ra tutaj linia granitowych słupów dawnego ogro-
dzenia, które widzieliśmy wcześniej. My, mając 

wieżę za plecami, przekraczamy linię drzew i ma-
szerujemy dalej (wzdłuż brzegu stawu). Po prawej 
mijamy pozostałości jednego z przepustów i - coraz 
bardziej oddalając się od wieży - docieramy do wy-
krotu powalonej wierzby 9  (to najdalej na wschód 
wysunięty punkt naszego spaceru).
Wracamy po naszych śladach aż do grobli i konty-
nuujemy wędrówkę przechodząc przez częściowo 
zrekonstruowany w latach 2021-22 zabytkowy ka-
mienny most 10 . Na jego końcu znajdował się daw-
niej mur z bramką, przez którą wchodziło się na 

teren folwarku (a jeszcze wcześniej - 
podzamcza).
Spacer ścieżką dziedzictwa kończymy 
przy kilkusetletniej lipie 11  - przed dwo-
rem - która najprawdopodobniej wy-
rosła z rozwaliska jeszcze starszej lipy 
sądowej. Tuż za nią odnajdziemy od-
nalezione fragmenty pomnika dawnych 
mieszkańców Siedlęcina, którzy zginęli 
podczas I wojny światowej 12 . Pierwot-
nie stał przy dawnym kościele ewan-

gelickim (dzisiejszym kościele katolickim pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy) w centrum wsi.
Dziękujemy za Waszą wędrówkę i odkrywanie oto-
czenia wieży książęcej w Siedlęcinie!

Ścieżka wokół 
wieży w Siedlęcinie 
do Lipowego Zakątka 
i dawnych stawów 
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Strumień wraz z drzewami 
rosnącymi w jego pobliżu jest 

korytarzem ekologicznym, 
stanowiącym dogodne miejsce 

do życia dla wielu gatunków 
zwierząt - m.in. zimorodka, 

kowala bezskrzydłego 
czy rudzika. 
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Lipowy Zakątek z miejscem ogniskowym (fot. P. Nocuń) Widok na wieżę i dwór z Lipowego Zakątka (fot. P. Nocuń)

Widok z grobli na Lipowy Zakątek (fot. P. Nocuń)



Nasz spacer ścieżką dziedzictwa rozpoczynamy 
przed wejściem do dworu, gdzie niegdyś znajdowa-
ła się dawna wieża bramna 1  (jej pozostałości moż-
na dostrzec dzięki prowadzonym tu od 2008 roku 
badaniom archeologicznym). Mając wieżę i dwór 
za plecami skręcamy w prawo i ścieżką pomiędzy 
ogrodzonymi wykopami archeologicznymi obcho-
dzimy dwór i wieżę (od ich zachodniej strony) prze-
chodząc przez teren, na którym w soboty odbywa-
ją się lokalne targi rolne. Mijamy punkt ogniskowy 
(mając go po naszej prawej stronie) i schodzimy 
w kierunku widocznych jabłoni - ostatniego śladu 
dawnego sadu przy folwarku 2 . Miejsce w cieniu ja-

się stąd układowi okien wieży i spróbować połą-
czyć je z tym, co widzieliśmy w środku, w trakcie 
jej zwiedzania. Na pewno uda się dostrzec kamien-
ne gotyckie okno II piętra i kamienne kroksztyny, 
które są pozostałościami dawnych latryn. Bardziej 
wprawne oko zauważy też - tuż poniżej krawędzi 
dachu - linię dawnego krenelaża (nadmurowanego 
pod koniec XVI wieku).
Idąc dalej dochodzimy do dawnej grobli 5 , na którą 
musimy się wspiąć biegnącą tędy ścieżką. Po obu 
stronach widać słabo zachowany kamienny mur 
z przyporami, który stanowił niegdyś oskarpowa-
nie grobli. Jej grzbietem prowadzi dziś ścieżka od 
wieży do wspomnianego wcześniej kościoła - jest 
to jedyny, tak dobrze zachowany, odcinek średnio-
wiecznej drogi wiejskiej na Śląsku.
Po wspięciu się na groblę skręcamy w prawo i po-
dążamy wzdłuż kolejnej linii kamiennych słupów 
(mijając je po lewej stronie). Po prawej możemy 
zobaczyć wyłaniający się dawny dwór - najbliżej sa-
mej wieży znajduje się jego część, w której dawniej 
mieściła się kuchnia 6 . 

Po przejściu (mijając go po lewej) szpecącego teren 
transformatora skręcamy w lewo i kierujemy się 
w stronę zgrupowania lip. To tzw. Lipowy Zakątek, 
który został uporządkowany przez wolontariuszy 
w 2022 roku. Po prawej stronie mijamy pierwsze 
z całego kompleksu dawnych stawów rybnych 7  
(wzmiankowanych już w XVI wieku). Cztery zbior-
niki wodne wyposażone są w system przepustów, 
pozwalających na kontrolę przepływu wody po-
między nimi oraz regulację jej poziomu w stawach. 
Ostatni z nich zasila fosę.

błoni to jeden z najlepszych punktów widokowych 
na wieżę, który nazwany został w 2022 roku „Zło-
tym Widokiem”.
Patrząc spod jabłoni na wieżę możemy zobaczyć za-
chowany północny odcinek średniowiecznej fosy 3 . 
Dawniej stanowiła ona jedną z linii obrony, dziś - co 
ciekawe - jest ona domem m.in. małży z gatunku 
szczeżui, cierników oraz chruścików. 
Na północy, na wzniesieniu za linią drzew, widocz-
na jest wieża średniowiecznego kościoła pw. św. 
Mikołaja. 
Zachęcamy, aby podejść do widocznych za sadem 
kamiennych słupów, za którymi płynie strumień 
wyznaczający północną granicę dawnego majątku. 
Te granitowe słupy to pozostałości XVIII-wieczne-
go ogrodzenia 4 , którego przebieg zaznaczony był 
także na dawnych mapach katastralnych. Otaczało 
ono teren włości hrabiów von Schaff gotsch. 
Powracamy do fosy i kontynuujemy nasze obejście 
wieży (mając ją po prawej stronie). Warto przyjrzeć 

Hipotetyczna rekonstrukcja wyglądu wieży książęcej w Siedlęcinie 

w średniowieczu - na pierwszym planie mur obwodowy z wieżą bramną 

(oprac. P. Rajski)

Widok na dawny sad za fosą i granitowe słupy (fot. P. Nocuń)Fragment XIX-wiecznej mapy z dawnymi stawami w parku koło wieży

Widok na zamek Wleń (Lenno) (fot. E. Bojczuk)

Lipa przed wieżą (lata 30. XX wieku) (fot. archiwalna)

Widok z grobli na ścieżkę - po prawej słupy dawnego ogrodzenia (fot. P. Nocuń)


