TRASA 4 - DO PILCHOWIC
1.Oleszna Podgórska
Oleszna Podgórska należy do starych osad.
Wiemy na pewno, że istniała już w XIII w.
Wieś gościła dwie koronowane głowy – 5
września 1706r. zawitał tam król szwedzki
Karol XII, a 53 lata później, w roku 1759 w
czasie wojny siedmioletniej, we wsi i na
zboczach góry Kamiennik stacjonowały
wojska Fryderyka Wielkiego. Obecnie,
będąc w Olesznej, należy odwiedzić Kościół
Przemienienia Pańskiego wzniesiony w
XIXw. na miejscu starszej rozebranej
świątyni.
Wnętrze
Kościoła zostało
wykonane w stylu klasycystycznym i
barokowym,
a
ważniejsze
detale
architektoniczne to: trójkątny szczyt,
półkoliście zamknięte okna, czy brama
prowadząca do cmentarza, z kamiennymi
filarami i kapitelami. Warto również
zobaczyć zachowaną z XV wieku
późnogotycką wieżę, znajdującą się na
granicy z Lubomierzem. Stanowiła ona
część dawnego kościoła katolickiego,
rozebranego w trakcie budowy kolei. W
ostatnich latach wierzchołek wieży został
zniszczony przez uderzenie pioruna.
Znajduje się tu także gospodarstwo
ekoturystyczne
„Lawinowe Wzgórze”,
gdzie można nauczyć się jazdy konnej,
powędkować w pobliskim stawie czy po
prostu przyjemnie pospacerować po
malowniczej okolicy.

2. Lubomierz
Stanowi
jedno
z
najciekawszych,
wykształconych jeszcze w średniowieczu
miasteczek Dolnego Śląska i do dziś zachował
pierwotny układ urbanistyczny. Rynek od
stuleci jest dla miasteczka równocześnie
główną ulicą i placem targowym. Do XVI w.
okalała go drewniana zabudowa, jednak po
licznych pożarach w większości wymieniono ją
na murowaną. Duże piętno na krajobrazie
Lubomierza okolic odcisnęła ponad 500-letnia
dominacja klasztoru benedyktynek. Pozostały
po nim wspaniałe zabytki, z których
najważniejszy to zespół budynków klasztoru z
monumentalnym
kościołem
p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św.
Maternusa.
Stanowi
on
jeden
z
najcenniejszych zabytków baroku na Dolnym
Śląsku.
Istotnym
elementem
architektonicznym są malowidła sklepienne,
przepiękny barokowy wystrój rzeźbiarski,
ołtarz główny z 1775r., bogato zdobiona
ambona i ołtarz w chórze mniszek. Znajduje
się tam zbiór ponad 300 ruchomych dzieł
sztuki. Z innych zabytków warto zobaczyć też
kościół św. Anny czy kościół św. Krzyża.
Filmowcy
zauważyli
i
wykorzystali
malowniczą, niemal teatralną scenerię miasta
jako tło akcji kręconych tam filmów.
Lubomierz zasłużył na miano „polskiego
Hollywood” – to właśnie tu nakręcono, m.in.
kultową trylogię: „Sami swoi”, „Nie ma
mocnych”, „Kochaj albo rzuć”; filmy: „Kocham
kino”, „Zakład” czy „Krzyż Walecznych”. W
oparciu o ich popularność, począwszy od
1997r. w połowie sierpnia jest tu
organizowany Ogólnopolski Festiwal Filmów

Komediowych, który ściąga wielu znakomitych aktorów
i reżyserów. Twórcom najśmieszniejszych filmów
współczesnych wręczane są Złote, Srebrne i Brązowe
Granaty. Od rana do wieczora na rynku, na wielkiej
scenie trwa zabawa. Również „nocne marki” nie będą
się nudzić, gdyż po zmroku są tu wyświetlane filmy.
Dla fanów „Samych swoich” miasto przygotowało
specjalną atrakcję – umiejscowione w Domu
Płócienników Muzeum Kargula i Pawlaka. Przed
wejściem zapraszają do środka ich figury. Wewnątrz
znajdziemy wiele rekwizytów z niezapomnianego filmu
Sylwestra Chęcińskiego. Miłośnicy sztuki powinni
odwiedzić Galerię „Za Miedzą”.

unikatowy. Znajduje się tam też komin bazaltowy. pierwotnej formy dworu zachowały się, m.in. wspaniały,
Panuje zgodna opinia, że odsłonięcie zasługuje na zamknięty dziedziniec renesansowy, część polichromii
ochronę rezerwatową.
ściennych i sufitowych, podcienia arkadowe, oraz
renesansowy portal na wschodnim skrzydle. W środku
4. Maciejowiec
zobaczymy ciekawe kominki i obramienia okien.
Maciejowiec jest niezwykłym miejscem, choćby ze Na korzyść klasycystycznego pałacu przemawia jednak
względu na to, że w całości znajduje się na terenie Parku wspaniały park angielski, któremu romantyczny klimat
Krajobrazowego Doliny Bobru. Rozciągają się tam nadaje 59, często rzadkich gatunków drzew z całego
niezapomniane, wręcz bajkowe widoki na panoramę świata.
Karkonoszy i Gór Izerskich. Sama wioska jest położona
pomiędzy dwoma górami - Zamkową Górą i Dróżną. W 5. Pokrzywnik
Maciejowcu oprócz momentu zachwytu nad przyrodą Podobnie jak Maciejowiec, leży na terenie Parku
koniecznie trzeba odwiedzić dwa znajdujące się blisko Krajobrazowego Doliny Bobru. Wieś jest pięknie
siebie zabytki architektury różnych epok. Młodszy z położona
na
wschodnim
krańcu
Wzniesień
3. Wojciechów
nich, klasycystyczny pałac z XIX wieku wciąż czeka na Radniowskich w dolinie dopływu Maciejowickiego
To malowniczo położona wieś ciągnąca się wzdłuż odzyskanie dawnego blasku. Póki co więc konkurencję Potoku.
granicy biegu Oldzy. Dotknęły ją zniszczenia związane z wygrywa jego sąsiad – renesansowy dwór z przełomu Znajdziemy tutaj charakterystyczny dla okolicy pomnik
wojną 30-letnią, jednak mimo to w wieku XVIII wieś XVI i XVII wieku, odrestaurowany po pożarze w 1648r. Z poległych mieszkańców najbliższej okolicy podczas I
należała
do
największych
w
majątku
wojny światowej oraz domki z wieków XIX i XX
lubomierskiego klasztoru. Wojciechów zachował
o konstrukcji murowano-szachulcowej (np.
w pełni układ wsi łańcuchowej, dostosowanej do
remiza OSP z 1870r.).
terenu. Znajduje się tu spory zespół zabudowań
z widocznymi śladami przynależności do
6. Pilchowice
klasztorów (figury, krzyże przydrożne). Na
Położone są na pograniczu Gór Izerskich i
wysokości 442m n.p.m. (wzniesienie Rozwalisko)
Kaczawskich w Sudetach. Znajdziemy tutaj
znajduje się kopalnia bazaltu. Warto się tutaj
drugą obok zapory Leśniańskiej, wielką
wspiąć, aby
budowlę hydrotechniczną, która spowodowała
ujrzeć unikatową panoramę na obniżenie
utworzenie zbiorników przepływowych i
Lubomierza, Wzniesienia Radniowskie i Wzgórza
uchroniła dolinę Bobru od niszczących powodzi.
Radomickie. Można odnieść wrażenie, że cała
Do dzisiaj jest przykładem kunsztu i rozmachu
okolica leży u naszych stóp. Samo wzgórze może
dokonań
niemieckich
inżynierów
i
zainteresować nie tylko marzycieli i fascynatów
hydrotechników z początku XX stulecia.
przyrody, ale także geologów. Zbudowane jest z
bazaltu
poprzecinanego
poprzecznymi
7. Radomice
ciosowymi spękaniami układającymi się w
Leżą w centralnej części Parku Krajobrazowego
regularne, geometryczne słupy. W całych
Doliny
Bobru,
więc
o
pięknych,
Sudetach układ taki jest niezwykle rzadki, niemal
niezapomnianych widokach nie trzeba już

nawet wspominać. Dawna nazwa wioski to
Wunschendorf, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza
Wioskę Życzeń (genezę tej nazwy pozostawiamy
wyobraźni turystów).
Nieopodal znajduje się góra Kaczmarka, a z niej roztacza
się piękny widok na Sudety Zachodnie. Początków osady
należy upatrywać w średniowieczu i - co ciekawe - jej
założenie było inicjowane przez poszukiwaczy złota. Do
dziś w lesie, na stokach Wietrznika można znaleźć stare
sztolnie, w których eksploatowano złoto, a po roku 1945
prowadzono prace związane z rudami uranu. Po drugiej
stronie wzniesienia, kierując się w stronę Kleczy,
natrafimy na duże wyrobisko, które jest starym,
nieczynnym kamieniołomem wapienia i tworzy
malowniczy skalny amfiteatr. Z jego górnej krawędzi
roztacza się panorama Karkonoszy. Najcenniejszym
zabytkiem Radomic jest kościół filialny p.w. św. Jakuba i
Katarzyny Aleksandryjskiej, pochodzący z wieku XV.
Odnajdziemy tam wmurowane w ściany epitafia i płyty
nagrobne z okresu od XVII do XIX w. Również w tym

kościele można podziwiać wykonany przez mistrza narzędzie zbrodni. Krzyż pokutny musiał własnoręcznie
Dawida Grossmana z Jeleniej Góry gotycki tryptyk wykuć skazany przez sąd zbrodniarz w celu odkupienia
ołtarzowy z 1461r.
swojej winy. W przypadku morderstwa krzyż musiał
zawierać wykuty symbol mówiący o narzędziu użytym w
8. Pławna Dolna
zabójstwie. Na uwagę zasługuje także Wapiennik, gdzie
Historia Pławnej sięga wieku XII, w dokumentach w bardzo dobrym stanie zachował się piec do wypalania
jednak pierwsza wzmianka o niej pojawia się dopiero wapna oraz wyrobisko, służące niegdyś do pozyskiwania
w roku 1241 w wiadomości Henryka Pobożnego, surowca. We wsi zachowało się wiele chat o konstrukcji
który pisał o ufundowaniu tu kościoła św. szachulcowej, a niektóre z nich posiadają jeszcze
Bartłomieja. Do ważniejszych zabytków należy niewielkie balkoniki pod okapem dachu. Można tu
kościół św. Tekli, pochodzący jeszcze z wieku XIV, znaleźć także wiele kapliczek oraz pomnik poświęcony
często przebudowywany na przestrzeni wieków. Dla 61 mieszkańcom wsi poległym w czasie I wojny
tych, którzy woleliby odpoczywać aktywnie, światowej, przedstawiający Matkę Boską z Jezusem,
wyznaczono krętą drogę na szczyt góry Kalwaria ustawioną na pięciometrowej kolumnie. W Pławnej
(322m n.p.m.), rozpoczynającą się w centrum wsi osiadł i tworzy artysta plastyk Dariusz Miliński. Jest on
obok kapliczki. W 1993r. droga została odnowiona pomysłodawcą Zamku Legend Śląskich, bajkowego
przez potomka fundatora kalwarii. Obok głównej obiektu zamieszkiwanego przez ludzkiej wielkości kukły,
drogi do kościoła znajduje się krzyż pokutny, wykonany z które dla odwiedzających je turystów ożywają i
piaskowca, na którym umieszczono wypukły nóż jako zamieniają się w bohaterów najciekawszych śląskich
legend. Wspólnym bohaterem wszystkich
opowieści jest duch gór- Liczyrzepa.
Odwiedzenie Zamku Legend Śląskich,
będzie niezapomnianym przeżyciem nie
tylko dla dzieci. Po powrocie do realnego
świata, można przejść na drugą stronę
ulicy, gdzie znajduje się galeria sztuki
Dariusza Milińskiego. W środku możemy
poobcować ze sztuką lokalnych artystów,
oraz posilić się osławionymi w całej
okolicy pierogami.
Nazwa miejscowości jest związana z
płukaniem złota, którym zajmowano się
tutaj do XVI wieku, od początku istnienia
osady, której poszukiwacze złota byli
pierwszymi mieszkańcami.

9. Lwówek Śląski
Należy do grupy najstarszych miast Dolnego Śląska. Jest
także jednym z pierwszych miast w Polsce lokowanych
na prawie magdeburskim (pierwsza była Złotoryja).
Już we wczesnym średniowieczu Lwówek stał się
lokalnym centrum gospodarczym i ośrodkiem
osadnictwa wiejskiego. Jego rozwój przyspieszyło także
dogodne położenie przy znanym szlaku handlowym
zwanym Królewską Droga (Via Regia) oraz eksploatacja
złota na obszarze dawnych Płakowic. Czynniki te
przyczyniły się do wczesnej lokacji. Już w 1217 roku
książę Henryk l Brodaty nadał Lwówkowi Śląskiemu
prawa miejskie.
Lokacja i związane z nią przywileje spowodowały szybki
rozwój miasta. Lwówek nie tylko rozwijał się
gospodarczo -wzrosła także jego rola jako ośrodka
władzy - w 1243 roku książę Bolesław Rogatka
zorganizował w mieście pierwszy na Śląsku turniej
rycerski, a w latach 1278-1286 Lwówek był siedzibą
kolejnego z Piastów świdnicko-jaworskich, Bernarda
Zwinnego i stolicą samodzielnego księstwa. W
następnym okresie miasto stało się integralną częścią
księstwa świdnicko-jaworskiego i dzieliło jego losy.
Stopniowo, w miarę wyczerpywania się złóż złota,
podstawą utrzymania mieszkańców stało się rzemiosło,
głównie sukiennictwo i tkactwo, handel oraz obróbka
kamienia budowlanego.
W 1329 roku miasto liczyło około 11 tysięcy
mieszkańców i należało do najludniejszych ośrodków
miejskich na Śląsku. W miarę rozwoju miasta lwóweccy
mieszczanie uzyskiwali różne przywileje; prawo do
organizacji targów i jarmarków, handlu solą, bicia
własnej monety itd. We Lwówku istniało kilka cechów, z
których najbardziej znaczącym był cech skupiający
sukienników.
O średniowiecznej świetności miasta dzisiaj świadczą
dobrze zachowane mury obronne w raz z dwoma

wysokimi basztami: Lubańską i Bolesławiecką. Urokowi piwnych lwóweckiego rynku, pośrodku którego wznosi
lwóweckiej starówki nadają sięgające niekiedy się pochodzący z 1509 roku, gotycko-renesansowy
średniowiecza , kamieniczki z gotyckimi motywami ratusz. Wejście do budynku mieszczące się po
wschodniej stronie, prowadzi przez sień ze sklepieniem
sieciowym podpartym filarem, w który wmurowana jest
rzeźba nagrobna Henryka Jaworskiego i księżnej
Agnieszki, pochodząca z około 1350 roku.

architektonicznymi.
Chlubą
Lwówka
jest
prawdopodobnie najstarszy browar w Polsce, którego
nazwa mówiąca o dacie założenia brzmi: „Browar Śląski
1209”
Picie pochodzącego z niego równie odwiecznego co
przedniego trunku, jest szczególnie wzniosłym
przeżyciem, kiedy odbywa się na jednym z ogródków

W Płakowicach, które obecnie są częścią Lwówka, warto
zobaczyć pałac, wybudowany w XVI stuleciu, przez
posiadający wówczas również zamek w Podskalu, możny
ród Talkenbergów. Chcąc być na czasie ówczesnych
przemian w Europie Talkenbergowie, oprócz
średniowiecznej warowni, postanowili wzbogacić się o
zamek renesansowy, i w takim też stylu zbudowali
swoją nową rezydencję. I to właśnie oryginalne
renesansowe zdobienia fasad oraz arkadowe krużganki,

wsparte na jońskich kolumnach, stanowią głównie o
walorze architektonicznym obiektu, któremu prace
remontowe przywracają obecnie dawną świetność.
We Lwówku warto być zwłaszcza w czasie trzydniowych
obchodów święta tego miasta – Lwóweckiego
Agatowego Lata. Lwówecki rynek zamienia się wtedy w
wielki, średniowieczny jarmark, podczas którego
głównym obiektem handlu są sudeckie minerały,
niezliczonych rodzajów i barw. Oprócz tego nie brakuje
kuglarzy, zabaw, muzyki i prastarego, lwóweckiego
chmielowego wywaru. Impreza ta rywalizuje pod
względem swojego rozmachu z analogicznymi,
gryfowskimi Kwisonaliami.
Nieopodal Lwówka Śląskiego zobaczyć można tzw.
Szwajcarię
Lwówecką.
Jest
to
zgrupowanie
piaskowcowych form skalnych, największe poza Górami
Stołowymi w całych Sudetach. Ciąg baszt i murów
skalnych na długości ok. 200m. wznosi się nad głęboko
wciętą doliną potoku Srebrna (lewostronny dopływ
Bobru). W północnej ścianie skalnej o łącznej wysokości
do 20 m. znajdują się cztery wolnostojące baszty skalne
oraz szereg ambon, półek skalnych, szczelin i jaskiń
szczelinowych. Szwajcaria Lwówecka od wielu
dziesięcioleci była zapleczem rekreacyjnym dla
mieszkańców Lwówka Śląskiego i turystów. Skałki te są
udostępnione schodami i ścieżkami. W ich zasięgu są
szlaki turystyczne, znajdują się tam również punkty
widokowe pozwalające podziwiać piękno Ziemi
Lwóweckiej. Szwajcaria Lwówecka ze względu na swoje
walory przyrodnicze i geomorfologiczne przed II wojną
światową były państwowym rezerwatem przyrody,
jednak w okresie powojennym ochrona rezerwatowa

została zniesiona. Szwajcaria Lwówecka znajduje się na 11.Ubocze
terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.
Łańcuchowo rozciągnięta wieś na Pogórzu Izerskim
może poszczycić się tytułem jedynej wsi na Dolnym
10. Podskale-Rząsiny
Śląsku, która w niedawnej przeszłości posiadała aż
Aby dostać się do ruin rycerskiego zamku Podskale cztery majątki, z pałacem i parkiem każdy, oraz trzy
należy wspiąć się na wzniesienie wysokości 422m n.p.m. kościoły – katolicki, ewangelicki i staroluterański. Przez
Jest to więc doskonała atrakcja nie tylko dla zapalonych wieś ciągnie się bezimienny potok. Ciekawsza jest
historyków, ale także dla zwolenników aktywnych form jednak Olszówka – jeden z dopływów Kwisy. Po
wypoczynku. Źródła podają różne wersje okoliczności przeprowadzonych na tej rzece badaniach stwierdzono
powstania zamku. Mówi się o rodzinie Talkenbergów, obecność złota, a co ważniejsze, ustalono, iż jego źródło
jako budowniczych zamku, rycerzach rabusiach, a także musi się znajdować niedaleko miejsca w którym zostało
wymienia się Henryka Brodatego, który miał postawić
zamek w celu wzmocnienia południowych rubieży
swego księstwa. Prawda cały czas pozostaje nieodkryta,
jednak do jej poznania zbliżymy się dopiero po
obejrzeniu Podskala i wysłuchaniu jego historii. Pewne
jest, iż zamek na przestrzeni wieków często zmieniał
właścicieli (jednym z ostatnich był rosyjski feldmarszałek
Iwan Dybicz Zabałkański – pogromca powstania
listopadowego, który zabezpieczył jego ruiny). Zanim
jednak to nastąpiło, w zamku mieszkał pewien rycerz,
którego żona – okrutna i bezlitosna – zawsze odmawiała
pomocy potrzebującym. Według legendy teraz pojawia
się na miejscu swojego dawnego zamku, spowita w
czarne szaty. Zawsze towarzyszy jej dźwięk dzwoneczka i
monet, a każdemu napotkanemu z cichym
westchnieniem musi oddać jedną sztabkę swojego znalezione. Już teraz nie brakuje śmiałków, którzy usiłują
złota. Zaraz po tym zjawa znika. Spotkała ją m.in. pewna je odnaleźć. Jeśli ktoś jednak wolałby pozyskiwać
tkaczka z Giebułtowa, która historię o zjawie, zwanej wiedzę, zamiast złota, powinien odwiedzić powstały w
Czarną Damą, przekazała dalej, sztabkę zaś zostawiła XVIw. Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.
sobie.
We wnętrzu zachowała się m.in. późnogotycka figurka
Matki Boskiej z Dzieciątkiem, z XVIw. czy ambona z roku
1589 oraz wiele innych dzieł sztuki sakralnej.

