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Historia miasta 

 okres panowania 
Piastów (1005 - 1392 r.) 
i lokacji miasta,  

 okres panowania 
czeskiego (1392 – 1526 
r. 

 okres panowania 
Habsburgów (1526 - 
1742).  

 od 1742 r. podobnie jak i 
cały Śląsk, Jelenia Góra 
znalazła się pod 
panowaniem Prus, 



Historia miasta - źródła 

 1. Kronika Ephrain Ignatio Nasone - Phoenix 

Redivivus Ducatuum Svidnicensis & Javorensis, 

1667 r. 

 2. Kroniki M. Vogta, J.K. Herbsta, J.D Hensela, 

 3. Lindner, Kaspar Gottlieb (1705 – 1765): dopiski 

do historyczno-poetyckich opisów miasta, 

 4. Ewa Różycka, Jerzy Rozpędowski: „Jelenia 

Góra”, 

 5. Codex diplomaticus Silesiae, 

 6. Dokumenty ikonograficzne (grafiki XVII/XVIII w.). 

 7. Mapy administracyjne Jeleniej Góry z XVIII w. 

 



Jelenia Góra XVIII w. 



Mury obronne miasta 



Mury obronne miasta 



Ratusz Jeleniej Góry do 1739 r. 



Kościół Łaski (1718 r.) 



Handel – początek XVIII w. 



Śnieżka – Księga Wejść (1696 – 1737) 



Historia Borowego Jaru - źródła 

 1. Gottfried Bőhmer (1703-1758), grafiki 

 2. Daniel Stoppe: „Der Parnaß im Sättler“, XVIII w. 

 3. Immanuel Krahm: „Vom Helikon und den 

Elisaischen bei Hirschberg”, 1796 

 4. Mapy turystyczne z XIX w. i początków XX w. 

 5. Johann Daniel Hensel: „Opis szczegółowy 

Helikonu w Jeleniej Górze” (tłumaczenie Tomasz 

Pryll) 



DER PARNAß IM 
SÄTTLER (I POŁOWA 
XVIII W.) 

Borowy Jar 



Mapa okolic Jeleniej Góry (1760 r.) 



Daniel Stoppe  -  Der Parnaß im Sättler 

 Góra Siodło (Sättler) 

opisana została przez 

jeleniogórskiego 

nauczyciela-poetę 

Daniela Stoppe (1697-

1747) i przedstawiona 

na grafikach przez 

kowarskiego 

rysownika Gottfrieda 

Bőhmera (1703-1758). 



Grafika G. Bőhmera (1703-1758) – 

Parnas   



Parnas obecnie 



Pochodzenie nazwy góry Siodło 

       Swoją nazwę Góra Siodło zawdzięcza legendzie. 

Według legendy w pobliżu góry miał mieszkać wraz ze 

swoją żoną rymarz (Sättler) , który oprócz wyrobu 

siodeł zajmował się fałszowaniem monet. Proceder 

został wykryty, siodlarza złapano, a następnie skazano 

na śmierć przez ścięcie i spalenie. Wyrok został 

wykonany w Krakowie w 1616 r. Skazano wtedy 

Laurentiusa Fladera (rymarza) oraz Jacoba i Christopha 

Ladske. 

     Od tej pory, duch rymarza ma pokazywać się na 

górze, niezależnie od pory dnia. Najczęściej pojawia się 

na skałach, których nie brakuje na zboczach góry, gdzie 

naprawia siodło, trzymając je w rękach. 



Miejsca piknikowe, spacerowe na górze 

Siodło (I połowa XVIII w.) 

 Daniel Stoppe pisze, że 

„…przy pięknej 

pogodzie, w tym 

górzystym lesie spotkać 

można tutaj niekiedy 

trzecią część 

mieszkańców Jeleniej 

Góry, którzy w grupach 

dwóch, trzech, może 

czterech osób siedzą 

przy niewielkim ognisku, 

podsycanym świeżymi 

szyszkami. 



Miejsca piknikowe, spacerowe na górze 

Siodło (I połowa XVIII w.) 



HELIKON (1794 R.) 

Borowy Jar 



Obszar Helikonu 



Helikon grecki i jeleniogórski 

 Inspiracją był opis greckiego pasma górskiego o nazwie 

Helikon, opisany w IX księdze przewodnika po Helladzie 

greckiego geografa Pausaniasa. Podobieństwa: 

 a) w Grecji z Helikonu widoczna jest wioska Ascra, tutaj 

Cunnersdorf (obecnie dzielnica Jeleniej Góry), 

 b) w Grecji w pobliżu znajduje się miasto Thesbia, tutaj 

Hirschberg (Jelenia Góra), 

 c) w Grecji w pobliżu Helikonu płynie rzeka Termeffus, 

tutaj rzeka Bóbr, 

 d) w Grecji na Helikonie znajdują się dwa źródła 

(Aganippe i Hippokrene). Źródła na jeleniogórskim 

Helikonie nosiły nazwę Merkelbrunn i Beckerbrunn. 



Początki jeleniogórskiego Helikonu 

       Budowę Helikonu zainicjował burmistrz Johan 

Christop Schönau (1727-1802).  

       Helikon zbudowały jeleniogórskie towarzystwa 

przyrodnicze, rozpoczynając prace od nasadzenia 

drzew i wyznaczenia miejsc (placów), z których 

każde otrzymało nazwę muzy. Budowę 

jeleniogórskiego Helikonu zakończono w 1794 r. a 

teren ten stał się wielką atrakcją Jeleniej Góry, 

odwiedzaną przez znakomitych gości. Świadczy o 

tym wizyta w 1800 r. przyszłego prezydenta 

Stanów Zjednoczonych Johna Quincy Adamsa. 



Helikon na XVIII-wiecznych 

grafikach 



Świątynia Apollina 



Widok na dawną ścieżkę poetów ze 

skały Trafalgar 



Jedna ze skał na Helikonie 



Mapa turystyczna 1887 r. 



Szlaki turystyczne w 1900 r. 



Helikon obecnie 



WZGÓRZE B. 
KRZYWOUSTEGO 

Bolesław Krzywousty miał w latach 1108-1111 założyć miasto Jelenią Górę, 

a na wzgórzu obecnie nazywanym Wzgórzem Bolesława Krzywoustego 

(Hausberg), zbudować warowny zamek. 



Dziękuję za 

uwagę 
Eugeniusz Gronostaj – 

wykładowca KPSW 

 

Edukacja techniczno-informatyczna 


