
XIX Lubań Śląski – Lwówek 
1(start) Lubań, położony nad brzegami Kwisy, pierwsza wzmianka o osadzie handlowo-
celnej w miejscu przeprawy przez rzekę pochodzi z 1237. Historycznie leży w polskiej części 
Górnych Łużyc Górnych. Lubań leży na międzynarodowym szlaku pątniczym – Drodze św. 
Jakuba. Zbiegają tu trzy jego odcinki: Dolnośląska Droga św. Jakuba, Via 
Regia oraz Sudecka Droga św. Jakuba. Najcenniejsze zabytki to obszar starego miasta, 
mury obronne z 1318, kościół ewangelicki Marii Panny, wieża trynitarska, baszta Bracka, 
wieża Kramarska, ratusz, Dom pod Okrętem, Dom Solny.

2 Gryfów Śląski 
Pierwszy ratusz wybudowany w 1276 pełnił gównie funkcje handlowe. Kamienny ratusz 
rozpoczęto budować w XVIw. W następnych latach był rozbudowywany. Ratusz wielokrotnie 
płonął i był odbudowywany. Z dawniej świetności budynku zachowało się kilka sklepień, 
mansardowy dach i parę detali. Najciekawszym detalem jest kamienna tablica wykuta z 
okazji wzniesienia wieży przez burmistrza Steudnera w 1624. Na tablicy znajduje się herb 
miasta, przedstawiający rycerza w zbroi stojącego naprzeciw gryfa. Ponad tablicą okno z 
kamieniarką renesansową zamknięte kratą. Tam mieścił się areszt miejski. Na uwagę 
zasługuje górny fragment, wmurowanej w północną ścianę, tablicy datowanej 1777 i 
posiadającej inicjały „IGHB”. W 1929 spaliła się  wieża ratuszowa. Przy budowie nowej 
zastosowano konstrukcję żelbetonową, która była jedną z pierwszych tego typu na Dolnym 
Śląsku. Na północnej ścianie znajduje się tablica odsłonięta w 1982 poświęcona żołnierzom 
polskim poległym na frontach II wojny światowej i kombatantom. 
Gryfowskie kamieniczki mieszczańskie to domy murowane z łamanego kamienia, 
zazwyczaj węższą ścianą szczytową usytuowane od ulicy i ze względu na ograniczoną 
szerokość fasady rozbudowane kilku traktami w głąb parceli. Wygląd dzisiejszego miasta jest
przede wszystkim wynikiem zmian, które zaszły w XVIIIw. Kamieniczki przybrały barokową 
formę. Zlikwidowano podcienia. Duży walor dekoracyjny miały zabezpieczające parter kute 
kraty żelazne (w portalach i w oknach). W wielu kamienicach zachowały się bogato zdobione
kamienne portale. Ogólnie rzadkim na Śląsku jest barokowy wykusz obejmujący narożnik 
XVIII wiecznej kamienicy u zbiegu ul. Bankowej i Felczerskiej. Pod koniec stulecia 
zrezygnowano z ozdobnego wystroju fasad zadowalając się portalem sklepionym. 
Znajdujemy go w większości domów przy ulicy Felczerskiej i Bankowej. Kamienica Rynek 33
należała do rodu kupieckiego Kluge. Nad wejściem do kamienicy, w portalu, znajduje się 
tablica informująca o kwaterunku w niej, w 1875, generała-feldmarszałka pruskiego Helmuta 
Karla Bernarda von Moltke i jego sztabu. Pełnił on w latach 1857-88 funkcję szefa Sztabu 
Generalnego. Obecnie w kamienicy mieści się Centrum Informacji Turystycznej.
Fontanna miejska, ustawiona na rynku w 1908 r. z okazji uruchomienia wodociągów 
miejskich w 1905 r. w postaci kolumny z 3 gryfami u podstawy oraz blankami murów w 
zwieńczeniu, a także wykonanymi z brązu herbem miasta oraz płaskorzeźbami nimfy 
morskiej Nereidy i Neptuna, przy kolumnie figury uczniów, również z brązu.

3 (kaplica) Droga krzyżowa w lubomierskim lesie. W jej skład wchodzi 14 stacji-kapliczek 
przedstawiających mękę i śmierć Chrystusa. Powstały na początku XX wieku na terenie 
ówczesnych Niemiec jako wyraz pobożności mieszkańców Lubomierza (Liebenthal). Obrazy 
ze scenami dotyczącymi każdej ze stacji umieszczone zostały w niewielkich wnękach 



trzystopniowych postumentów. W pobliżu czternastej stacji "Złożenie Pana Jezusa do grobu"
wzniesiona została neogotycka kaplica p.w. Świętej Trójcy. Zaniedbane i zapomniane stacje 
drogi krzyżowej staraniem Nadleśnictwa Lwówek Śląski i Parafii w Lubomierzu zostały po 
renowacji uroczyście otwarte. Miało to miejsce 28.11.2010.
4 Arka Noego. Pławna  

Zobaczyć można tu wiele zabytków: kościół św. Tekli, kalwarię, krzyż pokutny, kapliczki 
przydrożne czy wapiennik. Pławna to także miejsce, w którym zakątki o niezwykłej sile 
oddziaływania przyciągają wielu artystów. Wiele lat temu zamieszkał tu znany artysta 
Dariusz Miliński, który stworzył grupę artystyczną „Pławna 9”. To on wraz z przyjaciółmi 
stworzyli w Pławnej Zamek Śląskich Legend. Oprócz Zamku Śląskich Legend w Pławnej 
znajdują się inne ciekawe miejsca stworzone przez artystów Arka Noego czy Gród 
Piastowski. W grodzie historia przeplata się z baśnią. Przybysz może stać się tu rycerzem, 
giermkiem, mieszczaninem, może strzelać z łuku, wspinać się na wieże warowne albo trafić 
pod topór kata. W grodzie stoi największa na świecie głowa Ducha Gór - warto nie tylko 
obejrzeć ją z zewnątrz, ale także zwiedzić jej wnętrze.

5 Szwajcaria Lwówecka to zgrupowanie malowniczych piaskowcowych form skalnych we 
Lwówku Śląskim, znajdujących się w obrębie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru na 
Pogórzu Izerskim, przypominających twory Gór Stołowych. Tworzą ją ciekawe formy skalne 
oraz labirynty z urwiskami dochodzącymi do wysokości 30 m. Krajobraz taki powstał w 
wyniku intensywnego wietrzenia mrozowego czerwonych piaskowców triasowych oraz 
szarych piaskowców kredowych. Kilka ścieżek prowadzi na szczyt skalnych baszt do punktu 
widokowego. W pobliżu, po drugiej stronie doliny potoku Srebrna, znajdują się Panieńskie 
Skały. Szwajcaria Lwówecka położona jest na południowy wschód od centrum miasta na 
wysokości 250-260m. U podnóża skał parking przy DK 297.

6 Lwówek Śląski położony w malowniczej dolinie Bobru jest jednym z najstarszych miast 
Polski, lokowany na prawie magdeburskim uzyskał prawa miejskie w 1217. Do czasu wojny 
30-to letniej Lwówek Śl. był jednym z najbogatszych i zarazem największych miast 
królewskich na Śląsku, które posiadało: prawo do organizacji targów i jarmarków, handlu 
solą czy bicia własnej monety. Ze względu na niespotykany podwójny układ murów 
obronnych Lwówek Śląski jest często nazywany polskim Carcassonne. W mieście istnieje 
przypuszczalnie najstarszy browar w Polsce i jeden z najstarszych w Europie, „Browar 
Lwówek” z tradycjami piwowarskimi sięgającymi 1209. Od XIV w. Lwówek Śląski należał 
do związku miast śląskich.

Rynek we Lwówku Śląskim Historia Rynku sięga XIII wieku zbudowany na planie 
zwężającego się prostokąta o pow. 1,19 ha i jest jednym z największych rynków na Dolnym 
Śląsku (na Dolnym Śląsku większe są we Wrocławiu – 3,8 ha[4], Legnicy – ok. 1,4 
ha, Chojnowie - ok. 1,3 ha i Głogowie , wytyczony w XIII wieku jako centralny plac 
miejscowości. Przed II w.ś. istniał formalny podział rynku na Górny Rynek od zachodu, który 
obejmował swoim zasięgiem plac przy wieży ratuszowej i na Dolny Rynek od wschodu 
znajdujący się przy Fontannie Sukienników. Obecnie rynek w Lwówku Śląskim tylko 
nieformalnie dzielony jest na górny i dolny, a oficjalnie funkcjonuje pod nazwą placu 
Wolności. Rynek zajmuje centralną część miasta ma kształt prostokąta ok. 200 × 60 m. 
Przez rynek przebiega Droga Królewska Via Regia, główny trakt komunikacyjny 
średniowiecznego miasta.
Na rynku i w jego sąsiedztwie znajdują się ważne zabytki – Ratusz Miejski, Agatowa 
Kamienica, Budynek Ław Szewskich i Chlebowych, Fontanna Sukienników, Fontanna z 
Lwem, Kamienice Śródrynkowe.

Browar Lwówek. Piwo w Lwówku Śląskim warzy się od 1209. Do dziś powstaje zgodnie z 
tradycyjnymi recepturami, uznawane jest za jedno z najsmaczniejszych piw w Polsce. Miasto
otrzymało prawa miejskie i przywilej warzenia piwa w 1209 r. od Henryka I Brodatego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_w_Lw%C3%B3wku_%C5%9Al%C4%85skim#cite_note-4


Zgodnie z prawem miało monopol na sprzedaż swojego piwa w promieniu mili, doprowadziło 
do wielu zatargów z browarami szlacheckimi innych miast. W 1580 swój browar uruchomił tu 
Ewangelicki Zakon Joannitów, będący zakonem rycerskim. Legenda głosi, że pewnego razu 
w kadzi utopił się zakonnik, a uwarzone wtedy piwo było wyjątkowo smaczne. Piwosze 
zaczęli się więc domagać, aby już na zawsze do receptury „zakonnego braciszka dodać”. 
Obecny właściciel, Browar Ciechan Sp. z o.o., w czerwcu 2010 utworzył w podziemiach 
browaru muzeum piwowarstwa dolnośląskiego, prezentujące ponad 400 eksponatów: butelki
i zamknięcia do nich; urządzenia do wytwarzania i przechowywania piwa (m.in. lodówka z 
1905 r.); kufle, etykiety, szyldy, beczki i skrzynki. Czynna jest dla grup zorganizowanych, 
ścieżka dydaktyczna, prowadząca przez warzelnię, leżakownię aż do rozlewni. Browar 
Lwówek produkuje jedno z najlepszych piw w Polsce wytworzone wyłącznie z naturalnych 
składników. Dzięki temu piwo z Browaru Lwówek cechuje się wyśmienitym smakiem.

7 Pałac Brunów. Pierwsza wzmianka o istnieniu dworu pochodzi z XV w. Była to budowla 
obronna w formie wieży rycerskiej. Dwór wtedy należał do śląskiego rodu von Zedlitz aż do 
1740. Wówczas właścicielem został Bernard von Schmettau. Wtedy stary dwór został 
przebudowany w dwupiętrowy pałac w stylu barokowym. Von Schmettau 
założyli folwark oraz wybudowali dwór dla zarządcy majątku. Od 1750 do 1786 pałac był 
własnością Filipa Hermanna von Sonnenburg. W 1787 sprzedany Krzysztofowi i Erneście 
von Schweinitz. W trzy tygodnie później pałac wraz z zabudowaniami spłonął. 
Schweinitzowie odbudowali posiadłość w stylu neobarokowym. Kolejną właścicielką była 
Senden von Schwienitz, a od 1838 rodzina Cottenetów, którzy go rozbudowali, niektóre 
elementy posiadają cechy XIX-wiecznego klasycyzmu. Powstały wówczas stajnia z 
powozownią, park z kaplicą rodzinną, fontanna, kordegarda czy młyn wodny. Na ścianie 
szczytowej stajni umieszczono herb rodziny von Cottenet. W 1933 pałac został przejęty na 
szkołę sportową Hitlerjugend i stał się własnością nazistów. Zaraz po zakończeniu II 
wś pałac wraz z zabudowaniami został rozszabrowany i częściowo zniszczony. Po przejęciu 
go przez Skarb Państwa i zabezpieczeniu w budynku został otwarty ośrodek kolonijny 
Rejonu Dróg Publicznych. Obecnie pałac pozostaje w rękach prywatnych i funkcjonuje jako 
hotel.

8 Skała z Medalionem  Wieżyca – to ostaniec piaskowcowy o wysokości 14 m, położony w 
lesie w pobliżu drogi łączącej Żerkowice i Skałę w gminie Lwówek Śląski. Dnia 22 III 1897 od
południowej strony wmurowano medalion z wizerunkiem cesarza Wilhelma II, od którego 
pochodzi nazwa. W latach 80 XX wieku medalion został skradziony. W początkach XXI w. 
zamontowano w tym miejscu nowy medalion z herbem Lwówka Śląskiego. Dawniej na 
szczycie znajdował się dawniej punkt widokowy. Dziś są tam jeszcze pozostałości po 
metalowych barierkach i maszt flagowy. Obok skały prowadzi zielony szlak turystyczny. Skała
jest przystosowana do wspinaczki, o czym świadczą zamocowane stałe punkty przelotowe i 
stanowiskowe. Obiekt znajduje się pod ochroną, w 1988  otrzymał status pomnika przyrody, 
znajduje się na terenie obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty sieci Natura 2000 – 
„Żerkowice-Skała”
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