
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kruszyn – pałac odbudowany i uratowany przed zniszczeniem przez polsko-francuskie 
małżeństwo Państwa Lidię i Joela Beucher. Zwiedzanie obiektu, podczas oprowadzania 
poznamy ich inne pasje małżonków poza architekturą i zamiłowaniem do ratowania 
niszczejących zabytków , tj. zamiłowanie do muzyki i śpiewu.  
 
Żeliszów - Zabytek epoki wczesnego klasycyzmu niszczejący od 1945 jako były kościół 

ewangelicki, dziś wstaje z ruin jako nowy wielofunkcyjny obiekt. Został wzniesiony w latach 
90tych  XVIII wieku na planie elipsy według projektu słynnego architekta Carla Gottharda 
Langhansa, twórcy m.in. Bramy Brandenburskiej w Berlinie.  
 
Lubomierz – miasteczko noszące miano stolicy polskiej komedii, podcieniowe kamieniczki 
rynku z XVI-XVII wieku, Dom Płócienników z Muzeum Kargula i Pawlaka, Zaułek Filmowy 
- spacer po miasteczku  
Kościół pod wezwaniem świętych św. Maternusa i św. Benedykta wraz z zespołem 
poklasztornym benedyktynek z początku XVIII wieku. Barokowa świątynia ze stylową 
fasadą, we wnętrzu freski Neunhertza – jednego z najznakomitszych artystów śląskiego 
baroku, wspaniałe barokowe ołtarze., elementy wyposażenia.  
Muzeum Klasztorne sióstr Benedyktynek – obejrzymy  Skarb Benedyktynek, który został 

ukryty przed konfiskatą w 1810 roku przez przeoryszę Barbarę Friedrich. Niezwykły zbiór 
śladów 600set-letniej obecności benedyktynek w Lubomierzu - dzieła sztuki, relikwie, 
sztandary procesyjne, szaty i naczynia liturgiczne. W lubomierskim kościele 
zgromadzonych jest ok. 300 relikwii i niemal wszystkie to relikwie I stopnia. Zbiór ten jest 
najprawdopodobniej największym tego typu zbiorem w Polsce i jednym z największych w 
Europie (w Polsce Strzelno romańskie). Jego wartości materialnej nie da się oszacować, 
duchowa jest nie do przecenienia. 
 
Zamek Lenno - zamek piastowski z przełomu XII/XIII wieku, należy do najstarszych na 
obecnych ziemiach polskich, dominantą jest zachowana baszta, dawniej wieża 
mieszkalna, wznosi się na górującej nad Wleniem Górze Zamkowej;   wejście na punkt 
widokowy. Wleń – miasto malowniczo położone na lewym brzegu Bobru pomiędzy 

wzniesieniami Pogórza Kaczawskiego, ratusz o cechach klasycystycznych, barokowy 
pałac z XVII wieku.   
 
Maciejowiec późnorenesansowy dwór z początku XVII wieku wraz z przylegającymi 

zabudowaniami gospodarczymi,  przykład założenia renesansowego dworu wobec 
niewielu  zachowanych do dziś na Dolnym Śląsku. 
 
Pilchowice  - stalowy, kratownicowy most kolejowy o parabolicznym nitowanym  

przęśle o długości blisko 120 metrów, przerzuconym nad głęboką doliną rzeki Bóbr; most 
jest jednym z najatrakcyjniejszych obiektów inżynieryjnych na Dolnym Śląsku, zbudowany 
na początku XX wieku. Druga co do wielkości (po Solinie) w Polsce kamienna zapora 
wodna, powstała na rzece Bóbr w latach 1904-1912 roku, pełni funkcję 
przeciwpowodziową dla Sudetów Zachodnich; u stóp zapory pracuje elektrownia wodna 
grupy Tauron. Dojście do mostu kolejowego 
 
Warta Bolesławiecka  - renesansowy dwór o cechach obronnych z XVI wieku z 

zabudowaniami majdanu (przebudowany w XVII wieku) Restauracji – przywróceniem do 
dawnego stanu po zniszczeniach zespołu wykorzystywanego przez miejscowy PGR podjął 
się miejscowy przedsiębiorca. Spotkanie z właścicielem (warunkiem jest jego obecność 
więc obiekt na trasie jako punkt dodatkowy  

 

Nieznane miejsca Dolnego Śląska 
z dala od uczęszczanych szlaków część II 

30 sierpnia 2020 



 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

WYJAZD – godz. 7.00 , Al. J. Słowackiego w pobliżu Poczty Głównej, powrót 
do godziny 21.00  
KOSZT – 130 zł wpłata jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca na numer konta, 

który znajduje się na stronie internetowej zakochajsiewpolsce.org  

Deklaracje udziału wraz z wpłatą proszę dokonać  do 25 sierpnia  
obejmuje koszty transportu, ViaTOLL, opiekę przewodnika na całej trasie, 
ubezpieczenie NNW+KL wypłata proporcjonalnie do stopnia uszczerbku na 
zdrowiu.  
Grupa liczy do 20 uczestników  
 
Dodatkowe opłaty koszty wstępów do zwiedzanych obiektów ok 30 zł  
 

Stowarzyszenie Zakochaj się w Polsce  
Kontakt przewodnik Anna Zwiech tel. 604 94 89 81  

przewodnik@annatour.pl 

 


