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O uroku malowniczego położenia Jeleniej Góry nie
trzeba przekonywać chyba nikogo, kto choć raz zobaczył panoramę Starego Miasta na tle Karkonoszy.
Warto jednak wspomnieć, że miasto może się poszczycić nie tylko pięknymi widokami, ale również
długą i niezwykle ciekawą historią.
Aby poznać piękno tych miejsc i zobaczyć, choć część
pamiątek ich ciekawej historii zapraszamy Państwa
do wędrówki Małym i Dużym Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim.
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MAŁY JELENIOGÓRSKI TRAKT ŚRÓDMIEJSKI to
około 5-kilometrowa trasa spacerowa, prowadząca po centrum Jeleniej Góry. W czasie spaceru Małym Traktem obejrzeć można liczne pamiątki z różnych okresów historycznych – średniowieczne mury
obronne, bogate barokowe kościoły, czy piękne secesyjne kamienice mieszczańskie.
DUŻY JELENIOGÓRSKI TRAKT ŚRÓDMIEJSKI
liczy około 20 kilometrów. Trasa wiedzie przez
Cieplice, Sobieszów i Jagniątków. Wędrówka nim
wymaga posiadania samochodu lub skorzystania z komunikacji miejskiej. Ciekawą alternatywą
może być również wycieczka rowerowa.
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InformacJe Praktyczne
- komunIkacJa
Dworzec Autobusowy Jelenia Góra
ul. Obrońców Pokoju 1B
58-500 Jelenia Góra
tel. 703 403 337 (informacja)
tel. 0048 75 64 22 108 (dyżurny ruchu)
www.pks.jgora.pl

Dworzec Kolejowy Jelenia Góra
ul. 1 Maja 77
58-500 Jelenia Góra
tel. 0048 75 75 29 333 (informacja)
tel. 0048 75 75 29 318 (dyżurny ruchu)
www.rozklad-pkp.pl

Komunikacja miejska
ul. Wolności 145, Jelenia Góra
tel. 0048 75 76 48 736
www.mzk.jgora.pl

Linie MZK
• do cieplic: 4, 6, 7, 9, 14, 15, 17,
23, 26, 27, linia nocna
• do sobieszowa: 7, 9, 15, linia nocna
• do Jagniątkowa: 15

TAXI Jelenia Góra
• radio taxi 96 22
tel. 196 22, 0048 75 75 22 777, 800 222 222
• radio taxi 9191
tel. 19191, 0048 75 76 75 555, 800 144 911
• radio taxi śnieżka
tel. 196 21, 0048 75 75 35 835, 800 700 600
• radio taxi mercedes
tel. 196 26, 0048 75 76 76 550, 800 333 333
• taxi bagażowe tel. 0048 75 75 22 727

MAŁY JELENIOGÓRSKI TRAKT
ŚRÓDMIEJSKI
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MAŁY JELENIOGÓRSKI TRAKT
ŚRÓDMIEJSKI
Wedle tradycji, która przypisuje założenie miasta piastowskiemu księciu Bolesławowi Krzywoustemu, Jelenia Góra liczy sobie już ponad 900 lat. Od najdawniejszych czasów jeleniogórzanie trudnili się rzemiosłem, przede wszystkim tkactwem oraz handlem. Przychylność władców, którzy nadali miastu wiele przywilejów sprawiła, że rozwijało się bardzo dynamicznie.
W XVI wieku sukiennictwo i tkactwo lnu było głównym źródłem bogactwa jeleniogórskich mieszczan, a ich wyroby były szeroko znane w świecie. Głównym
„towarem eksportowym" stały się delikatne woale lniane.
Niestety, okresy pomyślności i dostatku przerywały pożary, powodzie i wojny.
Najtragiczniejsza w skutkach była wojna trzydziestoletnia w latach 1618-1648.
Jelenia Góra została całkowicie zniszczona.
Jednak wbrew wszelkim przeciwnościom losu, miasto podźwignęło się z gruzów
i rozwijało nadal, by w XIX wieku zostać prężnym ośrodkiem przemysłowym, ale
i miejscem chętnie odwiedzanym przez coraz liczniej przybywających w te strony turystów.

www.jeleniagora.pl
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Wędrówkę Małym Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim proponujemy zacząć
od miejsca, z którym, jeśli wierzyć legendom, wiążą się początki miasta. Jest to
tzw. Wzgórze Krzywoustego, leżące około
1 km na zachód od centrum. Na szczycie
wzgórza stoi wieża widokowa, przez jeleniogórzan zwana „grzybkiem”. Z jej tarasu
rozciąga się doskonała panorama miasta
oraz pasm górskich, otaczających Kotlinę
Jeleniogórską - Karkonoszy,
Rudaw Janowickich, a także części Gór Kaczawskich.

1

wzgórze krzywoustego
Istnieje kilka legend o powstaniu Jeleniej Góry.
Jedna z nich wiąże początki miasta ze wzgórzem oraz z postacią księcia Bolesława Krzywoustego. Według niej książę, polując w tutejszych lasach, ujrzał na szczycie wzgórza pięknego jelenia. Urzeczony urodą zwierzęcia oraz
pięknem okolicy postanowił założyć tu gród
obronny, będący zalążkiem późniejszej osady.

Podobnie legendarne są początki oraz historia istniejącego w tym miejscu zamku. Pierwsze wzmianki na jego temat pojawiają się w XIII wieku. Prawdopodobnie był on kilkakrotnie przebudowywany przez piastowskich władców, a następnie przechodził w ręce kolejnych śląskich rodów szlacheckich. Źródła historyczne wspominają, że w XV wieku skutecznie oparł się oblężeniu przez Husytów, ale
już w 1433 roku został rozebrany.
Na przełomie XVIII i XIX wieku wzgórze, zwane wówczas „Hausberg”
(Domowa Góra) i ruiny zamku stały się popularnym celem wycieczek mieszkańców miasta i przybywających do niego turystów.
Na szczycie powstała gospoda, a w 1911 roku uroczyście otwarto wieżę widokową, zwaną „cesarską” („Kaiserturm”) na cześć
Cesarza Wilhelma I. Wzgórze cieszyło się niesłabnącą popularnością do czasów II wojny światowej. Po wojnie wieża przechodziła
różne koleje losu. Obecnie, dzięki przeprowadzonemu remontowi, ponownie stała się atrakcyjnym celem wycieczek.
wieża widokowa
na Wzgórzu
Krzywoustego

@

www.wiezepogranicza.com
codziennie 8.00 - 20.00
tylko z zewnątrz

Ze wzgórza kierujemy się ulicą Obrońców Pokoju w stronę centrum. Po przekroczeniu ulicy Podwale i pokonaniu kamiennych schodków wchodzimy w obręb starego miasta, mijając pozostałości
średniowiecznych murów obronnych.
Kierując się w prawo, dochodzimy do
budowli, która jest jednym z nielicznych
zachowanych fragmentów dawnych
fortyfikacji miejskich - wieży zamkowej.

2

wIeża zamkowa

Wieża jest jedynym zachowanym elementem istniejącej w tym miejscu do
XIX wieku bramy miejskiej broniącej
wjazdu do miasta od strony zamku.
Wzniesiona została w 1584 roku w miejscu poprzedniej, XIV-wiecznej budowli,
zniszczonej przez pożar.
Dolna część wieży ma kształt cylindryczny, nad nią wznosi się ośmioboczna nadbudówka, przykryta namiotowym daszkiem i zwieńczona metalową chorągiewką z jeleniem, symbolem
miasta oraz datą budowy. W murach
widać małe otwory w kształcie krzyża,
służące do ostrzeliwania wroga z niewielkich dział.
Oprócz pierwotnej funkcji obronnej
wieża pełniła również rolę więzienia
miejskiego, a po zlikwidowaniu bramy, galeryjkę znajdującą się pod nadbudówką wykorzystano jako taras widokowy.

ul. Jasna

@

www.wiezepogranicza.com
pn.- sb: 10.00 - 18.00
nd.:
10.00 - 14.00
tylko z zewnątrz

www.jeleniagora.pl
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W bliskim sąsiedztwie Wieży znajduje się
jeszcze jedna budowla obronna - mocno
przebudowana baszta miejska, zwana
Basztą Grodzką.

3

BASZTA GRODZKA

Zbudowana została w XV wieku, jako jedna z 36 bastei mających wzmocnić
mury miejskie. Tę funkcję pełniła stosunkowo niedługo, bo już w XVII wieku została zaadaptowana do celów mieszkalnych. W następnym stuleciu całkowicie
zatraciła pierwotne znaczenie, została przebudowana i przeszła w ręce prywatnych właścicieli. Zamieszkiwało ją między innymi kilku kupców, a także ważni
obywatele, jak poczmistrz, czy lekarz miejski.
Po 1945 roku mieściła mieszkania komunalne, a od lat 70. gościła instytucje związane z kulturą - znajdował się tu m. in. Dom Związków Twórczych,
redakcja miesięcznika „Karkonosze”, Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej. Dzisiaj mieści się tu pracownia artystyczna, gdzie odbywają się warsztaty
wytapiania szkła, witrażu, rysunku i malarstwa.
W obecnej formie jest to półbaszta z wbudowanym budynkiem mieszkalnym
o konstrukcji szkieletowej. Wejście do wieży zdobi barokowy portal z wyrytą
datą 1679, pochodzący z nieistniejącej kamienicy, stojącej przy ulicy Grodzkiej. Pamiątkami po dawnej zabudowie są jeszcze trzy inne detale wmurowane obok wejścia.

ul. Grodzka 16
pn.- sb.: 10.00 - 18.00
nd.:
10.00 - 14.00
tylko z zewnątrz

Podążając dalej ulicą Grodzką, docieramy do serca Jeleniej Góry - dawnego rynku miejskiego. To tu od najdawniejszych czasów zbiegały się najważniejsze trakty komunikacyjne, kwitł handel, życie kulturalne i towarzyskie miasta. Dzisiejszy
Plac Ratuszowy pełni funkcje reprezentacyjne, gości imprezy kulturalne, a w podcieniach kamienic można znaleźć wytchnienie przy filiżance kawy czy herbaty, posilić się w jednym
z licznych lokali gastronomicznych oraz skorzystać z oferty punktów handlowych.

4

PLAC RATUSZOWY

W centralnym punkcie rynku wznosi się gmach ratusza, a cały plac otoczony jest
barokowymi kamieniczkami z podcieniami, będącymi świadectwem pierwotnej,
handlowej funkcji tego miejsca. Kamieniczki przy rynku zamieszkiwali najbogatsi
mieszczanie - kupcy, rzemieślnicy i kramarze - o czym świadczyły bogate niegdyś
zdobienia elewacji budynków, usunięte w czasie rekonstrukcji fasad w latach 60.
XX wieku. Podcienia zajmowały kramy sukienników, kuśnierzy, ławy chlebowe, jatki.
ratusz miejski i „siedem domów”.
Obecny gmach ratusza pochodzi z XVIII wieku. Chcąc poznać wcześniejsze dzieje siedziby władz miejskich, należałoby zejść do piwnic, gdzie zachowały się gotyckie i renesansowe pozostałości poprzedniczek tejże budowli. Powstanie pierwszej z nich datuje się na
II połowę XIV wieku, jednak murowana siedziba władz stanęła na dzisiejszym Placu Ratuszowym dopiero na początku XVI wieku. Kolejne pożary, dotykające miasto spowodowały, że pomimo remontów, nie przetrwała próby czasu. Budowa obecnego ratusza miała
miejsce w latach 1744-1749 i nadała mu klasycystyczny wygląd.

www.jeleniagora.pl
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Na początku XX wieku na potrzeby władz miejskich wykupiono i przyłączono
do ratusza sąsiednie kamienice (tzw. „Siedem domów”). Pewną niedogodnością, uniemożliwiającą połączenie głównego gmachu z kamienicami była linia
tramwajowa przebiegająca między ratuszem a kamienicami. Poradzono sobie
z tym problemem, budując kryty ganek na wysokości pierwszego piętra.
W takim poszerzonym kształcie ratusz przetrwał do dziś. Dwupiętrowy gmach
wieńczy wieża z baniastym hełmem, zegarem oraz galeryjką, z której niegdyś
trębacz wygrywał hejnał miejski. Do wnętrza prowadzą dwa wejścia. Nad południowym znajduje się inskrypcja łacińska mówiącą o tym, że „Miasto wybudował Bolesław Krzywousty w 1108 roku”. Zwiedzając wnętrze ratusza warto zwrócić uwagę na rzeźby autorstwa Ernsta Rülkego (nauczyciela słynnej, cieplickiej szkoły snycerskiej) zdobiące balustradę schodów oraz płaskorzeźbę w Sali
Obrad. Godną uwagi jest jeszcze jedna pamiątka dawnych czasów - odkryta
w czasie niedawnego remontu, średniowieczna studnia.
Na przestrzeni wieków ratusz pełnił rozmaite funkcje - przede wszystkim był
siedzibą włodarzy oraz miejscem obrad rady miejskiej, ale gościły tam również
inne ważne dla miasta instytucje - sąd, archiwum i skarbiec. Dziś w ratuszu mieści się Urząd i Rada Miasta oraz Urząd Stanu Cywilnego.

Jeleniogórskie tramwaje.
W latach 1897-1969 na terenie Jeleniej
Góry funkcjonowała komunikacja tramwajowa. Dziś pozostały po niej nieliczne
ślady - fragment torowiska oraz tabliczka
wmurowana w ścianę ratusza pod galeryjką łączącą ratusz z „Siedmioma domami” w setną rocznicę uruchomienia
pierwszej linii tramwajowej, zachowane
na niektórych kamieniczkach rozety służące jako zaczepy trakcji, a także wagoniki tramwajowe, z których jeden stoi przy
północnym wejściu do ratusza i pełni
funkcję kiosku z pamiątkami (dwa pozostałe stoją przed zajezdnią MZK, przy ulicy Wolności oraz w Podgórzynie na pętli
autobusowej).
fontanna z neptunem.
Tuż przy gmachu ratusza znajduje się
fontanna z rzeźbą Neptuna - króla mórz,
co w leżącej u stóp kilku pasm górskich
miejscowości może budzić uzasadnione
zdziwienie oglądających. Rzeźba ma
upamiętniać dawne, dobre stosunki
handlowe miejskich kupców z zamorskimi krajami. Fontanna stanęła w miejscu dawnej studni miejskiej w XIX wieku.

Plac ratuszowy
ogólnodostępny
ratusz
Plac Ratuszowy 58
0048 75 75 46 101

@

www.jeleniagora.pl
w godzinach urzędowania
tylko parter
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Plac Ratuszowy opuszczamy ulicą Marii Konopnickiej, aby po
kilku krokach skręcić w ulicę Boczną i dojść do najstarszej, jeleniogórskiej świątyni - Bazylika Świętych Erazma i Pankracego.

5

BAZYLIKA MNIEJSZA ŚWIĘTYCH ERAZMA I PANKRACEGO

Świątynia poświęcona patronom Jeleniej Góry powstała już w XIV wieku, jednak
obecny kształt otrzymała w następnym stuleciu. Kościół wzniesiono z kamienia
w formie trzynawowej bazyliki zwieńczonej wieżą. Do dziś podziwiać można liczne gotyckie detale kamieniarskie, najlepiej zachowane w portalach i obramieniach okiennych. Szczególnie bogaty i ciekawy jest portal południowy. W mury
kościoła wbudowano dwie kaplice grobowe (z XVII i XVIII wieku), a także umieszczono na nich ponad 20 epitafiów i płyt nagrobnych z XVI - XVIII wieku.
Główne wejście do świątyni znajduje się po stronie zachodniej, w przyziemiu
wieży. Wnętrze również zachowało gotycką formę, ale wyposażenie pochodzi
z czasów renesansu i baroku. Dominującym elementem jest niezwykle bogaty
i monumentalny osiemnastowieczny ołtarz.
Ponadto niezwykle cenne są pochodzące z tego samego okresu organy,
wykonane w warsztacie włoskiego organomistrza Adama Caspariniego. Nieco wcześniejszymi elementami wyposażenia są pochodzące z XVI wieku ambona i intarsjowane (zdobione różnymi
gatunkami drewna) stalle.
Na terenie przyległym do kościoła stoją jeszcze dwie osiemnastowieczne figury - w pobliżu głównego wejścia kolumna Maryjna, a po północnej stronie rzeźba Św. Jana Nepomucena. Stała ona niegdyś na jednym z mostów na Młynówce, jednak po zniszczeniu i zrekonstruowaniu w XIX wieku
została przeniesiona w obecne miejsce.
Plac Kościelny 1-2
0048 75 75 22 160

@

www.bazylika.jgora.pl
po uzgodnieniu
dostępny

O

Do ulicy Marii Konopnickiej możemy wrócić ulicą Boczną lub wąskim, niskim przejściem pod budynkiem parafialnym. Jeśli
wybierzemy drugą opcję wyjdziemy dokładnie na wprost Bramy Wojanowskiej
i Kaplicy Świętej Anny.

6

BRAMA WOJANOWSKA

Do 1775 roku stała tu okazała brama
wzmocniona basztą, umożliwiająca wjazd
do miasta od strony Wojanowa (stąd nazwa). Po rozebraniu szybko zastąpiona
została nową, aczkolwiek dużo skromniejszą barokową bramą z furtą. Spełniała ona
funkcje porządkowo - rogatkowe. Z czasem
budowla zatraciła swój charakter. Pod koniec XIX wieku została rozebrana i przeniesiona na teren ówczesnych koszar wojskowych przy dzisiejszej ulicy Obrońców Pokoju. Zachowała się w dobrym stanie i w roku
1998 po gruntownym remoncie wróciła na
swoje dawne miejsce.
Ozdobę bramy stanowią rokokowe kartusze z herbami Jeleniej Góry, Śląska i Prus
oraz okolicznościową inskrypcją.

ogólnodostępna
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7

KAPLICA ŚWIĘTEJ ANNY

Pierwotną basteję zbudowano tu
w XV wieku jako jeden z elementów obronnych Bramy Wojanowskiej. W 1514 roku została ona gruntownie przebudowana, po czym zaczęła pełnić podwójną funkcję - bastei i kaplicy.

Niestety budowla nie przetrwała wojny trzydziestoletniej - w 1634 roku spłonęła w wielkim pożarze miasta. Niespełna sto lat później (1709-1715) została odbudowana według projektu architekta Kaspra Jentscha.
Z tego okresu pochodzi skromne wyposażenie kaplicy, m. in. barokowe malowidło w ołtarzu, na którym przedstawiono
patronkę świątyni Świętą Annę z Maryją i dzieciątkiem Jezus, którym towarzyszą
Święci Joachim i Józef. O pierwotnym przeznaczeniu budowli do dziś świadczą otwory strzelnicze (tzw. strzelnice kluczowe) widoczne w murach kaplicy. Na wschodniej
ścianie można również zobaczyć tablicę
upamiętniająca jubileusz 840 - lecia miasta,
a poniżej uszkodzony krzyż pojednania.
ul. Marii Konopnickiej 22
0048 75 75 22 160

@

www.bazylika.jgora.pl
codziennie 9.00 - 17.00
tylko z zewnątrz

Przekraczając Bramę Wojanowską i idąc
dalej ulicą 1 Maja, podziwiać możemy
kamienice, których bardzo ciekawe i bogate fasady pochodzą z XIX i XX wieku.
Na niektórych kamienicach zachowały się wspominane wcześniej (czyt. „Jeleniogórskie tramwaje”) przyczepy trakcji
w postaci rozet. Po kilku minutach marszu dochodzimy do kościoła pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła,
obecnie cerkwi prawosławnej.

8

CERKIEW PRAWOSŁAWNA
PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA

ul. 1 Maja 40

Świątynia służąca dziś wiernym
wyznania prawosławnego stanęła w 1738 roku na miejscu wcześniejszego, średniowiecznego kowww.jeleniagora.cerkiew.pl
ścioła, który spłonął w czasie wojpo uzgodnieniu telefonicznym
ny trzydziestoletniej. Kościół służył
lub w siedzibie parafii
katolikom do roku 1925, po czym
został zamknięty, a jego wyposadostępny
żenie usunięto. Po wojnie świątynia została przekazana Polskiemu
Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu, który wyposażył ją wedle swojego obrządku i poświęcił jako cerkiew pod wezwaniem Św. Św. Apostołów Piotra
i Pawła. Kościół wzniesiony został w stylu barokowym i zwieńczony ośmioboczną
wieżą po stronie zachodniej. Jedyną ozdobą skromnej fasady, a zarazem pamiątką po dawnym wezwaniu świątyni jest portal ozdobiony wizerunkiem Matki Boskiej Wniebowziętej, adorowanej przez anioły. Znajdujące się w świątyni
ikony oraz ikonostas pochodzą z początku XX wieku, a przywiezione zostały tutaj ze zniszczonych w czasie II wojny światowej cerkwi z Lubelszczyzny. Całości dopełniają współczesne freski w stylu bizantyjskim, autorstwa Jerzego Nowosielskiego i Adama Stalony - Dobrzańskiego.
0048 75 76 78 822

@

W północną ścianę kościoła wmurowano dwa krzyże pojednania
(potocznie zwane krzyżami pokutnymi) z wyrytymi narzędziami
zbrodni - kuszą i mieczem. Są one świadectwem funkcjonowania
średniowiecznego wymiaru sprawiedliwości - zbrodniarzom wyznaczano pokutę i zobowiązywano do zadośćuczynienia rodzinie
ofiary, a elementem wieńczącym proces odkupienia winy i pojednania było wystawienie takiego krzyża.
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Przy końcu ulicy 1 Maja dochodzimy do kolejnego punktu
godnego uwagi - Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, otoczonego parkiem, z zespołem niezwykle bogatych
kaplic grobowych.

KOŚCIÓŁ ŁASKI PW. PODWYŻSZENIA
KRZYŻA ŚWIĘTEGO

9

Świątynia powstała jako dowód łaski katolickiego cesarza Austrii dla śląskich ewangelików. Na mocy układu zawartego w Altranstädt po wojnie religijnej otrzymali oni prawo budowy sześciu
kościołów na terenie Śląska będącego
wówczas pod panowaniem austriackim.
Projekt świątyni sporządził architekt Martin
Frantz z Tallina. Prace budowlane trwały dziewięć lat (1709-1718), a nowopowstały kościół do złudzenia przypominał
swój pierwowzór - kościół św. Katarzyny
w Sztokholmie (dzieło tego samego projektanta). Budowla wzniesiona została na
planie krzyża i zwieńczona kopułą.
ul. 1 Maja 45
0048 75 64 23 282
0048 605 938 513

@

www. kosciolgarnizonowy.pl
IV - X
pn. - czw. 10.00 - 16.00
pt. 12.00 - 16.00
sb. 10.00 - 16.00
XI - III po uzgodnieniu
4 zł
dostępny

Wnętrze wyposażone zostało w trzy
kondygnacje empor, które pomieścić
mogły ponad 2 tysiące wiernych. Balustrady ozdobiono cytatami i malowidłami przedstawiającymi sceny ze
Starego i Nowego Testamentu.
Ołtarz wraz ze znajdującym
się nad nim prospektem
organowym tworzą rozbudowaną, przepięknie
zdobioną formę architektoniczną.

Sam wysokiej klasy instrument
ufundowany przez bogatego
mieszczanina Christiana Menzela
do dziś zachwyca swoim brzmieniem. Również wykuta z piaskowca ambona i marmurowa
chrzcielnica nie ustępują kunsztem wykonania pozostałym elementom wyposażenia.

Park wokół kościoła to teren dawnego
cmentarza. Z czasów jego funkcjonowania
zachował się zespół osiemnastowiecznych
kaplic grobowych, w których chowano bogatych mieszczan i ich rodziny. Na terenie
należącym do świątyni stoją też współczesne pomniki oraz wyznaczony jest punkt
stanowiący geograficzny środek miasta.
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Po zwiedzeniu Kościoła Garnizonowego wracamy na ulicę 1 Maja i kierujemy się
w lewo, mijając niezwykle okazałą siedzibę Jeleniogórskiego Centrum Kultury,
dawny hotel „Pod Brązowym Jeleniem”. Przekraczamy skrzyżowanie z ulicą Wojska Polskiego i skręcamy w prawo, w ulicę Jana Kochanowskiego,
aby po kilku minutach spaceru dotrzeć do budynku mieszczącego obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1.

10

BUDYNEK PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO
Gmach powstał w latach 1908-1914
z przeznaczeniem na Średnią Szkołę Realną (Oberrealschule). Szkoła funkcjonowała do końca II wojny światowej, kiedy zaadaptowano budynek na potrzeby ambulatorium polowego.
Po wojnie gmach zagospodarowano zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem,
umieszczono w nim placówkę oświatową
- Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum. Tym samym była to jedna
z dwóch pierwszych polskich szkół działających na terenie Jeleniej Góry. Obecnie w budynku działają dwie szkoły - gimnazjum i liceum - tworzące Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1.
ul. Jana
Kochanowskiego 18
ogólnodostępny
tylko z zewnątrz

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego ukończył, między innymi polski aktor, scenarzysta i reżyser Stanisław Bareja. Znany przede wszystkim
jako twórca filmów i seriali komediowych
(„Miś”, „Alternatywy 4”, „Zmiennicy”).

Aby dotrzeć do kolejnego ciekawego obiektu Traktu Śródmiejskiego musimy wrócić do ulicy Wojska Polskiego i skierować się w lewo. Dochodząc do skrzyżowania z ulicą
Sudecką widzimy cel naszej wędrówki - okazały, secesyjny
gmach Teatru im. C. K. Norwida.

11 TEATR IM. C. K. NORWIDA
Na przełomie XIX i XX wieku Jelenia Góra była bogatym, rozwijającym się
ośrodkiem przemysłowym, którego mieszkańcy prowadzili bardzo ożywione życie towarzyskie i kulturalne. W mieście gościły liczne grupy teatralne,
których spektakle cieszyły się ogromną popularnością, brakowało jednak
odpowiedniego budynku, gdzie mogłyby odbywać się regularne przedstawienia. W tym czasie pojawiła się inicjatywa budowy teatru miejskiego.
Dzięki wsparciu finansowemu włodarzy miejskich oraz hojności mieszkańców w roku 1903 rozpoczęły się prace budowlane, którymi kierował sam
projektant Alfred Daehmel, a już w 1904 odbyło się uroczyste otwarcie gmachu i pierwsze przedstawienie.
Budynek zaprojektowany był w stylu secesyjnym z zachowaniem cech typowych
dla XIX-wiecznych gmachów teatralnych. Posiadał sale restauracyjne, wystawowe, spotkań towarzyskich oraz widowiskową, piwiarnię, garderobę, pomieszczenia gospodarcze. Scena wyposażona była we wszystkie niezbędne urządzenia sceniczne, a widownia mogła
pomieścić ponad 700 osób. Cały budynek posiadał oświetlenie (gazowe
i elektryczne), ogrzewanie oraz wentylację. Jak na tamte czasy była to budowla niezwykle okazała i nowoczesna. Odbywały się w nim nie tylko przedstawienia teatralne, ale również koncerty, uroczyste gale, odczyty naukowe, imprezy okolicznościowe z okazji świąt państwowych i religijnych, gościły liczne grupy teatralne,
operowe i operetkowe z innych miast,
a przede wszystkim był miejscem spotkań lokalnych artystów - amatorów.
Zawierucha wojenna oszczędziła miasto i teatr. W czasie II wojny światowej organizowano w nim wiece partyjne i imprezy propagandowe. Zgromadzono także kostiumy Opery Berlińskiej, co zaraz po wojnie wykorzystał polski zespół aktorski pod przewodnictwem Stefanii Domańskiej,
wystawiając już w sierpniu 1945 roku
„Zemstę” Aleksandra Fredry.

Aleja Wojska Polskiego 38
0048 75 64 28 110

@

www.teatrnorwida.pl
po uzgodnieniu
tylko z zewnątrz

www.jeleniagora.pl
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Spod gmachu teatru udajemy się ulicą Sudecką w stronę centrum. Ostatnim punktem leżącym na naszej trasie jest ulica
Bankowa, która na przełomie XIX i XX wieku była jednym z najpiękniejszych traktów
Jeleniej Góry. Otaczały ją okazałe budynki, z których część zachowała się do dnia
dzisiejszego.

12 BUDYNKI PRZY UL. BANKOWEJ
Ulica Bankowa powstała w połowie
XIX wieku w miejscu dawnych murów
miejskich i zasypanej fosy, miała charakter parku miejskiego z zadbanymi drzewami, pięknymi klombami i wytyczonymi wśród nich alejkami spacerowymi.
Nazywano ją Promenadą. Na przełomie
XIX-XX wieku stała się jedną z najbardziej
reprezentacyjnych ulic miasta, przy której swoje siedziby miały wystawne lokale gastronomiczne, ekskluzywne hotele,
sklepy i banki.
Po południowej stronie ulicy Bankowej
znajdują się między innymi:
• powstały pod koniec XIX wieku budynek, który zakupił i przebudował na potrzeby swojej siedziby „Bank Rzeszy”. Po
wojnie znajdował się tu Narodowy Bank
Polski, a później Bank Zachodni. Obecnie znajduje się tu prywatna placówka
opieki medycznej (ul. Bankowa 5/7),
• budynek hotelu, który kilkakrotnie
zmieniał właścicieli i nazwy, by w latach
20-tych zmienić również przeznaczenie. Został przejęty przez władze miasta, które umieściły tutaj między innymi Urząd Opieki Społecznej i siedzibę policji kryminalnej z aresztem śledczym. Po wojnie pełnił podobne funkcje - był siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. W latach
50. utworzono w nim przychodnię lekarską (ul. Bankowa 1).

Równie ciekawą historię mają zabudowania północnej strony ulicy:
• bodaj najbardziej znany gmach na Promenadzie - dawna „Kawiarnia Wiedeńska” („Wiener Cafe”) oraz tzw. „Dom koncertowy” („Konzerthaus”), w którym
do czasu powstania gmachu teatru miejskiego odbywały się przedstawienia
i koncerty. Również w czasach powojennych mieściły się w nim instytucje kulturalne - dziś siedzibę ma Jeleniogórskie Centrum Kultury (ul. Bankowa 28/30),
• wzniesiony na początku XIX wieku, przy wylocie dzisiejszej ulicy Szkolnej, budynek Śląskiego Towarzystwa Bankowego, a obecnie siedziba Sądu Rejonowego (ul. Bankowa 18),
• znajdująca się po drugiej stronie ulicy Szkolnej nieco późniejsza kamienica,
mieszcząca dawniej restaurację o nazwie „Narożnik Murzyna” („Mohrenecke”),
której symbolem była figurka murzyńskiego wojownika umieszczona na fasadzie budynku (ul. Bankowa 12).
Warto przyjrzeć się również pozostałym kamienicom stojącym przy ulicy
Bankowej. Tworzą one ciekawy zespół architektoniczny, któremu nie sposób
odmówić uroku.

ogólnodostępne

www.jeleniagora.pl
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Inne cIekawe obIekty Przy maŁym
JelenIogórskIm trakcIe śródmIeJskIm
MUZEUM KARKONOSKIE
Muzeum gromadzi eksponaty związane z historią, etnografią, rzemiosłem oraz sztuką regionu.
Na szczególną uwagę zasługują: wystawa multimedialna pn. "Z historii Jeleniej Góry i regionu", największa w Polsce kolekcja szkła artystycznego, pokaźne zbiory XVIII i XIX-wiecznego malarstwa na szkle, kolekcja wyrobów z cyny, a także ekspozycja etnograficzna – drewniana chata
o konstrukcji przysłupowej, wyposażona w tradycyjne sprzęty używane w XVIII i XIX wieku.
www.muzeumkarkonoskie.pl
PARK MIEJSKI
NA WZGÓRZU KOŚCIUSZKI
Park miejski na Wzgórzu Kościuszki powstał
w XVIII wieku, jednak historia tego miejsca jest
znacznie dłuższa. Poznać ją można dzięki wytyczonej na terenie parku Ścieżce Przyrodniczo
- Historycznej. Najciekawszym przystankiem
ścieżki jest „Przekrój geologiczny przez Sudety
Zachodnie”. Stworzony z fragmentów skał występujących na przedstawionych obszarach.
www.jeleniagora.pl
JELENIOGÓRSKIE CENTRUM
INFORMACJI I EDUKACJI REGIONALNEJ
„KSIĄŻNICA KARKONOSKA”
„Książnica Karkonoska” łączy w sobie funkcje
nowoczesnej biblioteki oraz centrum kultury.
Swoją działalnością obejmuje szeroką grupę
odbiorców. Odbywają się tu spotkania autorskie, wystawy, projekcje filmów, warsztaty.
www.biblioteka.jelenia-gora.pl
FILHARMONIA DOLNOŚLĄSKA
W JELENIEJ GÓRZE
Sale koncertowe Filharmonii Dolnośląskiej goszczą wielu sławnych artystów, a jeleniogórscy
symfonicy koncertują na scenach w Polsce i zagranicą, biorąc udział w międzynarodowych festiwalach, towarzysząc znanym postaciom muzycznego świata, a także wspierając młode talenty. Ważną częścią działalności Filharmonii są koncerty dla własnej publiczności, projekty o charakterze regionalnym oraz działalność edukacyjna.
www.filharmonia.jgora.pl

m

DUŻY JELENIOGÓRSKI
TRAKT ŚRÓDMIEJSKI
W granicach Jeleniej Góry leżą także dzielnice, które niegdyś stanowiły odrębne
miejscowości i do dziś zachowały swój unikatowy charakter i urok.
Cieplice - znane od XIII wieku dzięki ciepłym, leczniczym źródłom, którym
zawdzięczają swą nazwę. A za sprawą dawnych gospodarzy tych ziem, śląskiego
rodu Schaffgotschów, na przełomie XVIII i XIX wieku sławne daleko poza granicami
Śląska i przyciągające rzesze kuracjuszy, w tym wiele znamienitych osobistości.
Dziś wody termalne osiągające temperaturę około 90 stopni Celsjusza nadal
wykorzystuje się w kuracjach.
Sobieszów z malowniczymi ruinami zamku Chojnik, gdzie można na chwilę
przenieść się w zamierzchłe czasy wieków średnich.
A także uroczy, leżący nieco na uboczu, Jagniątków. Powstały w połowie XVII
wieku za sprawą czeskich protestantów, uchodzących przed prześladowaniami
religijnymi, jako niewielka osada pasterzy, rolników i chałupniczych tkaczy. Jego
spokój i malownicze położenie z czasem zaczęły przyciągać letników i turystów,
a wśród nich znamienitą postać - niemieckiego pisarza, noblistę - Gerharta
Hauptmanna, który związał się z tym miejscem na stałe.

www.jeleniagora.pl
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Proponowanym punktem wyjścia na Duży
Trakt Śródmiejski jest centrum Cieplic.
Obiektem, od którego warto zacząć zwiedzanie uzdrowiska jest, znajdujący się
w bezpośrednim sąsiedztwie Placu
Piastowskiego (głównej promenady), kościół ewangelicki.

1 KOŚCIÓŁ EWANGELICKO - AUGSBURSKI ZBAWICIELA
Kościół powstał w latach 1774-1777. Jest
jedną z najcenniejszych budowli protestanckich doby baroku na Śląsku.
Wnętrze jest proste, salowe, a jego piękno i bogactwo stanowi rokokowe wyposażenie. Dominującym elementem jest
mocno rozbudowany architektonicznie
ołtarz. Drewnianą konstrukcję ozdobiono złoceniami i rzeźbami, a w centrum
umieszczono obraz Chrystusa, nawiązujący do wezwania świątyni. Nad ołtarzem znajduje się równie okazały prospekt organowy, a na nim późniejszy, bo pochodzący z 1927 roku instrument - dzieło organomistrza Gustawa Heintze z Żar. Całości dopełnia bogato zdobiona ambona. Nawę świątyni obiegają dwukondygnacyjne empory. Całość pomalowana jest na biało, a wysokie okna doskonale doświetlają wnętrze, podkreślając jego piękno.

Plac Piastowski 18
0048 75 64 26 667
po uzgodnieniu
dostępny

Do lat 70. XX wieku wokół świątyni znajdowała się nekropolia, na której chowano wiernych wyznania ewangelickiego.
Cmentarz zlikwidowano, usuwając nagrobki i zagospodarowując teren, a jedyną pamiątką po tym miejscu jest stojąca przy kościele (od strony Placu Kombatanta) tzw. „Latarnia pamięci”.

Spod kościoła kierujemy
się w prawo, aby za chwilę ujrzeć najokazalszą budowlę Cieplic, siedzibę ich
dawnych właścicieli - Pałac rodu Schaffgotschów.

2

PAŁAC SCHAFFGOTSCHÓW

Ród Schaffgotschów, władający rozległymi dobrami w Karkonoszach i u ich podnóży, osiadł
w Cieplicach w 1675 roku, po tym, jak od uderzenia pioruna spłonęła ich dotychczasowa siedziba - zamek Chojnik. Zamieszkali w starym dworze, jednak i ten uległ niszczącej sile ognia. Nowa
siedziba rodu powstała w latach 1783 - 1788 według projektu Jana Jerzego Rudolpha z Opola.
Fasada budynku robi wrażenie swoimi rozmiarami, ma ponad 80 m długości i trzy kondygnacje.
Jej największą ozdobą są przede wszystkim
dwa półkoliście zakończone portyki z bogato zdobionymi kartuszami herbowymi,
w których osadzono herby właścicieli pałacu. We wnętrzu zachowało się bogate wczesnoklasycystyczne wyposażenie. Najokazalszym pomieszczeniem jest
sala balowa z bogatą sztukaterią zdobiącą ściany i sufit oraz podłogą z kilku gaPlac Piastowski 27
tunków drewna. Nie ustępują jej bogactwem również dwa salony, żółty i nie0048 75 75 51 048
bieski, których ściany obite są jedwabnymi tkaninami. Pozostałe wnętrza zowww.jelenia-gora. pwr.wroc.pl
stały przebudowane po II wojnie światowej. W pałacu mieści się obecnie filia
po uzgodnieniu
Politechniki Wrocławskiej.
z władzami uczelni

@

www.jeleniagora.pl
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Idąc dalej Placem Piastowskim po prawej stronie mijamy zabudowania uzdrowiska. Jest to Dom Zdrojowy z pijalnią wód oraz basenami kąpielowymi, wykorzystywanymi w kuracji. Ciekawostką jest fakt, iż w XVIII wieku istniała tu również sadzawka służąca do leczenia zwierząt zwana „Końskim Zdrojem”. Naprzeciwko widzimy wolnostojącą dzwonnicę, w przyziemiu której znajduje się brama prowadząca na teren kościoła Świętego Jana Chrzciciela i budynku klasztornego. Natomiast kierując się w prawo przed bramą, po lewej
stronie widzimy tzw. Długi Dom, w głębi znajdują się pozostałe budynki zespołu pocysterskiego, a na wprost figura św. Jana Nepomucena.

3

ZESPÓŁ KLASZTORNY ZAKONU CYSTERSÓW

Budynek klasztorny pochodzi z lat 1671-1684 i jest skromną, dwukondygnacyjną budowlą z krużgankiem. Obecnie zajmuje go zgromadzenie Ojców Pijarów,
którzy sprawują pieczę nad kościołem Św. Jana Chrzciciela.
Bardziej okazały jest tzw. Długi Dom wybudowany przez Cystersów w latach
1689-93, na bazie starszej, szesnastowiecznej budowli. Wzniesiony został w stylu wczesnego baroku i do dziś zachował jego cechy w elewacji frontowej. Powstał z myślą o przybywających „do wód” kuracjuszach - był pierwszym domem
zdrojowym w Cieplicach. Po kasacie zakonu w 1810 roku, kupili go Schaffgotschowie i umieścili tu swój księgozbiór, a także bogate kolekcje eksponatów
przyrodniczych, minerałów, militariów,
dzieł sztuki oraz pamiątek rodzinnych.
Po II wojnie światowej budynek przejęło Uzdrowisko Cieplice, umieszczając
w nim biura i przychodnię lekarską.
W obrębie zabudowań klasztornych
znajduje się także pawilon nad źródłem
„Marysieńka”, wybudowany w roku
1710, a przebudowany sto lat później,
kiedy zwieńczono go kopułą. Naprzeciwko Długiego Domu, przy moście na
rzece Kamiennej, warto zwrócić uwagę
na XVIII-wieczną figurę świętego Jana
Nepomucena, fundacji hrabiego Schaffgotscha.

ul. Cieplicka 9/11

4 KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA
Wzniesiony został w latach 1714-1717 według
projektu Kaspra Jentscha z Jeleniej Góry. Zbudowany jest na planie prostokąta bez wydzielonego prezbiterium
Wejście do kościoła zdobi skromny portal
zwieńczony okazałym kartuszem. Po obu stronach jednonawowego wnętrza ciągnie się rząd
kaplic, a nad nimi empory. Największe wrażenie
robi bogaty wystrój rzeźbiarski wnętrza. Najcenniejszym elementem wyposażenia jest ołtarz główny (dzieło jeleniogórskiego rzeźbiarza
Heinricha Wagnera) z obrazem autorstwa wybitnego śląskiego malarza Michała Willmanna.
Godna uwagi jest również ambona zdobiona
płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny z życia patrona kościoła. W krypcie pod kościołem
wieczny spoczynek znaleźli ciepliccy przedstawiciele rodu Schaffgotschów.

ul. Cieplicka 9
0048 75 64 28 810

@

www.cieplice.pijarzy.pl
pn. - pt. 9.00 - 12.00
dostępny

Na dziedzińcu kościoła (dawnym cmentarzu)
stoi kolumna Trójcy Świętej i figura świętego
Floriana, a na okalającym murze umieszczono
płyty nagrobne i epitafijne przedstawicieli linii Schaffgotschów władającej Radomierzem,
pochodzące z końca XVI i początku XVII wieku, przeniesione tutaj z tamtejszego kościoła.
Dziedziniec zamyka czworoboczna dzwonnica kościelna powstała na początku XVIII wieku.
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W pobliżu kościoła znajduje się ogólnodostępne, zwieńczone rzeźbą źródło, z którego można zaczerpnąć leczniczej wody, a na ustawionych obok tablicach przeczytać informację o składzie chemicznym i zastosowaniu cieplickich
zdrojów. Wracając w stronę oglądanego wcześniej Pałacu
Schaffgotschów, mijamy Sanatorium Uzdrowiskowe „Marysieńka”. Na ścianie budynku umieszczono tablicę upamiętniającą powstanie pierwszego przewodnika górskiego w języku polskim „Warmbrunn i okolice jego...”. Jego autorką była Rozalia Saulson przebywająca w Cieplicach, w roku 1849. Z Placu
Piastowskiego udajemy się na dalszy spacer - do Parku Zdrojowego.

5

ZABYTKOWY PARK ZDROJOWY
Główna aleja parkowa powstała już
w 1796 roku, jednak całość założenia
pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to Schaffgotschowie przebudowali swój przypałacowy ogród francuski na park w stylu angielskim i postanowili udostępnić jego część mieszkańcom i kuracjuszom. Aby uatrakcyjnić przybywającym pobyt w zdroju, powstały w parku miejsca, w których kuracjusze mogli spędzić czas wolny od zabiegów leczniczych.

Przy głównej alei parkowej znajduje się pawilon „Edward”. Budynek powstał w 1820 r. jako cukiernia („waflarnia”), a następnie był kilkakrotnie rozbudowywany. Dobudowano między innymi salę taneczną, pokój bilardowy, salę
koncertową, werandę i pokoje gościnne, aż stał się głównym domem zdrojowym. Kwitło w nim życie towarzyskie
i kulturalne cieplickiego uzdrowiska.

Idąc dalej po lewej stronie
miniemy drewnianą muszlę koncertową. Na przełomie
XIX i XX wieku odbywały się
tu regularne koncerty, umilające kuracjuszom spacery
po parku.

6

ZDROJOWY TEATR ANIMACJI

Jeszcze przed wzniesieniem budynku
teatru w Cieplicach wystawiano liczne przedstawienia, jednak ta forma rozrywki rozkwitła, kiedy w roku 1836 stanął zaprojektowany
przez Alberta Tolberga gmach teatru.
Pomimo niewielkich rozmiarów i kameralnego wnętrza teatr działał z ogromnym rozmachem. Na scenie oprócz zawodowych artystów zobaczyć można było
również utalentowanych kuracjuszy oraz

Park Zdrojowy 1
0048 75 75 57 690

@

www.teatr.jgora.pl
po uzgodnieniu
dostępny

członków rodu Schaffgotschów. Z czasem, dla wygody gości, połączono go ze
stojącą obok, powstałą nieco wcześniej „Galerią”. Wybudowana w 1800 roku budowla stylowo nawiązywała do antycznych willi, a wewnątrz mieściła salę koncertową, czytelnię, salon gier towarzyskich, palarnię cygar oraz restaurację.
Dziś w XIX-wiecznym budynku teatru swoją siedzibę ma Zdrojowy Teatr Animacji, który oprócz swojej podstawowej działalności organizuje również życie kulturalne w cieplickim uzdrowisku.
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Poruszając się główną aleją parkową, mijając Teatr i Galerię powoli opuszczamy
Park Zdrojowy i dochodzimy do ulicy Cervi.
Aby dotrzeć do kolejnego punktu naszej
wędrówki, musimy skręcić w lewo, przekroczyć most na rzece Wrzosówce i przed
widocznym już stawem skręcić w prawo,
w alejkę parkową. Stąd zaczniemy zwiedzanie Parku Norweskiego.

7

PARK NORWESKI
Od połowy XIX wieku w Cieplicach istniała dobrze prosperująca fabryka maszyn papierniczych założona i prowadzona przez rodzinę Füllnerów. Na początku XX wieku jej ówczesny właściciel
Eugen Füllner poczynił szereg inwestycji
na rzecz uzdrowiska. Jedną z nich było
założenie malowniczego parku zwanego norweskim.

Swoją nazwę zawdzięcza on powstałej w 1909 roku drewnianej budowli, której wykończenia nasuwają słuszne skojarzenia z łodziami Wikingów.
Eugen Füllner odbył podróż do Norwegii i zauroczony tamtejszym budownictwem ludowym postanowił wznieść w Cieplicach pawilon w tzw.
„stylu smoczym”, dziś zwany Pawilonem Norweskim. Pierwowzorem była znajdująca się nieopodal Oslo restauracja „Frognerseteren”. Do lat 50. XX wieku
w pawilonie funkcjonowała restauracja.
Park Norweski zajmuje powierzchnię ok. 17 ha, na których rośnie kilkadziesiąt gatunków drzew i krzewów. Nieopodal Pawilonu Norweskiego znajduje się staw, po którym niegdyś można było popływać kajakiem lub rowerem
wodnym. Dziś zamieszkuje go ptactwo wodne. Spacerując alejami parkowymi warto przekroczyć mostek nad rzeką Wrzosówką, żeby zobaczyć kamienny obelisk upamiętniający spotkanie w tym miejscu poetów polskich Wincentego Pola i Kornela Ujejskiego z czeskim przyrodnikiem, profesorem Janem
Ewangelistą Purkyne. Spacer można zakończyć na tamie przeciwpowodziowej, z której roztacza się piękny widok na Karkonosze.

W Parku Norweskim kończymy zwiedzanie
Cieplic. Aby dotrzeć do następnego punktu Dużego Traktu Śródmiejskiego musimy
przejechać do Sobieszowa, a stamtąd szlakiem turystycznym dojść do malowniczych
ruin Zamku Chojnik.

8

ZAMEK CHOJNIK

Wznosząca się nad Sobieszowem góra
Chojnik z natury jest doskonałym punktem lokalizacji budowli obronnej. Dlatego
w źródłach historycznych można znaleźć
wzmianki o istniejącym na szczycie grodzie plemienia Bobrzan oraz dworze myśliwskim wzniesionym przez księcia Bolesława Rogatkę. Powstanie murowanego zamku datuje się na około 1355 rok, kiedy to panujący książę świdnicko - jaworski Bolko II,
umacniał swoje ziemie licznymi warowniami. Budowla powstała z kamienia i składała się z wieży, budynku mieszkalnego i niewielkiego dziedzińca. Po śmierci księcia
wdowa po nim, księżna Agnieszka, oddała
zamek we władanie rycerzowi Gotsche Schoffowi, protoplaście rodu Schaffgotschów (którzy władali zamkiem z małymi przerwami do roku 1945). Nowy właściciel rozbudował zamek o kaplicę. W czasie wojen husyckich w XV wieku zamek
skutecznie opierał się atakom husytów, jednak równocześnie cieszył się złą sławą,
gdyż jego właściciele trudnili się grabieżą okolicznej ludności i kupców przejeżdżających pobliskim szlakiem handlowym.
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Zamek rozbudowywano jeszcze kilkakrotnie w XV, XVI i XVII wieku. Powstał rozległy zamek dolny z zabudowaniami gospodarczymi (kuchnią, pomieszczeniami
załogi, piwnicą), wykuto cysterny, w których gromadzono zapasy wody na potrzeby mieszkańców oraz dostosowano zamek do rozwijającej się techniki wojennej. Niezdobyta warownia nie była jednak w stanie oprzeć się siłom przyrody - 31
sierpnia 1675 roku spłonęła od uderzenia pioruna. Właściciele nie podjęli się odbudowy i stopniowo zamek zamieniał się w malowniczą ruinę, której urok zaczął
przyciągać turystów. Z myślą o nich w 1822 roku, w bastei zamku dolnego utworzono działające do dziś schronisko.
Najznamienitszym gościem tego schroniska był ksiądz Karol Wojtyła (późniejszy
papież Jan Paweł II), który na początku września 1956 roku, wraz z grupą studentów przemierzał na rowerze Kotlinę Jeleniogórską. Na pamiątkę tych wydarzeń
w 2007 roku wyznaczono i uroczyście otwarto Szlak Papieski oraz wmurowano
okolicznościowe tablice, w tzw. „pallatium” zamku górnego.
Jelenia Góra - Sobieszów
– Chojnik
0048 75 75 56 394
0048 75 75 53 535 - schronisko

@

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

Zwiedzając zamek możemy zobaczyć pozostałości budowli z poszczególnych okresów rozbudowy, wejść na wieżę, aby podziwiać
piękną panoramę okolicy oraz usłyszeć legendę o pięknej lecz okrutnej
księżniczce Kunegundzie.

www.jeleniagora.pl

W Sobieszowie oprócz Zamku Chojnik warto również zobaczyć: dwa zabytkowe kościoły - pod wezwaniem Świętego Marcina
oraz poewangelicki Najświętszego Serca
Pana Jezusa, Pałac Schaffgotschów (obecnie użytkowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych). Z Sobieszowa przejeżdżamy do ostatniego już punktu naszej
wędrówki - Domu Gerharta Hauptmana
w Jagniątkowie.

9

www.jeleniagora.pl

MUZEUM MIEJSKIE DOM GERHARTA
HAUPTMANNA W JAGNIĄTKOWIE

Niemiecki pisarz, noblista Gerhart Hauptmann urodził się w Szczawnie - Zdroju,
jednak ulegając niezaprzeczalnemu urokowi Jagniątkowa, postanowił tu wybudować swój dom. Willa, nazwana przez
samego artystę „Łąkowym Kamieniem”
(„Wiesenstein”), powstała w 1901 roku
według projektu berlińskiego architekta
Hansa Griesebacha. Secesyjna bryła budowli z dwiema wieżyczkami doskonale
wpisała się w górski krajobraz, a malownicze, parkowe otoczenie stworzyło idealne
warunki do pracy twórczej właściciela.
We wnętrzu obszernego domu znalazło
się miejsce na gabinety do pracy, bibliotekę, archiwum oraz liczne zbiory antycznych i współczesnych dzieł sztuki oraz
osobistych pamiątek. W 1922 roku, z okazji 60. urodzin Hauptmanna, powstało malowidło, które ozdobiło hol willi. Jego autorem był malarz Johannes Maximilian Avenarius, który na ścianach i sklepieniu stworzył swoją wizję raju. Pełne symboliki dzieło do dziś budzi zachwyt zwiedzających. Po śmierci Gerharta
Hauptmannna w 1946 roku, wdowa po nim opuściła dom, zabierając większość
cennego wyposażenia.
Od 2001 roku w „Łąkowym Kamieniu” działa muzeum gromadzące pamiątki życia
i twórczości pisarza oraz prowadzące szeroko zakrojoną działalność naukowo - oświatową. Organizowane są koncerty, wieczory
literackie, wystawy czasowe oraz inne imprezy kulturalne adresowane zarówno do
dorosłych, jak i młodszych zwiedzających.
Po obejrzeniu ekspozycji muzealnej można jeszcze przez chwilę cieszyć się atmosferą willi przy filiżance kawy w kawiarni znajdującej się w przyziemiu budynku.

ul. Michałowicka 32
0048 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 6 zł
ulgowy 3 zł
tylko z zewnątrz
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Inne cIekawe obIekty Przy dużym
JelenIogórskIm trakcIe śródmIeJskIm
MUZEUM PRZYRODNICZE
W CIEPLICACH
Duża część prezentowanych eksponatów pochodzi z kolekcji rodu Schaffgotschów, zapoczątkowanej przez
hrabiego Hansa Schaffgotscha w XVIII
wieku. W ramach wystawy stałej podziwiać można ekspozycję ornitologiczną - Ptaki Świata. W gablotach prezentowane są poszczególne gatunki,
od tych spotykanych na codzień, po
najbardziej egzotyczne. W dalszej części znajdują się przepiękne zbiory motyli. Muzeum Przyrodnicze pod koniec
2013 roku znajdzie nową siedzibę w
budynku poklasztornym przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela.
www.muzeum-cieplice.pl
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARCINA
Według źródeł historycznych pierwotny kościół istniał w tym miejscu już w XIV wieku. W późniejszych czasach był przebudowywany, aby w XVIII wieku otrzymać zachowaną do dziś barokową formę.
Kształt i wystrój wnętrza pochodzi z lat
1778-1782, kiedy dokonano prac remontowych. Fundatorami wyposażenia był ród Schaffgotschów. Obok kościoła znajduje się XVI-wieczna dzwonnica z nieco póżniejszymi dzwonami.
www.parafiasobieszow.pl
KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA
Kościół od momentu swego powstania
w połowie XVIII wieku do roku 1946 służył
wiernym wyznania ewangelickiego i do
dziś zachował kilka cech charakterystycznych dla budowli protestanckich. Obecnie służy parafii rzymskokatolickiej w Sobieszowie. Proste wnętrze kościoła zdobią bogaty ołtarz oraz ambona, a szczególnego uroku nadają mu malowidła iluzjonistyczne pokrywające sklepienie. Całości dopełniają niezwykle cenne organy.
www.parafiasobieszow.pl

UZDROWISKO CIEPLICE
Pierwszy naukowy opis właściwości cieplickich wód pochodzi już z XVI
wieku. Współczesne analizy wskazują,
że swoją skuteczność zawdzięczają zawartości związków siarki, krzemu i fluoru, a także wysokiej temperaturze, do-

chodzącej do 90 stopni Celsjusza. Dawniej kuracja polegała głównie na leczniczych kąpielach, dziś wykonuje się tu
szeroki wachlarz zabiegów z zakresu
wodolecznictwa, inhalacji oraz kinezyterapii, światło- i elektrolecznictwa.

PAŁAC SCHAFFGOTSCHÓW
W SOBIESZOWIE
Pałac położony jest w środkowej części Sobieszowa przy drodze do Piechowic. Powstał w 1712 roku, jako siedziba Schaffgotschów, władających dobrami w Karkonoszach i u ich podnóży.
Rezydencja wzniesiona została w stylu barokowym i do dziś zachowała cechy tego stylu. We wnętrzu na uwagę
zasługuje sala z kominkiem ozdobionym herbami i stropem z bogatą sztukaterią. Pozostałe pomieszczenia zostały przebudowane.

KOŚCIÓŁ PW. MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO W JAGNIĄTKOWIE
Kościół wzniesiono w latach 19801986. Swoją bryłą nawiązuje do architektury podhalańskiej. Dzięki takiej
formie budowla wpisuje się w górski krajobraz.
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wybrane ImPrezy
kulturalne
KARKONOSKI
FESTIWAL ŚWIATŁA
Podczas Festiwalu Światła miasto
nabiera szczególnego uroku, dzięki barwnym, profesjonalnie zaprojektowanym iluminacjom. Projekt
ma na celu prezentacje najnowocześniejszych techologii i produktów wykorzystywanych do oświetlania miast, z zachowaniem troski
o środowisko naturalne.
www.lbl24.pl

WIOSNA CIEPLICKA
W ramach projektu odbywają się liczne imprezy kulturalne i rekreacyjne adresowane do kuracjuszy, turystów oraz mieszkańców miasta. W bogatym programie znaleźć można między innymi koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne i kabaretowe, wystawy.
Miasto Jelenia Góra

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY „ZOOM - ZBLIŻENIA”
„Zoom - Zbliżenia” to festiwal promujący kino niezależne. Przybywają na niego miłośnicy nurtu OFFowego z kraju i zagranicy. Formuła konkursu daje szansę zaprezentowania się każdemu, kto zechce spróbować swoich sił w tej dziedzinie sztuki.
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury
www.zoomfestival.pl
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
TEATRÓW ULICZNYCH
W sierpniu jeleniogórski Plac Ratuszowy na
chwilę zamienia się w scenę dla przybywających do miasta grup artystycznych. Aktorów nie ogranicza przestrzeń sali teatralnej,
a nietypowa sceneria i rozmach, z jakim
przygotowane są przedstawienia dostarczają niesamowitych wrażeń.
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. C. K. Norwida
w Jeleniej Górze

JELENIOGÓRSKIE
SPOTKANIA TEATRALNE
Nie lada gratka dla miłośników teatru. Przez kilka dni na jeleniogórskiej scenie zobaczyć można liczne spektakle prezentowane przez grupy teatralne z Polski i zagranicy. Na spotkania
przyjeżdżają zarówno znane teatry repertuarowe, jak i te tworzące w nurcie alternatywnym.
Miasto Jelenia Góra,
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
WRZESIEŃ JELENIOGÓRSKI ORAZ
FESTIWAL „SILESIA SONANS”
W jesiennej scenerii odbywa się w Jeleniej Górze cykl imprez kulturalnych i rekreacyjnych - koncerty muzyczne, pokazy artystyczne, wystawy, kiermasze, czy działania adresowane do dzieci i rodzin. Na szczególną uwagę zasługuje Festiwal „Silesia Sonans”. Dzieła sławnych kompozytorów, w wykonaniu wybitnych artystów
polskich i zagranicznych rozbrzmiewają w niezwykłym wnętrzu jeleniogórskiego
Kościoła Garnizonowego.
Jeleniogórskie Centrum Kultury, Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Mecenat
Miasta Jelenia Góra
www.silesiasonans.cal.pl

ART & GLASS FESTIVAL
Ogień w podkarkonoskich piecach szklarskich zapłonął już w zamierzchłych czasach
średniowiecza. Organizatorzy poprzez pokazy rzemieślnicze, warsztaty, prezentacje
artystów i inne ciekawe formy przybliżają
szerszej publiczności ciągle żywe tradycje
wytopu szkła.
Jeleniogórskie Centrum Kultury, Muzeum Karkonoskie, Biuro Wystaw Artystycznych, Mecenat Miasta Jelenia Góra

RYCERSKI TURNIEJ
KUSZNICZY „O ZŁOTY BEŁT
CHOJNIKA”
Malownicze ruiny Zamku Chojnik są areną corocznych zmagań członków bractw rycerskich. Turniejowi towarzyszą
liczne pokazy średniowiecznych obyczajów, tańców, rzemiosła i sztuki wojennej.
PTTK Oddział "Sudety Zachodnie"

JARMARK STAROCI I OSOBLIWOŚCI
Na kilka wrześniowych dni odżywają handlowe tradycje miasta. Jarmark jest jedną z największych tego typu imprez w Polsce, na którą przybywają kolekcjonerzy z całej Europy.
Można tu kupić stare meble i sprzęty użytkowe, kolekcje numizmatów, książki, bibeloty i tysiące innych rzeczy.
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom
Kultury, Centrum Informacji Turystycznej
i Kulturalnej w Książnicy Karkonoskiej

www.jeleniagora.pl
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JelenIa góra aktywnIe
PIESZO
Turyści preferujący piesze wędrówki mogą
odbyć wycieczkę jednym ze znakowanych
szlaków turystycznych
z Jeleniej góry
czarny: JG Zajezdnia MZK - JG Czarne,
żółty: JG PTTK - Czarne,
żółty: JG PKS - Borowy Jar.
z cieplic
zielony: Cieplice - Karpniki,
niebieski: Cieplice - Grodna.
z sobieszowa
czerwony: Sobieszów - Chojnik,
czarny: Sobieszów - Chojnik.
z Jagniątkowa
zielony: Jagniątków - Szklarska Poręba,
czarny: Szrenica - Jagniątków - Petrova Bouda, żółty: Piechowice - Jagniątków Przesieka, niebieski: Podgórzyn - Jagniątków - Czarna Przełęcz.

www.jeleniagora.pl

kaJakIem
Wioślarze mogą podziwiać Jelenią Górę ze swojej ulubionej perspektywy, korzystając
ze szlaku wodnego na Bobrze.

www.pttk-jg.pl/index.php/kajakiem.html

OR

Z POWIETRZA
Dzięki naturalnym czynnikom
w Kotlinie Jeleniogórskiej panują szczególnie dobre warunki do uprawiania szybownictwa, paralotniarstwa i lotniarstwa. Dlatego jeleniogórskie
lotnisko i działający przy nim
aeroklub cieszą się ogromną
popularnością wśród pasjonatów sportów lotniczych z kraju
i zagranicy
www.aeroklub.jgora.pl

www.jeleniagora.pl

OR

ROWEREM
Na miłośników dwóch kółek czekają szlaki i ścieżki rowerowe: „Szlak Doliny Bobru” (ER-6), Rowerowa Obwodnica Jeleniej Góry, ścieżka rowerowa Jelenia Góra
- Łomnica oraz odbywające się w mieście
imprezy rowerowe:
• Jelenia góra trophy - maja włoszczowska mtb race - wyścig rowerowy
z udziałem amatorów i czołówki światowego kolarstwa górskiego.
• Parada rowerów - impreza rekreacyjna propagująca sporty rowerowe, zdrowy styl życia oraz aktywny wypoczynek
na świeżym powietrzu.
www.muzyczneradio.com.pl

mInI Informator
Oprócz ciekawych zabytków i przepięknych krajobrazów Jelenia Góra posiada bogatą ofertę imprez kulturalnych, adresowanych do szerokiego grona odbiorców.
Odbywają się tu między innymi festiwale muzyczne, teatralne i filmowe, imprezy prezentujące tradycje regionu (rzemiosło, rękodzieło, produkty lokalne), imprezy sportowe i rekreacyjne. Wolny czas można spędzić w kinie, teatrze, filharmonii,
galerii sztuki lub biorąc udział w warsztatach, prelekcjach i innych formach oferowanych przez działające w mieście instytucje.
Proponujemy zapoznanie się z tymi propozycjami, bo każdy znajdzie wśród nich
coś dla siebie.
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
58-500 Jelenia Góra
Al. Wojska Polskiego 38
tel. 0048 75 64 28 110
www.teatrnorwida.pl
Zdrojowy Teatr Animacji
58-560 Jelenia Góra-Cieplice
Park Zdrojowy 1
tel. 0048 75 75 57 690
www.teatr.jgora.pl
Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej
„Książnica Karkonoska”
58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 27
tel. 0048 75 75 22 568
www.biblioteka.jelenia-gora.pl
JCK – Jeleniogórskie
Centrum Kultury
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
tel. 0048 75 64 23 880/881
www.jck.pl

ODK – Osiedlowy Dom Kultury
(Galerie „Promocje” i „Hall”)
58-506 Jelenia Góra
ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12
tel. 0048 75 75 31 831
www.odk.karkonosze.com
MDK – Młodzieżowy Dom
Kultury „Jelonek”
58-500 Jelenia Góra
ul. M. Skłodowskiej-Curie 12
tel. 0048 75 64 244 60
www.mdkjelonek.pl
Miejski Dom Kultury „MUFLON”
58-570 Jelenia Góra-Sobieszów
ul. Cieplicka 172
tel. 0048 75 75 53 626
www.muflon.sobieszow.pl
„PRZYSTAŃ TWÓRCZA” Cieplickie
Centrum Kultury
tel. 0048 75 71 22 892
www.przystantworcza.pl

Muzeum Karkonoskie
58-500 Jelenia Góra, ul. J. Matejki 28
tel. 0048 75 75 23 465
www.muzeumkarkonoskie.pl
Muzeum Przyrodnicze
tel. 0048 75 75 51 506
www.muzeum-cieplice.pl
Muzeum Miejskie
Dom Gerharta Hauptmanna
58-570 Jelenia Góra-Jagniątków
ul. Michałowicka 32
tel. 0048 75 75 53 286
www.muzeum-dgh.pl

BWA - Biuro Wystaw Artystycznych
58-500 Jelenia Góra, ul. Długa 1
tel. 0048 75 75 26 669
www.galeria-bwa. karkonosze.com

Filharmonia Dolnośląska
58-500 Jelenia Góra
ul. J. Piłsudskiego 60
tel. 0048 75 75 38 171
www.filharmonia.jgora.pl

Galeria „Pod Brązowym Jeleniem” JCK
58-500 Jelenia Góra
ul. 1 Maja 60
tel. 0048 75 64 23 880
www.jck.pl

Dyrekcja Karkonoskiego
Parku Narodowego
58-570 Jelenia Góra-Sobieszów
ul. T. Chałubińskiego 23
tel. 0048 75 75 53 348
www.kpnmab.pl

Galeria „Korytarz” JCK
58-500 Jelenia Góra
ul. Bankowa 28/30
tel. 0048 75 64 78 884
www.jck.pl

Kino „Grand”
58-500 Jelenia Góra, ul. Krótka 3
tel. 0048 75 75 22 378
www.kinogrand.pl
Kino „Lot”
58-500 Jelenia Góra, ul. Pocztowa 11/12
tel. 0048 75 76 76 370
www.kino.jg24.pl
DKF „Klaps”
58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 28/30
tel. 0048 75 64 78 884
www.jck.pl

JTF Jeleniogórskie Towarzystwo
Fotograficzne
58-500 Jelenia Góra
Al. Wojska Polskiego 37
tel. 0048 784 330 346
www.jtf.com.pl
Urząd Miasta Jelenia Góra
Wydział Kultury i Turystyki
tel. 0048 75 75 46 178
e-mail: kultura@jeleniagora.pl
e-mail: turystyka@jeleniagora.pl
www.jeleniagora.pl

www.jeleniagora.pl
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Centrum Informacji
Turystycznej
i Kulturalnej
58-500 Jelenia Góra
ul. Bankowa 27
tel.
00 48 75 76 76 925
tel./fax 00 48 75 76 76 935
it@jeleniagora.pl
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