
XI Wleń

1 Start .Wleń (Rynek) otaczają kamienice z XIX w. ustawione kalenicowe do rynku, tworzą 
klimat lirycznego ciepła i spokoju.  Najciekawsze są budynki pierzei wschodniej i północnej 
rynku. U zbiegu ul. Kościelnej i Pocztowej zachował się budynek sprzed 1813 r. Ratusz 
powstał w 1824r przebudowany pod koniec XIX w. Przy znajdującym się obok ratusza 
hydrancie można się ochłodzić. Przed ratuszem pomnik dziewczyny z gołębiami z 1914r.  
upamiętnia 700 lat praw miejskich. Obok pomnika znajduje się stara studnia miejska. 
Kościół św. Mikołaja, pierwotnie gotycki, przebudowano w 1862 na neogotycki. Ze starej 
świątyni zachowała się jedynie czworoboczna wieża z ok. 1500r.

2. Zamek Wleń -Lenno wznosi się nad okolicą od około 850 lat, co czyni go najstarszym 
murowanym zamkiem na Śląsku. Pierwszy murowany budynek powstał po 1160 r. i został 
wzniesiony z inicjatywy ks. Bolesława Wysokiego. Budowa romańskiego zamku została 
ukończona przez jego syna – księcia Henryka Brodatego. Warownia składała się z 
romańskiego domu zamkowego, kaplicy i sześciobocznej wieży obronnej. Od 2018 r. zamek 
jest pod opieką Konsorcjum Warownia, które tworzą Stowarzyszenia: „Wieża Książęca w 
Siedlęcinie” oraz Gildia Przewodników Sudeckich. 
Zwiedzanie w sezonie maj-październik: co dzień od 10 do 18. Poza sezonem: co dzień od 10
do 16 

3. Pałac Lenno, zabytkowy zespół pałacowo - folwarczny w sercu Krajobrazowego Parku 
Doliny Bobru. Podłożony na wygasłym wulkanie, u podnóża średniowiecznego Zamku Wleń. 
Zbudował go w 1653 r. Adam von Kulhaus, pułkownik armii Ludwika XIII. Pałac z 
towarzyszącymi mu historycznymi zabudowaniami, jest jednym z najpiękniej położonych 
pałaców w regionie Dolnego Śląska. Rozpościerają się stąd widoki aż do pasma Karkonoszy
na południu. W ofercie noclegi ze śniadaniem, Cafe Lenno. Doskonałe miejsce na 
odpoczynek.

4. Pałac Książęcy w dobrach Kleppelsdorf od XVI w stanowił własność rodu Zedlitz. 
Według źródeł nazwa wsi wywodzi się od nazwy “koni bojowych Klepper” 
hodowanych na potrzeby zamku Lenno. Kolejni właściciele to Wawrzyniec Jakub 
Held d’Arle, przebudował on pałac w stylu francuskiego baroku. Od 1894 Wilhelm 
Rohrbeck z żoną Hedwig. Rohrbeck został multimilionerem sprzedając za 
astronomiczną sumę rodzinne gospodarstwo Tempelhof pod Berlinem. Jedna z ulic 
Berlina nazywa się Rohrbeckstraße. Ich pomysłem było otoczenie frontowej części 
pałacu kutym ogrodzeniem. W bramie ogrodzenia widnieją ozdobne litery “R”. Do dziś
oryginalne ogrodzenie wita gości Pałacu. Na początku XX w miała tu miejsce nie 
wyjaśniona „walentynkowa zbrodnia”, której ofiarą była Dorothea Rohrbeck, jedyna 
spadkobierczyni wielomilionowej fortuny. W ofercie Pałacu noclegi z wyżywieniem.

5. Szybowcowa Góra 561m (dawniej szubieniczna) położona w Grzbiecie Małym Gór 
Kaczawskich. W 1924 na górze powstała szkoła i wybudowano szybowisko wykorzystujące 
znakomite warunki naturalne. Silne prądy wznoszące umożliwiają osiąganie pułapów do 10 
000 m. Najsłynniejszą adeptką tej szkoły była Hanna Reitsch, wybitna szybowniczka, 
wielokrotna rekordzistka w tej dyscyplinie, słynna pilot oblatywacz (m.in. Pierwsze loty 
śmigłowcem oraz samolotami odrzutowymi i rakietami V-2), pilotka Adolfa Hitlera.

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_Kaczawskie#Grzbiet_Ma%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szybowisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_Kaczawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_Kaczawskie


6. Wieża Rycerska w Siedlęcinie została wzniesiona z inicjatywy księcia Henryka I 
jaworskiego w latach 1313-1315 i jest jedną z największych wież tego typu w Europie 
Środkowej. W późniejszym okresie stała się siedzibą rycerską. Zachowały się w niej 
najstarsze w Polsce drewniane stropy, a w Wielkiej Sali na II piętrze zobaczyć można jedyne
na świecie średniowieczne malowidła, na których widnieje legenda o sir Lancelocie z Jeziora
– jednym z legendarnych rycerzy Okrągłego Stołu.

7. Lubomierz to architektoniczna perła Dolnego Śląska. Nie zniszczony przez II W. Ś. 
zachował kształt śródmieścia charakterystyczny dla średniowiecznych osad targowych. 
Początki sięgają XII w, i związane są z ulokowaniem ówczesnej osady na ważnym szlaku 
handlowym z Pragi do Zgorzelca. Ważnym wydarzeniem, które wpłynęło na obraz i historię 
miasta, była budowa klasztoru i sprowadzenie do niego sióstr benedyktynek. Lubomierz 
otrzymał prawa miejskie w 1291 od Księcia Bolka I Świdnickiego. Książę nadał miastu 
przywileje, nakazał budowę murów miejskich, przyznał też prawo corocznego targu, to 
pomogło miastu i klasztorowi osiągać znaczne dochody. Rozwój miasta zakłócały częste 
pożary, zarazy i powodzie. W 1408 przywileje potwierdził król Czeski Wacław II. Od 1967 
miasto zaczęło zdobywać popularność dzięki nakręconemu tu filmowi Sami Swoi. Na jego 
pamiątkę otwarto w 1996 roku Muzeum Kargula i Pawlaka, a od 1997 roku odbywa się tu 
Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Mówią na to miasteczko Polskie Hollywood, bo
chyba nie ma u nas drugiego miejsca, gdzie nakręcono tyle filmów. 
Rynek stanowił przez wiele lat główną ulicę i plac targowy, a także centralną część miasta. 
Pierwotnie wokół placu w strukturze zabudowy dominowała zabudowa drewniana. Po 
kolejnych pożarach, w XVI w. wybudowano nową, murowaną zabudowę. Obecnie prawie 
cała zabudowa wokół placu jest zabytkowa. Na szczególna uwagę zasługują urokliwe 
lubomierskie podcienia.
Ratusz znajduje się w zachodniej części rynku (Plac Wolności 1). Pochodzi z 1449, 1689 i 
1805. Jest to skromny budynek na planie czworokąta, nakryty dachem z naczółkami, 
zwieńczony wieżą z miedzianym hełmem. Do ratusza prowadzi wejście schodami z 
balustradą. W północnej ścianie ratusza wmurowany jest piaskowcowy pręgierz z 1530. 
Pierwszy ratusz powstał w związku z nadaniem miastu praw miejskich w 1291. Spalony w 
1426 przez husytów. Drugi budynek, murowany z podcieniami, zbudowano w 1449. Również
uległ zniszczeniu wraz z ogromnym pożarem miasta w 1640. Odbudowa ratusza trwała do 
1738. Następną przebudowę ratusza wykonano w latach 1837-1839. Przed ratuszem 
znajduje się grupa rzeźb upamiętniająca epidemię, która spadła na miasto w XVIII w, a po 
drugiej stronie barokowa fontanna z postacią św. Maternusa z 1717, stojącego na kolumnie z
modelem kościoła w lewej ręce, a z metalowym pastorałem w prawej.
Muzeum Kargula i Pawlaka to zbiór pamiątek filmowych z komedii „Sami Swoi” Sylwestra 
Chęcińskiego. Mieści się w Domu Płócienników – kamienicy wzniesionej w XVI wieku przy 
ulicy Wacława Kowalskiego 1. Udostępnione do zwiedzania: od wtorku do piątku w 
godzinach 10-16, 
w soboty i niedziele w godzinach 11-15.

8. Zamek Legend Śląskich
Jest to jedyne takie miejsce w Polsce. To tu naturalnej wielkości drewniane lalki, animowane 
przez aktorów, przedstawiają gościom historię regionu oraz Ducha Gór. Wycieczka po 
zamku trwa ok. pół godziny, a po zakończonym spektaklu każdy, biorąc w swoje ręce kukły, 
na chwilę może stać się aktorem – animatorem. Na terenie Zamku znajdują się pracownie 
(graficzna, ceramiczna oraz kowalstwa artystycznego). W nich, pod okiem doświadczonych 
artystów, istnieje możliwość spróbowania swoich umiejętności w każdym z wymienionych 
rzemiosł. Ponadto w Zamku organizowane są warsztaty teatralne. Można nauczyć się gry w 
dużych maskach lub spróbować wykonać spektakl lalkowy.




