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LWÓWEK ŚLĄSKI                                         

Spacer po centrum miasta 

  
   

          Lwówek Śląski to miasto powiatowe i gminne 
położone na granicy Pogórza Kaczawskiego (na wschodzie) 
i Pogórza Izerskiego (na zachodzie). Przez Lwówek 
przepływa rzeka Bóbr. Poza przepięknym położeniem 
geograficznym to jedno z najstarszych miast w Polsce.      
Ma za sobą ponad 800 lat udokumentowanej historii.            
W 1217 r. książę Henryk Brodaty nadał dla Lwówka prawa 
miejskie. W 1243 r. książę Bolesław Rogatka zorganizował 
w mieście pierwszy na Śląsku turniej rycerski. W latach 
1278-1286 Lwówek był siedzibą księcia Bernarda Zwinnego  

Na mapie Lwówka Śląskiego zaznaczono różne miejsca stanowiące punkty kontrolne (PK). Potwierdzenie 
przebycia trasy polega na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania (PK 1, 5, 8, 13) oraz dopasowaniu 
jednego zdjęcia do każdego z pozostałych PK. Odpowiedzi należy dostarczyć do organizatora. 
 

i stolicą samodzielnego księstwa, a następnie częścią 
księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Lwówecki Ratusz  
jest majestatyczną budowlą dominującą nad rozległym 
rynkiem. Początek jego budowy sięga XIII w., jest on 
jednym z najstarszych ratuszy w Polsce. Wewnątrz 
zachowały się oryginalne freski będące ozdobą  
sali ławy sądowej, pomieszczenie lochu  
głodowego i izby tortur z replikami narzędzi  
katowskich oraz sala ślubów. Lwówek posiada 
niemal w pełni zachowane mury obronne  
z basztami - Lubańską i Bolesławiecką.  
Ciekawym zabytkiem jest słynny Browar  
Lwówek, pierwsza zmianka o nim pochodzi  
już z 1209 r., kiedy to książę Henryk Brodaty  

nadał prawo mili piwnej. W mieście znajduje się  

też romański kościół Wniebowzięcia NMP,  
w którym umieszczony jest gotycki krucyfiks z 1410 r.  
i renesansowa betonowa chrzcielnica.   
Kościół św. Franciszka z Asyżu, to druga  
z lwóweckich świątyń, została ona wzniesiona  
w drugiej połowie XIII w. Na jej murach znajduje się  
bogaty zespół kamiennych nagrobków i epitafiów. 
Kolejnym zabytkiem jest Pałac Hohenzollernów 
wzniesiony w latach 1850-1852. Obecnie w tym budynku  
mieści się Urzęd Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 
 

                 Źródło i współpraca: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śl.    

Opracowanie trasy: Wojciech Król i Krzysztof Król                         
Źródło mapy: © autorzy OpenStreetMap      

Aktualność: czerwiec 2021 r.  
Wersja 1.0. 
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   Legenda: 
        - pomnik 

        - inny obiekt 

        - fontanna 
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Długość trasy: 3 km                   

Do potwierdzenia: 25 PK  
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PK 1 Ile zdjęć jest na planie miasta? 

PK 5 W którym roku pierwszą naukę ewangelicką wygłosił Jakub Fuhrer? 

PK 8 Ile herbów miast partnerskich zobaczysz na tablicy miast partnerskich Lwówka Śląskiego? 

PK 13 Ile oszklonych okien znajduje się na baszcie od strony wejścia do niej? 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację  (8/D/21) 

Odpowiedzi należy przesłać za pomocą formularza lub na e-mail: poczta@trino.pttk.pl . 
 Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych             

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób, które przebyły trasę TRInO. trino.pttk.pl 
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