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WSTĘP
Ten mini przewodnik po Jeleniej Górze i okolicach kieruję do tych, którzy nie
mają jeszcze dobrego pomysłu na swój wakacyjny wypoczynek. Jest przeznaczony
przede wszystkim dla rodzin, ale nie tylko. Mam nadzieję, że posłuży wszystkim
pragnącym przygody i odpoczynku.

WAKACJE W JELENIEJ GÓRZE
Na miejsce wypadowe /bazę/ proponuję Jelenią Górę, w której bez większych
trudności można odszukać niedrogi nocleg. Najlepiej w okolicach dworca PKP, lub
PKS. Jest to prawie centrum miasta, a można tam znaleźć ciche i spokojne miejsce.
Do wyszukiwania odpowiedniego lokum łatwo wykorzystać Internet, a nawet
przewodniki turystyczne i mapy.
Po załatwieniu konkretnego noclegu,
najlepiej w wyprzedzeniem czasowym, poznajmy
Jelenia Górę. Jest ona pięknie położonym miastem
leżącym w Kotlinie Jeleniogórskiej wśród wzgórz
w dużym stopniu pokrytych lasami. Legendy jej
początek łączą z Bolesławem Krzywoustym
zauroczonym dawną puszczą sudecką w czasie
polowania na jelenia. W herbie Jeleniej Góry został
umieszczony dumny jeleń.
Historycy początki osady wiążą z miejscem strategicznie położonym przy
starych szlakach handlowych i datują je na koniec XIII wieku. Jelenia Góra
pierwotnie należała do Piastów Świdnicko-Jaworskich, potem została zdobyta przez
Czechów, po czym znalazła się we władztwie austriackich Habsburgów, a również
pod panowaniem pruskim. Po II wojnie światowej powróciła do Polski.
Najpiękniejszą częścią miasta jest jej urokliwe i odnowione centrum z
klasycystycznym Ratuszem i kamieniczkami.
Charakterystyczną budowlą Jeleniej Góry
jest Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, jeden
z sześciu śląskich dawnych ewangelickich
Kościołów Łaski. To ogromna świątynia
wzniesiona na początku XVIII wieku na planie
krzyża greckiego.
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WZGÓRZE BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO /375 m. n. p. m./
Myślę o wzgórzu w północno-zachodniej części Jeleniej Góry położonym w
zakolu rzeki Bóbr w pobliżu ujścia rzeki Kamiennej. Tam prawdopodobnie w XI
wieku istniało grodzisko plemienia Bobrzan. Do dziś zachowały się wały grodziska o
długości około 150 m, szerokości do 20 m i wysokości do 4 metrów. Bolesław
Krzywousty w 1111 roku wzniósł tu zamek. Obecnie znajduje się na wzgórzu wieża
widokowa o wysokości 22 metrów.

WZGÓRZE TADEUSZA KOŚCIUSZKI /400 m./
Wzniesienie to jest położone w południowej części miasta. Pierwotnie stała tu
szubienica. Na wzgórzu rozmieszczono największy w mieście park, w którym
można obejrzeć 20-metrowy przekrój geologiczny Sudetów z przywiezionych z
poszczególnych rejonów skał.

CHOJNIK
Z Sobieszowa, dzisiejszej dzielnicy Jeleniej Góry, lesistymi i skalnymi
podejściami można dojść do Zamku położonego na
górze Chojnik /627 m./. Niegdyś na górę tę ludzi
bogatych wnoszono lektykami. Po drodze mijamy
Zbójeckie Skały z licznymi kociołkami
wietrzeniowymi, pozostałościami erozji lodowej i
skutek działania temperatury. Można tam znaleźć
jaskinię i ciekawy schron skalny. Pośród tych lasów
przemykają muflony sprowadzone tu nie tak
dawno temu z Korsyki. Sam zamek mieści się na
szczycie. To potężna warownia wzniesiona w XIV wieku przez księcia świdnickiego
Bolka II, która nigdy nie poddała się ona żadnym wojskom; została jednak pokonana
przez wielki pożar.
Ruiny te odwiedził swego czasu Karol
Wojtyła. Na jego cześć w dawnym Palatium
znajdują się pamiątki przypominające o naszym
Wielkim Rodaku. Z wieży roztaczają się wspaniałe
widoki. W Zamku mieści się schronisko. Atrakcją
dla dzieci jest strzelanie z kuszy. Warto tam
wysłuchać opowieści o Kunegundzie i rycerzach
starających się o jej rękę.
4

CIEPLICE- ZDRÓJ
Legendy głoszą o tym miejscu, że książę śląski Bolesław Wysoki w 1175 roku
podczas polowania spostrzegł, jak ranny jeleń po napiciu się wody z tamtejszego
źródła szybko umknął. Tutejsze ciepłe źródła należały najpierw do zakonu
joannickiego braci szpitalnych, a potem do cystersów z Krzeszowa. W cieplickim
uzdrowisku przebywały takie osobistości, jak Johann Wolfgang Goethe, królowa
Marysieńka, księżna Izabela Czartoryska, poeta Wincenty Pol i Hugo Kołłątaj.
W Cieplicach warto zobaczyć pałac rycerskiej rodziny Schaffgotsch, do której
niegdyś należała ta miejscowość, znana wówczas w całej Europie. Na terenie Parku
Norweskiego znajduje się Muzeum Przyrodnicze z największą w Polsce kolekcją
ptaków oraz bogatą kolekcją motyli z całego świata i zbiorem pięknych uli.

SIEDLĘCIN I BÓBR
Z Jeleniej Góry łatwo dotrzeć do wsi Siedlęcin, w centrum której znajduje się
gotycka wieża mieszkalna wzniesiona przez księcia jaworskiego Henryka I w 1
połowie XIV wieku. Zachowały się w niej w dobrym stanie malowidła o tematyce
religijnej oraz romantycznej, m. in. o jednym
z Rycerzy Okrągłego Stołu- sir Lancelocie z Jezior.
Z Siedlęcina prowadzi ładny szlak turystyczny wytyczony wzdłuż rzeki Bóbr,
tzw. Borowym Jarem kończący się w Jeleniej Górze. Można na nim spotkać liczne
granitowe skałki o zagadkowych kształtach.

WITOSZA I WIESZCZ /484 m./
Witosza jest wzgórzem położonym niedaleko miejscowości Staniszów. Z jej
szczytu roztaczają się piękne widoki na Kotlinę Jeleniogórską. W XIX wieku
wchodzili na Witoszę królowie Prus. Według dawnych wieści, hitlerowcy w czasie II
wojny światowej w lochach między Witoszą, a innym wzgórzem Grodną, ukryli
tajemnicze skrzynie, być może ze skarbami. Niedaleko od szczytu Witoszy znajduje
się Jaskinia Proroka, w której w XVII wieku chronił się Hans Rischmann, zwany
wieszczem z Witoszy. Chorował on na padaczkę i był niemową. Podczas ataków tej
choroby zaczynał jednak mówić i wówczas przewidywał przyszłość, np. spalenie
Jeleniej Góry, rozbiory Polski, własną śmierć, zatrzymanie biegu Kamiennej w XIX
wieku, a podobno również kataklizmy wojenne w XX wieku w Europie. Świadkowie
przekazywali, że lewitował oraz przenikał przez mury.
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KARPACZ
To najwyżej położona miejscowość w Karkonoszach / 480-885 m./ leżącą u
stóp Śnieżki, najwyższego szczytu Karkonoszy i Sudetów/1602 m/. W XII wieku
powstała tu osada poszukiwaczy złota.
Do Śnieżki można dotrzeć wyciągiem na Kopę, a potem tzw. Śląską Drogą,
albo inna szlakiem, tzw. letnim, mijając po drodze Kotły Małego i Wielkiego Stawu.
Są to kotły polodowcowe z urwistymi wysokimi ścianami /270 m/. Na dnie
większego Kotła znajduje się Wielki Staw, największe jezioro Karkonoszy mające 8
ha powierzchni i 24 metrów głębokości. W okolicach Małego Stawu położone jest
schronisko „Samotnia” w stylu górskiej chaty. Szczyt Śnieżki wznosi się 200 m ponad
okoliczne wzniesienia i jest pokryty rumowiskiem skalnym będącym pozostałością
działania mrozu. Tamtejszy klimat jest surowy; przez 200 dni w roku temperatura
spada poniżej zera, a wiatry nierzadko przekraczają szybkość 100 km/h.

W Karpaczu atrakcją numer jeden jest
kościółek Wang- drewniany ewangelicki kościół
pochodzący z końca XII wieku przeniesiony z
miejscowości Vang w południowej Norwegii za
sprawą króla Prus, Fryderyka Wilhelma IV i
złożony tu od nowa w 1844 roku Zbudowano
go bez użycia gwoździ. Najstarsze słupy i
kolumny sosnowe pokryte pismem runicznym
pochodzą podobno z łodzi wikingów.
Jest to jedyna tego typu budowla skandynawska znajdująca się poza
Skandynawią. Dziś kościółek ów znany jest jako świątynia szczęśliwych małżeństw.
Dzieci i młodzież chętnie przejadą się kolejką o nazwie Kolorowa, którą zjeżdża się
w metalowej rynnie o długości 1060 m /jedna z najdłuższych w Polsce/. W Muzeum
Zabawek można zobaczyć unikatowy zbiór dwóch tysięcy lalek z całego świata
zebranych tu przez Henryka Tomaszewskiego, słynnego twórcę Teatru Pantomimy z
Wrocławia. Przy ulicy Strażackiej jest miejsce tzw. zaburzenia grawitacji, gdzie auta
mogą toczyć się pod górę.
Polecam również wędrówkę z Karpacza do Dobrego Źródła /668 m./ bijącego
ze stoku wzgórza Grabowiec /784 m./. Turyści pragnący zapewnić sobie powodzenie
w miłości powinni siedem razy przebiec wokół kapliczki Św. Anny ze źródlaną
wodą w ustach. Pierwsze ślady ludzi w tym okolicach pochodzą z młodszej epoce
kamiennej, o czym świadczą znalezione nieopodal siekierki z neolitu.
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SZKLARSKA PORĘBA
Do Szklarskiej Poręby warto dojechać koleją. Po drodze mijamy górskie tunele
i można delektować się pięknymi widokami.
Jest to miejscowość położona w dolinie rzeki Kamiennej rozdzielającej Karkonosze
od Gór Izerskich /440-886 m/. Może być ona śmiało uznana za mineralogiczną stolicę
Polski. W okolicznych terenach odnajdywano takie kamienie jak ametyst, kryształ
górski, kwarc dymny, agat, turmalin, oliwin, hiacynt, izeryn, beryl, akwamaryn,
topaz, kamienie księżycowe.
Tereny te w końcu XIII wieku zostały kupione przez zakon Joannitów z
Cieplic między innymi w celu poszukiwania złota i kamieni szlachetnych. W XIV
wieku powstała tu pierwsza huta szkła. Nazwa miasta pochodzi od dawnej
działalności zamieszkujących te tereny ludzi, którzy wycinali tutejsze lasy na
potrzeby przemysłu szklarskiego.
Miłośnikom kamieni ozdobnych i
dinozaurów polecam Muzeum
Mineralogiczne, w którym wyeksponowano
ponad 2,5 tysiąca okazów, między innymi
złoto rodzime, platynę, czarny diament,
ozdobne kamienie sudeckie /ametysty,
agaty/, meteoryt Gibeon, również owady
zachowane w bursztynie. Przed budynkiem
muzeum ustawiono las karboński składający
się ze skamieniałych drzew o nazwie
Dadoxylon pochodzących sprzed 300 milionów lat, jedyny tego typu w
Europie. Najstarsze ze zgromadzonych tam skamieniałości to stromatolity z Gór
Kaczawskich /570 mln. lat/ i trylobity /530 mln. lat/.
W muzeum mieści się największa prywatna kolekcja dinozaurów, m. in. jaja i
gniazdo dinozaura, ciekawa ekspozycja szkieletów tych gadów. Zainteresowani w
sklepiku mogą kupić piękne okazy kamieni i minerałów.
Niedaleko stąd płynnie Złoty Potok, w którym dziś już trudno odnaleźć
okruchy złota, łatwiej może kawałki ametystów.
Myśląc o Szklarskiej Porębie trzeba
wspomnieć o Walończykach, którzy
przybywali od XII wieku z zachodniej i
południowej Europy w poszukiwaniu złota i
innych bogactw tej ziemi. Niektórzy z nich
dorobili się tu bogactwa, np. Jeremias
Vincentius, który zgromadził tak wiele
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cennych minerałów, że na swoim pałacu w Wenecji umieścił łacińską inskrypcję o
treści: „Góry Karkonosze zrobiły z nas panów”. W Muzeum Ziemi w Szklarskiej
Porębie warto zobaczyć zrekonstruowane płuczki i sztolnię walońską.
Inna atrakcja, Muzeum Energetyki, mieści się w budynku zabytkowej
elektrowni wodnej nad Kamienną. Wielką popularnością cieszy się też duża skała,
zwana Chybotkiem, która daje się rozbujać. W Szklarskiej Porębie warto zwiedzić
Dom braci Gerharda i Carla Hauptmannów, znanych niemieckich pisarzy, oraz
Wlastymilówkę, dom, w którym tworzył czeski malarz, Vlastimil Hofman. Obrazy
Czecha wiszą w pobliskim w kościele parafialnym.
W leśnej Hucie Szkła można kupić piękne kufle, flakony i figurki zwierząt.
Będąc w Szklarskiej Porębie koniecznie trzeba też zobaczyć malowniczy wodospad
Kamieńczyka /najwyższy w polskich Sudetach- 27 m/ i wodospad Szklarki /13 m/
oraz kolejką linową wjechać na Szrenicę /1362 m/. Kolejka ma długości 2760 m i
pokonuje wysokość 600 m. Podczas jazdy roztaczają się przepiękne widoki na
Kotlinę Jeleniogórską i Góry Izerskie. Szlakami turystycznymi można dojść do
Śnieżnych Kotłów, pozostałości epoki lodowcowej. Są to przykłady alpejskiego
krajobrazu w Karkonoszach.
Na zakończenie wycieczki po Szklarskiej Porębie na Skwerze Radiowej Trójki
zobaczymy odciski ust ulubionych jej dziennikarzy: Wojciecha Manna, Grzegorza
Wasowskiego i Krzysztofa Skowrońskiego.

KOWARY
Jest to stare miasto górnicze istniejące od XII wieku /430-730 m/. W latach 50tych XX wieku Rosjanie wydobywali tu uran na potrzeby radzieckiej atomistyki. W
tych kopalniach uranu pracowało łącznie około 7 tysięcy ludzi. Od 2000 roku można
to miejsce zwiedzać, tzw. Sztolnie Kowary, między innymi inhalatorium radonowe,
jedno z pięciu takich na świecie. W Kowarach jest też Park Miniatur z modelami
najbardziej znanych budowli Śląska przedstawionych w skali 1:25. Wieczorami
miniatury są podświetlane. Niedaleko stamtąd szlakiem do Przełęczy Okraj /1046 m/.

GÓRY SOKOLE
Góry te są najznaczniejszym pasmem wzniesień w Rudawach Janowickich.
Najwyższym ich szczytem jest Krzyżna Góra /654 m./ z 7 -metrowym żelaznym
krzyżem na wierzchołku wzniesionym tu inicjatywy księżnej Prus, Marii Anny
Amalie von Hessen-Homburg. Po drodze do tego celu zobaczymy resztki
średniowiecznego zamku Sokolec. Ślady pierwszego tamtejszego osadnictwa
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datowane są na VII wiek/. Niedaleko stamtąd znajduje się wzgórze o nazwie Sokolik
/642 m/ z licznymi granitowymi skałkami będącymi rajem dla wspinaczy. Na szczyt
Sokolika Dużego prowadzą metalowe schody, którymi można dotrzeć na platformę
z unikalnym widokiem na Karkonosze i przełom Bobru /200 m ponad okolicznymi
dolinami/. Stamtąd warto zejść dzikim z początku przejściem do Bobrowa i dalej do
Wojanowa.

BOLCZÓW /561 m/
Inną atrakcją Rudaw Janowickich są ruiny
Bolczowa, uroczego starego zamczyska
rozłożonego wśród skałek wapiennych. Został
on założony w 1375 roku przez Clericusa Bolcze,
dworzanina księcia Bolka II Świdnickiego.
Ruiny zamku odwiedzili między innymi król
pruski, Fryderyk Wilhelm III i caryca
Aleksandra.

SZLAK WYGASŁYCH WULKANÓW
Szlak o takiej nazwie prowadzi przez Góry i Pogórze Kaczawskie, najbardziej
na północ wysunięte pasmo Sudetów. Mijane po drodze wulkany wygasły ledwie
kilka milionów lat temu skala geologiczna/. Najwyższym wzniesieniem Pogórza jest
Ostrzyca Proboszczowska /501 m./, samotny powulkaniczny stożek pokryty
unikatowym bazaltowym gołoborzem, zwana Śląską Fujijamą. Na jej szczyt
prowadzi 445 schodów pochodzących z XIX wieku.
Na górze Wielisławce /375m./ leżącej koło Świerzawy XIX-wieczne
kamieniołomy odsłoniły wnętrze wulkanu, tzw. Organy Wielisławskie, wielkie słupy
zastygłej lawy z okresu permskiego. Te cztero- lub pięciokątne słupy o różowej
barwie przypominają potężne organy.
Inne wulkaniczne pamiątki związane są z
miejscowością Wleń nad Bobrem założoną
w 1214 roku przez księcia śląskiego Henryka
Brodatego. Wleń przeżył 70 powodzi, nadto
pożary, zarazy i inne nieszczęścia. Stąd nad
wejściem do Ratusza umieszczony jest łaciński
napis o treści „Z popiołów Feniks- po burzy
słońce”. Na Górze Zamkowej obok Wlenia
mieści się rezerwat z ruinami dawnego zamku
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kasztelańskiego z XII wieku. Obok można odnaleźć ślady tzw. bazaltowych law
poduszkowych, które w dawnych geologicznych epokach łagodnie wypłynęły z
podmorskiego naówczas wulkanu. Około kilometra dalej można wejść na inny
wulkaniczny twór, bazaltowy nek i zobaczyć odsłonięte tam fragmenty słupów
wulkanicznych. Taki nek to najtwardsze, odporne na erozję, wulkaniczne
pozostałości, wypełniające niegdyś komin wulkaniczny. Otaczające nek inne bardziej
miękkie skały uległy szybszemu zniszczeniu, podobnie jak i tworzący je wulkan.
W Złotoryi co roku odbywają się mistrzostwa Polski w płukaniu złota. Inną
tamtejszą atrakcją jest Muzeum Złota.
Corocznie w Lwówku Śląskim organizowana jest impreza o nazwie Lato
Agatowe gromadząca miłośników kamieni ozdobnych i rzadkich minerałów.
Geologiczna przeszłość ziemi jeleniogórskiej to przede wszystkim morze. Dopiero
koło 450 mln. lat temu z owego pramorza wyłoniły się tu i ówdzie najstarsze
sudeckie wierzchołki. Wybuchały wtedy podwodne wulkany. Znane dziś
Karkonosze i Góry Izerskie zaczęły kształtować się od 330 mln. lat temu tworząc
górzyste większe wyspy. Około 100 mln. lat temu znów powróciło znów powróciło
tam morze, z którego wystawały wtedy jedynie najwyższe sudeckie szczyty i tak
trwało aż do trzeciorzędu. Wówczas na terenie dzisiejszych Sudetów panował klimat
podzwrotnikowy. 70 mln. lat temu alpejskie ruchy górotwórcze spowodowały
wypiętrzenie gór w dzisiejszej postaci; a wulkany były wciąż jeszcze aktywne. W
zachodnich Sudetach utworzyło się później wielkie jezioro obrośnięte przez lasy
sekwojowe, z których z czasem powstały złoża węgla brunatnego znane z okolic
dzisiejszej Bogatyni.

RAJE FOTOGRAFICZNE
Dla miłośników fotografii nie lada
gratką są bystre nurty rzek i strumieni, na
przykład w okolicach tzw. Wodospadu
Podgórnej /10 m./ gdzie rzeka Podgórna
przeciska się ciekawie między skałami i
kamieniami. Do tego miejsca łatwo dotrzeć
rozpoczynając wędrówkę z Borowic. Po
drodze można znaleźć jagody i grzyby. Inną
taką „fotograficzną” atrakcją jest strumień
Jodłówki, do którego również można dotrzeć
rozpoczynając marsz z Borowic. Następnie idąc pod górę dzikimi ostępami
docieramy do ukrytego przepięknego wodospadu.

10

LUBOMIERZ
Ta istniejąca już od XII wieku osada
targowa słynie jako miejsce kręcenia filmów
i sierpniowych festiwali filmów komediowych.
Wykonano tam takie filmy jak „Sami swoi”,
„Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”. Stąd
w Lubomierzu właśnie znajduje się Muzeum
Kargula i Pawlaka. Można w nim obejrzeć
najsłynniejsze eksponaty z komedii Sylwestra
Chęcińskiego.

CZECHY
Z Jeleniej Góry łatwo dotrzeć przez przejście w Jakuszycach do Czech, np. do
Harrachova /700-750 m/. Atrakcjami Harrachova są skocznia mamucia 180 m,
Muzeum Szkła, piękny wodospad Mumlawy, który ma 9 m wysokości, a jego kocioł
6 m głębokości. W Kościele św. Elżbiety znajduje się ołtarz z luster weneckich, a w
kościele św. Wacława XIX-wieczny szklany ołtarz.
Harrachova do miejscowości Tanvald kursuje słynna kolej zębata. Po drodze
pokonuje najwyższy ona kamienny most w Europie.
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