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MAŁY JELENIOGÓRSKI
TRAKT  ŚRÓDMIEJSKI

    Nic nie może być piękniejszego nad położenie samej  
Jeleniej Góry: pięknie zbudowane miasto z wieloma okaza-
łymi budynkami w dolinie, otoczone wzgórzami ze wszyst-
kich stron, ze wspaniałym widokiem na Karkonosze 
– napisał w jednym ze swych listów przyszły, szósty prezydent Stanów Zjed-
noczonych, John Quincy Adams. Był 1800 rok, gdy młody Adams odwiedził 
miasto, jako minister pełnomocny w Prusach. Turystyka górska dopiero 
raczkowała, w przypadku Karkonoszy skupiając się głównie na Śnieżce z ka-
plicą św. Wawrzyńca. Adams mógł więc nie wiedzieć nawet, że „wzgórza” 
otaczające Jelenią Górę to odrębne od Karkonoszy pasma górskie. Wraz 
z najwyższymi Karkonoszami tworzą one niezwykle malowniczy wieniec, 
w środku którego – w Kotlinie Jeleniogórskiej – leży Jelenia Góra. 

Tak jak z miasta widać góry, tak z gór miasto. I ta prawidłowość w sposób 
dosłowny i symboliczny przewija się przez dzieje Jeleniej Góry nieustannie. 
Dosłowny, bo miasto powstało dzięki górom, dzięki bogactwu w nich ukry-
temu – zwierzynie, drzewom, minerałom i kamieniom szlachetnym, czystej 
wodzie. Symboliczny, bo choć położone w kotlinie, pozostawało pod opieką 
górskiego demona – Ducha Gór, który, według wielu podań, nierzadko po-
jawiał się tutaj, wszczynając przy okazji trochę zamieszania. Przez wieki też, 
nieopodal miasta przebiegała granica między Śląskiem a Czechami, grani-
ca, którą wyznaczały Karkonosze i która do dziś niemal nie uległa zmianie. 
Wydarzenia, które miały miejsce, zwłaszcza po jej śląskiej stronie, odcisnęły 
wyraźne piętno na dziejach miasta. 

A teraz cóż może być właściwszego nad wędrówkę po Jeleniej Górze? In-
trygującą podróż wehikułem czasu, z kompasem zachwytu i zadziwienia? 
Zapraszamy na spacer Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim. Na początek 
Małym, biegnącym przez ścisłe centrum, bo...

Widok z Góry Szybowcowej (fot. M. Kryla)
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Miasto małe,  
lecz opasane wspaniale
Mury obronne

Tam, gdzie wszystko 
się zaczęło...
Wzgórze KrzyWoustego

Na początku był zachwyt. Nad rozpościerającym się ze 
wzgórza widokiem na zalesioną okolicę, niby opiekuń-
czym ramieniem objętą górami z najwyższymi Karko-
noszami. Według legendy, oczarowany miejscem 
książę Bolesław Krzywousty właśnie na tym wzgórzu 
miał ustrzelić wyjątkowo rosłego jelenia, na pamiątkę 
którego miasto, jakie kazał założyć pod wzgórzem, 
nazwano Jelenią Górą. Opowiadają także, że jeleń 
umykając księciu przez las, wyznaczył teren, na któ-
rym zbudowano potem osadę. Dlatego też wzgórze 
przez długi czas nazywano Hausberg, czyli „Domową 
Górą”, ono bowiem miało stać się pierwszym „domem” 
człowieka w tej dzikiej i nader pięknej okolicy. Wsze-
lako dopiero z XIII w. pochodzi pierwsza, wiarygodna 
wzmianka o istniejącym na wzgórzu zamku, rozebra-
nym w XV w.

Obecnie stoi tam wieża 22-metrowej wysokości, z ta-
rasu której można podziwiać panoramę Jeleniej Góry 
oraz otaczających ją gór. Wzniesiono ją w 1911 r. na 
cześć cesarza Wilhelma I (od 1742 r. Śląsk znajdował 
się we władaniu Prus, w których w 1871 r. doszło do 
zjednoczenia państw niemieckich i powstania Cesar-
stwa Niemieckiego), podkreślając jednak, że zbudo-
wano ją 800 lat po wystawieniu tu zamku przez Bole-
sława Krzywoustego. 

Po II wojnie światowej wieża, z uwagi na charakterystyczny 
kształt swego hełmu, zyskała nazwę „Grzybek”. Wiedzie do 
niej ścieżka edukacyjna, strzeżona przez drewniane figury 
piastowskich wojów, a w lesie na szczycie wzgórza odna-
leźć można pozostałości średniowiecznego wału ziemnego 
o długości ok. 150 m.

Był początek XVI w., kiedy pewien kronikarz, niejaki Bartłomiej Stenus napisał o Jele-
niej Górze „małe jest miasto, lecz wspaniale opasane”. Wiadomo, że pod koniec XV w. 
otoczona już murami Jelenia Góra zyskała drugi pierścień murów – wewnętrzny, nie-
co wyższy, mający ok. 7 m wysokości i 2 m grubości. Mury łączyły trzy bramy, wzmoc-
nione były także wieżami, basztami i półbasztami. Od północnej strony wiodły skra-
jem wysokiego urwiska, skąd wygodnie było strzec miasta. Wieże służyły do obrony 
miasta i do obserwacji okolicznych terenów. Gromadzono tam uzbrojenie, proch, 
armaty. Nierzadko służyły też jako więzienie. Rozwój broni palnej sprawił jednak, że 
w XVIII w. mury nie zapewniały już skutecznej obrony, ponadto niczym szwy napięte 
do granic możliwości ograniczały rozwój miasta. Dlatego zaczęto je rozbierać, a dział-
ki powstałe po suchej fosie sprzedawać prywatnym osobom, które urządzały tam np. 
ogródki, a nawet mini zoo z sarnami i jeleniami. 

Do dziś zachowały się fragmen-
ty owych obwarowań, dające 
wyobrażenie o ich skali i charak-
terze. Należą do nich Wieża Bra-
my Zamkowej, Baszta Grodzka 
i Baszta Bramy Wojanowskiej, jak 
i spore fragmenty murów wple-
cionych w późniejsze budowle 
przy ul. Jeleniej.

Widok na Wzgórze Krzywoustego (fot. M. Kryla)

Wieża widokowa (fot. Vento Studio)

Mury obronne (fot. C. Wiklik)

Mury obronne – widok od ul. Jeleniej (fot. K. Piotrowski)
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Wzgórze Krzywoustego

 519 509 343

codziennie 8.00-20.00

wstęp wolny

tylko z zewnątrz

ul. Podwale i ul. Jelenia

www.jeleniagora.pl

ogólnodostępne



ul. Jasna

519 509 343

IV-VIII  10.00-19.00
IX-X 10.00-18.00
XI-III 10.00-16.00

wstęp wolny

tylko z zewnątrz

Uratowana przed  
zburzeniem 
Wieża braMy zaMKoWej

Mieszkańcy zaprotestowali. Od końca 
XVIII w. systematycznie rozbierano miej-
skie umocnienia. Nie przypominały już 
zamkniętego orzecha. Miasto zaczyna-
ło się rozrastać, drobiąc obwarowania 
na kamienne łupiny historii. W 1836 r. 
przyszedł czas na Bramę Zamkową 
z wieżą, na której znajdował się dzwon 
obwieszczający niegdyś godziny za-
mknięcia miejskich bram. Bramę, która 
miała niegdyś stać na drodze do zamku 
na Wzgórzu Krzywoustego rozebrano 
i już, już miała zniknąć wieża, ale miesz-
kańcy powiedzieli: NIE i… złożyli się na 
jej remont, by służyła jako punkt wido-
kowy (wtedy wybito do niej wejście od 
poziomu ulicy). 

Pierwsza wzmianka o wieży pochodzi 
z połowy XVI w., gdy miała ona zawalić 
się po pożarze, grzebiąc pod gruzami 
trzech robotników. Wzniesiono nową, 
na tę pamiątkę na jej szczycie umiesz-
czając metalową chorągiewkę z posta-
cią jelenia i datą odbudowy 1584. 

Uratowana przez miesz-
kańców wieża służyła 
jako widokowa do czasu, 
gdy na Wzgórzu Krzywo-
ustego stanęła jej wynio-
sła konkurencja. Dzisiaj 
jednak wciąż przyciąga 
amatorów pięknych pano-
ram miejskich, zwłaszcza 
takich „ponad dachami ka-
mienic”. W wieży znajduje 
się pięć kondygnacji, na 
trzecim i czwartym piętrze 
widoczne są otwory strzel-
nicze w kształcie krzyża.

Dom  
w baszcie
baszta grodzKa 

Zbudowana w XV w., jak pozostałe baszty i wieże miejskich obwarowań, miała pełnić 
funkcje obronne. Jednak trzy stulecia później w niej oraz wzniesionej dobudówce 
urządzono… mieszkania! Jakiż musiał być w nich klimat, hm… Prawdopodobnie cie-
szyły się sporym uznaniem, skoro zajmowali je tak ważni obywatele, jak poczmistrz 
czy lekarz miejski. Po 1945 roku urządzono tam mieszkania komunalne, potem za-
adaptowane na potrzeby organizacji zajmujących się kulturą – Domu Związków 
Twórczych, redakcji miesięcznika „Karkonosze”, wreszcie Centrum Informacji Tury-
stycznej i Kulturalnej. Do niedawna znajdowała się tam pracownia witraży i niewielka 
restauracja, obecnie basztę czeka remont. 

Wieża Bramy Zamkowej (fot. Vento Studio)

ul. Grodzka 16

tylko z zewnątrz

Do zabytku prowadzi portal pochodzący z wyburzonej kamie-
nicy, z wyrytą na nim datą „1679”. Pamiątkami innych, znajdu-
jących się w pobliżu, nieistniejących już budynków są baroko-
we detale architektoniczne, umieszczone obok portalu. 

Baszta Grodzka (fot. C. Wiklik)

Widok z tarasu widokowego Wieży Bramy Zamkowej (fot. C. Wiklik)

Jeleniogórska starówka (fot. C. Wiklik)
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traMWajeM przez centruM Miasta

Tak, kiedyś jeździły w Jeleniej Górze tramwaje. I prze-
ciskały się przez najwęższe uliczki miasta, np. przez 
obecną ulicę Marii Konopnickiej. Przechodnie musieli 
trochę się nagimnastykować, żeby zejść im z torów. Dla 
bezpieczeństwa pieszych, na chodniku uliczki ustawio-
no zachowaną do dziś żeliwną barierkę. Śladem tram-
wajów są też żeliwne rozety na fasadach kamienic, 
umieszczone zwykle na wysokości 1. piętra, służące do 
zawieszania trakcji nadziemnej. 
Tramwaje jeździły w mieście od 1897 do 1969 r. Naj-
pierw były to tramwaje gazowe, ale ponieważ ich moc 
była bardzo mała, nie mogły podjechać dzisiejszą ulicą 

Wolności (w okolicach Zajezdni). Dla-
tego pasażerowie musieli wychodzić i 
dosłownie pchać taki tramwaj! Z tego 
okresu zachowało się trochę saty-
rycznych pocztówek ukazujących ów 
proceder.  W 1900 r. przeprowadzono 
elektryfikację. Tramwaje jeździły do 
Cieplic, a najwyżej do Podgórzyna, 
gdzie ostatni przystanek miały obok 
Skałki, przy moście na Podgórnej. 

Handel, przemysłowe  
szpiegostwo i bogactwo
plac ratuszoWy 

Kto miał tu kamienicę, musiał być zamożny i mieć istot-
ny wpływ na życie całego miasta. Wszak jeleniogórski 
rynek, zgodnie ze średniowiecznymi założeniami (został 
wytyczony już przy lokowaniu miasta w XIII w.), miał być 
centrum małego świata, w którym dzieje się wszystko, 
co ważne. Przyglądnijmy się jego kamienicom. Ta pod 
numerem 22 należała do kupca Daniela von Buchs, kre-
zusa w handlu jeleniogórskim woalem. O roli von Buchsa 
w mieście świadczy choćby fakt, że w 1731 r., jako ewan-
gelik, otrzymał tytuł szlachecki w państwie rządzonym 
przez katolickich Habsburgów. Dumny umieścił swój herb 
na fasadzie kamienicy obok wcześniejszego, przedstawia-
jącego okręt z pełnymi żaglami – symbolu jeleniogórskiej 
Konfraterni Kupieckiej. To właśnie pomniejszona kopia tej 
kamieniczki w 1914 r. stanęła na zapleczu Muzeum Kar-
konoskiego. W domu pod numerem 34 niejaki Joachim 
Girnth miał zbudować pierwszy warsztat tkacki i to na 
wzór holenderskich krosien do produkcji woali. Z za-
granicznej podróży potajemnie przywiózł modele tych 
krosien, dokonując po prostu szpiegostwa przemysłowe-
go! Jego czyn stał się jednak początkiem intensywnego 

rozwoju miejscowego przemysłu tekstylnego i źródłem wielkiego bogactwa miasta. 
W kamienicy nr 37 znajdował się sklep z artykułami kolonialnymi, pod nr 43 świetna 
cukiernia i kawiarnia, pod nr 51 sklep z wyrobami czekoladowymi i konfiturami itd.

Pośrodku placu wyznaczonego przez kamie-
nice (ich obecny wygląd nie jest oryginal-
nym, lecz stanowi efekt XX-wiecznych rekon-
strukcji) stanął ratusz, którego współczesny 
kształt pochodzi z lat 1744-1747. Wtedy też 
w jego piwnicach powstał szynk serwujący 
najlepsze gatunki miejscowego piwa i impor-
towanego wina. Obecny ratusz wzniesiono 
po tym, jak zawaliła się wieża wcześniejszej,  

Jarmark Staroci i Osobliwości
Zabytkowy samochód, broń, starodawne, stylowe meble, cudeńka ze szkła i porcelany, 
książki, mosiężne świeczniki, przedwojenne pocztówki, wiekowe lustra i ramy do obra-
zów oraz mnóstwo innych nietuzinkowych przedmiotów można nabyć w Jeleniej Górze, 
w ostatni weekend września. Już od 1973 r., kiedy pierwszy raz zorganizowano Jarmark 
cieszy się on niesłabnącym powodzeniem. Przez dwa dni września stoiska z antykami 
na placu Ratuszowym oraz przylegających do niego uliczkach dosłownie okupowane są 
głównie przez kolekcjonerów z Polski, Czech i Niemiec, ale i mieszkańców miasta oraz 
przebywających w nim turystów.  

Ratusz – plac Ratuszowy

75 75 46 101

www.jeleniagora.pl

w godzinach urzędowania

wstęp wolny

tylko parter

XVII-wiecznej budowli. Nad wejściem do niego od południowej strony widnieje napis 
po łacinie przypominający legendę założenia miasta. Napis ten głosi: „Miasto założył 
Bolesław Krzywousty w 1108 roku”. W tak zwanej sali posiedzeń znajdują się drew-
niane płaskorzeźby „opowiadające” historię miasta. Owa sala, jak i klatka schodowa, 
zostały urządzone przez rzeźbiarza Ernsta Rülke i jego uczniów ze Szkoły Snycerskiej 
z Cieplic. W 1910 r. ratusz połączono z sąsiednimi kamienicami, od ich liczby nazywa-
nymi „Siedmioma domami”. Zaadaptowano je na potrzeby magistratu. W jednej 
z nich w 2000 r. odkryto średniowieczną studnię, głęboką na 20 m. Przykryta szklaną 
płytą i podświetlona stanowi teraz ciekawy zabytek we wnętrzach magistratu. 

Neptun na jeleniogórskim rynku 
(fot. S. Ślusarczyk)

Jeleniogórski rynek (fot. Vento Studio)

Jeleniogórskie kamieniczki (fot. M. Kryla)

Zabytkowy tramwaj w centrum 
miasta (fot. C. Wiklik)
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Baszta łotrów, wędrująca brama  
i kaplica, z której strzelano
baszta i braMa WojanoWsKa  
oraz Kaplica śW. anny

Dziś trudno sobie wyobrazić, że kaplica z basztą 
poza odcinkiem muru nie mają ze sobą nic wspól-
nego, a brama, która pierwotnie stanowiła jedną 
z trzech głównych bram miejskich, przez 130 lat 
stała sobie przy jeleniogórskich koszarach, gdzie 
obecnie znajduje się Zespół Szkół Technicznych 
„Mechanik”. Baszta była częścią bramy, stanowiąc 
siedzibę strażników, a w razie potrzeby pełniąc 
funkcję więzienia. Zawaliła się jednak pod koniec 
XV w., lecz już na początku kolejnego stulecia ją 
odbudowano. Wraz z bramą była wielokrotnie 
niszczona, jej zachowany do dziś kształt pochodzi 
z czasów odbudowy w latach 1709-1715. Także 
wtedy powstała przy baszcie kaplica św. Anny, 
która w czasie wojen pełniła funkcje obronne – co 
widać po licznych otworach strzelniczych w jej mu-
rze – a w okresie pokoju sakralne. W jej przyziemu 
można dostrzec wmurowany tam krzyż pokutny 
(pojednania). Widać go fragmentarycznie, bo z cza-
sem został podniesiony poziom chodników.

Sama Brama Wojanowska w kształcie z 2. połowy 
XVIII w. została przeniesiona do koszarów przy oka-
zji rozbierania murów miejskich. Wróciła w 1998 r., 
jednak niedokładnie na swoje miejsce – na jej 
dawne miejsce wskazuje nieco ciemniejsza kostka 
brukowa obok. W bramie uwagę zwracają umiesz-
czone na niej herby: od lewej Jeleniej Góry, Prus 
i Śląska oraz łacińska inskrypcja, będąca wyrazem 
hołdu dla króla Fryderyka II i dokonanej przez nie-
go aneksji Śląska do Prus w 1742 r.  

Bez patrona  
ani rusz
bazyliKa Mniejsza  
śW. śW. erazMa i panKracego

Plac Kościelny 1-2

75 75 22 160

www.bazylika.jgora.pl

po uzgodnieniu

dostępny

Baszta Bramy Wojanowskiej
(fot. C. Wiklik)

Kaplica św. Anny i Brama 
Wojanowska (fot. C. Wiklik)

Gdy zabierano się za budowę ołtarza głównego świątyni, wielki i piękny ewangelicki 
kościół łaski w Jeleniej Górze już stał. Dlatego jezuici gospodarzący katolickim kościo-
łem św. św. Erazma i Pankracego – najstarszą w mieście świątynią, której początki się-
gają 1303 r. – ambitnie podeszli do swego zadania. Zresztą kościół objęty był prawem 
patronatu, czyli wybrani mieszczanie będący jego patronami, w zamian za rozmaite 
przywileje, mieli obowiązek o niego dbać, finansować pensję księdza czy organisty. 

Budowę barokowego ołtarza (1713-1718) sfinan-
sował proboszcz kościoła – Johann Constantyn 
Panck (kto wie czy bez wsparcia patronów mógł-
by się na to porwać), dla uhonorowania którego 
w ołtarzu umieszczono jego herb – okręt z trzema 
żaglami. 

O proboszczu przypomina jego kaplica grobowa do-
budowana do świątyni od zewnętrznej strony prezbi-
terium. W ogóle ściany świątyni ozdabiają od zewnątrz 
epitafia o bogatej ornamentyce. Przygląda się temu św. 
Jan Nepomucen, którego figura stanęła obok świątyni 
w 1709 r., a zatem 10 lat przez kanonizacją Nepomu-
cena, co tylko potwierdza estymę, jaką cieszył się on na 
Śląsku. 

W środku kościoła, poza ołtarzem z figurami 14 świętych, w tym św. Erazma z nawinię-
tymi na kołowrotek jelitami i św. Pankracego z palmą męczeństwa, uwagę przyciągają 
wspaniałe organy – dzieło Horacego Caspariniego – syna wielkiego organmistrza Eu-
geniusza Caspariniego, któremu pomagał przy budowie słynnych „słonecznych orga-
nów” w niedalekim Görlitz i z którym zaczynał budowę tych w Jeleniej Górze.  

Wszystkim, którzy lubią tropić ciekawostki, trzeba polecić, by na barokowych stallach w pre-
zbiterium kościoła odnaleźli herb miasta, który widnieje także u podstawy ambony, gdzie 
znajduje się i herb katolickiego cesarza Rudolfa II. Dziwne, bo ambonę wykonano w 1591 r., 
gdy kościołem zarządzali ewangelicy. Rudolf II, choć Habsburg, nie był jednak ewangelikom 
nieprzychylny, tym bardziej więc warto było dobrze się z władcą układać. 

Bazylika Mniejsza Świętych 
Erazma i Pankracego (fot. C. Wiklik)

Ołtarz główny (fot. C. Wiklik)

ul. Marii Konopnickiej 22

75 75 22 160

www.bazylika.jgora.pl

codziennie 9.00-17.00

tylko z zewnątrz
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Wielka sztuka  
w maleńkiej świątyni
cerKieW śW. apostołóW piotra i paWła

Hotel „jeloneK” 
Na zegarze słonecznym umieszczonym u szczytu głównej fasady bu-
dynku widnieje data 1736. Zegar pamięta zatem dawne czasy, gdy 
kamienicę nazywano „Nauke-Haus” od nazwiska właścicieli, którzy 
na parterze mieli sklep rzeźnicki, czy lata 70. XX w., gdy działał tu 
sklep z garmażerką i podawano ponoć całkiem niezłe flaki. Dziś piętra 
kamienicy zajmuje hotel „Jelonek”, a parter restauracja Pizza Hut.  

HandloWać, ale pięKnie    
doM toWaroWy galeria KarKonosKa

Ach, te dawne domy towarowe! Ten obiekt wybudowano w latach 
1904-1905. Wystawna fasada zdobiona barwnymi sztukateriami, 
mająca wielkie witryny o miękkich kształtach, zapraszała do środ-
ka. A tam, okazywało się, że wchodzący od razu znajdowali się na 
najwyższej kondygnacji handlowej części budynku! By dotrzeć na 
kolejne kondygnacje, trzeba było zejść jedną z dwóch amfilad schodo-
wych. Takie rozwiązanie, które do dzisiaj budzi podziw, zastosowano 
z uwagi na usytuowanie budynku na stromej skarpie. Środek budowli 
przykryto ogromnym, szklanym dachem, reklamowanym jako jedyny 
taki w ówczesnych Niemczech. Chadzano tu chętnie, zwłaszcza że do 
1920 r. od frontu czynna była restauracja i kawiarnia „Hohenzollern”, 
potem zaanektowane przez stoiska handlowe. Dzisiaj w budynku 
działa dom towarowy „Galeria Karkonoska”. 

łóżKa dla KoronoWanycH głóW    
Hotel europa 
Nocowała tu m.in. księżna orleańska i książę Wilhelm Pruski, później-
szy cesarz niemiecki Wilhelm I. Wszak w XIX-wiecznej Jeleniej Górze 
hotel „Drei Berge” (dzisiaj Hotel Europa) był najwytworniejszym hote-
lem w mieście. Powstał na miejscu Karczmy Wojanowskiej – świetnie 
prowadzonej przez trzy kobiety (na przełomie XVIII i XIX w. to dość 
wyjątkowe) lokalu gastronomicznego. Na początku XX w. oszałamiał 
wręcz wspaniałą salą do tańca z obrotowym parkietem, parkingiem 
na 150 samochodów czy kawiarniami na dachach, skąd można było 
do woli sycić się widokami na góry otaczające Kotlinę Jeleniogórską. 
Po wojnie przemianowano go na „Europejski”, a na jego zapleczu 
otwarto… dworzec PKS szczycący się ogrzewanymi poczekalniami 
dla pasażerów. Przez długi czas obiekt przynosił miastu dumę jako 
najelegantszy hotel na Dolnym Śląsku. Dziś parter kamienic współ-
tworzących hotel wykorzystywany jest na działalność handlową, 
piętra zaś wciąż zajmuje hotel.

ulica jaK parKoWa aleja   
ulica banKoWa

To nie była zwykła ulica. To była raczej Promenada – i tak właśnie 
przez długi czas nazywano ją przed wojną. Szczególnie korzystne dla 
owej ulicy czasy przypadły na połowę XIX w., gdy wzniesiono tu naj-
więcej reprezentacyjnych budowli.
W powojennej Polsce ulica zrobiła karierę jako… szachownica. W la-
tach 70. XX w. na jej wyjątkowo szerokim chodniku namalowano sza-
chownicę i postawiono na niej wielkie figury szachowe. Telewizyjni 
reporterzy zrobili wokół tego „zjawiska” rozgłos na cały kraj. Dziś wiel-
kich szachownic już nie ma, ale są małe, na kamiennych stoliczkach, 
przy których nierzadko można spotkać graczy i gromadkę kibiców. 
Współczesna nazwa ulicy odnosi się do faktu, że do niedawna kilka 
banków miało tu swoje oddziały.  W spacerowy niegdyś klimat ulicy 
świetnie wpisywała się restauracja „Narożnik Murzyna” („Mohre-
necke”) pod numerem 12. Pod numerem 28/30 znajdowała się zaś 
„Kawiarnia Wiedeńska” („Wiener Cafe”) oraz tzw. „Dom koncertowy” 
(„Konzerthaus”), w którym do czasu powstania gmachu teatru miej-
skiego odbywały się przedstawienia i koncerty. Dziś siedzibę ma tu 
Jeleniogórskie Centrum Kultury. 

dWorcoWa – KolejoWa – ulica pierWszoMajoWa   ulica 1 Maja 
Odkąd w 1867 r. doprowadzono do Jeleniej Góry linię kolejową (łączyła Drezno i Berlin z linią Wrocław – 
Meziměstí), potem na końcu tej ulicy zbudowano dworzec kolejowy, wreszcie właśnie nią poprowadzono 
linię tramwajową, wiodącą do rosnącego w sławę uzdrowiska Cieplice, symboliczne, gospodarcze i komu-
nikacyjne znaczenie ulicy bardzo wzrosło. Jej dotychczasową nazwę, tradycyjnie związaną z Wojanowem 
(Schildau), zmieniono na Dworcową (Bahnhofstrasse). 

Po II wojnie światowej ta repre-
zentacyjna ulica nosiła miano 
Kolejowej, które w 1947 r. zmie-
niono na 1 Maja. Dopiero pod 
koniec lat 60. XX w. zlikwidowa-
no linię tramwajową, a w latach 
90., gdy z uwagi na kryzys zwią-
zany ze zmianami ustrojowymi, 
handel ze sklepów przeniósł się 
na ulice, najważniejszy trakt 
w mieście zaczął przypominać 
targowisko. Dzisiaj ulica znów 
wygląda nader elegancko.  

ul. 1 Maja 40

75 76 78 822

www.jeleniagora.cerkiew.pl

po uzgodnieniu telefonicznym
lub w siedzibie parafii

dostępny

Że w Krakowie oglądać można wielką sztu-
kę, wie każdy, ale że na wyciągnięcie ręki jest 
ona w Jeleniej Górze, budzi często zdziwienie. 
I może dobrze. Bo nieznane zawsze smakuje 
wyjątkowo! Więc zajrzyjmy do jeleniogórskiej 
cerkwi, gdzie Jerzy Nowosielski – jeden z naj-
ważniejszych polskich malarzy 2. poł. XX w. wy-
konał malowidła na ścianie prezbiterium. 

W pracy pomagał mu Adam Stalony-Dobrzański. 
Razem nadali wnętrzu kościoła mocno bizantyński 
klimat, przeniknięty rozważaniami artysty o religii 
i sztuce oraz ich wzajemnych powiązaniach. 

Świątynia prawosławną stała się dopiero po 
II wojnie światowej. U swych początków sięga-
jących XVIII w. wystawiona była jako katolicka 
(czyli dla ówczesnej mniejszości wyznaniowej 
w mieście), poza murami miejskimi. 

Obok malowideł Nowosielskiego zdobi ją ikonostas, 
czyli udekorowana ikonami ściana oddzielająca 
przestrzeń dla wiernych od przestrzeni świętej oraz 
ikony – wszystkie przywiezione z Lubelszczyzny. 

Po wojnie kościół stał się świątynią dla prawo-
sławnych pochodzących ze wschodnich tere-
nów dawnej Rzeczypospolitej, którzy zostali 
przesiedleni na Ziemie Zachodnie. Dziś tworzą 
w mieście maleńką parafię. 

Na ścianach zewnętrznych kościoła uwagę zwracają dwa, wmurowane tam, kamienne 
krzyże z XVI w. Przypuszczalnie zostały zrobione przez kogoś, kto dopuścił się zbrodni 
i zgodnie z ówczesnym prawem, miał obowiązek ufundować krzyż, na którym nierzad-
ko rzeźbiono narzędzie zbrodni (na jednym z nich wyryty jest kształt miecza i kuszy). 

(fot. C. Wiklik)

Cerkiew w Jeleniej Górze (fot. C. Wiklik)

Jeleniogórski deptak (fot. C. Wiklik)
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Aż 700 tysięcy guldenów śląscy protestanci musieli zapłacić katolickiemu cesa-
rzowi Józefowi I Habsburgowi za „łaskę”, czyli pozwolenie na budowę sześciu ko-
ściołów łaski na Śląsku. Jeden z nich wzniesiono w Jeleniej Górze. Jak pozostałe  
(w: Żaganiu, Kożuchowie, Kamiennej Górze, Miliczu i Cieszynie) powstał na mocy tzw. 
ugody altransztadzkiej, a właściwie recesu do niej z 1709 roku. Świątynię ukończono 
w 1718 r. Wzniesiono ją na wzór kościoła Katarzyny w Sztokholmie – z wdzięczno-
ści dla Szwedów, bo to król Szwecji, Karol XII wymusił na cesarzu budowę na Śląsku  
6 kościołów łaski. Wymusił nie bez „drobnej” opłaty ze strony śląskich ewangelików, 
wynoszącej bagatela 220 tysięcy gul-
denów. 

I wydawałoby się, że te ogromne koszta 
zablokują albo utrudnią budowę świątyń 
(w Kożuchowie, Żaganiu i Miliczu, z uwagi 
na brak pieniędzy, przy konstrukcji kościo-
łów zastosowano tańsze materiały jak 
słoma i drewno). Jednak... skoro tyle wy-
dano na pozwolenie na budowę kościoła, 
powinien oszałamiać swą wspaniałością!  
Warto zaznaczyć, że w tym czasie miasto 
niezwykle bogaciło się na handlu woalem, 
którego udziałowcy, w zdecydowanej więk-
szości ewangelicy, należeli do Konfraterni 
Kupieckiej. Ich kościół nie mógł być skrom-
ny. Efekt podziwiamy do dziś. 

Kościół ma 3 poziomy empor, może pomie-
ścić 7 tysięcy osób, robi wrażenie dekoracją 
malarską oraz organami umieszczonymi 
dość nietypowo, bo nad ołtarzem. Są je-
dynym w Polsce tak dużym instrumentem, 
w którym zachowały się oryginalne pisz-
czałki.

Z kosztownej „łaski” cesarza
Kościół podWyższenia Krzyża  
śWiętego z zespołeM Kaplic nagrobnycH
 

złoty truneK pod jelenia oKieM    
jeleniogórsKie centruM Kultury 
Po nabożeństwie w pobliskim kościele łaski, dla miesz-
kańców okolicznych wiosek nie było w mieście lepszego 
miejsca na skosztowanie piwa i miłe pogawędki. Wszak 
karczma zbudowana ok. 1710 r. stanęła niemal na-
przeciwko kościoła, stąd zwano ją Karczmą Kościelną.  
W XIX w. na jej miejscu wzniesiono zajazd „Pod Brązo-
wym Jeleniem”, który po kilkunastu latach awansował 
do rangi hotelu. W latach 1910-1911 hotel przeszedł 
gruntowny remont, otrzymując obecną postać. W la-
tach 20. XX w. na zapleczu zbudowano garaże, urucho-
miono nawet małą stację benzynową (sic!). Restaurację 
urządzono tak, by wystrojem nawiązywała do nazwy 
hotelu. Na ścianach wisiały poroża jeleni, a na belkach stropowych umieszczono zabawne rymowanki, 
związane z tym zwierzęciem. Po II wojnie światowej przez kilka lat w budynku nadal funkcjonował hotel 
„Pod Brązowym Jeleniem”, później swoją siedzibę znalazło tu Jeleniogórskie Centrum Kultury.  

gdzie Król dojrzał „pałacyKi”     
KaMienica (ul. 1 Maja 54) 
Dnia 5 lipca 1759 r. miał tu nocować król pruski Fry-
deryk II. Teren wokół kamienicy, która została wybu-
dowana w XVIII w. przez zamożną rodzinę kupców 
jeleniogórskich Gottfriedów, nie był jeszcze szczególnie 
zabudowany. Na widoku dominowała potężna sylwetka 
kościoła łaski i cmentarz z kaplicami grobowymi zamoż-
nych, jeleniogórskich patrycjuszy. Dodajmy, że kaplica-
mi tak wystawnymi, że według miejscowej anegdoty, 
zerkający w ich stronę monarcha, miał je wziąć za pa-
łacyki, w których mieszczanie, w oddaleniu od gwarnego centrum spędzają wolne dni. Gdy dowiedział 
się, że to kaplice grobowe, oburzony nałożył na nich wyższe niż dotąd podatki oraz zakazał wystawnych 
pogrzebów. 

Festiwal „Silesia Sonans”
Brzmienie organów w dawnym kościele łaski jest wyjątkowo szlachetne. Specjaliści mó-
wią o nich, że to „instrument barokowy w kostiumie romantycznym”. Organy te mają 
4600 piszczałek, przy czym tylko 300 to piszczałki nowe; dają 76 głosów. Instrument 
został wykonany w 1727 r. przez Michała Roedera z Berlina, a przebudowany w 1905 r.  
Jego niezwykłe możliwości repertuarowe sprawiły, że od 1998 r. we wrześniu odbywa się 
tutaj Festiwal „Silesia Sonans”. 

Teren wokół świątyni zajęty jest przez cmentarz z 19 kaplicami grobowymi udeko-
rowanymi z wielkim rozmachem. Obecnie rzymskokatolicki kościół Krzyża Świętego 
znajduje się na międzynarodowym szlaku pielgrzymkowym Via Sacra, przebiegają-
cym na styku Niemiec, Polski i Czech. 

ul. 1 Maja 45

75 64 23 282
605 938 513

www.kosciolgarnizonowy.pl

IV-X
pn.-czw. i sb. 10.00-16.00
pt. 12.00-16.00
XI-III po uzgodnieniu

4 zł

dostępny

Pałac Gottfriedów (fot. C. Wiklik)

Jeleniogórskie Centrum Kultury (fot. C. Wiklik)

Organy (fot. C. Wiklik)

K. Penderecki – koncert (fot. C. Wiklik)

Kościół i plebania (fot. C. Wiklik)
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Tym, który jako pierwszy podkre-
ślał w Jeleniej Górze konieczność 
budowy teatru, był ówczesny 
burmistrz, Arthur Hartung. Jed-
nak konkretne działania w tym 
kierunku podjęło dopiero sied-
miu mieszczan, którzy w 1901 r. 
przedstawili władzom miejskim 
memoriał w sprawie budowy 
gmachu teatru i zgromadzeń, 
apelując do mieszkańców Jele-
niej Góry i okolic o finansowe 
wsparcie tego celu. Wyliczono, 
że potrzebnych jest ok. 300 ty-
sięcy marek. Pod koniec 1904 r. 
zebrano już 313 tysięcy! I tak 
przy jednej z głównych ulic miasta stanął Dom Sztuki i Stowarzyszeń. Oprócz sali wi-
dowiskowej znalazły się w nim m.in. sale restauracyjne, wystawowe oraz piwiarnia. 

Były to czasy największej przedwojennej prosperity 
gospodarczej Niemiec i właśnie wtedy zbudowano 
w przybliżeniu jedną trzecią zachowanych do dziś 
w mieście kamienic, rezydencji, gmachów uży-
teczności publicznej. Projekt budowli opracował 
rzeźbiarz i architekt Alfred Daehmel. Jej secesyjny 
charakter zdradza fasada główna z miękkimi łuka-
mi drzwi i okien, kwiatowymi sztukateriami i ma-
skami pełnymi aluzji do antycznych rzeźb. 

Budynek został zamieniony na teatr dopiero po II wojnie światowej w 1945 r. Ponie-
waż w czasie wojny przechowywano w nim kostiumy z Opery Berlińskiej, wraz z de-
koracjami stały się one pierwszym wyposażeniem technicznym polskiego zespołu 
aktorskiego. Pierwszy spektakl, który został przezeń zrealizowany to Zemsta Aleksan-
dra Fredry w reżyserii Stefanii Domańskiej. W teatrze swój epizod twórczy miały takie 
sławy, jak Adam Hanuszkiewicz, Kazimierz Dejmek, Krystian Lupa czy Henryk Toma-
szewski. W 1983 r. dyrekcja teatru zapoczątkowała Międzynarodowy Festiwal Teatrów 
Ulicznych odbywający się w mieście do dzisiaj.  

Społeczny apetyt na sztukę
teatr  
iM. cypriana KaMila norWida

 

Międzynarodowy Festiwal 
Teatrów Ulicznych 
Wyprowadzić teatr zza kulis, opuścić sceniczne 
deski, znaleźć się pośród widzów, grać i patrzeć 
im w oczy, przełamać szarzyznę codzienności! 
To tylko niektóre postulaty, które musiały to-
warzyszyć artystom związanym z jeleniogór-
skim teatrem, gdy w 1983 r. powołano w mie-
ście Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicz-
nych. Od tego czasu, latem każdego roku plac 
Ratuszowy oraz główne ulice centrum miasta 
zamieniają się w scenę, na której artyści z ca-
łego świata dają upust swej twórczej inwencji, 
zaczarowując sztuką nawet tych, którzy do te-
atru raczej nie chadzają. 

piWo z jeleniej góry 
Na przełomie XIX i XX w. był największym z trzech browarów funkcjonujących kiedyś w Jeleniej Górze. 
Zbudowano go pod koniec XIX w. w neogotyckim stylu. U szczytu swej kariery, browar działał jako Bro-
warnicza i Słodownicza Śląska Spółka Akcyjna Oddział Browar Jeleniogórski. Fabrykę złotego trunku za-
mknięto w 1934 r. Potem w jej zachowanych do dziś zabudowaniach funkcjonował m.in. salon sprzedaży 
aut marki Opel. Tuż po II wojnie światowej obiekt został przejęty przez PKS z przeznaczeniem m.in. na 
warsztaty naprawcze. Obecnie zajmowany jest przez pomieszczenia biurowe. 
Nieopodal, przy ul. Kochanowskiego znajduje się I LO i Gimnazjum im. S. Żeromskiego. Kamienny, posęp-
ny gmach szkoły wybudowany w latach 1908-1914 przypomina pełne zakamarków zamczysko z zegarem 
na wieży odmierzającym czas uczęszczającej tutaj młodzieży. Jednym z najbardziej znanych absolwentów 
szkoły jest Stanisław Bareja (zdał tutaj maturę w 1949 r.) – reżyser i scenarzysta kultowych filmów, takich 
jak Miś, Zmiennicy czy Alternatywy 4.

ulica inna niż WszystKie    
aleja WojsKa polsKiego 
Miała być niby w centrum, ale jednak obok, prosta jak 
drut, więc dla wzmożonego ruchu idealna, a jednak 
pełna zieleni i raczej zaciszna, obmurowana reprezen-
tacyjnymi kamienicami, a jednak z niewielką ilością 
sklepów i kawiarń. Wilhelmstrasse, jak przed II wojną 
światową nazywano dzisiejszą Aleję Wojska Polskie-
go, u zarania swych dziejów (założono ją w 1871 r.) 
przypominała bardziej przyjemną promenadę niż 
zatłoczoną, miejską arterię. Secesyjne, eklektyczne 
oraz neoklasycystyczne wille i kamienice przeglądały 
się w sobie, otulone rabatami z drzewami i kwiatami, 
oddzielonymi od chodnika żeliwnym ogrodzeniem. 
Wielkimi krokami nadchodził boom gospodarczy Nie-
miec, a kontrybucja zapłacona przez Francję w wyniku 
przegranej przez nią wojny, pozwoliła na poważne in-
westycje w kraju cesarza Wilhelma I. Ulica nazwana na 
jego cześć była tego dobitnym przykładem. 

Aleja Wojska Polskiego 38

75 64 28 110

www.teatrnorwida.pl

po uzgodnieniu

tylko z zewnątrz

I LO i Gimnazjum im. S. Żeromskiego (fot. C. Wiklik)

Gmach Teatru (fot. C. Wiklik)

Teatry uliczne (fot. K. Soból)

Aleja Wojska Polskiego (fot. C. Wiklik)

Aleja Wojska Polskiego na dawnej pocztówce
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Muzealne zbiory można dziś podziwiać w głów-
nym gmachu placówki wzniesionym w roku 1914 
oraz w przylegającej do niego chacie karkono-
skiej i stylizowanej, renesansowej kamienicy 
mieszczańskiej. Do oddziałów Muzeum należą: 
Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego w Jeleniej 
Górze, Zamek w Bolkowie oraz Dom Carla i Ger-
harta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie.

WystaWa  
„z Historii jeleniej góry i regionu” 
zaprasza do podróży przez najważniejsze wydarzenia 
w dziejach miasta i okolic oraz wyróżniające się na tym 
terenie zjawiska w sztuce i kulturze. Współtworzą ją 
m.in. eksponaty archeologiczne, aranżacja wyobraża-
jąca wystrój salonu mieszczańskiego z I poł. XIX w. czy 
drewniany model kościoła łaski, uzupełniona jest także 
o elementy multimedialne. Interaktywna mapa Jeleniej 
Góry, pokazy archiwalnych zdjęć miasta, filmy dotyczą-
ce np. obróbki lnu czy miniatury kamienicy Buchsa zbu-
dowanej na terenie Muzeum, nagrania z opowieściami 
o Chałupie Karkonoskiej, średniowiecznym mieczu 
księcia Bolka czy też z fragmentami z kroniki miasta 
niezwykle intrygują, jeszcze bardziej podkreślając wie-
lowątkowy charakter dziejów Jeleniej Góry. 

Z marzeń... 
księgowego
MuzeuM KarKonosKie

„dla Mnie i MoicH drogicH WspółMieszKańcóW”
parK na Wzgórzu KościuszKi

I „drogi współmieszkaniec” zasiadał na ławeczce 
z taką oto inskrypcją, i rozkoszował się wszech-
obecną zielenią. Wszak zasiadał w parku, na 
wzgórzu z widokiem na miasto i dumne Karko-
nosze. I raczej nie rozmyślał o tym, że wcześniej 
owo wzgórze nazywano „Szubienicznym” (Gal-
genberg), bo w jego najwyższym punkcie stała 
kiedyś szubienica. Od 1780 r. znajdował się tu-
taj park miejski. Z potrzeby serca, ale i poczucia 
obywatelskiej powinności, założył go ówczesny 
burmistrz miasta, Johann Christoph Schönau. 
Zanim uzyskał oficjalną na to zgodę, na własny 
koszt zasadził tam drzewa morwowe i winorośl. 
Gdy od Izby Królewskiej otrzymał zapewnienie, 
że szubienica nigdy już tam nie stanie, z roz-
machem wziął się za tworzenie parku, w czym 
serdecznie pomagała mu żona, Fryderyka. 
Z czasem Schönaua wsparł królewski minister, 
graf von Hoym, ale i zamożni mieszkańcy Jele-
niej Góry, którzy ochoczo budowali swe domy 
tuż przy owym parku. O zasługach burmistrza 
przypomina monument w ogrodzie Muzeum 
Karkonoskiego, a o jego żonie Fryderyce – obe-
lisk z 1795 r. w parku.
Jedną z największych osobliwości parku jest 
model przekroju geologicznego Sudetów. 
Umyślił go sobie znany geolog z Wrocławia, 
prof. Georg Guerich, którego ideę podchwyciło 
i zrealizowało na początku XX w. Towarzystwo 
Karkonoskie. Tę kamienną „rzeźbę” wykonano 
z fragmentów około 30 rodzajów skał przy-
wiezionych z obszarów swego występowania 
w Sudetach. Stanowi ona jeden z przystanków 
na ścieżce edukacyjnej wiodącej przez park. 
Poszczególne fragmenty ścieżki dają możliwość 
poznania historii tego miejsca, występujących 
w nim roślin oraz żyjących zwierząt. Obok 
wspomnianego modelu mieści się plac zabaw 
oraz zewnętrzna siłownia. 

Chata karkonoska (fot. C. Wiklik)

Eksponat z kolekcji szkła  
(fot. arch. Muzeum Karkonoskiego)

Park na Wzgórzu Kościuszki (fot. C. Wiklik)

Był księgowym Zakładów Lniarskich w Mysłakowicach. Ale po pracy Teodor Donat 
(Donath) łamał wyobrażenia o nudnym żywocie księgowego. Miał pasję. Były nią góry, 

historia regionu, krajo-
znawstwo. I ta pasja, jak 
kamyk rzucony w wodę, 
poruszyła kręgi osób 
jemu podobnych. I tak  
1 sierpnia 1880 r. w daw-
nej restauracji Zehman-
na, na rogu dzisiejszych 
ulic Bankowej i Krótkiej 
w Jeleniej Górze, z inicja-
tywy Donata powstało 
Towarzystwo Karko-
noskie (Riesengebirgs- 
verein), które za cel swej 
działalności uznało głów-
nie organizację ruchu 

turystycznego w Karkonoszach oraz propagowanie idei ochrony przyrody. I właśnie 
to Towarzystwo 34 lata później powołało do istnienia Muzeum Towarzystwa Karkono-
skiego, noszące obecnie nazwę Muzeum Karkonoskiego. 

Dziś Muzeum Karkonoskie, pomimo że tuż po II wojnie światowej  wywieziono z nie-
go mnóstwo cennych eksponatów, rozparcelowując je po instytucjach kulturalnych 
całej Polski, szczyci się wspaniałymi zbiorami, które wciąż są powiększane. Znajdu-
je się tam m.in. kolekcja szkła artystycznego i użytkowego (od czasów starożytnych 

po współczesne) w liczbie ponad 7 tys. 
eksponatów, co stanowi największy taki 
zbiór w Polsce, podobnie zresztą jak pa-
noptikum obrazów malowanych na szkle. 
Można tu również obejrzeć wyroby z cyny, 
ceramikę bolesławiecką i przykłady ko-
walstwa artystycznego. Muzeum posiada 
też jedną z największych w Polsce kolek-
cji obrazów Wlastimila Hofmana oraz ma-
larzy niemieckich, tworzących w regionie 
w XIX i 1. poł. XX w. 

Front Muzeum (fot. O. Orlińska-Szczyżowska

ul. Jana Matejki 28

75 75 234 65

www.muzeumkarkonoskie.pl

wt.-pt.   9.00-17.00
sb. i nd. 9.00-17.00

bilet normalny 7 zł, bilet ulgowy 4 zł

dostępne
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Plac Piastowski 18

75 64 26 667

po uzgodnieniu

dostępny

Trasa tego Traktu wyraźnie oddala się od centrum miasta. I stanowi jeszcze 
jeden dowód na to, jak bardzo jego rozwój związany jest z otaczającą przy-
rodą, która chroniona jest m.in. przez Karkonoski Park Narodowy oraz trzy 
parki krajobrazowe. Wędrówka rozpoczyna się w Cieplicach, które choć sta-
tus uzdrowiska uzyskały dopiero w 1975 r., dużo wcześniej znane były ze 
swych leczniczych wód. Jak chce legenda, wszystko zaczęło się od księcia 
Bolesława Wysokiego, który polując w 1175 r. w okolicznych lasach, zranił 
jelenia, po czym natknął się na niego przy ciepłym źródle, gdzie zwierzę, 
dzięki tamtejszej wodzie, całkowicie odzyskało siły, a książę na pamiątkę 
tego wydarzenia wzniósł w owym miejscu kaplicę św. Jana Chrzciciela. 

Pierwsze historyczne wzmianki o Cieplicach pochodzą jednak z 1261 r., 
z dokumentu, w którym jest mowa o tym, że książę Bolesław Łysy zwany 
Rogatką przekazał Cieplice augustianom. Po 20 latach zakonników zastąpili 
joannici sprowadzeni tu przez księcia Bernarda Lwóweckiego, a w 1403 r. 
protoplasta rodu Schaffgotschów – Gotsche II Schoff sprowadził tu cyster-
sów z Krzeszowa. Wiadomo, że zarówno augustianie, jak i joannici wykorzy-
stywali tutejsze wody (ich temperatura sięga prawie 90°C) do celów lecz-
niczych. Cystersi wcale się z tego nie wyłamali i razem z Schaffgotschami 
przez stulecia budowali sławę uzdrowiska. 

Świat usłyszał o Cieplicach dzięki wizytom tutaj tak znamienitych postaci, 
jak choćby królowa Marysieńka Sobieska, która bawiła tu z licznym dwo-
rem w 1687 r. czy kanclerz wielki litewski Albrecht Stanisław Radziwiłł, Jo-
hann Wolfgang Goethe, król pruski Fryderyk Wilhelm III z żoną, John Quincy 
Adams, Hugo Kołłątaj, Józef Wybicki, czy Izabella Czartoryska. 

Do kanonu zachowań cieplickich kuracjuszy należały wędrówki na zamek 
Chojnik w pobliskim Sobieszowie – niegdyś odrębnej miejscowości, która, 
podobnie jak Cieplice czy położony jeszcze bardziej na południe Jagniąt-
ków, stanowi dziś część Jeleniej Góry. Ten ostatni tak spodobał się pewne-
mu literatowi, że postanowił tam zbudować swój doprawdy niezwykły dom. 
Ale..., zacznijmy od Cieplic. 

Zastali drewniany,  
zostawili murowany
eWangelicKi Kościół zbaWiciela
 

Cieplickie Koncerty 
Organowe
Jednym z niewątpliwych skarbów 
świątyni są organy wykonane 
w 1927 r. przez Gustava Heinze 
z Żar. Po generalnym remoncie 
w 2002 r. stanowią one jeden 
z najlepszych instrumentów tego 
typu na Śląsku. Dlatego też Cie-
plickie Koncerty Organowe or-
ganizowane w kościele, w każdą 
sobotę lipca i sierpnia, cieszą się 
sporym zainteresowaniem zarów-
no wytrawnych melomanów, jak 
i przebywających akurat w uzdro-
wisku kuracjuszy i turystów.  

Panowała koniunktura na wyroby szklar-
skie i szlifierskie, sława uzdrowiska Cieplice 
rosła, a król był ewangelikiem. Ciepliccy 
ewangelicy często zajmujący się właśnie 
szlifierstwem szkła, mogli zatem pomyśleć 
o wybudowaniu nowej świątyni. Nowej, bo 
pierwszą wznieśli jako drewnianą w 1742 r. 
Teraz postanowili wybudować murowaną. 
Nie tylko czasy im sprzyjały…, proboszcz 
August Jacob Fritze przez kilkanaście lat 
zaoszczędził na budowę kościoła sporą 
sumkę 4000 talarów. 

Świątynia ma wyjątkowo lokalny, co nie ozna-
cza prowincjonalny charakter. Została wznie-
siona według projektu architekta i mistrza mu-
rarskiego z Jeleniej Góry, niejakiego Demusa, 
zegar na wieży wykonał mistrz z Wlenia, dzwo-
ny odlał w 1774 r. ludwisarz z Jeleniej Góry, 
zwieńczenie hełmu wieży, w formie pozłacanej 
gałki i krzyża wykonał mistrz z Jeleniej Góry. 
I tak powstała dość masywna budowla z wie-
żą oraz dwoma poziomami empor w środku. 
W 1790 r. ławki oraz balustrady empor poma-
lowano na biało, bardzo rozświetlając w ten 
sposób wnętrze kościoła. Ewangelicki Kościół Zbawiciela (fot. Vento Studio)

Z czasem swoje miejsce znajdowało w nim coraz więcej 
dzieł sztuki, m.in. szklane świeczniki, z których najmłod-
sze pochodzą pewnie z huty szkła Józefina w Szklarskiej 
Porębie czy portret Marcina Lutra namalowany przez 
szlifierza szkła i kamieni, Müllera. Niektóre miały nawet 
trochę polityczny charakter, jak np. rokokowy zamek 
drzwiowy, który na wieku swej kasety posiada zwieńczo-
ny koroną wytłoczony monogram FR (Fridericus Rex, w hołdzie pruskiemu królowi 
Fryderykowi Wielkiemu).  Kościół stanowi obecnie jedną z najważniejszych domi-
nant panoramy uzdrowiska Cieplice. Pięknie odremontowany służy niewielkiej parafii 
ewangelickiej, jest także chętnie odwiedzany przez turystów. 

Ołtarz i organy (fot. C. Wiklik)Cieplice (fot. C. Wiklik)

Zamek Chojnik (fot. K. Soból)
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Długa, bo Długi Dom to najstarsza świecka budowla uzdrowiska. Już w XVI w. stał 
w jego miejscu obiekt należący do zabudowań klasztornych cystersów. Służył jako 
dom gościnny dla przybywających do uzdrowiska kuracjuszy. W latach 1689-1696, 
z inicjatywy krzeszowskiego opata, Bernarda Rosy, architekt Martin Urban z Lubawki 
zbudował w tym miejscu Długi Dom. Nadał mu elegancki kształt pałacu miejskiego 
o zwartej, trzykondygancyjnej bryle, powstałej na planie wydłużonego prostokąta 
(stąd nazwa). 

Budynek przeznaczony był na siedzibę przebywających w Cieplicach opatów krze-
szowskich. Historia jednak zapamiętała Długi Dom przede wszystkim jako wspaniałe 
muzeum, dosłownie wypchane zbiorami Schaffgotschów. Po 1810 r., gdy król Fryde-
ryk Wilhelm III dokonał kasaty zakonów na Śląsku, a Schaffgotschowie wykupili miej-
scowe majątki poklasztorne, właśnie do Długiego Domu postanowili przenieść ze 
swego pałacu bibliotekę, zbiory numizmatów, grafiki i kolekcję przyrodniczo-geolo-
giczną. Ta ostatnia w 1876 r. powiększona została o kolekcję ornitologiczną, zakupio-
ną od dr. Ernsta Luchsa. Ów zbiór uchodził wówczas za największą, prywatną kolekcję 
tego typu w Europie.  W niemal idealnym stanie zbiory zachowały się do końca II woj-
ny światowej. W latach 60. XX w. zostały rozparcelowane po wielu instytucjach kultury 
całego kraju. W 1967 r.  uszczuplone zbiory przyrodnicze przeniesiono do Pawilonu 
Norweskiego, gdzie stały się zaczątkiem Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze. 
Dzisiaj można je oglądać w nowej siedzibie – w klasztorze zajmowanym częściowo 
właśnie przez owo muzeum (ul. Cieplicka 11A). 

A co z Długim Domem? Po niedawnej renowa-
cji służy jako luksusowy hotel uzdrowiskowy 
z 92 miejscami noclegowymi, bazą zabiegową, 
restauracją oraz salą konferencyjną. Dziedziniec 
pomiędzy hotelem a Muzeum Przyrodniczym 
zagospodarowano zaś na przytulny, ogólnodo-
stępny ogród.  

To była idée fixe Hansa Antona Schaff- 
gotscha. Biblioteka! Labirynt pełen 
zakamarków historii, sztuki, nauki 
i religii. W 1733 r. ten przedstawiciel 
jednego z najpotężniejszych rodów 
na Śląsku, dokumentem fundacyj-
nym zobowiązał swych potomków 
do stałego powiększania jej zasobów. 
I czego tam nie było! Poza książkami, 
których w połowie XIX w. było już 80 
tysięcy tomów, mapami, znalazł się 
np. słynny „rewers pilzneński”, czyli 
dokument, który posłużył cesarzowi 
Ferdynandowi II Habsburgowi za 
główny dowód zdrady Hansa Ulri-
cha Schaffgotscha i skazanie go na 
śmierć. Atmosferę pałacu Schaffgot-
schów tworzyła także zbrojownia, 
a w niej szabla inkrustowana kością 
słoniową i kamieniami szlachetnymi 
– podarunek spod Wiednia od Jana 

III Sobieskiego. Znajdowały się tutaj również zbiory numizmatyczne, ornitologiczne 
oraz kolekcja motyli, cieszące się ogromnym zainteresowaniem. 

Pałac Schaffgotschów w swym obecnym kształcie wzniesiony na miejscu starszych 
budowli w latach 1783-1788 nie był więc zwykłym pałacem. Robił i nadal robi wraże-
nie swoją 21-osiową fasadą o długości 80 m z dwoma ryzalitami zwieńczonymi kar-
tuszami z herbem Schaffgotschów. Ujmował pięknem wnętrz, zwłaszcza tzw. sali ba-
lowej, zdobionych delikatnymi sztukateriami. Ale podziwiany był przede wszystkim 
dla swych zbiorów właśnie, które po II wojnie światowej zostały rozproszone, a tylko 
częściowo zachowane choćby w miejscowym Muzeum Przyrodniczym. Dziś w pałacu 

mieści się Zamiejscowy Ośrodek Dydaktycz-
ny Politechniki Wrocławskiej, w jego ele-
ganckich wnętrzach odbywa się także szereg 
koncertów, spotkań literackich i spektakli. 

Muzeum  
nie pałac 
pałac scHaffgotscHóW

To dłuuuga  
historia
długi doM

ul. Ściegiennego 5

75 75 33 143

www.uzdrowisko-cieplice.pl

z zewnątrz

Plac Piastowski 27

75 75 510 48

www.jelenia-gora.pwr.wroc.pl

po uzgodnieniu
Pałac Schaffgotschów (fot. Vento Studio)

Długi Dom (fot. C. Wiklik)

Sala błękitna w pałacu (fot. Vento Studio)
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Jak w tytule można by określić tę jeleniogórską świątynię. Wszak jednonawowa, bez 
wieży, z zewnątrz prezentuje się nader niepokaźnie. Została wzniesiona w latach 
1712-1714 według projektu Kaspara Jentscha z Jeleniej Góry, po pożarze, jaki strawił 
wcześniejszy kościół. W jej wnętrzu kryją się jednak prawdziwe skarby. Największym 
jest na pewno obraz w ołtarzu głównym, przypisywany wybitnemu malarzowi ślą-
skiego baroku – Michaelowi Willmannowi, nazywanemu „śląskim Rembrandtem”. 

Dzieło przedstawia Marię w otoczeniu świętych, 
a całość umieszczona jest w rzeźbiarskiej archi-
tekturze ołtarza wykonanego przez Augustina 
Wagnera.

Spod chóru na wnętrze świątyni spoglądają 
trzy obrazy o tematyce pasyjnej, autor-
stwa wybitnego malarza pracującego dla 
krzeszowskich cystersów – Johanna F. Hoff- 
manna. Uwagę zwraca też bogato zdobiona 
ambona z figurami Mojżesza, Melchizede-
cha i św. Elżbiety.  

Na dziedziniec kościoła od strony Placu Piastowskiego prowadzi przejście pod wieżą pełniącą 
też funkcję zegarowej, zbudowaną tu w latach 1709-1710 z fundacji hrabiego Johanna Antona 
Schaffgotscha. Tuż obok niej widnieją renesansowe płyty nagrobne członków jego rodu włada-
jących pobliskim Radomierzem. Zostały tu przeniesione w 1847 r. z tamtejszego, zrujnowanego 
już wówczas kościoła. O Schaffgotschach przypomina też ich krypta rodowa pod prezbiterium 
świątyni. Pośród hrabiów wieczny odpoczynek znalazł tam jeden książę – biskup wrocławski 
Filip Gotard Schaffgotsch, syn wspomnianego już Johanna Antona. 

Przy wieży ustawiona jest kolumna św. Floriana z 1717 r. – dzieło Johanna Karla 
Schönheima, a po północnej stronie kościoła kolumna Trójcy Świętej, wzniesiona 

w 1720 r., z późniejszymi rzeźbami św. Huberta i św. 
Sebastiana. Kościół przez zachodnią ścianę połączo-
ny jest z budynkiem klasztoru wystawionego jeszcze 
w XVI w., a rozbudowanego w latach 1679-1684. 

Muzeum Przyrodnicze (fot. M. Kryla)

paWilony „lalKa” i „edWard”
Architektonicznym odzwierciedleniem uzdrowiskowych tradycji Cieplic są również urokliwe pawilony 
„Lalka” i „Edward”. Pierwszy z nich znajduje się tuż przy wejściu do Parku Zdrojowego i został zbudowany 
ok. 1860-1875. Mimo swej niepozorności – jest to budynek wzniesiony na planie prostokąta, czterokon-
dygnacyjny,  nakryty niskim, czterospadowym dachem, wydaje się bardzo elegancki. Przede wszystkim 
z uwagi na bogato zdobione obramienia okienne oraz fryz u szczytu. W pawilonie mieszczą się pokoje dla 
kuracjuszy oraz sale zabiegowe. 
Pawilon „Edward” znajduje się już na terenie Parku Zdrojowego. Zbudowano go w l. 40. XIX w. Miał wów-
czas kolumnowy portyk i przeszklony salon z widokiem na Karkonosze. Potem portyk zastąpiła otwarta 
hala spacerowa rozebrana w latach 20. XX w. Zapewne wówczas powstało malowidło na plafonie głównej 
sali ukazujące zwycięstwo Jutrzenki nad Nocą oraz tablicę fundacyjną z portretem Johanna Antona Schaff- 
gotscha. Dom służył do organizowania bali i koncertów. Dziś znajdują się tam pokoje dla kuracjuszy, 
a w sali z malowidłem restauracja.

Skromna suknia  
dla bogatego wnętrza 
Kościół śW. jana cHrzciciela

Wystawa świeżych grzybów (wrzesień), Karkonoska Giełda Minerałów, Skał i Skamie-
niałości (maj) to sztandarowe imprezy od lat organizowane przez Muzeum Przyrodni-
cze w Jeleniej Górze. Ich ogólnodostępny charakter, możliwość spotkania ze specjalistami 
z danej dziedziny, dotknięcia i dokładnego przyjrzenia się ich „bohaterom” sprawia, że 
cieszą się one wielkim zainteresowaniem.  

ptaKi i Motyle W Klasztorze 
MuzeuM przyrodnicze 
Ponad 6600 okazów ptaków, jaj ptasich, ssaków, rogów, mo-
tyli, muszli, przekrojów drzew, gipsowych modeli grzybów, 
minerałów oraz motyli minujących można obejrzeć w części 
cieplickiego klasztoru zaanektowanej przez Muzeum Przyrod-
nicze w Jeleniej Górze. Prezentuje ono wystawy stałe „Barwny 
świat ptaków” oraz „Motyle Karkonoszy i świata”, jak i wystawy 
czasowe o charakterze przyrodniczym, historycznym i artystycz-
nym. Odbywają się tam także koncerty muzyczne, a w czwartki 
prelekcje podróżniczo-przyrodnicze. 
Bardzo ciekawą częścią Muzeum jest Wirtualne Muzeum Ba-
rokowych Fresków na Dolnym Śląsku powstałe po tym, jak 
przy okazji prac renowacyjnych w klasztorze, w 2011 r. odkryto 
tam barokowe freski, stanowiące jeden z najwcześniejszych, 
najliczniejszych i najciekawszych ikonograficznie zespołów 
barokowych malowideł na Dolnym Śląsku. Jest to pierwsza na 
świecie placówka prezentująca barokowe dekoracje freskowe 
za pomocą technik multimedialnych. Można tam obejrzeć dwa-
dzieścia zespołów malowideł freskowych z Dolnego Śląska, do-
stępnych do podziwiania również na: www.wirtualnefreski.pl. 
Muzeum w 2015 r. zostało laureatem konkursu „Polska Pięknieje 
– 7 cudów Funduszy Europejskich”.

ul. Cieplicka 9

75 64 28 810

www.cieplice.pijarzy.pl

pn.-pt. 9.00-12.00

dostępny

Pawilon „Edward” (fot. Vento Studio)Kościół św. Jana Chrzciciela (fot. Vento Studio)

Obraz w ołtarzu głównym (fot. S. Nejranowska)
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Kulturalnie pośród zieleni
galeria i zdrojoWy teatr aniMacji  
W parKu zdrojoWyM 

Uzdrowisko Cieplice cieszyło się już zbyt wielkim uzna-
niem, by jego właściciel, hrabia Johann Nepomucen 
Schaffgotsch nie pokusił się o urządzenie wspaniałe-
go założenia z dodatkowymi atrakcjami. Nie musiał 
zaczynać od zera. Wszak park w Cieplicach powstał 
już w 1713 r. na bazie ogrodu-warzywniaka. W 1796 r. 
ukształtowano główną aleję parkową, wysadzaną lipa-
mi i klonami. W 1819 r. przypałacowy ogród urządzono 
w stylu francuskim, a w 1838 r. gruntownie przebudowa-
no według założeń stylu angielskiego. Schaffgotsch ka-
zał podzielić go na dwie części: zamkową (przeznaczoną 
tylko do użytku lokatorów pałacu) i zdrojową (dostępną 
dla pozostałych). Dla umilenia czasu przebywającym 
w parku kuracjuszom w muszli koncertowej przygry-
wała orkiestra wykonująca ówczesne szlagiery, w galerii 
można było podyskutować przy kawie, a w teatrze po-
dziwiać aktorską sztukę.  

Galerię wzniesiono w latach 1797-
1800, na wzór antycznej willi, według 
projektu znanego berlińskiego archi-
tekta, Gotfrieda Geisslera. Urządzono 
w niej salę koncertową, czytelnię, sa-
lon gier towarzyskich, palarnię cygar 
i restaurację, która funkcjonuje tam 
do dziś. W 1835 r. hrabia ufundował 
gmach teatru dworskiego, który szer-
szej publiczności został udostępnio-
ny dopiero pięć lat później. Ten klasy-

cystyczny budynek, o nieco mniej szlachetnych od Galerii kształtach zaprojektował 
Albert Tollberg. Potem rozbudowany  do dziś zachował swą formę. Dla wygody gości 
z czasem połączono go z sąsiednią Galerią. 

Umiejscowienie w uzdrowisku teatru, bardzo zaktywizowało życie kulturalne Cieplic. 
Ciekawostką jest, że do przedstawień włączali się utytułowani kuracjusze czy człon-
kowie rodziny Schaffgotschów. Dzisiaj w budynku swoją siedzibę ma Zdrojowy Teatr 
Animacji realizujący przede wszystkim wspaniałe spektakle dla dzieci i młodzieży. 

Park, który niedawno przeszedł gruntowną renowację, ma powierzchnię ponad 16 ha. Rosną 
w nim dorodne okazy drzew rodzimych m.in. klony, jawory, lipy drobnolistne i dęby szypułkowe 
czy egzotycznych, jak dęby czerwone czy daglezje zielone, a jego zadbane alejki z ławeczkami 
zachęcają do odpoczynku i chwili refleksji.      

Termy Cieplickie (fot. Arch. Term Cieplickich)
terMy cieplicKie

Unikalność tego kompleksu basenów rekreacyjno-
sportowych polega na tym, że wykorzystuje on wody 
termalne i to o niespotykanym w skali europejskiej 
składzie chemicznym (są to nisko zmineralizowa-
ne wody fluorkowo-krzemowe – ilość krzemionki 
zawartej w 1 litrze wody wynosi 100 mg i jest naj-
większa w porównaniu do innych wód termalnych 
w Polsce) i temperaturze (sięga prawie 90˚C). Wody 
owe mają wysoce dobroczynny wpływ na regenerację 
całego organizmu. W skład Term Cieplickich wchodzą: 
basen rekreacyjny z torami pływackimi; 2 brodziki dla 
dzieci ze zjeżdżalnią i tryskaczami; 2 baseny termalne 
z atrakcjami wodnymi takimi jak: hydromasaże, huś-
tawka i leżanki wodne; basen termalny zewnętrzny; 
basen rekreacyjny zewnętrzny ze zjeżdżalnią, leżan-
kami i koszami do gry w basketball. Kompleks base-
nów uzupełniony jest strefą SPA obejmującą: sauny 
fińskie, saunę parową i infrared, bicze wodne, jacuzzi, 
tepidarium, grotę śnieżną, fontannę lodową, strefę 
relaksu z podgrzewanymi leżankami oraz gabinet do 
masażu. Ponadto w obiekcie znajduje się sala wie-
lofunkcyjna, dająca możliwość prowadzenia szkoleń 
oraz strefa gastronomiczna.

O małej Norwegii  
pod Karkonoszami
paWilon norWesKi

Park Zdrojowy 1

75 75 57 690

www.teatr.jgora.pl

po uzgodnieniu

dostępny

Cesarz niemiecki Wilhelm II wprost uwiel-
biał Norwegię. Zdołał zorganizować do 
niej aż 26 wypraw. Dlatego też Eugen Füll- 
ner w 1906 r. ogłosił, że z okazji 25-lecia 
pożycia pary cesarskiej, w parku założo-
nym przez siebie w Cieplicach wzniesie 
budynek o norweskim charakterze. Wszak 
jako właściciel doskonale prosperującej 
fabryki maszyn papierniczych był człowie-
kiem bardzo zamożnym. Na dodatek sam 
odwiedził Norwegię, gdyż w tym czasie 
to Norwegowie wiedli prym w produkcji 
maszyn papierniczych. Był przemysłow-
cem, ale miał też duszę społecznika. Dla 
pracowników swojej fabryki wybudował 
osiedle, by następnie w 1906 r. zacząć otaczać je rozległym parkiem, do urządzania 
którego zatrudnił wrocławskiego projektanta ogrodów i parków, Fritza Hanischa.  
Ów park z czasem zaczęto nazywać Norweskim – od pawilonu, który tam stanął. 

Autorem projektu pawilonu był Einar Smith, uczeń Holma Hansena Muntha, twórcy stylu 
norweskiego i budynku restauracji Frognerseteren na zboczach Oslofjordu, który wzniesiono 
w 1880 roku. Na wzór tego budynku wystawiono pawilon w Cieplicach. Zbudowano go z drew-
na świerkowego, na fundamentach z granitu karkonoskiego, a wystrojem wnętrz zajęła się 
Szkoła Snycerstwa w Cieplicach, która swoje powstanie w dużej mierze zawdzięczała właśnie 
Füllnerowi. Budowę zakończono w 1909 r. 

Budynek przez lata służył jako restauracja. Po II wojnie światowej aż do 2013 r. swoją 
siedzibę miało tam Muzeum Przyrodnicze, obecnie obiekt czeka na swego gospo-
darza. Reprezentuje styl norweski w jego klasycznej formie i należy do najstarszych 
obiektów tego typu w Europie. Tuż obok swoje wody leniwie toczy Wrzosówka, 
a przed budynkiem znajduje się staw z zabytkowym, kamiennym mostkiem oraz pod-
świetlaną fontanną. W jego wodach przegląda się romantyczna altanka, a nieopodal 
znajduje się boisko, plac zabaw i zewnętrzna siłownia.

Teatr Zdrojowy (fot. M. Kryla)

Muszla koncertowa (fot. M. Kryla)

Park Zdrojowy (fot. C. Wiklik)

ul. Wolności 268 (Park Norweski)

Pawilon Norweski (fot. M. Kryla)
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Ów kościółek istniał na pewno już pod koniec 
XIV w., gdy miejscowość należała do Gotsche 
Schoffa. Jego wyposażenie pochodzi z czasów 
barokowej przebudowy pod koniec XVIII w.  
Raczej skromnego wnętrza nie zapowiadają epi-
tafia urzędników pracujących w dobrach Schaff- 
gotschów (obok znajduje się dawny pałac Schaff- 
gotschów) czy figury św. Leonarda i św. Floriana 
przy portalu głównym. Przy kościele stoi wieża 
z 1647 r., z dzwonem, o którym mawiają, że został 
odlany z armaty z zamku Chojnik. Kościółek oto-
czony jest murem dawnego cmentarza. 

Tak się jakoś złożyło, że świątynia miała szczęście do 
swych opiekunów. Jednym z pierwszych, którego 
historia nie zapomni, był Marek Meischeider (zm. 
w 1520 r.). Tak żarliwie głosił Słowo Boże, że wielu cze-
skich osadników husyckiego wyznania mieszkających 
w Szklarskiej Porębie (leżała na terenie jego parafii), 
przeszło na katolicyzm. Zresztą zbudował tam nawet 
drewnianą kaplicę. Wiadomo, że w 1515 r. ufundował 
w sobieszowskim kościele ołtarz z obrazem ukazują-
cym św. Barbarę. 

Kolejnym proboszczem kościoła, który okazał się wybitną osobowością, był Franciszek  
Klenner. Do Sobieszowa przybył po kasacji zakonu cystersów na Śląsku w 1810 r. Był człowie-
kiem wykształconym, mającym wielkie poczucie misji. W terenie zamieszkanym głównie przez 
ewangelików niestrudzenie jeździł na koniu otrzymanym od Schaffgotscha i nawracał na ka-
tolicyzm. Skutecznie, skoro w krótkim czasie ok. 300 osób stało się katolikami. Klenner pisał też 

kronikę sobieszowskiej parafii 
od najdawniejszych czasów aż 
po rok 1839. Do dziś jest ona 
bezcennym skarbem kościoła 
w Sobieszowie. 

Po II wojnie światowej, gdy 
Sobieszów zasiedlili przyby-
sze ze wschodnich kresów 
II Rzeczpospolitej i innych 
regionów Polski, kapłanem 
świątyni był Franciszek 
Marszała-Olszowski. Uczest-
nicy sprawowanych przez 
niego mszy świętych wciąż 
pamiętają ich niezwykłą 
atmosferę, poczucie wspól-
noty Polaków modlących 
się po polsku na nowej 
ziemi, mającej stać się ich 
małą ojczyzną. Do kościoła 
przybywało tak wiele osób, 
że w 1946 r. zamieniono go 
na świątynię pomocniczą, 
a od ewangelików przejęto 
większy kościół, położony 
nieco niżej.  

Mały kościół  
wielkich ludzi
Kościół śW. Marcina 

Sakralny... dom
Kościół najśWiętszego serca  
pana jezusa W sobieszoWie 

Czasy były niepewne. Sobieszowscy ewangelicy, którym król pruski Fryderyk II 
Wielki pozwolił na budowę ich kościoła, woleli się zabezpieczyć. W swoich dziejach 
zajmowali już miejscowy kościół św. Barbary (obecnie św. Marcina), który został im 
odebrany po wojnie trzydziestoletniej, zgodnie z wciąż aktualną zasadą cuius regio, 
eius religio. Wszak wówczas Śląsk należał do katolickich Habsburgów. Teraz król był 
ewangelikiem, ale zapobiegliwość kazała zachować ostrożność. Rada parafialna po-
stanowiła więc, że kościół powinien zostać wybudowany tak, by w razie czego, można 
go było zamienić na dom towarowy lub budynek mieszkalny. 

Wzniesiono go w 1745 r. na planie prostokąta, dano małe okna rozmieszczone 
w dwóch kondygnacjach i przykryto mansardowym dachem. Pracami budowlanymi 
kierował mistrz Georg Porrmann, a ciesielskimi Gottfried Mattern. W 1796 r. dobudo-
wano zakrystię (obecnie jest tam prezbiterium), a w latach 70. XX w. do prezbiterium 
dostawiono budynek z zakrystią i salką katechetyczną.

W urządzonym w barokowym stylu wnętrzu kościoła wrażenie robi iluzjonistyczne 
malowidło na beczkowym stropie, wykonane przez nieznanego autora. Wydaje się 
ono zaprzeczeniem pierwotnej ostrożności sobieszowskich ewangelików. Powstało 
jednak w 1777 r., zdążyli więc nabrać pewności co do przyszłych losów ich domu 
modlitwy. Malowidła pokrywają także lica empor. Przedstawiają tam sceny starote-
stamentowe oraz historię życia Jezusa. Bardzo cennym dziełem w świątyni jest ob-
raz autorstwa Wlastimila Hofmana – polskiego malarza, który w 1947 r. zamieszkał 
w Szklarskiej Porębie. Przedstawia on Chrystusa Dobrego Pasterza na tle Karkonoszy, 
Chojnika i kościoła św. Marcina. Niewątpliwym skarbem kościoła są również organy 
z 1748 r., które zbudował Johann Gottlob Meinert z Wlenia. Zachowały one niepowta-
rzalne, XVIII-wieczne brzmienie. 

Świątynia w 1946 r. została przejęta przez parafię katolicką, która do tej pory opiekowała się ko-
ściołem św. Marcina w Sobieszowie. Ciekawostką jest, że w budynku dawnej pastorówki wycho-
wał się malarz i performer Dariusz Miliński, artysta, który swym projektem „Magiczna Pławna” 
dosłownie „zaczarował” tę malowniczą wieś oddaloną ok. 30 km od Jeleniej Góry. 

ul. Karkonoska / ul. Cieplicka

75 755 34 10

www.parafiasobieszow.pl

po uzgodnieniu

dostępny z zewnątrz

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sobieszowie (fot. C. Wiklik)

Kościół św. Marcina (fot. C. Wiklik)

Jagniątków (fot. C. Wiklik)

ul. Cieplicka 219

75 755 34 10

www.parafiasobieszow.pl

otwarty przedsionek

dostępny
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transgraniczne centruM turystyKi aKtyWnej 
Urządzono tu dwukilometrową, wielofunkcyjną trasę biegową dla rolkarzy i nartorolkarzy, która w zimie 
świetnie sprawdza się jako trasa treningowa dla biegaczy narciarskich. W przyszłości zostanie ona włą-

czona do sieci szlaków ponad 30-kilometrowej 
długości, znajdujących się na obszarze Karko-
noskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa 
Szklarska Poręba. W skład Centrum wchodzi 
także budynek z zapleczem socjalnym dla tury-
stów (w tym szafki do przechowywania odzieży 
i akcesoriów), ogólnodostępne toalety oraz wy-
godny parking na 32 samochody osobowe i 20 
autokarów. 
Projekt został zrealizowany we współpracy 
z miastem Boxberg (Niemcy), oddalonym od 
Jeleniej Góry ok. 130 km. Jest ono usytuowane 
nad największym jeziorem Saksonii (umożli-
wiającym uprawianie żeglarstwa i surfingu), 
przy którym przebiega 23-kilometrowa trasa 
rowerowa. 

Zamek Chojnik (fot. C. Wiklik)

Utkany  
z legend
zaMeK cHojniK

Stojąc na zamkowej wieży trudno sobie wyobrazić, że..., właśnie stąd w otchłań Piekielnej Do-
liny dawno, dawno temu rzuciła się pewna dziewczyna. Według legendy była córką tutejszego 
kasztelana, nazywała się Kunegunda i była tyleż piękna, co podłego charakteru. Uznała, że 
spośród zalotników tego wybierze na męża, który w pełnej zbroi przejedzie na koniu zamkowe 
mury. I porywali się śmiałkowie, spadając w przepaść pod zamkiem. Aż zjawił się taki, który 
dokonał tego szalonego czynu, już wcześniej kradnąc serce Kunegundzie. Chłopak odrzucił jed-
nak pannę, uznając, że nie chce żenić się z kimś, kto tyle niewinnego życia dla kaprysu przerwał. 
Z rozpaczy Kunegunda wbiegła na zamkową wieżę i rzuciła się z niej w przepaść. 

Jelenia Góra – Sobieszów

75 75 56 394

www.chojnik.pl

II-III, XI-XII  10.00-16.00
IV-VI, IX-X  10.00-17.00
VII-VIII  10.00-18.00

normalny – 5 zł, ulgowy 3 zł

niedostępny

Skonfiskowany przez cesarza majątek rodzina odzyskała dopiero 15 lat po zakończe-
niu wojny trzydziestoletniej. Schaffgotschowie nigdy już w zamku nie zamieszkali 
i może dobrze, bo w 1675 r. w zamkową wieżę uderzył piorun, powstał od tego po-
żar, który zniszczył budowlę. Od tego czasu zamek pozostaje malowniczą ruiną już 
w XVIII w. chętnie odwiedzaną przez turystów (w 1822 r. powstało tu schronisko). Jed-
nym z nich był romantyczny poeta Friedrich Schiller, który swój poemat Rękawiczka 
oparł przypuszczalnie na zasłyszanej na Chojniku legendzie o Kunegundzie...

Góra Chojnik znajduje się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, który pod 
jej szczytem ma swoją siedzibę. Szczególną ochroną objęty jest na niej dolnoreglowy 
las z przewagą buka oraz sosną, świerkiem, jodłami, jaworami, grabami i lipami. Od 
stycznia 2016 r. góra będąca dotychczas enklawą KPN zostanie połączona z głównym 
obszarem Parku, dzięki rozszerzeniu jego granic o cenne lasy liściaste i mieszane w re-
jonie Góry Żar, Kopistej i Szerzawy. Powierzchnia Karkonoskiego Parku Narodowego 
będzie wówczas wynosić niemal 6000 ha. 

Zamek usytuowany na wyniosłym wzniesieniu 
(627 m n.p.m.), wpatrzony w daleki gór hory-
zont, malowniczy jak z bajki, nie może być ot 
zwykłym zamkiem. I wie to każdy, kto choć raz 
znajdzie się w jego murach.

Wiadomo, że ok. połowy XIV w. książę Bolko 
II na miejscu starszej, drewnianej warowni 
wzniósł tu kamienny zamek. Już w 1380 r., za-
mek przeszedł na własność rycerza Gotsche II 
Schoffa. On i jego potomkowie rozbudowali 
obiekt, przekształcając go w feudalną siedzi-
bę szlachecką, której formę zachował do dziś. 
W rękach Schaffgotschów zamek pozostawał 
nieprzerwanie aż do 1634 r. Wówczas jego pan 
– Hans Urlich Schaffgotsch oskarżony o zdradę 
cesarza, został rok później ścięty w Ratyzbo-
nie. 

O tym, jak dowiedział się o swym tragicznym losie 
opowiada legenda. Otóż hrabia na jedną z zamko-
wych biesiad zaprosił pewnego zakonnika z okolicy, 
o którym mawiano, że potrafi przepowiadać przy-
szłość. Schaffgotsch zapytał o swój los. Padła od-
powiedź, że zginie od zimnego żelaza. Chcąc zakpić 
sobie z przepowiedni, zapytał co się stanie z jagnię-
ciem hodowanym pod zamkiem. Zakonnik odparł, 
że zostanie zjedzone przez wilka. Schaffgotsch za-
śmiał się, wiedząc od kucharza, że jagnię już przy-
gotowywane jest na stół biesiadny. Wtem nadbiegł 
kucharz i dygocząc zeznał, że pies zamkowy, który 
jeszcze jako wilcze szczenię został na zamku oswo-
jony i chowany jak pies, zjadł upieczone już jagnię...  

Widok na zamek Chojnik (fot. S. Nejranowska)

Zamek Chojnik – dziedziniec (fot. Vento Studio)

Transgraniczne Centrum Turystyki Aktywnej
 (fot. Linkeo Interaktywnie)
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Mieszkając tu, w ro- 
ku 1912 dowiedział 
się, że został laure-
atem literackiej na- 
grody Nobla za ca-
łokształt swej twór-
czości.

Dzisiaj w jego domu 
o architekturze będą-

cej mieszanką historyzmu i neorenesansu, 
gdzie mieszkał aż do swej śmierci w 1946 
r., znajduje się Muzeum Miejskie „Dom 
Gerharta Hauptmanna”. W placówce moż-
na obejrzeć m.in. gabinet pisarza, dawną 
bibliotekę czy hol ze zjawiskową polichro-
mią autorstwa malarza i grafika Johannesa 
Maximiliana Avenariusa. Została wykonana 
z okazji 60. urodzin pisarza. Avenarius wyko-
rzystał w niej motywy z dzieł Hauptmanna 
(Tkacze, Hanusia), motywy biblijne (Adam 
i Ewa) oraz elementy ilustrujące biografię pi-
sarza (portret syna Benvenuta i drugiej żony 
Margarethe).

żyWy banK genóW

Wizyta tutaj jeszcze bardziej pozwoli zrozumieć nie tylko niepodważalną wartość, jaką jest krajobraz 
Jeleniej Góry i jej najbliższych okolic, ale także bogactwo przyrodnicze, które ten krajobraz tworzy. Żywy 
Bank Genów Jagniątków to miejsce, w którym prowadzi się produkcję wysokiej jakości sadzonek drzew 
i krzewów leśnych o znaczeniu biocenotycznym, hoduje się też rośliny zielne. Na miejscu funkcjonuje rów-

nież sztuczne torfowisko czy motylarnia, 
która wciąż czeka na larwy występującego 
niegdyś w Karkonoszach, bardzo rzadkiego 
motyla, niepylaka apollo. Na miejscu 
prowadzone są zajęcia edukacyjne, ist-
nieje także możliwość indywidualnego 
zwiedzania Banku, który jest jednostką 
Karkonoskiego Parku Narodowego. 

Owoc wielkiego romansu
MuzeuM MiejsKie  
doM gerHarta HauptManna

Była od niego młodsza o 13 lat, pełna 
życia, obyta w świecie, mająca arty-
styczną duszę. Rozumieli się bez słów. 
On – szanowany pisarz, przykładny 
obywatel, mąż i ojciec, i ona – pełna 
wdzięku, utalentowana, debiutująca 
skrzypaczka. Poznali się w 1893 r., 
w Berlinie, na premierze jego dra-
matu Hanusia. Gerhart Hauptmann 
i Margarethe Marschalk najpierw 
się zaprzyjaźnili, szybko jednak ich 
znajomość przerodziła się w gorące 
uczucie. 

Gdy małżeństwo pisarza z Marie z domu Thienemann wisiało na włosku, z Margerethą 
odbył romantyczną podróż do Włoch, która tylko umocniła jego fascynację jej oso-
bą. Po zabezpieczeniu dotychczasowej żony i dzieci, Hauptmann w 1900 r. dla siebie 
i Margarethe kupił w Jagniątkowie ziemię. Tam w latach 1900-1901, według projek-
tu berlińskiego architekta Hansa Grisebacha, kazał zbudować willę zwaną „Wiesen- 
stein”, czyli „Łąkowy Kamień”. Właśnie tam, niedługo po rozwodzie Hauptmann po-
ślubił Margarethę, pisząc potem do swego brata Carla: „Nowe, ciche piękno wypeł-
nia nasz dom”.

Dom, którego powstaniu towarzyszyły rodzinne dramaty, stał się jednak wytęsknionym schro-
nieniem dla pisarza i jego drugiej żony, z którą przez resztę życia łączyło go głębokie uczucie 
i wzajemne zrozumienie. Tutaj Hauptmann chronił się przed towarzyskim wirem Berlina, gościł 
najprzedniejszych artystów, literatów i intelektualistów niemieckich, gromadził dzieła sztuki 
i pracował niczym tytan, według czasu odmierzanego przez wschody i zachody słońca widocz-
ne z ogrodu, z widokiem na ukochane Karkonosze. 

ul. Michałowicka 32

75 755 32 86

www.muzeum-dgh.pl

V-IX wt.-nd. 9.00-17.00
X-IV wt.-nd. 9.00-16.00

normalny 7 zł, ulgowy 4 zł

tylko z zewnątrzDom G. Hauptmanna (fot. C. Wiklik)

Jagniątków (fot. C. Wiklik)

Wnętrza muzeum (fot. Vento Studio)

Widok na Czarny Kocioł Jagniątkowski (fot. S. Nejranowska)

Gerhart Hauptmann

W Żywym Banku Genów (fot. M. Kroczek)
Rys. B. Wieniawska-Raj
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adres

telefon

strona www

zwiedzanie

bilety

dostępność dla niepełnosprawnych

Objaśnienia piktogramów:

Dworzec Autobusowy Jelenia Góra
ul. Obrońców Pokoju 1B, 58-500 Jelenia Góra 
tel. 75 64 22 100 (informacja i kasy)
tel. 703 403  337 (informacja ogólnopolska)
www.pks.jgora.pl

Dworzec Kolejowy Jelenia Góra
ul. 1 Maja 77, 58-500 Jelenia Góra
informacja o połączeniach:  
tel. 76 753 51 22 (Koleje Dolnośląskie)
www.rozklad-pkp.pl

Komunikacja miejska
ul. Wolności 145, Jelenia Góra, tel. 75 76 48 736
www.mzk.jgora.pl
    Linie MZK:
	 •		do	Cieplic:	4,	6,	7,	9,	14,	15,	17,	21,	22,	23,	26,	linia	nocna
	 •		do	Sobieszowa:	7,	9,	15,	22,	linia	nocna
	 •		do	Jagniątkowa:	15

TAXI Jelenia Góra
•		Tadio Taxi 96 22, tel. 196 22, 75 75 22 777, 800 222 222
•		Radio Taxi 9191, tel. 19191, 75 76 75 555, 800 144 911 
•		Radio Taxi Śnieżka, tel. 196 21, 75 75 35 835, 800 700 600
•		Radio Taxi Mercedes, tel. 196 26, 75 76 76 550

MuZEA I GALERIE

Muzeum Karkonoskie
ul. Jana Matejki 28
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 23 465
www.muzeumkarkonoskie.pl
•	bilet	normalny	–	7	zł
•	bilet	ulgowy		–	4	zł
Czynne: 
wt.-pt.  9.00-17.00
sb. i nd.   9.00-17.00
wstęp bezpłatny w niedzielę 

Muzeum Przyrodnicze 
w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 11A (Zespół pocysterski 
w Jeleniej Górze – Cieplicach)
58-560 Jelenia Góra – Cieplice
tel. 75 75 51 506
www.muzeum-cieplice.pl
•	bilet	ulgowy		–	4	zł
•	bilet	normalny		–	5	zł 
•	oprowadzanie	po	wystawach	–	30	zł
Wstęp wolny: dzieci do lat 4, komba-
tanci wojenni i muzealnicy (po okaza-
niu legitymacji)
Czynne:
X-IV: wt.-nd. 9.00-16.00
V-IX: wt.-pt. 9.00-18.00
          sb.-nd. 9.00-17.00
poniedziałek: nieczynne
w soboty wstęp bezpłatny 

Muzeum Miejskie „Dom 
Gerharta Hauptmanna”  
w Jeleniej Górze
ul. Michałowicka 32
58-570 Jelenia Góra – Jagniątków
tel. 75 75 53 286
www.muzeum-dgh.pl
•	bilet	normalny	–	7	zł	 
(przewodnicy, kierowcy, opiekuno-
wie grup – bezpłatnie)
•	bilet	ulgowy	–	4	zł	(dla	młodzieży	
szkolnej, studentów, dzieci)
•	bilet	grupowy	–	6	zł	(dla	grup	powy-
żej 10 os.)

•	bilet	rodzinny	–	4	zł/os.	(dla	dwóch	
osób dorosłych oraz min. dwóch 
osób małoletnich nieprzekraczają-
cych 16-go roku życia)

Czynne: 
X-IV: 9.00-16.00
V-XI: 9.00-17.00
poniedziałek, muzeum nieczynne
wtorek – wstęp darmowy

BWA – 
Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Długa 1, 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 26 669
www.galeria-bwa.karkonosze.com
Czynne: 
pn.-pt. 9.00 -17.00
sb. 10.00-16.00

Galeria Gwiazd
ul. Bartka Zwycięzcy 1
58-500 Jelenia Góra
tel. 663 966 138
www.galeriagwiazd.com
Czynna:
wt.-sb. 11.00-16.00

TEATRy I fILHARMONIA

Teatr im. Cypriana Kamila 
Norwida
Al. Wojska Polskiego 38
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 64 28 110
www.teatrnorwida.pl

Zdrojowy Teatr Animacji
Park Zdrojowy 1
58-560 Jelenia Góra – Cieplice
tel. 75 75 57 690
www.teatr.jgora.pl

filharmonia Dolnośląska
ul. Józefa Piłsudskiego 60
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 38 165 (kasa biletowa)
www.filharmonia.jgora.pl

Ważne informacje

BILKOM [android]
Rozkład jazdy PKP

MOBILET [android]
Płatność za bilety MZK

oraz parkomaty

KOMuNIKACJA 

Widok z wieży ratusza (fot. C. Wiklik)



Karkonoska Informacja Turystyczna  
pl. Ratuszowy 6/7 
58-500 Jelenia Góra 
tel. 519 509 343 
it-jeleniagora@dot.org.pl 
 
Punkt Informacji Turystycznej 
Biura Turystycznego Korona 
pl. Piastowski 36 
58-560 Jelenia Góra – Cieplice 
tel. 75 755 33 33 
 
urząd Miasta Jelenia Góra 
pl. Ratuszowy 58 
58-500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 46 101 
ratusz_um@jeleniagora.pl
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