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Wstęp
Stać się częścią przewodnika - tak można streścić przesłanie tego „Przewodnika
pięciu zmysłów po Jeleniej Górze i okolicy”. Postrzeganie rzeczywistości w sposób
subiektywny przez każdego człowieka, prowokuje do tego by dzielić się tymi spostrzeżeniami. Ta subiektywność była dla nas podstawą do odnalezienia innego sposobu
opisywania rzeczywistości - opisaliśmy wybrane miejsca z Jeleniej Góry i najbliższej okolicy, używając wszystkich naszych zmysłów. W wyborze miejsc pomagali nam
uczniowie z Jeleniej Góry, a inspiracją była dla nas publikacja, którą stworzyliśmy
wcześniej: „Przewodnik pięciu zmysłów po Libercu”. W ten sposób powstała kolejna przestrzeń, dzięki której przekraczamy granice. Te dwa Przewodniki zachęcają,
a także stawiają przed czytelnikami wyzwanie, aby odsunęli od siebie uprzedzenia
i stereotypy oraz zagłębili się w poznawanie miejsc, które próbujemy przedstawić z
naszego punktu widzenia.
Opisy miejsc składają się z części informacyjnej, oraz części, w której opisujemy
nasze przeżycia estetyczne i poszukiwania ducha danego miejsca. To emocjonalne
podejście i wrażenia powstające, kiedy zwiedzamy jakieś miejsce, często decyduje
o tym, czy zapiszemy je w pamięci. Pracując nad tym przewodnikiem staraliśmy się
w każdym miejscu odnaleźć to, co ukryte i tym samym odnaleźć furtkę do pamięci
każdego turysty. Piękno nie tkwi tylko w tym, co zobaczymy, ale jest też w zapachu,
dotyku, smaku, słuchu.
W naszym przewodniku odnajdziecie informacje o 24 miejscach, umieszczonych w
dość osobliwym zestawieniu. Oprócz opisów zabytków, istotnych dla regionu, znajdują się tutaj opisy budynków, instytucji, a nawet całych wiosek. Miejsca zostały wybrane dzięki warsztatom z uczniami szkół średnich (Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze), którzy pomogli
nam wyodrębnić te najbardziej istotne dla społeczności lokalnej.
Nie braliśmy pod uwagę kryterium popularności wśród turystów, ważniejszy był
aspekt tego, jakie znaczenie te miejsca mają dla ludzi, którzy tutaj żyją. Dzięki temu
możemy mówić o unikatowości Przewodnika, którego istotą jest to, że współtworzą
go również mieszkańcy.
Tym przewodnikiem prezentujemy Wam nie tylko nieschematyczne spojrzenie na region, który zasługuje na uwagę, ale staramy się złączyć to, co przez lata było rozdzielone mocnym murem. Liberec i Jelenią Górą dzieli zaledwie 60 km. Przewodnik pięciu
zmysłów po Jeleniej Górze i Libercu stwarza abstrakcyjny most łączący losy wielu
ludzi zamieszkujących ten obszar.
Mamy nadzieję, że zachęci do przeżywania i głębszego odkrywania miejsc tworzących
ten sudecki region. Znaczące jest, że nad tym przewodnikiem pracowaliśmy my, ludzie przed trzydziestym rokiem życia z Polski i Republiki Czeskiej.
Od wielu lat, staramy się łączyć mieszkańców z tych dwóch części w ramach inicjatywy PoláCzek, poprzez różnego rodzaju działania o edukacyjnym charakterze.
Obecny projekt Poláczek – Jdeme do toho, jest częścią tej większej inicjatywy. Zapraszamy Was do przekraczania fizycznych i mentalnych granic. Mamy nadzieję, że
zapuszczając się w te obszary, odkryjecie ich głębię tak jak my.
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Být součástí průvodce
I tak by se dalo shrnout poslání tohoto „Průvodce pěti smyslů po Jelení Hoře a okolí“.
Skrze subjektivně vnímanou realitu předestíráme před čtenáře místa vybraná žáky
středních škol z Jelení Hory. Naším záměrem bylo přiblížit město Jelení Horu a jeho
bezprostřední okolí poněkud neotřelým způsobem – pomocí všech našich smyslů. Inspiraci k tomuto kroku nám přinesl již dříve námi zpracovaný Průvodce pěti smyslů po
Liberci. Recipročně se tak otevírá široký prostor překračující hranice a vyzývá čtenáře
obou průvodců, aby zahodili předsudky a stereotypy a ponořili se do hloubky poznání
míst, které se pokoušíme naším subjektivním pohledem zpřístupnit.
Popisy míst se skládají z konstantních informací o reáliích dané památky a jsou podepřeny popisem vnitřního prožitku estetiky a snahy o podchycení Genia Loci.
Ona prchlivost a dojem, který v nás návštěva míst vyvolává, často určují, zda se nám
dané místo zapíše do paměti.
Tímto průvodcem jsme se snažili odkrýt možnost, jak na každém místě nalézt to
,,skryté“ a proniknout tak do paměťové stopy každého návštěvníka. Krása totiž netkví
jen v očích pozorovatele, ale i v jeho čichu, hmatu, chuti a sluchu. Součástí průvodce
jsou i praktické informace o dostupnosti daného místa.
V našem průvodci vytvořeném zejména díky spolupráci se středními školami (Zespół
Szkół Przyrodniczo-Usługowych a Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w
Jeleniej Górze) naleznete informace o 24 místech, které mají poměrně sofistikovanou
strukturu. Krom popisu klíčových regionálních památek zde jsou i popisy budov, institucí, ba dokonce i vesnic.
Tato místa byla vybrána skrze workshopy s žáky. Ti pomohli identifikovat místa důležitá pro místní komunitu. Nehledělo se tedy na hledisko návštěvnosti, ale spíše na
důležitost z hlediska toho, kdo v daném prostoru žije. To je další unikum tohoto průvodce, který je ve své podstatě tvořen samotnými obyvateli.
Tímto průvodcem Vám předkládáme nejen netradiční pohled na území, které si zaslouží pozornost, ale snažíme se spojit to, co bylo po léta rozděleno silnou zdí. Průvodce pěti smyslů po Jelení Hoře a Liberci vytváří pomyslný most, spojující osudy
mnoha lidí žijících v daném regionu, a nabádá k hlubšímu prožitku této sudetské oblasti. Je signifikantní, že na tomto průvodci jsme pracovali my, lidé do 30 let, z Polska a České republiky. My, kteří se snažíme dlouhá léta propojovat obyvatele z obou
částí skrze pedagogickou činnost v rámci iniciativy PoláCzek, pod kterou spadá i náš
projekt Poláczek – Jdeme do toho.
Z Liberce do Jelení Hory a naopak je to pouze 60 km. Zveme Vás k překročení fyzických i psychických hranic a doufáme, že si tuto návštěvu užijete se stejnou hloubkou
jako my.
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Napój wyskokowy. W hali ratusza zgromadzono kilka
ciekawych eksponatów. Ujęła mnie historia, która została
opisana przy dzwonie zegarowym wykonanym z brązu, o
średnicy 80 cm i wysokości 50 cm oraz wadze 60 kg, odlanym
w 1762 r. Dzwon został odkupiony od dwóch złomiarzy za
cenę butelki napoju alkoholowego, dzięki czemu uratowano
go przed sprzedaniem na skup złomu.
Zieleń. Choć na Placu Ratuszowym nie ma wielu drzew, to
o poranku, kiedy jeszcze nie ma tutaj turystów, a knajpki są
zamknięte, unosi się zapach świeżości i rozmaitych roślin.
Gdy wznoszono mury obronne, pomiędzy pierwszym a drugim pierścieniem uwzględniono pas zieleni.
Następnie mieszczanie, budując swoje kamieniczki wokół placu, na tyłach umieszczali ogrody. Takie założenia sprawiły, że
dziś miasto wydaje się zatopione wśród drzew.

Plac Ratuszowy
Plac Ratuszowy niegdyś był otoczony murami
miejskimi, z których do dziś zachowały się tylko
fragmenty i trzy wieże. Z czasów średniowiecza
pochodzi również Bazylika Świętych Erazma i Pankracego przylegająca do placu.
W kolejnych wiekach wprowadzono zmiany w zabudowie, powstało 55 kamieniczek w stylu renesansowym i barokowym, z charakterystyczną podcieniową zabudową.
Ich elewacje w dwudziestoleciu międzywojennym straciły swoje pierwotne bogate zdobienia w
wyniku polityki sanacyjnej prowadzonej przez III
Rzeszę, do której należało miasto.
W roku 1958 zaczęła się dalsza rekonstrukcja,
polegająca tym razem na wyburzaniu kamienic.
W centrum stoi ratusz w stylu barokowo-klasycystycznym z XVIII w., połączony górnym przejściem
z kamienicą „siedmiu domów”, w której mieści się
siedziba Urzędu Stanu Cywilnego.
Przejście zostało wybudowane specjalnie dla urzędników, aby nie musieli przechodzić przez tory
tramwajowe, które do lat 60. dzieliły te dwa budynki. Obiekty można zwiedzać w godzinach pracy
Urzędu.

Chropowata blacha. Z takiej blachy skonstruowany jest
Szczudlarz, który sprawia wrażenie, jakby wychodził z bocznego rogu ratusza. Jego twórcą jest Vahan Bego, artysta ormiańskiego pochodzenia, który rzeźbę stworzył na XXX-lecie
Teatrów Ulicznych, odbywających się w Jeleniej Górze regularnie od 1983 r. W podobnym stylu utrzymany jest też pomnik
Don Kichota i Sancho Pansy na skwerze przy ulicy Uroczej,
dokąd łatwo dojść z Dworca PKP.
Pustka w studni. Studnia znajduje się w kamienicy „siedmiu
domów” i została odkryta dopiero podczas prac archeologicznych prowadzonych w 2000 r. Jest głęboka zaledwie na 12
metrów i ma 2,5 metra średnicy.
Kiedy spogląda się w oświetlone reflektorami wnętrze, niemal
widać jej dno. Studnia ta w dawnych czasach należała do bogatych mieszczan, ubodzy korzystali z innej, zlokalizowanej w
miejscu, w którym obecnie znajduje się fontanna z posągiem
Neptuna.
Hejnał jeleniogórski. W dawnych czasach, tj. od 1750 roku, z
wieży ratusza codziennie na żywo odgrywano hejnał.

Obecny został skomponowany w latach 50. XX w. przez

Wojciecha Natansona, a do jego zagrania potrzeba aż dwóch
hejnalistów. Nie słyszałam go na własne uszy na Placu, ale o

tym, że istnieje i jest odgrywany z taśmy codziennie w południe,
poinformowali mnie uczniowie. Można go odsłuchać na stronie www.jeleniagora.com. Ciekawe, czy tylko mi przypomina
melodię z filmu o Janosiku…
http://jeleniagora.pl/
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Radniční náměstí
Radniční náměstí bylo kdysi obklopené hradbami, ze
kterých se dodnes dochovaly pouze fragmenty a tři
věže. Z období středověku také pochazí bazilika sv.
Erasma a Pankráce, sousedící s náměstím.
V následujících staletích došlo ke stavebním změnám,
kolem naměstí bylo postaveno 55 domů v renesančním
a barokním stylu s charakteristickým podloubím.
Jejich fásady v meziválečném období ztratily svojí
původní bohatou výzdobu v důsledku sanační politiky,
zavedené Třetí říší, k níž město patřilo.
A pak v roce 1958 začal další rekonstrukce, tentokrát
zahrnující demolici domů. Uprostřed stojí radnice v barokní a klasicistním stylu z 18. století, která je spokojena spojovací chodbou s cihlovým domem, jemuž se
říká „Sedm domů“ a ve kterém má své sídlo Matriční
úřad. Chodba byla postavena speciálně pro úředníky,
kteří díky tomu nemuseli přecházet tramvajové koleje,
které se až do 60. let 20. století nacházely mezi oběma
budovami.
Radnice je přístupná veřejnosti v úředních hodinách.

http://jeleniagora.pl/
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Kořalka. V sále radnice je shromážděno několik zajímavých exponátů. Zaujal mě příběh, který byl popsán u zvonu
vyrobeného ze slitiny bronzu, o průměru 80 cm, výšce 50
cm a hmotnosti 60 kg, který byl ulit v roce 1762. Zvon byl
vykoupen od sběračů šrotu za cenu kořalky a tak byl zvon
zachráněn.
Zeleň. Ačkoliv není na náměstí mnoho stromů, během
svítaní i když není žádní turisté a hospody jsou zavřené,
vůně svěžesti a směs městskě zelení ovládaji.
Když vznikly městské hradby, prostor mezi prvním a druhým
obranným parkánem byl zahrnut pásem zeleně.
Obyvatelé města si pak stavěli domy kolem náměstí a vzadu za nimi byla často umístěna zahrada. Díky tomu se dnes
zdá, že město je ponořeno do zeleně.
Hrbolatý plech. Z tohoto plechu je vytvořen Chodec na
chůdách, jehož socha vytváří dojem, jako kdyby vycházel z
bočního rohu radnice.
Jejím tvůrcem je Vahan Bego, umělec arménského původu,
který vytvořil sochu k 30. výročí pouličních divadel, konajících se ve městě Jelení Hora pravidelně od roku 1983.
V podobném stylu je vytvořen památník Dona Quijoae a
Sancho Panchy v parčíku u ulice Urocza, kam můžete snadno dojít pěšky z vlakového nádraží.
Prázdnota v studni. Studna se nachází v cihlovém domě
„Sedm domů“ a byla objevena teprve v průběhu archeologických vykopávek, prováděných v roce 2000.
Nejedná se o příliš hlubokou studnu, protože její hloubka je
jen 12 metrů a má 2,5 metrů v průměru.
Můžete vidět téměř na dno, když se díváte do osvětleného
vnitřku. Působivá je možnost postavit se na průhledné sklo
i pohled do hloubky, který připomíná prázdnotu a příběhy o
přízracích. Studna v minulostí patřila bohatým měštanům,
chudina používala studny umístěné v okolí, na místě, kde
nyní stojí kašna se sochou Neptuna.
Jelenohorský hejnal. Za starých časů, tj. od roku 1750, byla
z věže radnice každý den odehrávána trubačská melodie
živými trubači. Moderní hejnal byl složen v 50. letech 20.
století Vojtěchem Natansonem a k odehraní je potřeba
dvou trubačů. I když jsem neuslyšela ho na vlastní uši na
naměstí, o tom že je přehrávan z pásky každý den ve 12
hodin, mě informovali žáci. Můžete si ho poslechnout na
www.jeleniagora.com. Zajímalo by mě, jestli jenom mě melodie připomíná film o Jánošíkovi ...
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Ambona. Widoczna z każdego miejsca świątyni, dawniej
stanowiła serce obiektu, z którego wybrzmiewało Słowo
Boże. Po przeniesieniu nabożeństw do prezbiterium, kazalnica straciła na znaczeniu. Wierni stojący w ramionach
transeptu nie widzieli duchownych. W odpowiedzi na ten
problem w nawie poprzecznej zainstalowano ekrany transmitujące przebieg nabożeństwa. Niestety rozwiązanie to
odwraca wzrok wiernych od wykonanej w 1717 r. pięknie
rzeźbionej ambony.
Organy. Wyjątkowe brzmienie tego instrumentu łatwo
wychwycić nawet przy akompaniamencie gromkiego
śpiewu zgromadzonych. W piękny barokowy prospekt
organowy, ulokowany z przodu kościoła, wmontowano
bowiem aż 4571 piszczałek. Melomani koniecznie powinni
odwiedzić jeleniogórski kościół we wrześniu, podczas festiwalu muzyki organowej Silesia Sonans.
Iluzjonistyczne freski. Sklepienia transeptu pokryte zostały
malowidłami Franza Johanna Hoffmanna, obrazującymi
sceny „Snu Jakuba” oraz „Nawrócenia św. Pawła”.
„Trójwymiarowe” malowidła wywołują złudzenie istnienia
w kościele kolejnych kondygnacji dekorowanych pilastrami
i kolumnami, nadając świątyni wrażenie wysokości. Polichromia otaczająca ołtarz i organy, przedstawiająca purpurową kotarę, podkreśla zaś znaczenie prospektu. Liczne udrapowania, światłocień i frędzle zwisające z kotary,
zachęcają do dotyku tego pozornie grubego i miękkiego
materiału.

http://www.kosciolgarnizonowy.pl/

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
Dawna świątynia ewangelicka w Jeleniej Górze jest jednym z sześciu Kościołów
Łaski wybudowanych na Śląsku pod wpływem nacisku luterańskiego króla
Szwecji Karola II na katolickiego cesarza Józefa I Habsburga. Projekt obiektu
wzorowanego na Kościele Katarzyny w Sztokholmie zlecono w 1709 roku Martinowi Frantzowi. Otoczona parkiem budowla, której głównymi elementami są centralnie umiejscowiona ambona, prospekt ołtarzowo-organowy oraz trzypiętrowe
empory, pełni obecnie funkcję kościoła katolickiego.
12

Wilgoć kamienia. W otaczającym kościół parku, pełniącym
dawniej funkcję cmentarza, zachowało się kilkanaście barokowych kaplic nagrobnych z XVII wieku. Zbliżając się
do tych niedawno odrestaurowanych reprezentacyjnych
obiektów można poczuć zapach zdobiących je elementów
z kamienia, którego chłód i wilgoć kontrastują z ciepłem i
świeżością przepełnionych zielenią alejek parkowych.
Słodyczy estetycznej. Zdobiące kościół freski, rzeźbienia czy też uzupełnienie dekoracji świątyni o przykuwające
uwagę elementy (takie jak tarcza zegarowa z dwunastoma
znakami zodiaku umiejscowiona w centralnym punkcie
czaszy kopuły) wykonane zostały „ze smakiem” i kunsztem.

13
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Kazatelna. Kazatelna viditelná z jakéhokoli místa chrámu,
dříve tvořila srdce objektu, ze kterého hřmělo slovo Boží.
Po změně místa provádění bohoslužeb do kněžiště ztratila kazatelna svůj význam. Věřící stojící v náručí transeptu
(chrámové lodi) neviděli duchovenstvo. V reakci na tento
problém byly v transeptu nainstalovány obrazovky vysílající
průběh bohoslužby. Bohužel, toto řešení odklání zrak
věřících od kazatelny z roku 1717, vyrobené z jednoho kusu
pískovce.
Varhany. Unikátní zvuk tohoto nástroje lze snadno detekovat i za doprovodu bouřlivého sborového zpěvu.
Nádherné barokní varhany, které se nacházejí v přední části
kostela, obsahují na 4571 píšťal. Milovníci hudby by určitě
měli navštívit kostel jelenohorský během září, kdy se zde
odehrává festival varhanní hudby Silesia Sonans.
Vlhkost kamenů. V parku u kostela, dříve plnícího funkci
hřbitova, se zachovalo hned několik barokních náhrobních
kamenů ze 17. století. Přistupujíce k těmto nově restaurovaným reprezentativním objektům cítíme vůni zdobných
prvků kamene, jehož chlad a vlhkost kontrastuje s teplem a
svěžestí parkových alejí přeplněných zelení.

http://www.kosciolgarnizonowy.pl/

Kostel Povýšení sv. Kříže
Protestantský kostel je v Jelení Hoře jedním ze šesti Kostelů milosti postavených
ve Slezsku pod vlivem lutheránského švédského krále Karla II. katolickým habsburským císařem Josefem I. Architektonický projekt měl svůj vzor v kostele sv.
Kateřiny ve Stockholmu, postaveném v roce 1709 a navrženém Martinem Frantzem. Stavba je obklopena parkem. Hlavními rysy chrámoví jsou centrálně umístěná kazatelna, oltář, varhany a třípatrová galerie. V současné době slouží kostel
pro potřeby katolické církve.

14

Iluzivní fresky. Transepty klenby byly pokryty obrazy Johanna Franze Hoffmanna, zobrazujícími scény „Jácobův sen“
a „Obrácení sv. Pavla”. „Trojrozměrné“ obrazy evokují iluzi,
že má kostel další patra zdobená pilastry a sloupy, čímž
je chrám opticky zvětšený. Polychromie obklopuje oltář a
varhany představujíc karmínovou oponu, která zdůrazňuje
význam prospektu. Četné drapérie, šerosvit a z oltáře visící
závěsy se střapci přímo nabádají k doteku tohoto zdánlivě
silného a měkkého materiálu.
Sladkost estetiky. Fresky, zdobící kostel, řezba či dekorace
chrámu s nápadnými prvky (jako například stínící hodiny s
dvanácti znameními zvěrokruhu, nacházející se ve středu
kupolovitého vrchlíku) byly vytvořeny „s chutí“ a citem pro
umění.
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Baszta i Brama Wojanowska z kaplicą św. Anny
Brama Wojanowska wraz z Basztą obronną i kaplicą wyglądają jak jeden
organizm. Były częścią pierścienia murów obronnych, tutaj kończyło się miasto i zaczynała droga do Wojanowa. Dziś dumnie stoją zrośnięte w samym
centrum tego miasta. Najpierw powstała brama z basztą, kaplicę dobudowano dopiero na początku XVI wieku. Budynki uległy poważnemu zniszczeniu
podczas działań wojsk w wojnie trzydziestoletniej.
Ponowną świetność przywrócono im w XVIII w. Baszta niestety nie jest udostępniona zwiedzającym, a szkoda, bo wysokość 20 metrów mogłaby zapewnić ciekawy widok na Jelenią Górę.

Brama pośrodku deptaka. Idąc głównym deptakiem
starówki jeleniogórskiej nagle przechodzi się przez bramę
z dwiema furtami, która wyraźnie oddzielała niegdyś przedmieścia od miasta, co uległo zmianie w XVI w., kiedy Rada
Miejska wykupywała tereny i poszerzała teren miasta. Nieco
kanciastą beżową bramę przyozdobiono po jednej stronie
kartuszami z herbami miasta Śląska i cesarza niemieckiego, a z drugiej wyrzeźbionymi inskrypcjami, które niestety
aktualnie ciężko rozczytać. Pod jednym z herbów znajdują
się również symbole źródeł bogactwa Śląska: beczka z
piwem, materiały tekstylne, rękodzieło.
Szorstkie mury. W większości szorstkie mury samej bramy
i świątyni nie różnią się fakturą od reszty budynków okolic Placu Ratuszowego. Wrażenie robi grubość muru, który
ze względu na charakter obronny wynosi aż 140 cm. Wystające cegły oraz zamurowane szczeliny w kształcie klucza, które służyły jako stanowiska strzelnicze, sprawiają
wrażenie, że po wieży można by się wspiąć jak po drabinie.
Cisza i gwar uliczny. W pobliżu bramy można niekiedy
usłyszeć grę przeróżnych ulicznych muzyków czy też rozmowy przedstawicieli różnych ugrupowań religijnych zachęcających do zapoznania się z ich filozofią.
Zbliżając się do ulic 3 Maja i Konopnickiej cały zgiełk odrobinę cichnie. Natomiast we wnętrzu samej kaplicy panuje
całkowita cisza. Do pomieszczenia schodzi się po schodach, co świadczy o tym, że w wyniku przebudowań poziom ulicy podniósł się. Szkoda, że nie można zejść niżej
do lochów, które dawniej pełniły funkcję więzienia.
Kwiaty w kaplicy. Wnętrze kaplicy jest tak małe (szerokość
w jej najwęższym miejscu wynosi 7,5 m, długość natomiast
17,5 m), że bardzo intensywnie roznosi się woń kwiatów
ustawionych przed małym ołtarzem, namalowanym w stylu
iluzjonistycznym, dającym złudzenie trójwymiarowości.
Długie wpatrywanie się w ołtarz przedstawiający Świętą
Rodzinę sprawia, że kwiat, który św. Anna, patronka kaplicy, ofiarowuje dzieciątku Jezus, wydaje się być żywym.

http://www.wirtualnefreski.pl/baza-dla-zaawansowanych,fresk,kaplica-pw-sw-anny
http://turystyka.jeleniagora.pl/content/baszta-i-brama-wojanowska-kaplica%C5%9Bw-anny
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Jedzenie. W powietrzu unosi się delikatny zapach wszelkich
specjałów z pobliskich restauracji oraz stoisk stawianych
w okolicy Bramy przy różnych okazjach, świętach, uroczystościach, czy innych wydarzeniach, sprzedających nie
tylko jedzenie.
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Brána uprostřed promenády. Cesta vedoucí po hlavní promenádě
starého města Jelení Hory vede k bráně s vraty. Ta jasně odděluje
bývalá předměstí od města, které bylo změněno v 16. století, kdy městská rada kupovala půdu a rozšiřovala tak prostor města. Světle béžová
boční brána je na jedné straně zdobena kartuší s erbem Slezska a na
straně druhé erbem německého císaře. Další část brány je vyzdobena kartuší, na níž můžeme pozorovat vyřezávané nápisy, v současné
době bohužel těžko čitelné. Pod jedním z erbů se nacházejí obrazce
symbolizující zdroje bohatství Slezska: pivní sudy, textil, řemesla.
Hrubé stěny. Hrubé stěny samotné brány a chrámu se nijak neodlišují
od ostatních budov kolem Radničního náměstí. Silný pocit vyvolává
tloušťka stěny, která díky své obranné funkci dosahuje až 140 cm.
Mnoho vyčnívajících cihel a také štěrbiny ve zdi, které dříve sloužily
jako střelnice, vytvářejí dojem žebříku, po kterém je možné stoupat.
Ticho a pouliční hluk. Nedaleko brány můžete občas poslouchat hudbu různých pouličních muzikantů nebo mluvit s představiteli různých
náboženských skupin, kteří seznamují procházející lidi s jejich filozofií.
Když se blížíte k ulicím 3. Máje a Konopnické, hluk se trochu utiší.
Ještě více to pocítíte uvnitř samotné kaple, která vede dolů po schodech. Je zde naprosté ticho. Škoda jen, že nelze jít dolů do hladomorny, která sloužila jako vězení.
Květy v kapli. Vnitřní kaple je tak malá (šířka v nejužším místě je 7,5 m
a délka 17,5 m), že vůně květin před malým oltářem je velmi intenzivní.
Dlouhý pohled na iluzivní oltář, zobrazující svatou rodinu, způsobí, že
květ, nabízený svatou Annou, patronkou kaple, se zdá živý.

Wojanowská bašta a brána s kaplí sv. Anny
Wojanowská brána, společně s obrannou věží a kaplí, je součástí bývalého
vstupu do jelenohorského hradu. Byla postavena na cestě vedoucí směrem na
Wojanów. Dnes se hrdě tyčí v samém centru tohoto města. Nejprve byla postavena brána s věží. Kaple byla dokončena až na počátku 16. století. Budovy byly
těžce zničeny během vojenské operace, která prošla městem více než jedenkrát
v rámci tzv. třicetileté války. Znovu se městu vrátila jeho velkolepost až v 18. století. Bohužel věž není přístupná návštěvníkům, kteří tím přicházejí o zajímavou
vyhlídku na Jelení Horu z výšky 20 metrů.
18

Místní jídlo. Ve vzduchu je možné ucítit jemné vůně všech lahůdek z
restaurací, které se nacházejí kolem. Občas také poznáte přímo chuť
jídla ve stáncích během různých oslav či svátků. Tyto události nabízejí
spoustu chutí.

http://www.wirtualnefreski.pl/baza-dla-zaawasowanych,fresk,kaplica-pw-sw-anny
http://turystyka.jeleniagora.pl/content/baszta-i-brama-wojnowska-kaplica%C5%9Bw-anny
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Domowe obiady. W pierwszym budynku mieści się restauracja „Relax”, gdzie tanio i smacznie można zjeść domowy obiad w przyjaznej
atmosferze.
Farba, spray, perfumy. W każdej części JCK unosi się zapach materiałów artystycznych. Intensywny zapach farb i innych materiałów
poczuć można również w podwórzu budynku przy ulicy 1 Maja.
Ulica jest ogólnodostępnym deptakiem, dlatego każdy przechodzący
znajdzie się przez chwilę w chmurze zapachów. Skuszony nimi może
wejść dalej i znaleźć się wśród ludzi uśmiechniętych, pozytywnych,
robiących to, co kochają, i cieszących się swoją pracą.
Rozmowy i muzyka. Na co dzień w korytarzach budynków dominuje cisza, słychać jedynie przytłumione rozmowy pracowników
szykujących następne wydarzenie kulturalne.
Gdzieniegdzie słychać muzykę, fortepian, gitarę, czasem śpiew.
Te wszystkie piękne, melodyjne dźwięki dochodzą z odbywających się
w JCK warsztatów i kursów.

http://www.jck.pl/

Jeleniogórskie Centrum Kultury
Jeleniogórskie Centrum Kultury to jeden z 5 domów kultury w Jeleniej Górze.
JCK powstało w 2002 roku w wyniku połączenia Miejskiego Ośrodka Kultury i
Regionalnego Centrum Kultury.
Mieści się w dwóch budynkach przy ulicach 1 Maja 60 oraz Bankowej 28/30.
Placówka organizuje liczne warsztaty, koncerty i festiwale – od tych mniejszych,
kameralnych, po duże imprezy masowe, zarówno krótkoterminowe – kilkugodzinne, jednodniowe, kilkudniowe, jak i cykliczne – odbywające się co miesiąc
lub co dwa miesiące. Działalność Centrum to same korzyści dla miasta i regionu.
Celem wszelkich działań zespołu jest wychowanie kulturowe i artystyczne,
achęcenie do aktywnego uczestnictwa i współtworzenia kultury miasta i regionu. To miejsce tworzą ludzie, od ludzi, dla ludzi.
20

Sztuka. Oba budynki są przepełnione każdą formą sztuki - malarstwem, rzeźbą, fotografią czy teatrem.
W budynku przy ulicy 1 Maja znajduje się Galeria „Pod Brązowym
Jeleniem”, której nazwa nawiązuje do hotelu funkcjonującego w tym
budynku do lat 50. XX w. Pierwotnie (od XVIII w.) służył jako zajazd dla
wiernych przyjeżdżających do Kościoła Łaski. Przy głównym budynku
znajduje się z kolei Galeria Sztuki „Baszta”.
Galeria prezentuje stałą wystawę prac Janusza Lińskiego oraz wystawy
czasowe zaprzyjaźnionych artystów. Dodatkowo można tu nabyć rozmaite artykuły plastyczne. W budynku przy ulicy Bankowej znajduje
się Galeria „Korytarz” prezentująca głównie fotografię artystyczną.
Wystawy promują młodych ludzi: uczniów i absolwentów szkół artystycznych, lokalnych artystów oraz uczestników zajęć w JCK.
Piękne wnętrza. Budynek główny, przy ulicy 1 Maja pasuje do pięknej
zabytkowej jeleniogórskiej starówki.
Jego wnętrze ma przyjemny klasyczny klimat. Pamiętam strukturę kamiennej podłogi, na której często się siedziało, czy fakturę pięknych
drewnianych schodów prowadzących na pierwsze piętro, gdzie znajdują się najważniejsze pomieszczenia JCK.
Drugi budynek kojarzy się z teksturą skórzanych kanap i przyjemnych
ozdobnych poduszek.
W tych nowoczesnych wnętrzach znajduje się sala widowiskowa, czyli
jedno z większych pomieszczeń, w którym odbywają się koncerty,
szkolenia oraz liczne przedstawienia teatralne, w tym spektakle grupy
Star-ART czy fragmenty festiwalu PESTKA.
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Domácí oběd. V první budově se nachází restaurace „Relax“, kde je
možné levně a chutně sníst nějaký domácí oběd v přátelské atmosféře.
Barva, sprej, parfém. Každou částí JCK se nese vůně uměleckých
materiálů. Intenzivní vůně barev a dalších materiálů stoupá na nádvoří
budovy v ul. 1. Máje. Je to jedna z hlavních ulic kolem Radničního
náměstí, čímž se každý procházející ocitne v mracích vůně. Nadšenci
mohou pokračovat a setkají se s usměvavými a pozitivními lidmi, kteří
dělají to, co mají rádi a užívají si své práce.
Konverzace a hudba. Každý den v chodbách budovy dominuje
mlčení, občas jsou slyšet jen tiché rozhovory zaměstnanců, kteří se
připravují na další kulturní akci. Můžete se zde také zaposlouchat do
hudby, klavíru, kytary a někdy i zpěvu. Všechny tyto krásné melodické
zvuky přicházejjí z workshopů a kurzů vedených v JCK.
Umění. Obě budovy jsou plné všemi druhy umění- malířství, sochařství, fotografie či divadla. V budově v ul. 1. Máje sídlí Galerie „Pod
hnědým jelenem“, jejíž název se vztahuje k hotelu fungujícího také
zde v budově již od roku 1950. Původně (od 18. století) sloužil jako
hostinec pro věřící, kteří přijížděli do Kostela Povýšení sv. Kříže. U
hlavní budovy je Galerie umění „Baszta“. Galerie představuje stálou
expozici děl Janusze Linského a časově omezené výstavy spřátelených umělců. Navíc zde můžete zakoupit různé umělecké potřeby.
V budově u ul. Bankowa je k dispozici Galerie „Korytarz“, která se
zaměřuje především na uměleckou fotografii. Výstavy propagují mladí
lidé: studenti, absolventi uměleckých škol, místní umělci a účastníci
workshopů JCK.
http://www.jck.pl/

Jelenohorské Kulturní Centrum
Kulturní centrum JCK je jedním z pěti kulturních domů v Jelení hoře. Bylo založeno v roce 2002 důsledkem sloučení Městského kulturního centra a Regionálního kulturního centra. Nachází se ve dvou budovách, v ul. 1. Máje 60
a v ul. Bankowa 28/30. JCK pořádá řadu workshopů, koncertů a festivalů- od
malých, intimních až po velké masové akce, krátkodobé- několik hodin, jeden
den, několik dní a cyklické- každý měsíc, každé dva měsíce. Činnosti centra
jsou stejné jak pro město tak pro celý region. Cílem všech aktivit je kulturní a
umělecké vzdělávání, pobídnutí k aktivní účasti a přispění k rozvoji města a
regionu. Toto místo je z lidí, od lidí a pro lidi.
22

Krásné interiéry. Hlavní budova v ul. 1. Máje svojí podobou dobře
zapadá do malebného starého města Jelení hory. Její interiér má
příjemné klasické prostředí. Vzpomínám si na strukturu kamenné podlahy, kde jsem často sedávala, nebo textury krásných dřevěných
schodů vedoucích do prvního patra, kde se nacházejí nejdůležitější
prostory JCK. Druhá budova je spojena s materiálem kožené pohovky
a příjemnými dekorativními polštáři. V těchto moderních interiérech
se nachází koncertní sál, jeden z větších sálů, kde se konají koncerty, zkoušky a četná divadelní představení včetně představení skupiny
Star-ART a fragmentů festivalu PESTKA.
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Teatr Miejski im. Cypriana Kamila Norwida
Pierwotnie Teatr powstał jako Dom Sztuki i Stowarzyszeń w latach 1903-1904, na
rogu obecnej alei Wojska Polskiego i ulicy Sudeckiej.
Oprócz sali widowiskowej w budynku umieszczono sale restauracyjne i wystawowe oraz piwiarnię. Projekt budowli opracował w duchu architektury secesyjnej rzeźbiarz i architekt Alfred Daehmel.
W czasie wojny przechowywano w nim kostiumy z Opery Berlińskiej, które zostały przejęte przez pierwszy zespół w powojennym teatrze pod kierownictwem
Stefani Domańskiej. Pierwszą premierą była „Zemsta” Aleksandra Fredry.
Plakat zapowiadający premierę i otwarcie teatru można zobaczyć w zdigitalizowanych zbiorach teatralnych na stronie Cyfrowego Dolnego Śląska obejmującej zbiory z lat 1945-2014.

Gwar. Teatr to przede wszystkim ludzie. Nawet nie jest potrzebny budynek. Udowadniają to członkowie Teatru Norwida, którzy wyszli do miasta, do ludzi, organizując w 1983 r.
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych.
Od tego czasu każdego roku w lipcu ulice Jeleniej Góry
zamieniają się w wielką scenę. Gwar ludzi otaczających
aktorów na ulicach najlepiej opisuje to, czym jest to miejsce.
Zapach tkanin i teatralnego kurzu. Ta woń scala wszystkie
wnętrza obiektu, choć jest najintensywniejsza w głównej
sali widowiskowej. Wchodząc do niej, czuję, jak wchodzę w
gęstą chmurę zapachów związanych z obiciami, wytartym
dywanem, kotarą i kurzem scenicznym.
Rekwizyty. Każdy może „dotknąć trochę sztuki”, nie tylko
przychodząc na przedstawienia teatralne. Dla grup zorganizowanych ofertę stanowią warsztaty o kostiumach,
świetle, dźwięku czy o tym, jak działa teatr. Największą radość sprawia to dzieciom, które mogą dotknąć rekwizytów,
kostiumów i znaleźć się w zakamarkach niedostępnych na
co dzień. Teatr prowadzi również projekty niecykliczne, takie
jak „Teatr za murem”, skierowane do osób przebywających
w areszcie, które mają możliwość pracy nad sobą poprzez
kontakt ze sztuką.
Pizza. Wiem, że pizza to ostatnia przekąska, która może
kojarzyć się z teatrem.
A jednak to w jeleniogórskim teatrze znajduje się restauracja
Teatralna i smak pizzy to po prostu jeden ze smaków tego
budynku.

http://teatrnorwida.pl
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Delikatne łuki. Teatr zaskakuje. Zewnętrzna bryła utrzymana
w delikatnych tonach zieleni i bieli ukazuje bogate rzeźbienia nawiązujące do antyku, ale wchodząc do głównego holu
znalazłam się w bardzo oszczędnym w formie pomieszczeniu.
Mogłabym się poczuć rozczarowana brakiem zdobień na
ścianach, ale dzięki temu dostrzegłam architektoniczną zabawę kształtem.
Moją uwagę zwróciły niebanalne łuki nad drzwiami i schody
prowadzące do głównej sali teatralnej, gdzie dostrzegłam
ciekawe okręgi w balustradzie schodów.
Poza tym w wielu miejscach pojawiają się elipsy, jedna z
nich w holu głównym tworzy witraż. Jednocześnie ta uboga forma sprawia, że w holu głównym mogą odbywać się
wystawy organizowane w ramach Galerii Skene, a wnętrze
może się cały czas zmieniać.
Co zresztą było wykorzystywane już w latach 70. XX wieku.
25
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Divadelní hluk. Divadlo jsou především lidé. Nepotřebuje ani budovu.
Dokazují to členové Divadla Norwida, kteří se vydali do města k lidem
uspořádáním Mezinárodního festivalu divadel v ulicích, v roce 1983.
Od té doby se každý rok v červenci ulice Jelení Hory změní ve velkou
divadelní scénu. Pouliční hluk kolem herců je to, co nejlépe popisuje
o čem divadlo je.
Silná vůně materiálu a prachu. Tato vůně materiálu se stává hlavním
tématem divadla. Jeho největší síla a intenzita je v hlavním divadelním
sále. Když do něj vstupuji, nořím se do hustých mračen vůně od čalounění, koberců, záclon až k tomu specifickému prachu spojeného
s jevištěm.
Rekvizity. Všichni se mohou dotknout umění, nejen skrz samotnou
návštěvu divadelního představení. Toto divadlo pořádá pro organizované skupiny workshopy o kostýmech, světle, zvuku, nebo o tom, jak
divadlo vůbec funguje. Největší radost pro děti je možnost dotýkat
se rekvizit, kostýmů a během workshopu navštívit prostory normálně
návštěvníkům nepřístupných. Divadlo také organizuje jednorázové
projekty, jako například „Divadlo za zdí“, zaměřené na osoby ve vězení, které pracují na svém rozvoji prostřednictvím umění.
http://teatrnorwida.pl

Městské divadlo Cypriana Kamila Norwida
Divadlo vzniklo pod názvem „dům umění a sdružení“ v letech 1903-1904 a bylo
postaveno na současné ul. Wojska Polskiego a ul. Sudecká. Kromě divadelního
sálu, byl v budově oddělen sál pro výstavy, restaurace a také pivnice. Návrh
budovy byl navržen sochařem a architektem Alfredem Daehmelem v duchu secesní asrchitektury. Během války, zde byly uloženy kostýmy z Berlínské opery,
které převzal první divadelní soubor v poválečném divadle pod vedením Stefani Domańskiej. Premiérou byla „Pomsta“ od Aleksandra Fredry. Plakát, který
představuje premiéru a informuje o otevření divadla, lze vidět v digitalizovaných
divadelních sbírkách na webových stránkách Dolního Slezska, které zahrnují
sbírky od roku 1945 do roku 2014.
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Jemné oblouky a klenby. Toto divadlo působí jistým překvapivým
dojmem. Vnější část budovy je zachována v jemných tónech zelené a bílé a její fasáda je vyzdobena sochami, které odkazují ve své
podobě na starověk. Tim víc mě zklamal interiér hlavního sálu, ve
kterém návštěvníci čekají na představení a který je svým zdobením
velmi skromný. Byla jsem blízko zklamání, ale tato skromná výzdoba
mi umožnila povšimnout si zajimavé tvarem v architektonických
prvcích. Mojí pozornost přitáhly netriviální klenby a schody vedoucí k
hlavnímu sálu, kde se konají představení, jejichž balustráda je krásná především svými zajímavými kroužky. Navíc se v mnoha místech
objevují elipsy. Jedna z nich v hlavní hale je vyplněna vytráží. Díky této
chudé výzdobě má divadlo prostor pro výstavy v rámci místní Galerie
Skene. Interiér se takto obměňuje již od 70. let 20. Století.
Pizza. Vím, že pizza je to poslední jídlo, které může být spojené s
divadlem. Přesto je zde divadlení restaurace, kde je pizza jen jednou
z mnoha příchutí této budovy.
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Tarcze trumienne. Tarcze znajdują się w części ekspozycji poświęconej
mieszczaństwu i sztuce kościelnej. Jeden komplet sześciu tarcz cechu
stolarzy przedstawia elementy męki Chrystusa. Drugi komplet należy do
Towarzystwa Kupieckiego. W nim dominują motywy przemijania i śmierci.
Każda tarcza otoczona jest wawrzynem, w który wkomponowane są
czaszki. Jedna z nich przestawia wizję Sądu Ostatecznego, inna Śmierć
jako szkielet, który ubrany w czerwony płaszcz, z kosą w dłoni, ścina kolorowe kwiaty. W tle dostrzec można miasteczko otoczone górami.
Być może to sama Jelenia Góra.
Interaktywny pulpit. Na dolnej i na górnej kondygnacji można prześledzić
na multimedialnych ekranach m.in. historię szkła czy bogato ilustrowaną
historię zabudowań wiejskich w Karkonoszach. Na piętrze z wystawą
szkła można również sprawdzić swoją wiedzę na temat szkła i dzięki temu
stworzyć swój własny wirtualny projekt dzbana lub kielicha. Szkoda, że
swojego dzieła nie można wydrukować.

http://www.muzeumkarkonoskie.pl/

Muzeum Karkonoskie
Działalność muzealnicza w Jeleniej Górze sięga XIX wieku, kiedy to Towarzystwo Karkonoskie zaczęło gromadzić zbiory, a w konsekwencji podjęło starania
o wybudowanie Muzeum Karkonoskiego, co udało się w 1914 roku. Z zewnątrz
to niepozorny budynek, jednak jego wnętrze, całkowicie przebudowane w latach
2000-2001, uderza przestronnością, nowoczesnością i przejrzystością.
Na dolnych kondygnacjach umieszczono wystawę poświęconą sztuce ludowej,
historii wiejskiej i miejskiej Kotliny Jeleniogórskiej.
Śledząc tę wystawę nietrudno odnaleźć inspirację do dalszych wycieczek po
mieście i okolicy. Na drugiej kondygnacji znajduje się zbiór 7 tysięcy szklanych
eksponatów, najstarsze to amforki pochodzące z II-III w. n.e. z terenów Cesarstwa Rzymskiego. W drugiej części znalazło się miejsce dla wystaw czasowych,
najczęściej związanych ze szkłem. Wiele eksponatów pochodzi z prac archeologicznych prowadzonych na terenie Jeleniej Góry.
28

Smak trunków pitych ze szkła. Każdy szklany eksponat został przypisany
do konkretnego okresu: barok, empire, biedermeier, historyzm, secesja,
art déco i współczesność. Wśród szklanych naczyń dominują kielichy,
kieliszki, szklanki, filiżanki i wazony. Mnie najbardziej zaciekawił puchar
przedstawiający kobietę trzymającą w dłoniach misę. To właśnie z misy,
ale również ze spódnicy damy, można było zaczerpnąć łyk trunku. Owe
niewielkie dzieło sztuki wykonane zostało w XIX w. ze szkła opalonego
o różowej barwie oraz mosiężnego spoiwa przez piechowicką firmę Fritza Heckerta. Kielich wykorzystywano na przyjęciach weselnych lub
zaręczynowych, by małżonkowie mogli się napić z dolnego i z górnego
szkła jednocześnie. To ciekawe rozwiązanie musiało przykuć uwagę, a od
małżonków wymagać skupienia. Ciekawe, czy ktoś wtedy zwrócił uwagę
na smak wypijanego trunku.
Drewno i glina z chałupy wiejskiej - zapach przeszłości. Chałupę zbudowano w 1914 r. na wzór zabudowań w Karkonoszach z przełomu XVIII/
XIX wieku. Dziś mieści się pod dachem Muzeum Karkonoskiego, wysokością sięgając drugiej kondygnacji. Z przeszklonego, bezzapachowego korytarza wchodzę do ciemnej izby, gdzie unosi się charakterystyczny
zapach kamienia, z którego powstała podmurówka. Czuć również zapach
gliny, z której formowano belki, wapna, którym malowano szpary między belkami, i przede wszystkim drewnianych bali tworzących ściany czy
sprzętów domowych. Wszystkie sprzęty są oryginalne, pochodzą głównie
z XVIII wieku. Najstarszym eksponatem jest czerwono-zielona skrzynia z
1664 r. Układ chałupy oddaje sposób wyposażenia izby z wyeksponowaniem kącika żeńskiego (przy piecu), męskiego (przy stole). Przy oknie wyodrębniony został również kącik modlitewny.
Archiwalne filmy. Niektóre stanowiska zostały uzupełnione o filmy z archiwalnym materiałem i lektorem objaśniającym historię. Można obejrzeć
film o kształtowaniu się sieci kolejowej i tramwajowej, które zapewniły
rozwój Jeleniej Góry w XIX w., czy o wyrobie tkanin, które były głównym
towarem eksportowym na tym terenie.
29
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Krkonošské muzeum
Počátky muzeí v Jelení Hoře začínají v 19. století, kdy Krakonošská společnost
začala hromadit sbírky určené pro vybudování Krakonošského muzea, k čemuž
došlo v roce 1914. Muzeum vypadá z venku všedně, ale vnitřní prostory byly v
letech 2000-2001 zrekonstruované a ohromují svoji prostorností, transparentností a moderním stylem.
Na spodních patrech jsou umístěny expozice věnované lidovému, venkovskému
a městskému historickému umění v Jelenohorské kotlině. Z výstavy je možné
najít inspiraci pro výlety ve městě i jeho okolí. Ve druhém patře se nachází sbírka
7 tisíc skleněných exponátů, nejstarší jsou amforki z 2. - 3. století našeho letopočtu z území Římské říše. Druhá sekce slouží k pořádání krátkodobých výstav,
obvykle spojené se sklem. Řada exponátů pochází z archeologických prací prováděných v Jelení Hoře.

Kryty rakví. Kryty se nachází v části expozice věnované měštanskému
a církevnímu umění. Jedna sada, šest kotoučů cechu tesařů, prezentuje prvky umučení Krista. Druhá sada patří obchodnické společnosti.
V ní dominují motivy pomíjivosti a smrti. Každý kryt je omotán vavříny,
ve kterých jsou zakomponovány lebky. Jeden z nich představuje vize
posledního soudu, další smrt v podobě kostry oblečené v červeném
kabátě, která má kosu v ruce, s níž kosí barevné květiny. Na pozadí
můžete vidět malé město obklopené horami. Je možné, že městečko
je samotná Jelení Hora.
Interaktivní obrazovky. Na spodním a horním patře lze mimo expozice historie skla a bohatě ilustrovaných dějin venkovských staveb v
Krkonoších nalézt multimediální obrazovky. Na patře s výstavou skla je
také možnost si zahrát hru, která testuje vaše znalosti skla a na jejich
základě vytváří virtuální projekt džbánu či kalichu. Škoda, že jsem své
dílo nemohla vytisknout.
Chuť nápojů pitých ze skla. Každý exponát ze skla je přiřazen do konkrétního období: baroko, empír, bidermeier, historické, secese, Art Deco
a moderna. Dominují zde především skleněné kalichy, poháry, klenky
na víno, sklenice a vázy. Nejvíce mě zaujal pohár, na kterém je zobrazena žena držící mísu v dlaních. Nejen z mísy, ale též ze sukně dámy bylo
možné vychutnat doušek nápoje. Toto malé umělecké dílo ze skla z devatenáctého století bylo vypáleno v růžové barvě z mosazného pojiva
pěchovickou firmou Fritze Heckerta. Kalich byl používán na svatbách
nebo při zásnubách, aby se manželé mohli napít z dolního a horního
skla zároveň. Tento zajímavý způsob vyžadoval pozornost a spolupráci
obou manželů. Zajímalo by mě, jestli v tu chvíli někdo uvažoval nad
chutí nápoje.
Dřevo a hlína venkovské chaty – vůně minulosti. Chata byla postavena v roce 1914 po vzoru krakonošských budov z přelomu 18. a 19.
století. Dnes se tato dvoupatrová chata nachází pod střechou Krkonošského muzea. Z prosklené chodby bez vůně se vstupuje do temné
místnosti, kde je cítit charakteristická vůně kamene, který tvoří základ
stavby. Cítit je také vůně hlíny, kterou jsou přilepené trámy a vápenec,
kterým byly spravené spáry mezi trámy a především dřevo, které tvoří
stěnu nebo domácí spotřebiče. Všechny spotřebiče jsou originální a
pochází především z 19. století. Nejstarší exponátem je červeno-zelená
skříň z roku 1664. Chata je tvořena z několika částí, dámským koutem
(u pece), mužskou části (u stolu) a u okna je modlitební kout.

http://www.muzeumkarkonoskie.pl/
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Archivní filmy. Některé stanoviště jsou doplněny filmy s archivními
zaběry s komentátorem, který vysvětluje historii.
Je zde možně vidět film o budování železniční a tramvajové sítě, které
umožnily rozvoj Jelení Hory v 19. století, nebo o výrobě tkanin, které
byly hlavním vývozním artiklem.
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Panorama gór stworzona ze skał. W parku poszukiwałam
modelu przekroju geologicznego pasma Sudetów obejmującego wzniesienia od Teplic nad Metują aż po Grodziec.
Mężczyzna siedzący na ławeczce, który wskazał mi drogę,
określił ten specyficzny pomnik górski „Panoramą” i pod
taką nazwą funkcjonuje on wśród miejscowych. Choć panoramą określa się rozległy widok rozpościerający się z jakiegoś wzniesienia, tutaj chodzi o widok wnętrza gór.
Za sprawą Towarzystwa Karkonoskiego w 1902 r. sprowadzono do miasta skały z pobliskich gór i ułożono tak, aby
przypominały ich rzeczywisty układ w terenie. Szczególną
uwagę przykuwa bazalt tworzący górę Grodziec czy występujący w siedmiu miejscach wapień krystaliczny.
Ptaki. Nieodłącznym elementem każdego parku jest
towarzyszący mu świergot ptaków. Wśród tego głośnego
i różnorodnego ptasiego chóru z trudem rozpoznaję poszczególne dźwięki, ale dzięki tablicy ustawionej w ramach
ścieżki przyrodniczo-historycznej mogłam się dowiedzieć,
że mieszkają tutaj szpaki, drozd śpiewak, kawka, bogatka,
pliszka czy kopciuszek.

http://www.jeleniagora.home.pl/sciezka/

Park na Wzgórzu Kościuszki
Park Kościuszki został mi polecony ze względu na ścieżkę przyrodniczo-historyczną i pozostałości po szubienicy. Szubienica wybudowana tu w XVI wieku
przetrwała aż do wieku XVIII.Dziś możemy zobaczyć tylko jej fundamenty.
Mniej więcej w okresie likwidacji szubienicy, burmistrz Johann Christoph Schӧnau otrzymał zgodę na założenie parku na Wzgórzu Szubienicznym, obecnie
nazywanym Wzgórzem Kościuszki.
Jeszcze przed wydaniem pozwolenia zaczął obsadzać wzniesienie morwami i
winogronami. Dzięki jego działaniom powstała bardzo ciekawa infrastruktura.
W skalistej części wzgórza wykuto nawet piwnicę przeznaczoną na magazyn wina
i piwa. Po wielu przedsięwzięciach pozostał jedynie ślad w postaci fundamentów.
W całości zachował się wyłącznie pomnik w kształcie piramidy poświęcony żonie
burmistrza, umiejscowiony w zakątku nazywanym Rajem.
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Małe kamienie. Kamień położony na macewie, nagrobku
żydowskim, świadczy o tym, że ktoś pamięta o zmarłym i w
ten sposób oddaje mu swój szacunek. Takie kamienie widać na nielicznych macewach, które ostały się na cmentarzu żydowskim, położonym naprzeciwko Parku Kościuszki.
Kilka kamieni położono również na wielkim głazie z tablicą
informującą o działalności cmentarza w latach 1879-1974.
W całości zachowała się jedna macewa z płaskorzeźbą
przedstawiającą wieniec laurowy.
Grillowanie. Dymny zapach dotarł do mnie z jednej z polanek parku, na której ktoś urządził sobie piknik. Jest to idealne miejsce na relaks oraz aktywny wypoczynek.
Kasztan jadalny. Dzięki założycielowi parku znajduje się tutaj wiele nietypowych dla tego rejonu drzew. Nawet stare
dokumenty miejskie określają wzgórze jako „górę roślin”
(Pflanzberg). Występuje tu m.in. kasztan jadalny pochodzący z południowo-wschodnich terenów Azji. Może to
powód, by przyjechać do Jeleniej Góry w listopadzie, kiedy pod drzewami jest mnóstwo nasion, z których można
spróbować wyhodować kasztana w swoim ogródku.
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Park na vrchu Kościuszko
Park na vrchu Kościuszko mi byl doporučen kvůli přírodně-historické cestě a
zbytkům šibenice. Ta byla postavena v 16. století a stála zde až do 18. století.
Dnes můžeme vidět jen její základy. Zhruba ve stejné době, kdy byla zbořena
šibenice, dostal primátor Johann Christoph Schӧnau povolení k založení parku na
Šibeničním vrchu, nyní nazývaném vrch Kościuszko. Ještě před vydáním souhlasu začal primátor sázet na vrchu moruše a stavět vinohrady. Díky jeho aktivitám
vznikla velmi zajímavou infrastruktura. Ve skalnaté části vrchu byl vyhlouben i
sklep, určený ke skladování vína a piva. Po spoustě stavebních projektů zůstala jen stopy v podobě základů. Jedinou zcela zachovanou je památník ve tvaru
pyramidy, věnovaný manželce primátora, který se nachází v ústraní zvaném „Ráj“.

http://www.jeleniagora.home.pl/sciezka/

Panorama hor tvořených horninami. V parku jsem hledala model
geologického průřezu tvořicícho pásmo Sudet, které zahrnuje jejich
část od Teplic nad Metují až k hoře Grodziec na druhé straně. Muž sedící na lavičce, který mi ukázal cestu, popsal tuto jedinečnou horskou
památku jako „Panorama“ a pod tímto názvem funguje mezi místními
obyvateli. Ačkoli je termín používán pro široko sahající výhled, který lze
spatřit z kopce, tady se jedná o pohled do vnitřku hor.
Díky Krkonošskému sdružení byly v roce 1902 do Jelení Hory dovezeny horniny z okolních hor a byly seřazeny tak, aby se podobaly jejich
skutečnému rozložení v horách. Zvláštní pozornost je třeba věnovat
čediči tvořícím horu Grodziec nebo v sedmi lokalitách se vyskytujícímu
krystalickému vápenci.
Ptáci. Neoddělitelným prvkem každého parku je ptačí zpěv. Mezi tímto
hlasitým a pestrým ptačím chórem jsem nemohla rozeznat jednotlivé
zvuky, ale díky informační tabuli stojící na vyznačené přírodně-historické cestě jsem mohla zjistit, jaké druhy ptáků zde žijí - špaček, drozd,
kavka, sýkora koňadra, konipas a rehek.
Drobné kamínky. Kámen umístěn na macevotu, židovském hřbitovním náhrobku, svědčí o tom, že někdo pamatuje na mrtvého a dává
mu tak svůj respekt. Tyto kameny lze vidět na několika náhrobcích, jež
jsou ponechány na židovském hřbitově, který se nachází naproti parku
Kościuszko. Několik kamenů je také umístěno na velkém balvanu s
pamětní deskou, informující o fungování hřbitova v letech 1879-1974.
V jednom celku je zachován jenom jeden náhrobek s reliéfem znázorňující vavřínový věnec.
Grilování. Vůně kouře ke mně dorazila z jedné louky v parku, kde někdo
uspořádal piknik. Je to ideální místo k odpočinku. Zvědavě jsem chvíli
pozorovala hráče baseballu.
Kaštanovník jedlý. Díky zakladateli parku se zde nachází mnoho pro
tuto oblast neobvyklých stromů. Dokonce i staré městské dokumenty
definovaly kopec jako „horu rostlin“ (Pflanzberg).
Roste zde i kaštanovník jedlý (setý), pocházející z jihovýchodní části
Asie. Ten může být důvodem k tomu, proč přijet do Jelení Hory v listopadu, kdy je zde spousta kaštanů, ze kterých si můžete vypěstovat
kaštanovník na vlastní zahradě.
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Wehikuł czasu. Na terenie muzeum, można podziwiać
między innymi artylerię przeciwlotniczą, armaty polowe oraz
transportery opancerzone. Perełkami wystawy plenerowej
są: czołg średni T 34-85, śmigłowiec Mi-2RL oraz stacja radiolokacyjna JUSTYNA (JAWOR-M2). Przy każdym obiekcie
można poczytać o danych technicznych danego obiektu.
Wszystkie eksponaty zachowane są w świetnym stanie.
Dodatkowo muzeum przygotowało dla zwiedzających galerie tematyczne, na których można obejrzeć dokumenty, fotografie, odznaczenia, listy, broń ręczną oraz elementy umundurowań żołnierzy.
Natura. Zwiedzającym towarzyszą piękne dźwięki matki
natury. Dzięki lokalizacji obiektu na obrzeżach miasta da się
słyszeć śpiew ptaków, szum liści i wiatru.
Niestety mieszają się one z szumem przejeżdżających obok
muzeum aut.
Metal. Zapach metalowych pojazdów i artylerii, woń farby,
wyczuwalna wilgoć i stęchlizna... to wszystko razem tworzy
zapach historii i wspomnień, z którym można się zapoznać
w pomieszczeniach muzealnych.
Chropowatość. Na karoserii eksponatów można wyczuć
wiele lat ciężkiej pracy, dużo deszczu, błota, słońca, które
wystawiały je na próbę. Te wszystkie czynniki przez pół
wieku wpływały na niezwykłość struktury powierzchni, z
której można czytać jak z księgi historii.
http://www.militaria-muzeum.pl/

Muzeum Historii i Militariów

Smak emocji. Można sobie tylko wyobrazić, jak wiele łez,
przekleństw, ale i momentów szczęścia, radości niosą ze
sobą przedmioty dostępne do oglądania. Po wizycie w muzeum, na ustach zostaje smak emocji, które towarzyszyły
autorom listów, osobom na fotografiach czy użytkownikom
maszyn i eksponatów.

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze to największa ekspozycja uzbrojenia wojska polskiego na Dolnym Śląsku. Znajduje się ona przy ulicy Sudeckiej
83. Instytucja, będąca oddziałem Muzeum Karkonoskiego, na swojej wystawie
prezentuje sprzęt wojskowy wykorzystywany podczas II wojny światowej oraz
używany przez wojska Układu Warszawskiego. Druga część muzeum, w której
możemy zobaczyć sprzęt radiolokacyjny, mieści się w Łomnicy.
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Stroj času. V muzeu můžete mimo jiné obdivovat protiletadlové
dělostřelectvo, polní děla či pancéřové transportéry. Perlami venkovní expozice jsou T-34-85 střední tank, vrtulník Mi-2RL a radarová
stanice Justyna (Jawor-M2). U každého exponáti si můžete přečíst
informace o technických údajích daného druhu. Všechny exponáty
jsou udržovány ve výborném technickém stavu. Kromě toho muzeum
připravilo pro návštěvníky tématické galerie, kde se můžete podivat
na dokumenty, fotografie, odznaky, dopisy, lehké zbraně a další prvky
uniforem vojáků.
Příroda. Návštěva muzea je doprovázena lrásnými zvuky matky
přírody, a to díky umístění objektu muzea na okraji města – uslyšíte
zpěv ptáků, šum listí a větru. Bohužel se míchají se zvukem okolo
muzea projíždějících automobilů.
Kov. Vůně kovových vozidel a dělostřelectva, pach laku, plísně a
vlhka…to vše dohromady jako by bylo vůní vzpomínek a historie,
které protínají budovy muzea.
http://www.militaria-muzeum.pl/

Muzeum Historie a Vojenské
kanzen výzbroje polské armády, od roku 2013 Muzeum Historie a Vojenské ve
městě Jelení Hora, je největší obdobnou exhibicí svého druhu v Dolním Slezsku.
Nachází se na ulici Sudecka 83. Jedná si o pobočku Muzea Krkonošského a
jeho výstava prezentuje vojenskou techniku používanou během 2. světové války
a okupaci Československa v roce 1968. Druhá část muzea, kde můžeme vidět
radarové zařízení, sídlí v Łomnicy.
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Hrbolky. U karoserií exponátů je možné cítit mnoho let tvrdé práce,
hodně deště, bláta, slunce, který jm po leta čelily. Všechny tyto
faktory ovlivňují již půl století neobvyklou strukturou povrchu, který
může být díky tomu čten jako učebnice dějepisu
Emoce. Lze si pouze představit, kolik slz, nadávek, ale i okamžiků
štěstí a radosti nesou s sebou exponáty v muzeu. Po prohlídce muzea zůstává v ústech chuť emocí, které doprovázely autory dopisů,
lidí na fotografiích, nebo lidí bojujících po boku těchto strojů.
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„Grzybek”
na Wzgórzu Krzywoustego
Wzgórze Krzywoustego (375 m n.p.m.) leży na
terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru,
w zakolu rzeki Kamiennej. Nazwa pochodzi od
przydomku księcia Bolesława, który według
legendy, polując w pobliskich lasach, zobaczył
jelenia.
Książę nie tylko darował życie zwierzęciu, ale
i w geście dziękczynienia miał założyć w miejscu występowania jelenia gród. Do dziś jeleń
jest ważnym symbolem miasta, a wieża, która
powstała w 1911 r. i początkowo nosiła nazwę
„wieży cesarskiej” (wzniesiona na cześć cesarza niemieckiego i króla Prus Wilhelma II), została przez mieszkańców przemianowana na
„Grzybek”. Żeby do niej dotrzeć z dworca PKP
czy z Rynku Głównego nie potrzebowałam oznakowania. Wystarczył mi charakterystyczny
kształt „grzybowego kapelusza” wystający nad
drzewami.

Smak kawy, której już tutaj nie można zakupić. Przez cały
XIX wiek, aż do II wojny światowej na wzgórzu funkcjonowała gospoda, z której okien rozpościerał się widok na
Jelenią Górę. Teren nie był tak bardzo zalesiony jak obecnie,
nie trzeba było wchodzić na „Grzybek”, by podziwiać panoramę. Dziś po gospodzie nie ma śladu, ale nadal można tu
przyjść i rozkoszować się widokami i smakiem przyniesionej
ze sobą kawy, co czynią liczni jeleniogórzanie.
Płaskorzeźbiona tablica. Na samym szczycie umieszczono
tablicę z brązu, na której wyryto panoramę i zapisano ważniejsze punkty w zasięgu wzroku.
Palcami można prześledzić wszelkie nierówności i trafić
nie tylko na szczyty, wśród których szczególnie wyróżnia
się Śnieżka, ale również na ważne budynki Jeleniej Góry:
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, bazylikę świętych
Erazma i Pankracego, ratusz i Liceum Ogólnokształcące im.
Stefana Żeromskiego, które stanowi największy element na
tablicy i bardziej przypomina pałac niż szkołę. Nic dziwnego, że moją uwagę przykuł właśnie ten ostatni obiekt. Budynek wybudowano na początku XX wieku i przeznaczono na
szkołę, ale dość nietypową, bo jej wystrój nawiązuje symboliką do starożytności. Wszystkie te informacje odnalazłam na
stronie internetowej liceum, która oferuje możliwość wirtualnego spaceru po obiekcie.
Szum rzeki. W pobliżu wzgórza spotykają się rzeki Kamienna i Bóbr. Ich szum miesza się z odgłosami samochodów
przejeżdżających ruchliwą drogą oddzielającą wzgórze od
starówki oraz dźwiękiem pociągów poruszających się pobliskim wiaduktem. Obiekt ten uznawany jest za techniczne
osiągnięcie ze względu na swoją konstrukcję, która wsparta
jest na jednym elipsoidalnym łuku. Wśród tych mieszających
się dźwięków najgłośniejszy wydaje się być jednak ludzki
gwar. W weekend widywałam tu zarówno pojedyncze osoby,
jak i całe rodziny – ludzi w różnym wieku, którzy na rowerach
lub pieszo zmierzali w kierunku wieży od czasu do czasu
narzekając, że tak tu stromo.
Panorama Karkonoszy, Gór Kaczawskich, Izerskich i Jeleniej Góry. Wdrapując się na wieżę o wysokości 22 metrów, można wokół ujrzeć panoramę gór, która zachwyca
zwłaszcza wiosną. Pasmo Karkonoszy pokryte jest wtedy
jeszcze śniegiem, zaś wokół wieży kwitną już mlecze.

http://jeleniagora.pl/content/wie%C5%BCa-zamkowa-i-grzybek-udost%C4%99pnione-do-zwiedzania
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Granit. Próbowałam rozpoznać najbardziej charakterystyczny zapach tego wzgórza i wieży. I chyba pewna
bezwonność jest odpowiedzią, bo czy granit, z którego zbudowano podstawę wieży, pachnie? Czy cegła, z której zbudowano dalszą część, pachnie? Po wejściu do wieży czuję
chłód, ale nie udaje mi się wyczuć żadnego zapachu.
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Kávy. Chuť kávy, kterou zde již nelze zakoupit. Během celého 19. století, až do druhé světové války, zde na kopci fungovala hospoda, z
jejiž oken se otevíral výhled na Jelení Horu. Okolí nebylo ještě tak moc
zalesněné, takže nebylo třeba chodit na ,,Houbu”, abychom mohli
shlédnout panoramata. Dnes není po hospodě ani vidu, ani slechu,
ale nadále je možné sem přijít a užívat si výhledu i chutě s sebou
přinesené kávy tak, jak to dělá mnoho jelenohorců.
Basreliéfní plakera. Na samém štítě je umístěna plaketa z bronzu,
na které je vyryté panorama a popsány stěžejní body v rozsahu zorného pole. Prsty lze vystopovat všechny nerovnosti a narazit nejen
na vrcholky hor, mezi nimiž vyniká Sněžka, ale také na mnoho významných budov Jelení Hory: Kostel Povýšení sv. Kříže, Baziliku sv.
Erasma a Pancrase, radnici či střední školu Stefana Zeromskiho, což
je nejvýraznější bod působící spíše jako palác než jako škola. Účinně
přitahoval moji pozornost. Budova byla postavena na počátku 20.
století, kdy ji byl přidělen statut školy, ale dost neobvyklé, protože
konstrukce budovy odkazuje na symboliku starověku. Všechny tyto
informace lze nalézt na internetových stránkách školy, kde můžete
využít i možnost virtuální procházky.

http://jeleniagora.pl/content/wie%C5%BCa-zamkowa-i-grzybek-udost%C4%99pnione-do-zwiedzania

Rozhledna na vrchu Křivoústého
Vrch Křivoústého (375 m n.m.) leží v oblasti CHKO Údolí Bobru, v zátoce řeky
Kamiennej. Název pochází od přídomku knížete Boleslava, který dle legendy
lovil v blízkých lesích. Když zahlédl jelena, daroval mu život. Jako díky měl
údajně založit hrad. Do dnes je jelen klíčovým symbolem města, a věž, která
byla postavena v roce 1911 a honosila se jménem ,,císařská věž” (postavená
na počest německého císaře a pruského krále Viléma II), byla přejménována
obyvateli na ,,Houbu”. Abych k ní z vlakového nádraží či náměstí došla, nebylo
zapotřebí žádného značení trasy. Zcela mi vystačil charakteristický tvar houbového klobouku vystupující nad stromy.
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Zvuk řeky. V okolních kopcích se setkávají řeky Kamienna a Bobr,
tekoucí meandry proplétajícími se kopci. Jejich zvuk je smíchán s
auty přejíždícími rušné silnice oddělující vrch od starého města a
zvuky vlaků, které přejíždějí po blízkém viaduktu. Ten je považován za
technický úspěch s ohledem na svoji konstrukci, která se opírá o jeden eliptický oblouk. Mezi těmi, kteří míchají zvuk nejhlasitěji, se zdá
být člověk jako drobné bzučení. O víkendu jsem zde viděla mnoho
jednotlivců i rodin, lidí všech věkových kategorií, kteří míříc na kole
nebo pěšky směrem k věži si jen tu a tam postěžovali na příkrý svah.
Panoramatický pohled na Krkonoše, Kaczawskich hor, Jizerských
hor a Jelení Horu. Po vylezení na věž, která má výšku 22 metrů,
můžete vidět panorama okolních hor, které nadchne zejména na jaře.
V ten čas je pás Krkonoš stále pokryt sněhem, zatímco kolem věže již
kvete pampelišky květ.
Vůně žuly. Snažila jsem se najít co nejvíce charakteristickou vůni
kopce i věže. A myslím, že odpovědí je, že nic charakteristicky voňavého zde není, nebo žula, z níž byla postavena základna věže, voní?
Nebo cihla, z níž byla postavena další část, voní? Při vejití do věže dá
o sobě vědět chlad, ale vůně je nepolapitelná.
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Bzyczenie. Wzdłuż Borowego Jaru ulokowane są trzy punkty Elektrowni
Bobrowice, jeden z nich nad Jeziorem Modrym. To tam usłyszałam po raz
pierwszy charakterystyczne bzyczenie turbin elektrowni wodnych. Kolejny
punkt znajduje się kilometr od schroniska Perła Zachodu, gdzie zaczyna
się Ścieżka Poetów (szlak zielony w kierunku góry Siodło). Obiekt ten to
jedna z dwóch siłowni energetycznych przedwojennej fabryki papieru.
Uciekłam w górę, w bardziej ciche zielone zakątki, zostawiając za sobą
wielkie niebiesko-żółte zespoły turbinowe, wydawany przez nie dźwięk i
gwar spacerowiczów.
Panorama z punktu widokowego Trafalgar. Punkt jest położony przy
zielonym szlaku i dobrze oznakowany. O nazwie tego zespołu skalnego
informuje niewyraźnie napis na skale, pozostałość po Helikonie. Nie udało
się niestety odnaleźć informacji, dlaczego nazwa punktu widokowego
nawiązuje do przylądka położonego w południowo-zachodniej Hiszpanii,
gdzie w 1805 r. rozegrała się jedna z bitew wojen napoleońskich. Przedzieram się przez wąską ścieżkę do zielonych barierek umieszczonych
wokół skały. Czy to ze względu na pokonaną stromą ścieżkę, czy może
wielkość głazów, wdrapując się na nie czuję się jak grecki bóg - wokół
morze zieleni i wyspy żółtego, kwitnącego rzepaku. Na wprost, niemal na
wyciągnięcie ręki widnieje Wzgórze Gapy (470 m n.p.m.), a w oddali dostrzec można Jelenią Górę skąpaną w zieleni z widocznymi gdzieniegdzie
czerwonymi dachami.
https://web.facebook.com/Helikon-i-G%C3%B3ra-Muz-Jelenia-G%C3%B3ra969842289755180/?sw_fnr_id=3337993540&fnr_t=0&_rdc=1&_rdr

Borowy Jar i Helikon
W pogodne weekendy Borowym Jarem wzdłuż rzeki Bóbr spacerują prawdziwe
tłumy okolicznych mieszkańców oraz turystów. Nic dziwnego, bo na tym trzykilometrowym odcinku między Siedlęcinem a Jelenią Górą kryje się wiele atrakcji.
Wyruszając z Siedlęcina warto jednak odbić na Ścieżkę Poetów, nazywaną
również Ścieżką Miłości.
Dzięki temu trafić można do siedzib dziewięciu muz, opiekunek sztuki, poezji,
tańca i nauki, które ukryte są na zboczach góry Siodło (463 m n.p.m.).
Daniel Stoppe, nauczyciel żyjący w XVIII w., zachwycony dziełem Pauzaniasza,
odnalazł tutaj wiele podobieństw do greckiego pasma górskiego – Helikonu, na
którym mieszkał Apollo.
Porównanie góry Siodło do Helikonu urzekło również burmistrza Johanna Christopha Schӧnau, który zlecił wyznaczenie sieci ścieżek, punktów widokowych,
posadzenie drzew wzdłuż alejek, postawienie wielu ukrytych ławek i wyrycie wielu sentencji. Jedna z nich głosiła: „Szczęście dobrem obywateli Jeleniej Góry”.
44

Woda z Cudownego Źródełka. Schodząc ze Ścieżki Poetów do Borowego Jaru, natknęłam się na Cudowne Źródełko, nazywane też Dobrym.
W średniowieczu dokonywały się tutaj „sądy boże” nad rycerzami i czarownicami, w późniejszych czasach źródło służyło do wykrywania zdrad
małżeńskich. Dziś wielu spragnionych nabiera tutaj wody, pomimo że jest
ona niezdatna do picia. Dostrzegłam nawet mężczyznę zmierzającego w
kierunku źródła z 10-litrowym baniakiem na wodę.
Omszały kamień dla poety. Idąc z punktu widokowego zeszłam z
głównego zielonego szlaku, bo Ścieżka Poetów odbijała w dół. Schodząc
po drewnianych schodach, wzdłuż błotnistej pozostałości po strumyku,
dotarłam do wielkiej skały przy zakręcie. Była ona pokryta mchem, więc
okazała się wygodnym, miękkim siedziskiem. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że XVIII-wieczny jeleniogórzanie siadywali w tym miejscu równie
chętnie jak ja teraz.
Liście Dębu Cesarskiego. Liście pachną najintensywniej, gdy rozetrzemy
je w palcach. Zatrzymałam się pod dębem cesarskim, by przysiąść w jego
cieniu na wygodnej ławeczce. Drzewo zasadzono już podobno w 1697 r.
Dąb nazwano cesarskim dla upamiętnienia Wilhelma II (1859-1941).
Co ciekawe żadnemu cesarzowi, oprócz Napoleona, nie poświęcono tylu
budynków, kamieni, dębów, co właśnie temu ostatniemu władcy Niemiec.
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Rokle Borowy Jar a Helikon
O slunných víkendech se Borowym Jarem tj. roklí podél
řeky Bobr, prochází davy místních obyvatel a turistů.
Není se čemu divit. Tříkilometrová cesta mezi obcí Siedlęcin a Jelení Horou skýtá mnoho zajímavostí.
Po cestě směrem k obcí Siedlęcin se vyplatí odbočit
po zelené značce na Stezku Básníků, známé také pod
názvem Stezka Lásky. Tam narazíte na sídlo devíti múz,
strážců umění, poezie, tance a vědy, které se ukrývají
na svazích kopce Siodło (463 m n.m.).
Daniel Stoppe, učitel, který žil v 18. století, uchvácen
prací Pausaniase, našel zde mnoho podobností s
řeckým pohořím Helikon, kde žil údajně bůh Apollón.
V dalším století použil tento příběh starosta Johann
Christoph Schonau a zařídil na těchto svazích celou infrastrukturu včetně sítí stezek, vyhlídkových bodů, byly
tu vysazeny stromy podél uliček, postaveno mnoho
skrytých laviček a na některých místech se objevila
vyrytá rčení v latinském jazyce. Jedno z nich praví: „
Štěstí je dobro občanů Jelení Hory.

Bzučení. Podél Boroweho Jaru jsou umístěny tři body, ve kterých má
sídlo elektrárna Bobrowice, první bod je u Modrého Jezera. Tam jsem
poprvé slyšela charakteristické bzučení vodních turbín.
Další bod je vzdálený asi 1 km od turistické chaty pojmenované “Perla
Západu”, kde začíná Stezka Básníků (zelená značka směrem k vrchu).
Tato elektrárna před válkou fungovala jako továrna papíru. Běžela jsem
do kopce, do tiššího zeleného zákoutí, a zanechala jsem za sebou hluk
velkých modro–žlutých soustav turbín spojené se zvuky chodců.
Panorama z vyhlídky na Trafalgaru. Místo se nachází na zelené trase,
která je dobře značená. O názvu tohoto skalního útvaru informuje nevýrazný nápis na skále, pozůstatek Helikonu. Bohužel se nepodařilo
zjistit, proč název toho místa odkazuje na název mysu, který se nachází v jihozápadním Španělsku, kde se v roce 1805 odehrála jedna
z bitev napoleonských válek. Jdu úzkou cestou k zeleným zábradlím
umístěným okolo skal. Možná je to tou strmou cestou, možná velkými
skalisky, po kterých vycházím, že se cítím jak řecký bůh – a kolem zelené moře se žlutými ostrovy rozkvetlé řepky. Naproti téměř na dosah
ruky další vrch – Gapy (470 m n.m.) a v dálce Jelení Hora zaplavená
zelenou a sem tam červenými střechami.
Voda ze zázračného pramene. Stoupajíc Stezkou Básníků k Borowemu Jaru, narazila jsem na Kouzelný Pramen, známý též jako „dobrý“.
Ve středověku tady probíhaly „boží soudy“ rytířů a čarodějnic, v pozdějších dobách byl používán pro odhalení manželské zrady. I když není
voda vhodná k pití, mnoho žíznivých lidí si ji právě tady načerpává.
Viděla jsem i muže směřujicího ke zdroji s desetilitrovou lahví.
Mechový kámen pro básníka. Od vyhlídky Trafalgar jsem šla po hlavní
zelené trase, ze které jsem pak odbočila na neoznačenou Stezku Basníků, jež šla dolů. Stoupajíc po dřevěných schodech podél blátivého
pozůstatku po potoku jsem došla až k velké skále u zatáčky. Pohodlné
posezení – pokryté mechem. Dovedu si představit, že v 18. století lidé
z Jelení Hory sedávali v tomto místě tak ochotně jako já teď.
Listy císařského dubu. Listy mají nejintenzivnější vůni, když se rozmělní
v prstech. Zastavila jsem se pod císařským dubem, posadila jsem ve
stínu na pohodlné lavičce. Strom je byl pravděpodobně zasazen již v
roce 1697. Dub byl pojmenován na počest císaře Viléma II (1859–1941).
Je zajímavé, že žádnému německému císaři, kromě Napoleona, nebylo
kdy věnováno tolik staveb, kamenů, dubů atd.

https://web.facebook.com/Helikon-i-G%C3%B3ra-Muz-Jelenia-G%C3%B3ra969842289755180/?sw_fnr_id=3337993540&fnr_t=0&_rdc=1&_rdr
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Wieża Książęca w Siedlęcinie
Gotycka Wieża Książęca w Siedlęcinie to ciekawa brama do przeszłości. Powstała w XIV wieku z polecenia Henryka I Jaworskiego i zachowała się w prawie
niezmienionym kształcie. W wieku XVIII przejął ją ród Schaffgotschów, który
przekształcił ją w spichlerz. Wtedy to ważniejszy stał się dobudowany do niej
dworek i zabudowania folwarczne. Od 2001 wieżą opiekuje się Fundacja Zamek
Chudów, dzięki której pierwotne wnętrza i zwłaszcza XIV-wieczne freski opowiadające historię Sir Lancelota mogą być znów widoczne.

Średniowieczna muzyka o dworskim i sakralnym charakterze. Muzyka
towarzyszyła mi od parteru aż po trzecie piętro. Panujący we wnętrzu minimalizm sprzyja dobrej akustyce. Przez chwilę poczułam się jak przeniesiona w czasie.
Smaki dawnych potraw. Na każdej kondygnacji znajdują się wystawy z
bogatymi opisami, przybliżającymi przedmioty odnalezione w trakcie
wykopalisk archeologicznych. Jedna z najciekawszych gablot dotyczyła
polowań i tradycyjnych potraw przygotowywanych w średniowieczu. Był
tam fragment zielonego kafla, pierwotnie znajdującego się w ścianie pieca,
który przedstawiał scenę polowania na niedźwiedzia. Obok zauważyłam
też fragment kościanej poprzeczki, przez którą zwierz nie mógł uwolnić się
z oszczepu. Ci, którzy chcą spróbować prawdziwego jedzenia, powinni
przyjść do wieży w sobotę, wtedy organizowane są Targi Rolne „Górskie
Smaki”.
Ziemia, drewno i bez – to trzy dominujące zapachy po przejściu dziedzińca. Żeby do niego dojść, trzeba pokonać odkrytą na początku XXI w.
fosę i oficynę pachnącą farbą olejną. Na schodach do Wieży ustawiono
bukiety bzu. Po przekroczeniu progu przeważa zapach drewna, który na
chwilę ustępuje miejsca zapachowi wilgoci dochodzącemu z piwnicy,
służącej do składowania beczek. Dopiero wspinając się na kolejne kondygnacje znów czuć drewno, z którego powstały stropy i schody. Na podstawie badań dendrochronologicznych ustalono, że najstarsze belki znajdują się na pierwszym piętrze i pochodzą z drzew ściętych w 1313 r.
Widok z okna we wnęce. Trzeba się pochylić, żeby wejść do wnęki okiennej na drugim piętrze. Przystosowana była ona do strzelania jeszcze w
czasach, kiedy Wieża spełniała funkcję obronną. Przez wąskie, ale wysokie
okno widać w dole wijącą się rzekę Bóbr. W oddali rozciągają się żółte od
rzepaku pola. I choć na horyzoncie dostrzec można współczesną zabudowę, to przez chwilę poczułam się jak mieszkaniec wieży, który wypatruje
przejeżdżających posłańców czy kupców.
Dotyk przemijania. Czułam na sobie przeszywający wzrok postaci z XIVwiecznych fresków. Ich spojrzenie kazało się zatrzymać, wywołało ciarki.
Prawie niewidoczne rysy twarzy, niektóre kształty trudno rozpoznać, w
każdej scenie wiele szczegółów, które mają swoje znaczenie. Zastanowiło
mnie, umieszczenie w centralnej części, wielkiej postać św. Krzysztofa z
Jezusem na ramieniu stojącego w wodzie. Jako dobry sługa boży miał on
kontrastować z Sir Lancelotem i przypominać o tym, że należy być dobrym
rycerzem dla swojego pana. Sir Lancelot natomiast złamał przysięgę rycerską, czym powinien zasłużyć sobie na potępienie według mu współczesnych. Wiele zostało wyjaśnione na tablicach ustawionych w kącie sali.
Zanim jednak je dostrzegłam, przysiadłam dłuższą chwilę na ławce. Oczy
kobiet i mężczyzn mogły mówić tak wiele, a ja pod dotykiem tego spojrzenia
miałam wrażenie, że dotykam właśnie wielkiej zagadki przemijania i miłości.

http://wiezasiedlecin.pl/
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Středověká hudba dvorského a posvátného charakteru. Hudba mě doprovázela z přízemí až do třetího patra. Převládající minimalizmus interiéru příspívá k dobré akustice. Na cvhíli jsem měla pocit, jako bych se
přesunula v čase.
Starých pokrmů. Na každém patře jsou expozice s bohatými popisy
předmětů, které byly nalezené během archeologických vykopávek.
Jedna z nejzajímavějších vitrín patřila lovu a tradičním pokrmům připravovaných ve středověku. Na fragmentu zelené dlaždice, která byla původně součástí pece, je znázorněna scéna z lovu na medvěda. Vedle toho
jsem si všimla kostěného háčku, přes který se zvěř nedokázala uvolnit z
oštěpu. Ti, kteří chtějí zkusit pravé jídlo, musí přijít do věže v sobotu, kdy
jsou na farmářských trzích organizované „Chutě hor”.
Hlína, dřevo a šeřík. To jsou tři dominantní vůně na dvoře. Než se do něj
dostanete, je potřeba přejít přes nedávno příkop odkrytý ve 21. století
a přístavbu vonící po barevném oleji. Na schodech do věže jsou kytice
šeříku. Po překročení prahu převládá vůně dřeva, která na chvíli ustupuje
vůni vlhkého sklepa, ve kterém se skladují sudy. Na dalším podlaží už opět
převládala vůně dřeva, ze kterého jsou postaveny stropy i schody.
Na základě dendrochronologických výzkumů (určení stáří dřeva podle
počtu letokruhů) bylo zjištěno, že nejstarší trámy jsou v prvním patře a
pochází ze stromů sťatých v roce 1313.
Výhled z okna ve výklenku. Abyste se dostali k okennímu výklenku v
druhém patře, je nutné se sehnout. Výklenek byl upraven do podoby
střelnice ještě v době, kdy věž sloužila k obraně. Z výklenku je skrze vysoké okno vidět řeka Bobr tekoucí okolo věže. V dáli se roztahují žlutá
pole s řepkou. Na horizontu jsou vidět domy, ale v tu chvíli jsem se cítila
jako správce věže, který dohlíží na přejíždějící poslíčky a kupce.
http://wiezasiedlecin.pl/

Knížecí věž v obcí Siedlęcin
Gotická věž knížecí v Siedlęcině je zajímavou branou do minulosti. Byla založena ve 14. století na příkaz Henryka I. Javorského a dochovala se téměř v
původním stavu. V 18. století ji převzal rod Schaffgotschů, který ji přestavil na
sýpku a byl k němu přistavěn panský dům s hospodářskými budovami. Od roku
2001 se o místo stara nadace „Zamek Chodów”, díky které je dochován vnitřní
interiér a proto mohou být stále viděny fresky vyprávějící příběh Sira Lancelota.
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Dotyk pomíjivosti. Cítila jsem na sobě pronikavý pohled postav z fresek
z 14. století. Pohledy, které nutily se zastavit a po kterých běhal po nich
mráz po zádech. Nevýrazné rysy tváří, některé tvary bylo těžké rozpoznat,
scény těžko pochopit, hodně symboliky. Přemýšlela jsem na umístění v
centrální části, velkou postavu svateho Kryštofa s Ježíškem kterého drží
na rameni. Tento svaty vystupuje jako dobrý sluha boží a jeho postava
měla kontrastovat s Sirem Lancelotem a vést k přemyslení o tom že člověk a zvlašt rytíř měl být dobrý pro svého pána a plnít povinnosti.
Sir Lancelot porušil svou přísahu, z toho důvodu zasloužil na prokletí. Vše
je vysvětleno na tabulkách v rohu místnosti. Ale ještě předtím, než jsem
si toho všimla, jsem chvíli seděla na lavičce. Oči žen a mužů, mohli toho
mnohé povědět a já, pod dotekem toho pohledu jsem měla pocit, že se
vlastně dotýkám velké skládanky pomíjivosti a lásky.
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Oślepienie. Wzbogacony ciemnymi obrazami Michaela
Willmanna i Johanna Franza Hoffmanna kościół p.w. Jana
Chrzciciela o oknach umieszczonych ponad emporami
rozświetlają dodatkowo jedynie kryształowe żyrandole. Nic
dziwnego, że po wyjściu ze świątyni poraził mnie blask
słońca zalewającego dziedziniec. Siła kontrastu sprawiła, że
pomyślałam o wierzących, którzy przed laty wychodząc z
kościoła po nabożeństwie pojmowali być może oślepiającą
ich jasność jako przeżycie duchowe.
Cisza i szum wody. Kamienne ogrodzenie oddziela pełne
gwaru centrum Cieplic od dziedzińca kościelnego, nie tylko
wizualnie, ale i dźwiękowo. Dzięki temu przy północnej granicy otoczenia przykościelnego usłyszeć można odległy szum,
zachęcający do poznania terenu znajdującego się poniżej.
Próba odnalezienia źródła dźwięku, który wydaje okrągła fontanna wypluwająca silny strumień wody, wiąże się z
odkryciem niewielkiego ogrodu na tyłach Długiego Domu.

http://www.pijarzy.pl/adresy/parafie_i_koscioly/jelenia_gora,_parafia_
pw._sw._jana_chrzciciela_d6931_
pol.html

Zespół pocysterski w Cieplicach
Dawne zabudowania cysterskie (wolnostojąca dzwonnica, pełniąca również funkcje wieży zegarowej i bramy, jednonawowy kościół, klasztor z wewnętrznym
dziedzińcem, a także szkoła i obiekty gościnne zakonu), obecnie podzielone zostały na części sakralną, muzealną i uzdrowiskową.
Jednakże za sprawą zielonych dziedzińców, czy też ujednoliconej kolorystyki
obiektów zdominowanej przez czerwień i pudrowy róż, dawny kompleks cysterski również i dziś jawi się jako spójny zespół obiektów.
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Bukszpan. Zabudowania zespołu pocysterskiego łączy nie
tylko przemyślana kolorystyka obiektów czy dźwięk wody
spajający przestrzenie o odmiennych funkcjach, ale i woń
porastających wewnętrzne dziedzińce roślin. Dawny wirydarz klasztorny oraz dziedziniec z fontanną scala zapach
krzewów bukszpanu.
Płyty nagrobne. Tuż po przekroczeniu bramy-dzwonnicy, po
lewej stronie dziedzińca uwagę przyciągają wmurowane w
ogrodzenie płyty nagrobne rodu Schaffgotschów. Płyty te,
przeniesione do Cieplic z Radomierza już w XIX wieku, przypominają o dawnym cmentarzu przykościelnym. Dobrze
zachowane płaskorzeźby z XVI i XVII wieku stanowią doskonałą okazję do zapoznania się z renesansową sztuką oraz
modą.
Woda. W ogrodzie z fontanną wznosi się ośmioboczna budowla o kopulastym dachu zwieńczonym latarnią. Obiekt,
nazywany dawniej Źródłem Ludwika (później Marysieńki),
został niedawno odrestaurowany. Dzięki renowacji z jego
zewnętrznych kranów tryska dziś woda termalna. Zimną,
słodką wodą można delektować się siedząc na jednej z
ogrodowych ławeczek.
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Bývalý cisterciácký klášterní komplex
v Cieplicích
Někdejší cisterciácká zástavba se skládá ze samostatně stojící zvonice, která plnila též funkci hodinové věže a brány, jednolodního kostela, vlastního kláštera, školní budovy a hostinských objektů řádu.
Celý komplex je sice v současnosti rozdělen na část sakrální, muzejní
a lázeňskou, avšak díky nádvořím plným zeleně a jednotnému barevnému řešení objektů, na jejichž fasádách dominují červená a pudrově
růžová, působí i dnes jako jeden celistvý soubor budov.

Oslepeni jasem. V klášterním kostele sv. Jana Křtitele, jehož příšeří je
umocněno v tmavých odstínech malovanými obrazy M. Willmanna a J.
F. Hoffmanna, jsou zdrojem světla pouze nad galeriemi umístěná okna
a křišťálové lustry. Proto se není čemu divit, když mne po opuštění této
svatyně udeřil do očí sluneční jas zalévající venkovní prostranství. Díky
síle prožitku tohoto kontrastu, jsem si vzpomněla na věřící. Ti, když v
dobách minulých vycházeli po mši z kostela, zažívali zřejmě v takovém
oslepujícím jasu silné duchovní hnutí.
Mlčení i šumění vod. Centrum Cieplic plné halasu lázeňských hostů je
od kostelního nádvoří odděleno kamennou zdí. A to nejenom vizuálně,
ale také akusticky. Díky tomu je možné zaslechnout u severní strany
kostelní zdi vzdálený šum, který člověka doslova vyzývá k prozkoumání pod zdí se nacházejícího zákoutí. Při hledání zdroje tohoto zvuku,
jímž je mimochodem okrouhlá fontánka, jsem zcela náhodou objevila
nevelkou zahradu rozprostírající se u zadního traktu Dlouhého domu.
Buxus. Jednotlivé budovy cisterciáckého komplexu propojuje nejen
promyšlené barevné řešení objektů či zvuk vody linoucí se prostory
s různými funkcemi, ale také pach vegetace porůstající střední části
jednotlivých nádvoří. Bývalý klášterní rajský dvůr a nádvoří s fontánou
spojuje jeden společný čichový vjem – zápach zimostrázových keřů.
Náhrobní kameny. Ihned po průchodu branou-zvonicí upoutávají mou
pozornost náhrobní kameny rodu Schaffgotschů zazděné do zdi v levé
části nádvoří. Tyto artefakty původem z Radoměře byly přemístěny do
Cieplic v 19. století a mají připomínat zrušený kostelní hřbitov.
Dobře zachované reliéfy z 16. a 17. stol. jsou pěkným příkladem renesančního umění a stylu.
Voda. V zahradě s fontánou stojí osmiboká stavba s kopulovitou
střechou zakončenou lucernou.
Bývalý Ludvíkův pramen (jistou dobu Maruščino zřídlo) prošel nedávno
kompletní rekonstrukcí. Díky tomu dnes opět tryská z kohoutků uvnitř
minerální voda. Studenou a nasládlou vodu je možné si vychutnat v
klidu vsedě na jedné ze zahradních laviček.

http://www.pijarzy.pl/adresy/parafie_i_koscioly/jelenia_gora,_
parafia_pw._sw._jana_chrzciciela_d6931_pol.html
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Barokowe freski. Podczas prac adaptacyjnych, mających
na celu przystosowanie dawnego obiektu poklasztornego do pełnienia funkcji muzealnej, odsłonięto dekoracje
freskowe pochodzące z końca XVII wieku. Malowidła, na
które składa się ponad osiemdziesiąt przedstawień figuralnych i heraldycznych, podkreślają szczególną role zakonu
krzeszowskich cystersów oraz przedstawiają motywy oparte
na legendzie św. Bernarda z Clairvaux. Choć freski wykonane przez lokalnych artystów trudno uznać za oryginalne,
z uwagi na skalę dzieła oraz dobry stan jego zachowania
są one wyróżniającym się przykładem śląskiego malarstwa
ściennego wczesnego baroku.
Śpiew ptaków. Znajdująca się na piętrze ekspozycja
„Barwny świat ptaków” składa się z dużych gablot w formie dioram przedstawiających ptaki Polski i Świata w ich
naturalnych środowiskach. Punktowe oświetlenie gablot
– trójwymiarowych dekoracji oraz towarzyszący wystawie
podkład muzyczny, którego bazą są różne dźwięki ptaków,
pozwalają niemal przenieść się na łono natury.

www.muzeum-cieplice.pl

Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach
Muzeum, powstałe w latach 50. w celu ochrony pozostałości zbiorów gromadzonych przez Schaffgotschów od XVI wieku, jest jedyną samodzielną instytucją
muzealną o profilu przyrodniczym w Polsce. Od 2013 roku siedzibą cieplickiej
instytucji, której część stanowi Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku, jest budynek dawnego probostwa, stanowiący integralną część
zespołu pocysterskiego.
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Zioła. W udostępnionym dla zwiedzających dawnym wirydarzu klasztornym mnisi uprawiali niegdyś zioła potrzebne
do produkcji leków czy nalewek. Sadzono w nim m.in. majeranek, złocień balsamiczny, rozmaryn, miętę, rutę czy lubczyk. Dziś o tej tradycji przypominają nasadzenia szałwii
omszonej czy czystka.
Interaktywne pulpity. Obiekt wyposażony jest w dotykowe
tablice, które w formie zabawy (np. quizu) uzupełniają o dodatkowe informacje tradycyjne opisy o przyrodzie i eksponatach muzealnych. Na takiej formie zwiedzania w całości
opiera się Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku. Na pulpicie odbiorca wybiera interesujący go
obiekt, a następnie może obejrzeć freski pod lupą lub też
dowiedzieć się więcej o malowidłach, ich twórcach, czy też
mieszczących je budynkach.
Sól kamienna. Na parterze muzeum prezentowana jest
ekspozycja geologiczna przybliżająca głazy, minerały, surowce i nacieki jaskiniowe Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. Jednym z pokazywanych minerałów jest sól kamienna
(halit) o zielonym zabarwieniu spowodowanym związkami
miedzi.
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Barokní fresky. Během stavebních úprav, jejichž cílem bylo přizpůsobit
bývalý klášterní objekt tak, aby mohl sloužit jako muzeum, byla objevena fresková výzdoba z konce 17. století. Obrazy se skládájí z více než
osmdesáti heraldických a figurálních zobrazení, které zdůrazňují zvláštní
postavení krzesowského cisterciáckého řádu a jejich motivy vychází z
legendy o sv. Bernardovi z Clairvaux. Ačkoli fresky vytvořené místními
umělci lze jen ztěží považovat za originální, jsou významnou ukázkou
slezské nástěnné malby z počátku baroka, a to díky rozsahu díla a jeho
dobrém stavu.
Zpěv ptáků. Nacházím se na podlaží s výstavou „Barevný svět ptáků“
sestávající se z velkých skříní v podobě dioramat, které líčí ptáky z Polska i celého zbytku světa, a to v jejich přirozeném prostředí. Bodově
osvětlené vitríny - trojrozměrná dekorace a hudba na pozadí doprovázející výstavu, jejímž základem jsou různé zvuky ptáků, mi umožňují se
přesunout takřka do lůna přírody.
Bylinky. V ambitech kláštera otevřených pro návštěvníky pěstovali mniši
bylinky potřebné pro výrobu léků a tinktur. Mimo jiné zde pěstovali
majoránku, chryzantému, balsamico, rozmarýn, mátu, routu a libeček.
Dnes tuto tradici připomíná výsadba šalvěje nebo cisty.
www.muzeum-cieplice.pl

Přírodovědné Muzeum v Cieplicích
Muzeum, vytvořené v 50. letech s cílem ochránit zbytky sklizně shromažděné
rodem Schaffgotschů od 16. století, je jediná nezávislá muzejní instituce o
přirodním profilu v Polsku. Od roku 2013 je sídlem cieplické instituce, která je
součástí Virtuálního muzea barokních fresek v Dolním Slezsku, je budova bývalé
fary, která je nedílnou součástí cisterciáckého řádu.

58

Interaktivní panely. Objekt je vybaven dotykovými panely, které v podobě hry (např. kvízu) doplňují informace k běžným popiskům přírodních
dějů a muzejních exponátů. Na takové bázi je výhradně postaveno Virtuální muzeum barokních fresek v Dolním Slezsku. Na panelu je možné si
vybrat místo, které nás zajímá, a poté si můžete prohlédnout fresky pod
zvětšovacím sklem, nebo se dozvědět více o obrazech a jejich tvůrcích,
případně o vzniku jednotlivých staveb.
Kamenná sůl. V přízemí muzejní expozice je umístěna geologická výstava přibližující horniny, minerály, suroviny a speleotémy z oblasti Krkonoš a Jelenohorského údolí. Jedním z vystvaených minerálů je i kamenná
sůl (halit) zabarvená do zelena vlivem mědi.
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Park Zdrojowy i Park Norweski w Cieplicach
Położone w uzdrowiskowej części Jeleniej Góry parki oddziela rzeka Wrzosówka. Te obszerne tereny zielone założone zostały przez przedstawicieli
całkowicie różnych środowisk. Park Zdrojowy powstał na przełomie XVIII i XIX
wieku z inicjatywy arystokratycznej rodziny Schaffgotschów, Park Norweski zaś
na początku ubiegłego stulecia w wyniku starań fabrykanta Eugena Füllera. Dziś
jednak parki te postrzegać można jako integralny kompleks zieleni miejskiej.

Widok z tamy na Wrzosówce. Będąc w Parku Norweskim warto wejść na
otaczające go od zachodu i południa wały przeciwpowodziowe. Roztacza
się z nich wieloplanowa, piętrząca się panorama krajobrazu górskiego, która
przez niektórych (w tym mnie!) uważana jest za najpiękniejszą w Jeleniej
Górze. Wzrok obserwatora rozpoczyna „wędrówkę” od rozległych, płaskich
łąk widocznych na pierwszym planie. Następnie „wspina się” na zalesioną
górę Chojnik zwieńczoną zamkiem. Po chwili „odpoczynku” pnie się jeszcze wyżej Śnieżnymi Kotłami i ostatecznie „zdobywa” szczyty Karkonoszy.
Odgłosy ptaków. Położenie parków w pobliżu łąk i rzeki wpłynęło na różnorodność zamieszkujących je ptaków, a co za tym idzie – wydawanych przez
nie odgłosów. Przy sztucznym stawie Parku Norweskiego usłyszałam syk
łabędzi i trzepotanie skrzydeł lądujących na wodzie kaczek. Przechadzkę
wzdłuż zadrzewionych alejek urozmaiciło stukanie dzięciołów, skrzeczenie
sójek i „gruchanie” gołębi. Z kolei pobyt na skraju rzeki umilił mi śpiew niepozornie wyglądających kosów. Poza ptasimi koncertami pobyt w parkach
umilają też występy odbywające się w muszli koncertowej i wieczorki taneczne z muzyką na żywo w Pałacu Zdrojowym.
Kwietniki rozgrzane słońcem. Przed Pawilonem Edward i Pałacem Schaffgotschów oraz w innych miejscach Parku Zdrojowego utworzono rabaty obsadzone różnymi gatunkami kwiatów. Sezonowe narcyzy, róże, pelargonie
czy aksamitki ogrodzone niewielkimi sadzonkami bukszpanów sprawiają,
że kwietniki pachną inaczej o każdej porze roku.
Zróżnicowane faktury pawilonów i małej architektury. Różne sposoby
użycia kamienia i drewna w Parku Norweskim udowadniają, że materiały te
mogą charakteryzować się zarówno lekkością i kruchością, jak i być ciężkie
i masywne. Koronkowa, pomalowana na biało drewniana altana sąsiaduje
z ciężkim kamiennym mostkiem oraz masywnym Pawilonem Norweskim
wykonanym z ciemnych bali. Park ozdabiają umieszczone wzdłuż ścieżek
głazy, które choć ciężkie, okazują się wyjątkowo delikatne i kruche. Również
Park Zdrojowy zadziwia kontrastami faktur pawilonów. Jasno tynkowane
bryły Pawilonu Edwarda oraz Pałacu Zdrojowego połączonego z Teatrem
Animacji odcinają się na tle drewnianego pawilonu muszli koncertowej o
fantazyjnej formie, kapliczki św. Rodziny wykonanej z kamiennych bloków
czy szachulcowego obiektu osłaniającego odwiert wody termalnej.

http://www.parki.org.pl/parki-zdrojowe/park-zdrojowy-w-cieplicach
http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/park-norweski-w-cieplicach
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Woda termalna. Pragnąc wczuć się w rolę cieplickiego kuracjusza przed
wejściem do Parku Zdrojowego napełniłam butelkę leczniczą wodą termalną z zewnętrznej fontanny – pijalni zwieńczonej rzeźbą nimfy wodnej. Siedząc na ogrzanej słońcem ławeczce przed Pawilonem Edwarda odkręciłam
naczynie i spróbowałam wody, która, choć orzeźwiająco chłodna, za
sprawą intensywnego aromatu nie przypadła mi do gustu. Pozostałym w
butelce płynem-skarbem Cieplic podlałam więc bratki na rabatach. Kto wie,
może lecznicza woda miała na nie pozytywny wpływ?
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Pohled z hráze na řece Wrzosówka. Pokud se budete vyskytovat v Norském parku, je dobré vystoupat na protipovodňové valy, které ho ohraničují
na západní a jižní straně. Na nich se před vámi rozprostře z mnoha výškově
uspořádaných scenérií složený panoramatický pohled na horskou krajinu,
který někteří (včetně mne!) považují za jeden z nejkrásnějších v Jelení Hoře.
Zrak pozorovatele zahajuje své „putování“ na rozlehlých plochých loukách nacházejících se v popředí. Poté „se pozvedne“ k zalesněnému vrchu Chojník
se stejnojmenným hradem. Po chvilce „odpočinku“ se vzepne ještě výše k
Sněžným jámám, až na konec „dobude“ vrcholové partie Krkonoš.
Zvukové projevy ptáků.Poloha parků v blízkosti luk a řeky ovlivnila různorodost jejich ptačích obyvatel, s čímž souvisí pestrost zvuků vydávaných ptáky.
U umělého jezírka v Norském parku jsem slyšela syčení labutí a třepot křídel
na vodě přistávajících kachen. Procházku podél zalesněných alejí mi zpestřilo
ťukání datlů, skřehotání sojek a vrkání holubů. Naproti tomu pobyt na břehu
řeky mi zpříjemnil zpěv téměř nepozorovatelných kosů. Kromě ptačích koncertů zpříjemňují pobyt v parcích také vystoupení odehrávající se v hudebním
pavilonku či taneční večírky s živou hudbou v Lázeňském paláci.
Květinové záhony rozpálené slunečním žárem. Před Edwardovým pavilonem, Palácem Schaffgotschů a na dalších místech Lázeňského parku jsou
udržovány záhony osázené různými druhy květin. Kombinace v různou dobu
kvetoucích druhů jako narcisy, růže, muškáty či afrikány dokola ohraničených
nevelkými keříky buxusu má za následek to, že záhony voní v každou roční
dobu jinak.

http://www.parki.org.pl/parki-zdrojowe/park-zdrojowy-w-cieplicach
http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/park-norweski-w-cieplicach

Parky Lázeňský a Norský v Cieplicích
V lázeňské části Jelení Hory se rozkládají dva parky oddělené řekou Wrzosówka
(Vřesůvkou). Tyto rozsáhlé plochy zeleně byly založeny představiteli poměrně
odlišných společenských vrstev. Lázeňský park vznikl na přelomu 18. a 19. stol.
z iniciativy šlechtické rodiny Schaffgotschů, kdežto Norský park na počátku
minulého století přičiněním továrníka Eugena Füllera. Avšak dnes můžeme oba
parky vnímat jako jeden integrální komplex městské zeleně.
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Různorodá struktura fasád pavilonů a drobné architektury. Různé způsoby
užití kamene a dřeva v Norském parku dokládají, že uvedené materiály mohou
na člověka působit stejně tak svou lehkostí a křehkostí, jako těžkostí a masivností. Prolamovaný bíle malovaný dřevěný altánek sousedí s těžkým kamenným mostkem a s masivním Norským pavilonem vybudovaným z tmavých
prken. Park zdobí podél pěšin rozmístěné balvany, které se na pohled jeví jako
jemné a křehké, i když jsou ve skutečnosti těžké. Podobně Lázeňský park
udivuje zase kontrasty v architektonickém řešení fasád pavilonů. Světle omítnuté kvádry Edwardova pavilonu a Lázeňského paláce propojeného s Divadlem loutkovém se zajímavým způsobem vyjímají na pozadí dřevěného hudebního pavilonku fantaskních tvarů, kapličky sv. Rodiny vybudované z kamenných bloků či hrázděného objektu zastřešujícího léčivý minerální pramen.

Léčivá
minerální voda. Toužím vžít se do role cieplického lázeňského hosta,
a tak si před vstupem do Lázeňského parku u jednoho vývěru v altánu zdobeném sochou vodní nymfy „Pramen“ naplňuji lahev léčivou vodou.
Usadila jsem se na sluncem vyhřátou lavičku před Edwardovým pavilonem,
odšroubovala jsem uzávěr a okusila tu vodu. I když byla díky svému aroma
osvěživě chladivá, nepřišla mi k chuti. Zbytkem vody, tím přírodním pokladem
Cieplic, jsem tedy zalila macešky na záhonku. Kdo ví, možná na ně měla léčivá
voda pozitivní účinek.
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Polichromie zdobiące hol. Na wykonanych w 1922 roku
barwnych malowidłach autorstwa Johannesa Maksymiliana Avenariusa przeplatają się motywy z utworów i życia pisarza ze scenami religijnymi. Na obrazie dostrzeżemy m.in.
Adama i Ewę zrywających jabłko tuż obok przedstawienia
żony Hauptmanna, utalentowanej skrzypaczki, pod postacią
anioła grającego na skrzypcach. Polichromia znajduje się w
oszałamiającym holu nazywanym „Salą Rajską”, będącym
obecnie największym skarbem muzeum. Dawniej w tym reprezentacyjnym pomieszczeniu noblista przyjmował innych
artystów oraz urządzał koncerty dla gości willi.
Wieczory muzyczne. Ze względu na zawód żony noblisty
Margarete Marschalk, z którą pisarz zamieszkał w Agnetendorf (Jagniątków), w willi Wiesenstein na co dzień wybrzmiewała muzyka. Koncerty odbywały się najczęściej w sali
kominkowej. Dziś ulubionych utworów pisarza posłuchać
można w dawnej jadalni, która przekształcona została w salę
multimedialną.
www.muzeum-dgh.pl

Muzeum Miejskie
“Dom Gerharta Hauptmanna” w Jagniątkowie
Zbudowana w latach 1900-1901 dawna willa „Wiesenstein” (Łąkowy Kamień)
należąca do niemieckiego laureata nagrody Nobla w dziedzinie literatury
Gerharta Hauptmanna pełni obecnie funkcję muzeum miejskiego. W obiekcie
prezentującym zbiory związane z twórczością pisarza odbywają się liczne wydarzenia o charakterze artystycznym i naukowym.
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Basen. Poza dostępnym nieodpłatnie audiobookiem moje
informacje o willi i życiu jej domowników uzupełnił pracownik
muzeum. To od pełnego zapału przewodnika dowiedziałam
się, że w podziemiach willi za życia noblisty znajdował się
luksusowy basen z podgrzewaną wodą.
Pióro pisarza. W gabinecie Hauptmanna nazywanym „Laboratorium” prezentowane jest m.in. pióro dramaturga.
Hauptmann jednak nie zapisywał osobiście swoich myśli.
Czynność tę wykonywała jego sekretarka.
Wino. Przewodnik poinformował mnie, że Hauptmann miał
słabość do tego trunku, a pod gabinetem miała znajdować
się jego prywatna, sekretna winiarnia. Zamiłowanie do
alkoholu Hauptmanna opisał jego przyjaciel, światowej sławy
pisarz Tomasz Mann, który wzorował na dramaturgu postać
Pietera Peeperkorna, jednego z bohaterów powieści „Czarodziejska Góra”.
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Sál zdobí malby. Barevné nástěnné malby, namalované v roce 1922
Johannem Maximilianem Avenariusem, spojují témata pocházející ze spisovatelových děl a jeho osobního příběhu spolu s náboženskými scénami.
Na obrázku vidíme, mimo jiné, biblický výjev Adama a Evy, kteří trhají jablko, vedle nich je vyobrazena Hauptmannova manželka, talentovaná houslistka, jak v podobě anděla hraje na housle. Nástěnné malby se nachází
v nádherné hale zvané „Rajský sál“, který je v současné době největším
pokladem v muzeu. Je to velmi reprezentativní místnost, ve které laureát
hostil umělce a také pořádal koncerty.
Hudební večery. Vzhledem k profesi laureátovy manželky, Margarete Marschalk, s níž spisovatel žil v Agnetendorf (Jagniątków), se ve vile Wiesenstein každodenně ozývaly zvuky hudby. Koncerty se konaly hlavně v
místnosti s krbem.
V současné době si můžete oblíbené písně spisovatele poslechnout v bývalé jídelně, která byla převedena do multimediální místnosti.
Plavecký bazén. Kromě dostupné audioknihy byly mé informace o vile a
životě jejích obyvatel doplněny pracovníkem muzea. Pravě od toho nadšeného průvodce jsem se dozvěděla, že v podzemí vily se nacházel luxusní vyhřívaný bazén.
Pero spisovatele. V Hauptmannově kanceláři zvané „laboratoř“ je mimo
jiné k vidění pero patřící tomuto dramatikovi. Hauptmann osobně nesepisoval své myšlenky. Tuto práci prováděla jeho sekretářka.
www.muzeum-dgh.pl

Víno. Průvodce mě informoval, že Hauptmann měl slabost pro tento hroznový nápoj a pod kabinetem měl být jeho soukromý, tajný vinný sklep.
Hauptmannnovou vášeň pro alkohol popsal jeho přítel, světoznámý spisovatel Thomas Mann, jemuž byl za vzor pro hrdinu románu „Čarovná hora“,
Pietera Peeperkorna.

Městské muzeum
Dům Gerharta Hauptmana v obci Jagniątków
Vila „Wiesenstein“ (Loukový kámen) byla postavena v letech 1900-1901 a patřila
německému laureátovi Nobelovy ceny za literaturu - Gerhartu Hauptmannovi. V
současné době slouží jako městské muzeum.
Muzeum prezentuje sbírky vztahující se k práci spisovatele, konají se zde četné
události umělecké a vědecké.
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Chojnik wyrastający z kamiennego urwiska. Imponujące
wrażenie zrobił na mnie widok z autobusu jadącego z Jagniątkowa do Jeleniej Góry. Po jednej stronie mury zamku
wiszą nad 150-metrowym urwiskiem opadającym do „Diabelskiej Doliny”. Nic dziwnego, że ta część osnuta jest legendą o tym, jak wybredna księżniczka rzucała wyzwania
rycerzom, aby przejechali konno wzdłuż tego muru. Jak łatwo się domyślić, większość śmiałków spadła w przepaść.
Źle to się skończyło dla samej Kunegundy, która rzuciła się
z murów, gdy została odrzucona przez jedynego rycerza,
który dokonał ryzykownego przejazdu.
Echo i muflony. Już w XIX w. turyści, którzy tutaj docierali,
za opłatą mogli oddać strzał na dziedzińcu, dzięki czemu
słyszeli wzbudzające wiele fascynacji echo. Mi jednak bardziej zależało na usłyszeniu muflonów, czyli odmiany owcy
górskiej sprowadzonej w te tereny z Korsyki i Sardynii. Niestety nie udało się ich dostrzec, ani usłyszeć. Może trzeba
byłoby przyjechać na Chojnik jesienią, aby chociaż usłyszeć
odgłosy walki samców o samicę?
Granitowe skałki przed zamkiem. Po pierwsze, do zamku
podchodzi się po skale, w której ledwie widać wydrążone
schody. Po drugie, łatwo odnaleźć miejsce na skałkach idealne do wygrzewania się na słońcu.
I ja takie znalazłam przed zamkiem - przypominało łoże
stworzone specjalnie na taką okazję, w dodatku okazało się
idealnym punktem obserwacji. Granit łatwo dostrzec w tych
stronach, to z niego głównie składają się Karkonosze.
http://www.chojnik.pl

Zamek Chojnik
Zamek znajduje się na górze Chojnik (627 m n.p.m.) i został wybudowany w XIV
w. przez Bolka II, wnuka Władysława Łokietka. Ze względu na swoje położenie
umożliwiał długotrwałą obronę przed najazdami wrogich wojsk, a jego zdobycie
mogły umożliwić tylko kończące się zapasy wody, które gromadzono w cysternach. Niestety brak możliwości wykucia studni stał na drodze pełnej obronności
zamku. To właśnie natura sprawiła, że zamek popadł w ruinę. Pożar wywołany
uderzeniem pioruna w XVII w. doszczętnie zniszczył budowlę i dopiero w wieku
XIX wzbudziła zainteresowanie kuracjuszy z Cieplic. Na górę Chojnik prowadzą
trzy szlaki z Sobieszowa lub szlaki z Jagniątkowa, Przesieki, Podgórzyna, Podzamcza lub Zachełmia. Moja trasa wiodła z parkingu położonego w Zachełmiu.
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Pot. Nawet podejście z najbliższego parkingu może być
męczące, choć ta wyprawa okazała się krótsza niż przewidywałam. Wdrapałam się na Chojnik w niecałe 40 minut,
mimo że tabliczki informowały o godzinnym marszu.
Pomimo zmęczenia i potu cieszę się, że już nie ma tragarzy z lektykami, którzy wnosili turystów na górę w XVIII i XIX
wieku, o czym informowała w swoim pamiętniku hrabina
Izabella Czartoryska.
Smak satysfakcji i orzeszków. Żeby uczcić zwycięstwo,
zaintrygowana chciałam spróbować orzeszków, które w tak
bogatej ilości leżały na drodze. Okazało się, że są to orzeszki
buka, którym obsadzona jest góra. Jak informuje jedna z
tablic na trasie ścieżki przyrodniczej prowadzącej z Sobieszowa na Chojnik, najstarsze drzewa mają dwieście lat.
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Hrad Chojník
Hrad se nachází na hoře Chojník (627 m.n.m.). Byl vybudovaný v 14. století
Bolkem II., vnukem Vladislava I. Lokýtka. Vzhledem ke své poloze umožňoval
dlouhodobou ochranu proti nájezdům nepřátel, a jeho dobytí by mohly umožnit pouze nedostatečné zásoby vody, které byly shromažďovány v nádržích.
Bohužel, možnost vykopat vlastní studny stála v cestě plné obranyschopnosti
hradu. A právě příroda způsobila to, že hrad chátral. Požáry způsobené bleskem
v 17. století zničil všechny budovy, a teprve až v 19. století vzbudil zájem návštěvníků z Cieplic. V hoře Chojník jsou tři trasy ze Sobieszowa či z Jagniątków,
Przesieka, Podgórzyn nebo Zachełmie Podzamcze. Moje cesta vedla z parkoviště v poslední z těchto lokalit.

Chojník jako jednotný kamenný útes. Impozantní dojem na mě udělal
výhled z autobusu jedoucího z Jagniatków do Jelení Hory. Na jedné straně
zdi hradu visící ze 150 metrů vysoké skály padající do „Údolí ďábla.“ Není
divu, že tato část je opředena legendou o tom, jak vybíravá princezna vyzvala rytíře, aby projeli na koni podél hradní zdi. Jak asi tušíte, většina dobrodruhů spadla do propasti. Špatně to skončilo i pro Kunhutu, která se vrhla
ze zdi poté, kdy byla odmítnuta jediným rytířem, jenž zvládl tuto riskantní
cestu.
Ozvěna a mufloni. Už v 19. století si mohli turisté za poplatek půjčit zbraně
a střílet na nádvoří, kde je slyšet fascinující ozvěna.
Mě však záleželo především na tom, abych slyšela muflony, tedy druh horských ovcí dovezených z oblasti Korsiky a Sardinie. Bohužel, v tuto dobu
nebyli ani vidět, ani slyšet. Možná bude lepší přijít na Chojnik během podzimu, kdy bude slyšet, jak samci bojují o samice?
Dotek žulových skal v přední části hradu. Za prvé, do hradu se přichází po
skále, ve které lze vidět schody vybroušené chůzí. Za druhé, je snadné najít
místo na skalách, které je ideální pro slunění. I já jsem našla jedno takové
místo – připomínalo lůžko vyrobené speciálně pro tuto příležitost, navíc se
ukázalo být jako ideální pozorovací bod. Žula je dobře vidět na této straně,
to z ní se převážně skládají Krkonoše.
Pot. Dokonce chůze na nejbližší parkoviště může být únavná, a to i přesto,
že se tato cesta ukázala být kratší, než jsem očekávala. Vylezla jsem na
Chojnik za dobu kratší než 40 minut, i když informační tabule psali o hodině
pochodu. Navzdory únavě a potu jsem ráda, že se nemusím nechat nést v
nosítkách, která dopravovala turisty na vrchol během osmnáctého a devatenáctého století, jak psala ve své deníku hraběnka Izabella Czartoryska.
Chuť spokojenosti a oříšků. Na oslavu vítězství jsem měla chuť vyzkoušet
oříšky, které v tak bohatém množství leželi na silnici. Ukázalo se, že se
jedná o bukové ořechy, kterými je osazena celá hora. Jak uvádí jeden z
informačních panelů na trase vedoucí ze Sobieszówa na Chojník, nejstarší
stromy mají dvě stě let. Oříšky jsou většinou jedlé! Dostat se do nich je
však poměrně problém. Doporučuji jít sem před březnem, jinak sní většinu
lesní zvěř.

http://www.chojnik.pl
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Złota barwa kaskady Myi. Kaskada ma wysokość 5 m i jest jedną z licznych
kaskad potoku Myi. Dojście do tego punktu poprzedza 4-kilometrowy spacer pod górę od czerwonego tramwaju. Pierwszą rzeczą, która zwróciła moją
uwagę, był złoty kolor wody.
W połączeniu z historiami o legendarnych Walonach, którzy poszukiwali tutaj złota, Kamieniem Walońskim, znajdującym się w tej miejscowości, czy
blokiem skalnym Chybotek, według legendy skrywającym wejście do podziemnego skarbca, ta barwa sprawia, że przychodzi refleksja nad tym jakiego
skarbu warto szukać. Może skarbem są kaskady Myi.
Stukanie w blachę wagonu tramwajowego pod skałą. Od 1913 do 1964 roku
między Jelenią Górą a przystankiem „Pod Skałką” w Podgórzynie Górnym
kursował tramwaj. Pod tą 15-metrową skałą granitową ustawiono czerwony
bydgoski wóz serii 5N, jeden z trzech tramwajów sprowadzonych do Jeleniej
Góry. Niektórzy twierdzą, że to tutaj, a nie przy Dziurawej Skale zaczyna się
wieś Przesieka. Jeszcze do 2016 r. czerwony tramwaj był zaniedbany, ale
obecnie odnowiony czeka na realizację dalszych planów – otwarcie w jego
wnętrzu wystawy o tramwajach.

http://www.przesieka.pl

Przesieka
Przesieka to wieś położona na Przedgórzu Karkonoskim, w odległości 14 km od
centrum Jeleniej Góry. Zlokalizowana jest wzdłuż trzech potoków: Czerwienia,
Myji i Podgórnej. Ostatni z nich stanowi główną oś wsi i płynie również przez
położony niżej Podgórzyn, przez co też trudno oddzielić te dwie miejscowości
od siebie. Dawniej Przesiekę porównywano do Szklarskiej Poręby. Dziś miejscowość sprawia wrażenie zaniedbanej i opuszczonej przez turystów. W wielu miejscach można natrafić na słupki i kamienie wystające z trawy. Część z
nich to drogowskazy turystyczne pochodzące z XIX wieku, inne to kamienie
upamiętniające daty powstawania dróg. Wiek XIX był najlepszym okresem dla
miejscowości, wtedy też swoje obrazy tworzył tutaj Adolf Dressler. Zadziwia
różnorodność ukrytych atrakcji wsi, od przyrodniczych aż po dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne – pracownię rzeźby czy zapomniane historie
o cmentarzu i odnalezionych obrazach Matejki. Do Przesieki można dojechać
autobusem MZK nr 4 kursującym z Cieplic, albo przejść się malowniczą trasą z
Podgórzyna Górnego.
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Lodowata woda. Chodząc po górach lubię czasem ochłodzić dłonie i twarz
w lodowatym potoku, ale trudno mi sobie wyobrazić morsów wskakujących
do wody w fantazyjnych nakryciach głowy nad Wodospadem Podgórnej w
Przesiece (547 m n.p.m., 10 metrów wysokości). Miejsce to stało się tak popularne wśród wielbicieli chłodnych kąpieli , że odwiedził je nawet Iceman
czyli Wim Hof, który zasłynął z pobicia kilku „lodowatych” rekordów zapisanych w księdze Guinessa. Jedną z odbywających się tu imprez nazwano
nawet jego pseudonimem.
Wiśnia Sakura. Wiśnie Sakura to symbol Japonii, który do Przesieki trafił
za sprawą pasjonatów-założycieli ogrodu japońskiego położonego na wysokości około 600 m n.p.m. Wiśnie kwitną w maju i niektórym mogą wydać
się podobne do tych polskich, ale w ich zapachu czuć mocniejszy akcent
słodyczy. Mają w sobie coś urzekającego. Dawniej Przesieka słynęła z sadów jabłkowych i ogrodów, od których wzięła swoją nazwę. Dziś w dziką
przyrodę i regionalny klimat wkomponowano egotyczne zapachy. Ciekawe,
bo odkąd ludzie zaczęli podróżować (a dawniej większość turystów stanowili bogaci przedstawiciele rodów szlacheckich), ich ogrody zyskiwały sławę
właśnie dzięki niespotykanym gatunkom roślin, które aż do dziś przyciągają
przyjezdnych.
Szczypta pikanterii. Podczas II wojny światowej wiele dzieł sztuki zostało
zrabowanych przez okupanta. W Przesiece po zakończeniu wojny odnaleziono trzy obrazy Jana Matejki, znanego malarza którego motywami były ważne
wydarzenia historyczne dla Polski. Nie były to tylko odtwórcze obrazy, lecz
również interpretacje przeszłości, połączonej z motywami współczesnymi artyście. Matejko jest ważny dla Polaków. Odnalezienie jego obrazów wywołało
wielkie poruszenie, aż do tego stopnia, że Przesieka na krótko zyskała nową
nazwę - Matejkowice.
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Zlatá barva kaskády Myja. Kaskáda dosahuje výšky 5 metrů, a je jednou z mnoha kaskád, kterými stéká potok Myja. Dostanete se sem po 4
kilometrové pěšině, a to od červené tramvaje stále do kopce. První věc,
která upoutala moji pozornost, byla zlatá barva vody. Ve spojení s příběhy
o bájnýchWalonach, kteří zde hledali zlato, o Valonském Kameni, který
zde lze spatřit stejně jako skalní blok Chybotek , který dle legendy skrývá
vchod do podzemní pokladny, vyvolává zlatá barva vody otázky nutící k
relfexi nad hledáním pokladu. Které stojí za to aby ho hledat? Možná jde
pravě o divy přírody?
Klapot plechu tramvaje stojicí pod skálou. Od roku 1913 do roku 1964
mezí Jelení Horou a zastávkou „Pod Skalkou“ v Podgórzynu fungoval tramvajový provoz. Tramvaj, která byla postavena u 15 metrů vysoké žulové
skály, je červené barvy od série 5N z města Bydgoszcz jako jedna ze tří
tramvají sehnáne do Jelení Hory. Někteří tvrdí, že hranice mezí Przesiekou
a Podgórzynem je až tady, a ne u tzv. Děravé skály. Až do roku 2016 baly
červená tramvaj poškozena, ale nyní zrekonstruována čeká na další plány
- otevření výstavy uvnitř tramvaje.

http://www.przesieka.pl

Przesieka
Przesieka je vesnice ležící v podhůří Krkonoš, 14 km od centra města Jelení
Hora. Je umístěna podél tří potoků: Czerwień, Myja a Podgórnej. Poslední potok je hlavní osou obce a protéká i dolní častí obce Podgórzyn, takže je pro
mě těžké oddělit tyto dvě vesnice a jejich hranice jsou máločitelné. Dříve byla
Przesieka velikostí na úrovni s obcí Szklarska Poręba. Byl to důležitý cíl pro turisty z Jelení Hory a Cieplic. V současné době město působí opuštěným a zanedbaným dojmem. Na mnoha místech je možné najít tyče a kameny trčící z trávy.
Některé z nich jsou turistické známky z 19. století, jiné kameny připomínající
datum vzniku silnic. Bylo to nejlepší období pro Przesieku, i maliř Adolf Dressler
maloval zdejší krajinu. Udivující je četnost skrytých atrakcí, od přírodních až
po sochařská díla, nebo zapomenuté náhrobky hřbitova. Sem můžete dorazit
autobusem MZK čislo 4, tras vede od Cieplic, případně se dá projít vyhlídkovou
cestou od Podgórzyna.
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Dotek ledové vody. Mám ráda, když se během procházky v horách mohu
zchladit v ledovém potoce, ale představte si otužilce skákající do vody
v pestrých čepicích pod vodopád Podgórna v Przesiekách (547 m n.m.,
o 10 metrové výšce). Toto místo se stáva tak populární, že jej dokonce
navštívil Iceman neboli Wim Hof, který se proslavil překročenímvelkého
množství „ledových“ rekordů zaznamenaných v Guinnessově knize rekordů. Jedna z akcí, které se zde konají, je pojmenovaná dle jeho přezdívky.
Sakura. Sakura, symbol Japonska, se do Przesieka dostala díky nadšencům, kteří zde založili japonskou zahradu, a to v nadmořské výšce
kolem 600 metrů. Třešně kvetou v květnu a některým se mohou zdát podobné těm polským, nebo českým, ale ve vůni je cítit silnější akcent sladkosti. Mají v sobě něco okouzlující. Przesieka byla dříve známá svými
jablečnými sady a zahradami, po kterých byla i pojmenována. Dnes jsou
do místní přírody a klimatu zakomponovány i exotické vůně.
Je zajímavostí, že od dob, kdy lidé začali cestovat, a to zejména zástupci
bohatých šlechtických rodin, snažili se lidé proslavit díky neobvyklým
druhům rostlin do dnešního dne přitahují turisty.
Špetka koření. Během druhé světové války byla řada uměleckých děl
ukradena okupanty. Na konci války byly v Przesiece nalezeny tři malby
od Jana Matejky, nejznámějšího malíře zachycujícího důležité historické
události pro Polsko. Nebyly to jen imaginární obrazy - byly to interpretace
minulosti, v kombinaci se soudobými malířskými motivy. To je i důvod,
proč je pro Poláky tak důležitý a nalezení jeho obrazů způsobilo silné pobouření. Przesieka tím na krátkou dobu získala nový název - Matejkowice.
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Likier według receptury Kӧrnera z XIX w. Schodząc z Witoszy trafiamy
na wprost zaniedbanego dworku, który kiedyś pełnił funkcję gospody. To
tutaj w XIX wieku produkowano z miejscowych ziół likier „Echt Stonsdorfer”, który zawdzięcza recepturę piwowarowi Kӧrnerowi, zaproszonemu z
Francji przez księcia Reuss, właściciela dóbr staniszowskich. Rosnąca popularność trunku sprawiła, że jego produkcję przeniesiono do Kunic, dziś
dzielnicy Jeleniej Góry. W 1945 r. wraz z właścicielami receptura trafiła pod
Hamburg, gdzie nadal produkuje się ziołowy likier.
Na etykiecie wciąż jednak widnieje fabryka w Kunicach na tle Karkonoszy.
Chropowatość granitowego cokołu pomnika Bismarcka. Granit cały czas
jest poddawany procesom wietrzenia. Zastanawia więc, jak w przyszłości
wyglądać będzie granitowa Witosza. Z granitu powstał też na początku
XX wieku w punkcie widokowym na Witoszy cokół pomnika wybudowanego na cześć kanclerza Rzeszy Niemieckiej Bismarcka. Co ciekawe, po
wysadzeniu pomnika przez wojsko w 1947 r., przetrwała właśnie ta część
pomnika. Rozsypały się za to cztery kolumny i 14-metrowe zwieńczenie
instalacji w kształcie piramidy zbudowane z porfiru. Ich kawałki leżą rozrzucone po wzgórzu.
Urwisko. 30 minut przed szczytem z ziemi zaczęły wyrastać skałki, niedbale rozsiane po całej górze. Podobno wysypały się z worka olbrzymowi,
który niósł je, żeby wybudować swój raj.
I tak powstała platforma skalna nad urwiskiem. Choć z dołu do tego punktu
jest zaledwie 60 metrów przewyższenia, uczucie zawieszenia między niebem a ziemią jest dość silne. Napięcie zmniejszają barierki postawione na
krawędzi. Szczególną uwagę zwraca jaśniejący w dali Chojnik, na tle niemal
granatowych Karkonoszy w pochmurniejszy dzień.

http://www.zapomnianepunkty.karr.pl/pl/strony/1060.html

Góra Witosza w Staniszowie
Witosza (483 m n.p.m.) to jedno ze wzniesień Wzgórz Łomnickich, położone
w miejscowości Staniszów na południe od granic Jeleniej Góry. Już w XVIII
w. pełniła rolę punktu widokowego, dzięki czemu strome podejście od strony
wioski zagospodarowano tworząc schody i ławki dla turystów. Moja trasa wiodła z dzielnicy Czarne (przystanek MZK Orzeszkowej, obok zabytkowego dworku Czarne) szlakiem żółtym, który przechodzi przez szczyt i prowadzi dalej do
Staniszowa. Stamtąd możemy już wrócić do centrum Jeleniej Góry autobusem
MZK nr 19.
76

Zioła, trawa, mech. Wchodząc na szlak żółty w Czarnem miałam przed
sobą prawie dwie godziny marszu do Staniszowa. Gdy po pół godzinnym
marszu, zostawiłam za sobą domy i skręciłam w polną ścieżkę, poczułam
zapach chabrów, których było tak wiele, że wyglądały jak wielki staw.
Później czekało mnie przedzieranie się przez wysokie trawy i zioła porastające mało uczęszczaną ścieżkę. Po drodze mijałam wiele łąk wśród
lasów i skałek pokrytych mchem, które nie ustępowały łąkom górskim i
panoramom widzianym z podwyższeń.
Echo w jaskiniach. Typ wzgórza rumowiskowego, jakie tworzą skałki granitowe, sprzyja powstawaniu jaskiń. Aż trzy jaskinie różnego typu można
zobaczyć na Witoszy, m.in. jaskinię szczelinowo-rumowiskową, która powstała na skutek przesunięcia się wielkich bloków skalnych i pęknięcia jednego z nich. Natomiast mnie bardziej zaciekawiła jaskinia szczelinowa o
wymiarach 15x1x4 metrów.
Można do niej zajrzeć i przeczytać historię pustelnika Rischmanna, który
w XVII wieku w niej zamieszkał i głosił przepowiednie, czym ściągał w okolice wielu turystów. Jak głoszą podania, ludzie ze wsi słysząc nagły hałas,
wiedzieli, że zbliża się czas wygłoszenia kolejnej przepowiedni. W księgach
kościelnych zapisano później jedynie: „ten człowiek miał dziwnie w głowie”.
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Likér podle receptu Kӧrnera z 19. století. Klesajíc dolů z Witosza, na konci stává naproti zanedbáváný dvorek, který kdysi sloužil jako hospoda.
Zde byl v 19. století vyroben z místních bylinek likér „Echt Stonsdorfer“.
Recept na likér byl vytvořen pivovarníkem Kӧrnerem z Francie pro knížete
Reusse, majitele Staniszowa. Rostoucí popularita nápoje způsobila, že se
jeho výroba přesunula do Kunic, dnešní čtvrti Jelení Hory. V roce 1945 byl
spolu s majitelem recept převezen až do Hamburku, kde je likér vyráběn
dodnes. Na jeho etiketě je stále zobrazena továrna v Kunicích s Krkonošemi v pozadí.
Hrubost žulového soklu pámatníka Bismarcka. Protože je žula neustále
vystavována procesu zvětrávaní, zajímalo by mě, jak bude v budoucnu
vypadat žulová hora Witosza. Na počátku 20. století vznikl ze žuly na
vyhlídce na Witosze žulový památník postavený na počest německého
kancléře Bismarcka. Je zajímavé, že poté, co byl památník odstřelen armádou v roce 1947, zůstala zde právě jeho žulová část. Zničeny byly čtyři
sloupce a čtrnácti metrový vrchol ve tvaru pyramidy postavený z porfyru.
Jejich zbytky jsou roztroušeny po celém kopci.

http://www.zapomnianepunkty.karr.pl/pl/strony/1060.html

Vrch Witosza ve Staniszowě
Witosza (483 m nm) je jedním z kopců Łomnických vrchovin, který se nachází ve
vesnici Staniszów na jihu od Jelení Hory. Již v 18. století hora sloužila jako vyhlídkový bod, což přispělo k tomu, že byla strmá cesta vedoucí od vesnice upravena
vytvořením schodů a laviček pro turisty. Moje cesta vedla ze čtvrti Černe (zastávka MZK Orzeszkowa kolem historickěho dvorku Černe) po žluté značce, která
vede přes vrchol a pokračuje do Staniszowa. Odtud je možné vrátit se do centra
Jelení Hory autobusem MZK číslo 19.
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Sráz. Třicet minut před vrcholem začaly růst od pozemských hornin skály,
nedbale rozptýlené po celém kopci. Starý příběh vypráví, že se vysypaly z
pytle obra, který je nesl, aby mohl budovat svůj ráj. Takto vznikla platforma
nad srázem, a přestože je to od zdola sotva šedesáti metrový výškový
rozdíl, pocit napětí mezi nebem a zemí je velmi silný. Toto napětí je však
snižováno opěrnou zdí, která stojí na okraji. Zvláštní pozornost přitahuje
v zamračeném dni v dálce zářící hrad Chojník ležící mezi tmavomodrými
Krkonošemi.
Byliny, trávy, mech. Ve chvíli, kdy jsem započala svou cestu po žluté
značce v Černém, měla jsem před sebou téměř dvě hodiny cesty pěšky
do Staniszowa. Když se po půl hodině za sebou nechala domy, odbočila
jsem doleva na polní cestu a ucítila vůni chrp, kterých zde bylo tolik, že
vypadaly jako velký rybník. Později jsem si prodrala cestu vysokou trávou
a bylinami, kterými byla pokryta málo frekventovaná cesta. Na cestě jsem
míjela mnoho luk a mechem pokrytých skal, které neustoupily horským
loukám, a výhledů ležících na vyvýšených místech.
Ozvěna v jeskyních. Typ rumišťového kopce, který je tvořen žulovými kameny, vytváří podmínky k tvorbě jeskyní. Na Witoszi mohou být viděny
jejich tři různé typy včetně jeskyně suťovo-štěbinové, které vznikla přesunem velkých bloků horniny a rozbitím jednoho z nich. Více mě však zajímala
jeskyně štěrbinová o rozměrech 15m x 1m x 4 m.
Do ní je možné se podívat a přečíst si příběh poustevníka Rischmanna,
který zde v 17. století žil a kázal věštby, čímž přitahoval hodně turistů. Jak
praví pověst, když slyšeli lidé z venkova náhlý hluk, věděli, že se přiblížil
čas dalšího proroctví. Do církevních knih bylo poté napsano: „Tento muž
měl v hlavě podivnosti.“
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Najrozleglejsza panorama na Karkonosze i Izery. Z wieży o wysokości 15 metrów, na którą wstęp jest płatny (5 / 3 zł), a dochód
przeznaczony na remont, rozciąga się najrozleglejsza panorama na
Góry Olbrzymie (obecnie Karkonosze) i Izery, jaką dotąd widziałam.
Ten punkt widokowy od Śnieżki dzieli zaledwie 17 km. W latach 20152016 staraniami Fundacji Zamku Księcia Henryka wycięto drzewa,
dzięki czemu odsłonięto już zapomniany widok. Schodząc do Marczyc szlakiem niebieskim, można jeszcze raz podziwiać panoramę,
tym razem ze skałek wysuniętych wśród drzew. Widokiem zachwycali
się m.in. Alexander von Humboldt, niemiecki przyrodnik i podróżnik,
Rozalia Saulson, autorka przewodnika po Karkonoszach z 1850 r.,
czy Izabela Czartoryska, polska arystokratka, która odwiedziwszy uzdrowisko w Cieplicach w wieku 70 lat aktywnie zwiedzała okolice.
Smak zaskoczenia. Do odwiedzenia tego miejsca skusiło mnie
określenie „sztuczne ruiny zamku”, które miały zostać wybudowane
na górze Grodna jako część założeń parkowych przy pałacach w Staniszowie. Park nawiązywać miał do modnych w XVIII wieku ogrodów
angielskich, których elementem krajobrazu były m.in. sztuczne ruiny.
Wiele źródeł wskazywało, że książę Henryk wybudował ten zamek
już jako ruinę. Faktycznie, obecnie jest to ruina, ale na skutek upływu
czasu, a nie zamiaru budowniczego. Potwierdzają to m.in. archiwalne
zdjęcia, na których widać w pełni ukończony zamek, porośnięty bluszczem. Zdjęcie zostało powielone w formie magnesu, który można
nabyć w kasie biletowej.

http://www.zamekksieciahenryka.pl/
https://www.facebook.com/zamekksieciahenryka.henryka/?fref=ts

Zamek księcia Henryka
Zamek mieści się na górze Grodna (506 m n.p.m.), najwyższym wzniesieniu
Wzgórz Łomnickich. Henryk von Reuss, hrabia Rzeszy posiadający już majątki
w Saksonii i na Śląsku, wybudował tu zameczek neogotycki w 1806 r., który w
późniejszym okresie spełniał również funkcję schronu dla myśliwych. Zamek
posiada jedną wieżę i dwie izby umieszczone na dwóch kondygnacjach. Prowadzi do niego szlak żółty ze Staniszowa (0,5 godz.) lub z Sosnówki (0,5 godz.)
oraz niebieski z Marczyc zaczynający się już w Cieplicach (15 min).
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Dudnienie na blaszanych schodach. Schody z blachy prowadzące
na wieżę pojawiły się po bardzo długiej przerwie trwającej od II wojny
światowej, dopiero w 2015 roku, dzięki staraniom Fundacji Zamku
Księcia Henryka. Fundacja cały czas podejmuje kolejne działania
mające zwiększyć atrakcyjność tego miejsca.
Sosna. Schodząc żółtym szlakiem do Sosnówki, w miejscu gdzie
leśna ścieżka zamienia się w asfalt i pojawiają się pierwsze, choć niezamieszkałe domy, pod jedną z nielicznych sosen ustawiono ławeczkę
z tabliczką informującą o tym, że jest to ławka niejakiego Władka J. i
Ryśka B. Niestety nikt nie potrafił mi powiedzieć, kim byli.
Twarda skała. Wzgórze powstało ze skałek granitowych rozrzuconych
po całym terenie. Jedna ze skałek, w pobliżu zamku, jest wykorzystywana do nauki wspinaczki dzieci i dorosłych. Można przyjść tutaj z
własnym sprzętem albo skorzystać z usług instruktora. Nic dziwnego,
bo wiele osób granit uważa za kamień o odpowiedniej twardości do
wspinania.
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Hrad knížete Jindřicha
Hrad se nachází na vrcholu Grodna (506 m nm), nejvyšší hoře Łomnických vrchovin. Jindřich von Reuss, říšský hrabě a majitel panství v Sasku a ve Slezsku, si
zde postavil novogotický hrad v roce 1806. V pozdějším období plnil také funkci
myslivny. Hrad měl jednu věž a dva pokoje, nacházejicí se ve dvou patrech.
Vede k němu žlutá turistická stezka od Staniszowa (0,5 hod.) nebo od Sosnówki
(0,5 h.), nebo modrá z Marczyce která začíná již v Cieplicích (15 min).

http://www.zamekksieciahenryka.pl/
https://www.facebook.com/zamekksieciahenryka.henryka/?fref=ts

Nejrozsáhlejší panorama Krkonoš a Jizerských hor. Z věže o výšce 15
m, na kterou se platí vstupné (5/3 zł, výdělek měl by pokrýt rekonstrukci),
se rozprostírá výhled na nejrozsáhlejší panorama Krkonoš a Jizerských
hor, který jsem do té doby spatřila. Tato vyhlídaje vzdálená od Sněžky jen
17 km. V letech 2015-2016 byly díky úsilí nadace Hradu knížete Jindřicha
(Fundacja Zamku Księcia Henryka) vysekány stromy v okolí hradu, což
přispělo k odhalení již zapomenuté vyhlidky. Cestou dolů k Marczyce po
modré značce můžete obdivovat panorama znovu, tentokrát se skalami,
tyčícími se nad stromy. Tento pohled nadchnul mimo jiné Alexandra von
Humboldta, německého přírodovědce a cestovatele, Rozalii Saulsonovou,
autorku průvodce po Krkonoších z roku 1850, a Izabelu Czartoryskou,
polskou aristokratku, která navštívila lázně v Cieplicích ve svých 70 letech
a aktivně navštěvovala okolí.
Chuť překvapení. Touha navštívit hrad mě přepadla díky termínu „umělá
zřícenina hradu“, která měla být postavena na vrcholu Grodna jako součást
parku, patřího k zámkům ve Staniszowě. Park měl navazavat na módní
anglickě zahrady v 18. století, v nichž měly scénerie zaplnovat například
umělé zříceniny. Mnohé prameny uvádí, že kníže Jindřich postavil hrad
jako zříceninu. To, že teď hrad vypadá jako zřicenina je ale následek plynutí času a ne záměr stavitele. To potvrzuje mimo jiné i archivní fotografie,
na které lze vidět zcela dokončeny hrad, pokrytý břečťanem. Fotka byla
reprodukována ve formě magnetu, který lze zakoupit od osoby prodávající
vstupenky do věže.
Dunění na cínových schodech. Schodiště, vytvořené z cínu vedoucí na
věž, se objevilo po dlouhé přestavce od druhé světové války v roce 2015,
a to díky nadaci Hradu knížete Jindřicha. Nadace neustále pracuje na
dalších opatřeních ke zvýšení atraktivity tohoto místa
Borovice. Cesta vedoucí po žluté značce k Sosnówce vede taky po asfaltu. V místě, kde začína, lze vidět neobydlené domy. U jedné z nečetných
borovic je lavička s tabulkou, která informuje, že lavička patřila Wladkovi
J. a Ryskovi B. Bohužel mi nikdo nedokázal říct, kdo to byl.
Tvrdá skála. Kopec je tvořen ze žulové skály, rozptýlené po celém území.
Jedna ze skal v blízkosti hradu slouží dětem i dospělým k výuce horolezectví. Můžete sem přijít s vlastním vybavením nebo využít služby instruktora. Není proto divu, že mnoho lidí považuje žulové skály za vhodně
tvrdé k horolezectví.
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Skrzypienie drzew. Iglaste drzewa, znajdujące się po
południowej stronie położonego na zboczu Krzyżnej Góry
schroniska Szwajcarka, wyginają się nawet przy lekkich
podmuchach wiatru. Ich bezustanne odchylenie od pionu i
trzeszczenie wywołują we mnie stan napięcia.
Do głowy przychodzą obrazy szkód, jakie mogą wyrządzić
znajdującej się przy nich budowli. Uspokojenie przywodzi
myśl, że ten zbudowany w stylu tyrolskim drewniany obiekt
przetrwał zapewne niejedną wichurę. Schronisko pozostaje
bowiem w niezmienionej formie od czasu swojego powstania w 1823 roku.

www.rudawyjanowickie.pl
www.schronisko-szwajcarka.pl/

Góry Sokole
Położony kilka kilometrów na wschód od miasta masyw uważany jest za
część Rudaw Janowickich. Ze względu na licznie występujące tu granitowe
skałki, gęste lasy mieszane, a także dogodny dojazd z Jeleniej Góry,
Wałbrzycha czy Wrocławia, „Sokoliki” przyciągają turystów przez cały rok.
Wzrok: Panorama Kotliny Jeleniogórskiej. Choć Krzyżna Góra (654 m n.p.m.)
znana jest przede wszystkim z widoku na Śnieżkę i grzbiet Karkonoszy, znajdując się na tym najwyższym szczycie Gór Sokolich warto zwrócić uwagę
również na pobliską Kotlinę Jeleniogórską. Jak na dłoni widać stąd m.in. zamek w Karpnikach, Stawy Karpnickie, mniejsze wzniesienia Sokolików (m.in.
zasłaniający pałace w Łomnicy i Wojanowie Buczek), a także malowniczy
granitowy ostaniec zanurzony wśród drzew - Jastrzębią Turnię.
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Liście bukowe. Porośnięte lasami świerkowymi i bukowymi
Sokoliki szczególnie atrakcyjne prezentują się jesienią, kiedy
przemienione zostają w połyskujący złotem miękki kobierzec. Nawet wczesną wiosną wśród intensywnej woni budzącej się do życia roślinności wyczuwam zapach suchych
liści buka szeleszczących pod moimi stopami, który natychmiast przywodzi wspomnienia jesiennych dni.
Chropowate skały. Granitowe turnie Sokolików o zróżnicowanej rzeźbie ścian jak magnes przyciągają początkujących
i doświadczonych wspinaczy. Różnorodność formacji skalnych wpływa również na urozmaicenie wędrówek pieszych.
Próba zdobycia umieszczonych na szczytach Sokolika i Krzyżnej Góry platform widokowych wiąże się z pokonaniem
prowadzących na nie metalowych schodów i mozolną wspinaczką po kamiennych stopniach.
Herbata. Wysuszone po stromym podejściu usta ukoił zakupiony w schronisku gorący napar. Fenomen smaku czarnej, słodkiej herbaty z cytryną dostępnej w każdym górskim
schronisku wciąż pozostaje przeze mnie nieodkryty.
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Sokolí hory
Nachází se několik kilometrů východně od centra města a jsou považovány
za část Rudaw Janowickich. S ohledem na velký počet žulových skal, husté
smíšené lesy, a jednoduchou dosažitelnost z Jelení Hory, Walbrzychu nebo Vratislavi jsou Sokolí hory atraktivní pro turisty po celý rok.

Panorama Jelenohorského údolí. Ačkoli je Krzyżne hora (654 m.n.m.)
známá především výhledem na Sněžku a hřebeny Krkonoš, nacházejíc
se na nejvyšším vrcholu Sokolích hor, měla by se naše pozornost upnout
i k nedalekému Jelenohorskému pohoří. Jako na dlani zde máme zámek
v Karpnikách, rybníky Karpnickie a menší kopce Sokolích hor (mj. včetně
zakrývajícího paláce v Lomnicy a Wojanowo Buczek), stejně jako malebnou žulovou skálu nořící se mezi stromy – Jastrzębia Turnia.
Vrzání stromů. Jehličnaté stromy, které se nachází na jižní straně svahu
hory Krzyżna u chaty Švýcarka, ohybá i lehký vánek. Jejich neustálé
odchýlení od jejich osy ve mně vyvolává napětí k praskání. Přicházejí mi
na mysl obrazy škod, jaké může způsobit jejich umístění blízko budovy. Uklidnění přináší myšlenka, že dřevostavba postavená v tyrolském
stylu, pravděpodobně přežila již mnoho bouří. V chatě je v podstatě vše
nezměněné od svého vzniku v roce 1823.
Bukové listí. Pokryté smrkovými a bukovými lesy obnažují se Sokolí hory
v plné kráse během podzimu, kdy jsou transformovány do třpytivě zlatého a měkkého koberce. Dokonce i na jaře při intenzivní vůni právě bující
vegetace cítím vůni suchého bukového listí šustícího pod nohama, která
okamžitě přináší vzpomínky na podzimní dny.
Hrubé skály. Žulové skály Sokolích hor s různě vrstvenými stěnami přitahují jako magnet začínající i zkušené horolezce. Různorodost skalních
útvarů má také vliv na rozmanitost turistických tras. Pokus zdolat vrcholky
Krzyżna a Sokolík a dostat se na vyhlídky je spojen se značným výdejem
energie při zdolávání kamenných a namáhavého stoupání.

Čaj. Vysušené rty strmým stoupáním utišuji douškem horkého čaje zakoupeného v trafice. Fenomén chuti černého sladkého čaje s citronem
dostupného v každé horské chatě nebyl mnou doposud objevený.

www.rudawyjanowickie.pl
www.schronisko-szwajcarka.pl/
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Zespół pałacowy w Łomnicy
Położony w północnej części wsi Łomnica zespół pałacowy tworzą: barokowy
pałac (tzw. Duży Pałac), klasycystyczny budynek nazywany Domem Wdowy
(Mały Pałac) oraz historyczne zabudowania folwarczne. Kompleks budowli
otoczony jest romantycznym parkiem krajobrazowym o terenie pochylonym w
kierunku malowniczego koryta rzeki Bóbr, pełniącej rolę naturalnej granicy oddzielającej łomnickie założenie od otoczonego zielenią pałacu w Wojanowie.

Kolor pałaców o zachodzie słońca. Żółto-pomarańczowa
barwa fasady Dużego Pałacu oraz bananowy odcień
elewacji Domu Wdowy wyjątkowo atrakcyjnie prezentują się w blasku zachodzącego słońca. Miękka, różowa
poświata padając na ciepłe i jasne elewacje frontowe
obiektów rozświetla zieleń otaczających je drzew, krzewów
i trawiastych polan.
Beczenie owiec. Podczas mojego pobytu na polanie pomiędzy Dużym Pałacem a rzeką pasły się owce. Zajęte
jedzeniem soczyście zielonej trawy zwierzęta tylko od czasu do czasu „zakłócały” swoim beczeniem uspokajający
szum pobliskiego Bobru.
Wędliny i pieczywo. Na terenie dawnego folwarku o
każdej porze roku odbywają się cykliczne festyny oraz
jarmarki. Moją wizytę w Łomnicy urozmaicił odbywający
się na początku kwietnia kiermasz wielkanocny. Choć nie
zdążyłam na warsztaty zdobienia pisanek i towarzyszące
wydarzeniu koncerty, miałam okazję zapoznać się z aromatami wielkanocnych specjałów kulinarnych sprzedawanych
przez lokalnych wystawców. Mojemu wspomnieniu łomnickiego folwarku jeszcze długo towarzyszyć będzie zapach
wędzonego mięsa oraz świeżych wypieków.
Kute elementy dekoracyjne. Na placu między budynkami
folwarcznymi, mieszczącymi obecnie m.in. sklepy z lokalnymi wyrobami, oborę, kuźnię i restaurację, warto zwrócić
uwagę na elementy zdobnicze. Eksponowane tam trwałe i
ciężkie wyroby kowalskie „na pierwszy rzut oka” sprawiają
wrażenie przedmiotów delikatnych i lekkich. Dotknięcie
elementów dekoracyjnych pozwala zauważyć jak zwodniczy potrafi być zmysł wzroku.

http://www.palac-lomnica.pl/
http://www.dolinapalacow.pl/Paz%82ac-i-Dom-Wdowy-w-zeomnicy.html
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Smak goryczy. Głównym celem mojej wizyty w Łomnicy
było zwiedzanie Dużego Pałacu, pełniącego obecnie funkcję muzeum. Jak przeczytałam na stronie internetowej
obiektu, odrestaurowane sale budynku zdobią malowidła
ścienne, żyrandole oraz meble z XVIII i XIX wieku.
Zwiedzający mają też okazję do zapoznania się z historią
majątku i wystawą czasową mieszczącą się w piwnicach
pałacu. Niestety, choć przybyłam do muzeum na kilkadziesiąt minut przed godziną jego zamknięcia ogłoszoną
na stronie internetowej, moja próba wejścia do pałacu zakończyła się fiaskiem. Zamiast „uczty dla oczu” musiałam
„obejść się smakiem” i zaplanować zwiedzanie obiektu w
innym terminie.
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Palácový komplex v Łomnici
V severní části obce Łomnice se nachází palácový komplex, který je tvořen
barokním zámkem (tzv. Velký palác), klasicistní budovou nazývanou Dům Vdovy
(Malý palác) a historickými budovami panských dvorců. Celý komplex je obklopen krajinářským parkem, jehož povrch se sklání směrem do malebného údolí
řeky Bobr, která zde tvoří přirozenou hranici oddělující výše zmíněný lomnický
komplex od zelení obklopeného zámku ve Wojanově.

Barva paláců během slunečního západu. Žluto-oranžová barva fasády
Velkého paláce a banánový odstín fasády Domu Vdovy působí fascinujícím způsobem, jsou-li osvětleny zapadajícím sluncem. Měkké růžové
paprsky dopadající na průčelí objektů a osvětlující jejich teplé a světlé
fasády z nich činí světelné zdroje, které vrhají světlo na okolní stromy, keře
a travnaté louky.
Bečení ovcí. Během svého pobytu se na pastvinách mezi Velkým palácem
a řekou pásly ovce. Zvířata zcela zaujatá spásáním šťavnaté zelené trávy
pouze čas od času „vyrušila“ svým bečením nedaleký Bobr z jeho poklidného šumění.
Uzeniny a pečivo. V areálu bývalého panského dvorce se v každém ročním
období pravidelně konají festivaly a jarmarky. Mou návštěvu v Łomnici
zpestřil počátkem dubna zorganizovaný Velikonoční jarmark. I když jsem
nestihla tvořivou dílničku zdobení kraslic ani doprovodné koncerty, měla
jsem příležitost vdechovat vůně velikonočních kulinářských specialit prodávaných místními výrobci. Mou vzpomínku na lomnický panský dvorec
bude ještě dlouho provázet vůně uzeného masa a čerstvého pečiva.
Kované dekorativní předměty. Na prostranství mezi jednotlivými staveními panského dvorce, v nichž se dnes nacházejí kromě jiného také
obchůdky s místními produkty, chlévy, kovářské dílny či restaurace, je
záhodno zaměřit pozornost na dekorativní prvky. Jsou zde vystaveny
odolné a masivní kovářské výrobky. „Na první pohled“ však působí dojmem předmětů delikátních a lehkých. Při bližším prozkoumání těchto
uměleckých předmětů jsem si uvědomila, jak zavádějící může být naše
vidění věcí.
Trpká zkušenost. Hlavním cílem mé návštěvy Łomnice byla prohlídka Velkého paláce, v němž se dnes nachází muzeum. Na internetových
stránkách instituce jsem si přečetla, že zrekonstruované prostory muzea
zdobí nástěnné malby, lustry a nábytek z 18. a 19. stol.
Návštěvníci mají možnost seznámit se s historií sbírek a prohlédnout si
výstavu v sklepních prostorách zámku. Bohužel, přestože jsem přišla
do muzea několik desítek minut před koncem otvírací doby uvedené na
internetových stránkách, můj pokus dostat se dovnitř skončil fiaskem.
Namísto „pastvy pro oči“ jsem si musela „nechat zajít chuť“ a odložit návštěvu na jindy.

http://www.palac-lomnica.pl/
http://www.dolinapalacow.pl/Paz%82ac-i-Dom-Wdowy-w-zeomnicy.html
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Mysłakowice
Największą wieś Kotliny Jeleniogórskiej cechują zróżnicowana zabudowa i nieregularny układ przestrzenny, spowodowane stopniowym włączaniem w obszar
miejscowości otaczających ją osad.
We wsi podziwiać można m.in. drewniano-murowane domy tyrolskie, neogotycki
pałac czy kościół o przedsionku wspartym na dwóch pompejańskich kolumnach.

http://www.dolinapalacow.pl/Paz%82ac-KrA%B3lewski-w-Mysz%82akowica.html
http://www.myslakowice.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=19

Domy tyrolskie na tle Karkonoszy. Przybycie do Mysłakowic ewangelików, którzy opuścili Austrię po wydaniu przez cesarza nakazu
przejścia na katolicyzm, zmieniło charakter śląskiej miejscowości.
Wieś wzbogacona została o kolonię kilkudziesięciu budynków,
które pod jednym dachem mieściły część mieszkalną (drewnianą) i
gospodarczą (kamienną lub ceglaną). Do dziś zachowało się wiele
z tych XIX-wiecznych obiektów, których największą ozdobą są okalające drugą kondygnację części mieszkalnej drewniane balkony
dekorowane roślinnymi wycięciami. Spośród florystycznych dekoracji wyróżnia się napis na balkonie jednego z domów: „Gott segne
den Koenig Friedrich Wilhelm III” („Boże błogosław naszego króla
Fryderyka Wilhelma III”). Powstał on w podzięce pruskiemu królowi
za wydanie zgody na osadnictwo Tyrolczyków na terenie Śląska.
Nawóz naturalny. Sama panorama drewnianych domów na tle
Karkonoszy nie sprawiła, że poczułam się w Mysłakowicach jak w
alpejskiej wiosce. To unoszący się nad miejscowością zapach naturalnego nawozu charakterystycznego dla alpejskich łąk przywołał
obraz zadbanych bawarskich i tyrolskich wiosek otoczonych
soczyście zielonymi polanami odcinającymi się na tle ośnieżonych
szczytów.
Okrzyki dzieci. Dawny pałac królów pruskich mieści obecnie
szkołę podstawową i gimnazjum. Wraz ze zmianą funkcji obiektu z
rezydencjonalnej na edukacyjną znaczącym przemianom uległ też
jego pejzaż dźwiękowy. Dziś w przypałacowym parku prócz stukania dzięcioła, szumu kaskady czy dźwięku dzwonów dawnego
kościoła ewangelickiego, można usłyszeć okrzyki dzieci grających
w piłkę na szkolnych boiskach.
Bocianie gniazda. Przy wejściu na teren pałacu-szkoły warto
zwrócić uwagę na dwie wieże zamykające od południa dawną salę
balową. Kominy, które wystają wysoko ponad płaski dach pawilonu, wieńczą misternie uplecione bocianie gniazda. Choć nie udało
mi się wypatrzeć mieszkańców tych „pałacowych rezydencji”, podziwiałam wykonanie gniazd zastanawiając się, czy sama potrafiłabym uformować je bez pomocy dodatkowych narzędzi.
Dzika róża. Rosnące przy jednym z domów tyrolskich krzewy
dzikiej róży nawiązują do dawnych kwietników różanych parku
pałacowego i ogrodów warzywnych folwarku. Jako że okres kwitnienia dzikich róż przypada dopiero na późną wiosnę, to nie ich
zapach, a smak ich owoców bogatych w witaminę C, zapadł mi w
pamięci.
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Tyrolské domy s Krkonošemi v pozadí. Evangelíci, kteří opustili Rakousko po vydání císařského nařízení o povinnosti přestoupit ke katolictví a přišli do Mysłakowic, přispěli k částečné změně charakteru tohoto
slezského sídla. Obec byla obohacena skupinou několika desítek staveb,
v nichž se pod jednou střechou nachází část obytná (dřevěná) a část hospodářská (kamenná případně cihlová). Do dnešních dnů se zachovala
většina těchto objektů z 19. století. Jejich největší ozdobou jsou dřevěné
balkony lemující patro obytné části a zdobené vyřezávkami s rostlinnými
motivy.
Mezi těmito floristickými vzory se vyjímá nápis na balkoně jednoho
z domů: „Gott segne den Koenig Friedrich Wilhelm III“ („Bože, žehnej
našemu králi Fridrichu Wilhelmovi III“). Byl vytvořen jako výraz vděčnosti pruskému králi za povolení pro tyrolské obyvatele usídlit se na území
Slezska.
Hnůj. Panorama dřevěných chalup s Krkonošemi v pozadí nezpůsobila
sama o sobě to že, jsem se v Mysłakowicích cítila jako v nějaké alpské
vesničce. Byl to zápach hnoje tak charakteristický pro alpské louky a linoucí se zde nad touto obcí, to on ve mně vyvolal představu upravených
bavorských a tyrolských vesniček obklopených šťavnatými a zelenými
horskými pastvinami, které se tak krásně vyjímají na pozadí zasněžených
štítů.
www.dolinapalacow.pl/Paz%82ac-KrA%B3lewski-w-Mysz%82akowica.html
www.myslakowice.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=19

Mysłakowice
Pro největší obec Jelenohorské kotliny je typická pestrá zástavba s nepravidelným prostorovým uspořádáním, daným postupným začleňováním přilehlých osad
do území sídla. V této obci můžeme mimo jiné obdivovat např. částečně dřevěné
a částečně zděné tyrolské domy, novogotický zámek či kostel s kruchtou podepřenou dvěma pompejskými sloupy.
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Dětský křik. V bývalém pruském královském zámku se v současnosti nachází základní škola a gymnázium. Společně s přeměnou rezidenčního
objektu na vzdělávací instituci došlo též k výrazné proměně jeho zvukového koloritu. Dnes se v zámeckém parku vedle klepání datla, šumění
vodních peřejí a vyzvánění zvonů starého evangelického kostela ozývá
také křik dětí hrajících fotbal na školním hřišti.
Hnízda čapích rodin. Při vstupu do areálu zámku-školy by neměla ujít
vaší pozornosti dvojice věží uzavírající z jihu někdejší taneční sál. Jsou to
komíny, jež vysoko převyšují plochou střechu pavilonu a jsou mistrovsky
ověnčené hnízdy čápa bílého. I když se mi nepoštěstilo spatřit obyvatele
těchto „zámeckých rezidencí“, obdivovala jsem provedení jejich hnízd a
zamýšlela se nad tím, zda bych já sama dokázala bez technických vymožeností to co oni.
Divoká růže. Keře divokých růží rostoucích u jednoho tyrolského domu
odkazují na květinové záhony růží v zámeckých zahradách a zeleninové
zahrádky hospodářských dvorců. Jelikož však období květu divokých růží
připadá až na pozdní jaro, tak to, co mi utkvělo v paměti, nebyla jejich
vůně, ale chuť šípků bohatých na vitamin C.
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Założenie pałacowo-parkowe w Bukowcu
Utworzony w latach 1798-1815 park o powierzchni ponad 120 hektarów oparto na wzorcach ogrodu sentymentalnego, który charakteryzuje się nieregularnością oraz swobodnie formowaną przestrzenią i sprawia wrażenie naturalnie
ukształtowanego krajobrazu. Park w Bukowcu, którego centrum wyznaczają
pałac i zabudowania folwarczne, wykorzystuje pofałdowaną rzeźbę terenu
wzbogaconego stawami, uzupełniając ją wkomponowanymi w otoczenie elementami architektonicznymi naśladującymi budowle historyczne.

Widok na Śnieżkę znad stawu Kąpielnik. Miejsce na park
krajobrazowy wybrano starannie, tuż przed obniżeniem terenu
u stóp Karkonoszy. Chęć podkreślenia uroku gór przyświecała
niewątpliwie twórcom ogrodu, którzy wzbogacili go o ulokowane
na wierzchołkach wzniesień wieżę widokową i świątynię grecką.
Mnie w pierwszej kolejności zachwycił jednak widok na królującą
nad okolicą Śnieżkę wyłaniającą się znad tafli wody największego
stawu parku. Nigdy wcześniej Karkonosze nie wydawały mi się
tak bliskie i potężne zarazem!
Szum trzcin i odgłosy ptaków wodnych. Przechadzka wzdłuż
stawów północnej części parku wycisza dźwiękiem kołyszącej się
na wietrze trzciny wodnej. Usypiający, monotonny szum trzciny
co rusz ożywiają hałaśliwe igraszki ptaków wodnych, dla których
stawy Kamienisty i Łabędzi stanowią ostoję.
Łąki i stawy. Ze względu na wielkość i zróżnicowanie założenia
parkowego jest ono pachnidłem skomponowanym z wielu składników. Bazę perfum z Bukowca stanowią woń mieszanki suchych traw łąkowych oraz zapach stawów, które uzupełniają nuty
buczyny, omszonych skał, a także bagien przy porośniętym olchami lesie łęgowym i trzęsawisku.
Neogotyckie opactwo. Pawilon ogrodowy, pełniący po śmierci
założycieli parku funkcję mauzoleum, przybrał kształt sztucznej
ruiny. Ten charakterystyczny element ogrodu sentymentalnego
wydaje się być bardziej umieszczoną w naturalnej przestrzeni
rzeźbą uformowaną przez testującego różne materiały artystę, niż
użytecznym obiektem architektonicznym.
Pawilon przez swoje zamierzone niedokończenie w pewien
sposób zachęca podziwiające go osoby do „dodania cegiełki od
siebie” i domknięcia budowli.

www.bukowiec.dolinapalacow.pl
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Herbata. Położony na wzgórzu pawilon Świątyni Ateny o antykizujących formach jest dziś wizytówką parku w Bukowcu.
Obiekt ten, dawniej mieszczący gabinet wyposażony w kredensy z serwisami do przyrządzania herbaty oraz czytelnię, zwany
był również Pawilonem Herbacianym. Choć obecnie budynek
określany jest jako Herbaciarnia, tylko przez wzgląd na tradycję
można tu do dziś poczytać książki lub zapoznać się z wystawą
prezentującą zabytki Kotliny Jeleniogórskiej. Osoby spragnione
wypicia gorącego naparu mogą zakupić go w pobliskim budynku tzw. Artystycznej Stodoły. Warto usiąść na zewnątrz kawiarni
lub na pergoli, aby móc delektować się herbatą z widokiem na
Świątynię Ateny.
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Palácový a parkový komplex v Bukowci
Park byl založen v letech 1798-1815 a má rozlohu přes 120 hektarů. Byl vytvořen ve stylu anglické sentimentální zahrady, jež se charakterizuje nepravidelností a volně formovaným prostorem. Měl působit dojmem, že je to přírodní tvar
krajiny. Park w Bukowci, v jehož středu se nachází palác a hospodářské budovy
statku, je umístěn ve zvlněném terénu obohaceném o rybníky. Architektonické
prvky historických budov tak harmonicky splývají s okolím.

Pohled na Sněžku od rybníka Kąpielnik. Rozhodnutí o založení parku v
tomto místě tj. těsně na úpatí Krkonoš, což podtrhuje přirozenou krásu
přírody, svědčí o vynalézavosti jeho zakladatelů. Touha po zdůraznění
kouzla hor vedla zahradní tvůrce k myšlence obohatit toto místo na vrcholcích kopců také o rozhlednu a řecký chrám. Nejvíce mě uchvátil pohled na
Sněžku kralující nad okolím, která se vynořovala z vodní hladiny největšího
rybníka v parku. Nikdy předtím se mi Krkonoše nezdály být tak blízko a
zároveň tak mohutné!
Šum rákosů a zvuky vodního ptactva. Procházka podél rybníků umístěných v severní části parku za zvuku rákosů chvějících se ve větru působí uklidňujícím dojmem. Uspávací, monotónní šum rákosu je čas od času
oživen hlučnými hrátkami vodních ptáků, pro které jsou rybníky Kamienisty
a Łabędzi útočištěm.
Louky a rybníky. Vzhledem k velikosti a rozmanitosti parkového komplexu
je to parfém složený z mnoha fragmentů. Základem bukowických parfémů
je vůně směsi suché trávy na louce a vůně rybníků. Tuto směs doplňuje
aroma bučiny, skal přikrytých mechem a v neposlední řadě bažiny zarostlé
olšemi lužního lesa.
Neogotické opatství. Zahradní pavilon, zastávající po smrti zakladatele
parku funkci mauzolea, má podobu pseudozříceniny. Tento charakteristický prvek sentimentální zahrady umístěný v přirozeném prostoru je experimentem užití různorodých materiálů, s úmyslem finálního nedokončení.
Cílem umělce bylo především vytvoření sochy, a ne skutečného architektonického objektu. Pavilon nebyl úmyslně dokončen a tímto způsobem nutí
návštěvníky k tomu, aby „přispěli vlastním dílem“ k dokončení stavby.
Čaj. Na kopci se nacházející pavilon Chrám Athény, který připomíná tvarem
antické stavby, je dodnes vizitkou parku v Bukowci. Tento objekt, známý
jako čajový pavilon, byl vybaven skříní se sadou nádobí pro přípravu čaje
a také sloužil jako čítárna. To, že se stále užívá název „čajový pavilon“, je
spojeno spíše s tradici. Můžete si zde přečíst knihu nebo zhlédnout výstavu reprezentující pomníky Jelenohorského údolí. Občerstvit se horkým
nápojem je možné v nedaleké budově zvané Umělecká stodola. Stojí za
to sednout si venku v kavárně s pergolou a vychutnat si čaj s výhledem na
Chrám Athény.

www.bukowiec.dolinapalacow.pl
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Sposób formowania kształtów ze szklanej lawy. Każdy z pracowników stojących na podwyższeniu przed piecem hutniczym
zajmował się swoim kawałkiem ciekłego szkła, który przy wyjmowaniu z pieca był rozgrzany do temperatury 1500 stopni
Celsjusza. Moją uwagę przykuł starszy, niepozorny pan, który z
gracją poruszając piszczelem (specjalną rurką do wydmuchiwania szkła) w ciągu krótkiej chwili uformował sporych rozmiarów
wazę. Z kolejnej porcji szkła błyskawicznie powstał maleńki
słonik, co zostało nagrodzone brawami turystów. Wszystkie te
błyszczące cudeńka wykonuje się bez pomocy żadnej formy, lecz
wyłącznie za pomocą odpowiedniego wydmuchiwania i obracania kawałka gorącego szkła.
Słodkości na kryształach. Oczekując na swoją kolej wejścia do
hali można skorzystać z usług kawiarni, która słodkości i napoje podaje na naczyniach wykonanych w Hucie. Każdy wie, że
woda pita ze szkła smakuje lepiej niż woda z plastikowej butelki.
Talerze i szklanki, które się tutaj wykorzystuje, imponują swoją
ciężkością, grubością i bogatym zdobieniem. Dla mnie jedzenie
nabrało nowego wymiaru.

www.hutajulia.com/

Huta “ Julia ” w Piechowicach
W Kotlinie Jeleniogórskiej i Karkonoszach zarówno po polskiej, jak i po czeskiej
stronie, nadal bardzo silne są tradycje szklarskie.
Huta Julia to jedno z nielicznych zachowanych do dziś i w pełni funkcjonujących
tego typu miejsc. Mieści się w budynku dawnej huty szkła Fritza-Heckerta,
która w XIX wieku miała tylko jednego poważnego konkurenta: hutę Josephine
ze Szklarskiej Poręby. Gdy w 1923 r. doszło do połączenia sił obu wytwórców,
powstała jedna marka Josephine.
W wyniku zawirowań wojennych i późniejszego przejścia w ręce nowych
właścicieli w 1958 huta przyjęła polską nazwę – Julia. Do dziś prowadzi się tutaj
produkcję szkła, ale drzwi otwarto również dla licznych zwiedzających.
Co pół godziny grupa turystów wraz z przewodnikiem odbywa wycieczkę oznaczoną trasą, która prowadzi między stanowiskami pracy hutników i daje
możliwość bezpośredniego przyjrzenia się jak krok po kroku powstają nawet
najbardziej finezyjne wyroby ze szkła.
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Rozgrzany metal. W najgorętszym okresie, czyli w sierpniu,
temperatura przy piecu hutniczym wynosi 50 stopni Celsjusza.
Nawet stojąc około 20 metrów od pieca czułam żar, a powietrze było gęste i duszne. Nic dziwnego, że zapachy uderzyły ze
zdwojoną siłą, zwłaszcza, że stanowiska hutnicze znajdują się
pod dachem jednej wielkiej hali, gdzie chemiczne środki mieszają się ze stopionymi piaskiem, sodą, wapniem i wodą, z
których powstaje szkło, oraz rozpaloną blachą.
Multiszlifierka. O wyznaczonych godzinach można wziąć udział
w warsztatach. Oferta skierowana jest zarówno do młodszych i
do starszych zwiedzających. Ponieważ nie było dla mnie stroju
hutnika, w jaki przebiera się dzieci na warsztaty z mini-hutnictwa,
pozostało mi wziąć udział w warsztatach grawerowania szkła.
Dostałam małą multiszlifierkę (inaczej dremelek), szablon, pisak,
szklankę i pod okiem instruktora wykonałam swoje pierwsze
dzieło w szkle.
Cisza. W hali, w której obserwuje się pracę hutników, panuje
niesamowity huk. Przewodnik opowiadając o poszczególnych
czynnościach wykonywanych przy obróbce szkła, zmuszony jest
używać mikrofonu. Głos przebija się przez dźwięki maszyn, wiatraków, szlifierek oraz tłuczonego szkła. Po wyjściu z hali, lekko
ogłuszona, usiadłam na ławeczce na placu między halą produkcyjną a sklepem i wejściem do muzeum. W ciszy rozległ się
tylko dźwięk tłuczonego szkła. Jakiś klient w firmowym sklepie
nieopatrznie rozbił któryś z cennych produktów Huty.
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Způsob formování tvarů ze sklářské lávy. Každý z pracovníků stojících
před pecí se zabýval svým kusem tekoucího skla, které má při vyjmutí z
pece 1500 stupňů celsia.
Za pozornost stojí i starší skromný pán, který s elegancí hýbá píšťalou
(speciální trubka k vyfukování skla). Za velmi krátkou chvíli zformoval sklo
do rozměrů vázy.
Z dalšího skla vznikl malinký slon, který vzbudil obdiv turistů. Všechny
blyštivé zázraky se vytváří bez použití forem a tvaruje se pouze pomocí
přiměřeného vyfukování a otáčení rožhaveného skla.
Sladkosti v křišťálech. Při čekání na vstup do hutě je možné navštívit kavárnu, ve které podávají sladkosti a nápoje v nádobí vyrobeném ve sklárně.
Je známo, že voda chutná ze skla lépe než z plastové lahve, i to, že sklo
podkresluje chuť vody. Talíře a sklenice, na kterých zde servírují sladkosti,
překvapují náročností, tlouštkou a bohatým zdobením.
Jezení z takového servisu mi dodalo zcela nový rozměr chutě jídla.
Vůně rozžhaveného kovu. V nejteplejším období, tedy v srpnu, je teplota u
pece 50 stupňů celsia. I když stojím 20 metrů od pece, cítím žár.
Vzduch byl těžký, bylo dusno.
Není divu, že mě vůně udeřily dvojtou silou, když jsou všechna stanoviště sklárny pod jednou střechou velké haly, kde se chemické prostředky
míchají s roztaveným pískem, sodou, vápnem a vodou, ze kterých vzniká
sklo na rozpáleném plechu.

www.hutajulia.com/

Sklárna „Julie” v Piechowicích
Na polské i české straně údolí Jeleních hor a Krakonoš je významná tradice
sklářského řemesla.
Sklárna Julie je jedna z mála dílen, které fungují ještě dnes. Nachází se v budově
bývalé sklárny Frittze-Heckerta, která do 19. století měla jen jednoho silného
konkurenta: sklárnu Josephine ve Szklarské Porębě.
V roce 1923 došlo ke sjednocení obou dílen pod značkou Josephine.
V důsledku válečných nepokojů a následného přechodu do rukou nových majitelů, přijala v roce 1958 sklárna polský název – Julia. Dodnes se tam vyrábí
sklo, ale dveře jsou otevřené i pro zvědavce. Každé půl hodiny prochází skupina
turistů s průvodcem po vyznačené trase, která je vede po pracovních místech
sklářů a nabízí tím celkový pohled na sofistikovanou výrobu a tváření skla.
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Dotyk brusky. V určitých hodinách je možné se zúčastnit workshopů.
Nabídka je směrovaná pro mladé i starší zvědavce.
Protože pro měneměli úbor hutníka velikosti trpaslíka, zúčastnila jsem
se workshopu gravírování skla. Dostala jsem malou multifunkční brusku,
šablonu, písek a sklo, a pod dohledem instruktora jsem vytvořila svoje
první dílo do skla.
Ticho (mlčení). V hale, ve které se může sledovat práce sklářů, vládne
neuvěřitelný hluk. Průvodce musí používat mikrofon, aby mohl srozumitelně povídat o činostech vykonávaných při výrobě skla. Hlas se přebíjí přes
hluky strojů, větráků, brusek a tlučeného skla.
Po odchodu z haly jsem si lehce ohlušená sedla na lavičku mezi výrobní
halou, obchodem a vstupem do muzea. Do ticha se rozléhl pouze zvuk
rozbitého skla. Nějaký zákazník v obchodě omylem rozbil jeden z cenných
výrobků sklárny.
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Ania – urodziłam się i mieszkam we
Wrocławiu, mieście naznaczonym
czeską historią, oddalonym od granicy
o niecałe 100 km. Bliżej stąd do Pragi
niż do Warszawy. To w Czechach po raz
pierwszy zetknęłam się z inną kulturą
oraz dostrzegałam, że codzienny rytm
życia jest tu nieco inny niż w Polsce. To
między innymi chęć poznania różnorodnych sposobów życia skłoniła mnie do podjęcia studiów kulturoznawczych i
odbycia licznych dłuższych wyjazdów zagranicznych. Zaczęło się od Erasmusa
w Holandii, później przyszła kolej na roczny wolontariat EVS w Gruzji. Również
na studiach magisterskich z historii sztuki nie „zasiedziałam się” we Wrocławiu –
najpierw wyjechałam na program stypendialny do Stanów Zjednoczonych, a tuż
przed zakończeniem studiów odbyłam praktyki w Lizbonie. Obecnie mieszkam
w stolicy Dolnego Śląska, co pozwala mi na częste wyjazdy w polsko-czeskie
pogranicze.
Kinga – studiowałam historię na UMK w Toruniu, jeszcze do niedawna pracowałam w herbaciarni Czajownia w Krakowie, do której trafiłam po rocznym
pobycie na wolontariacie EVS w Libercu. Znajomi żartobliwie nazywają mnie
pedagogiem herbacianym, bo herbata stała się dla mnie kolejnym narzędziem
do zmieniania otoczenia. W tej chwili
rozpoczynam nową przygodę, tym razem jako historyk w szkole.
Mimo to mam nadzieję, że moja przygoda z pograniczem polsko-czeskim
będzie nadal trwać. Dość dobrze je
poznałam mieszkając w Libercu i wciąż
dostrzegam w nim duży potencjał,
który pozwala mi przekraczać moje
własne granice.
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Wiele fotografii zawdzięczamy Angelice. Natomiast kilka tekstów zostało napisanych przez uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Cieplicach:
Angelika (Jeleniogórskie Centrum Kultury, Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego)
– od kilku lat zajmuję się fotografią, występuję w zespole ludowym oraz aktywnie
działam na rzecz miasta i regionu. Jelenia Góra to miasto, które kocham, bo jest
moje, urodziłam się w nim, wychowywałam, i nie mam zamiaru go opuszczać.
Chętnie podróżuję, ale zawsze z uśmiechem witam pierwsze pagórki, sygnalizujące, że już wkrótce wjadę do ukochanej Kotliny!
Nicola (Teatr Miejski im. Cypriana Kamila Norwida) – jestem w szkole na profilu weterynaria. Pomaganie i praca ze zwierzętami to jedna z wielu moich pasji,
zajmuję się także muzyką, śpiewając i grając na pianinie. Moje ulubione miejsce
w Jeleniej Górze to Park Norweski, w którym przyjemnie można spędzić czas,
zarówno samotnie jak i ze znajomymi.
Dawid (Baszta i Brama Wojanowska) – mam 17 lat i mieszkam w okolicy Jeleniej
Góry. W ten projekt zaangażowałem się z dosyć prostego i można by rzec banalnego powodu – chciałem spróbować czegoś nowego w moim życiu angażując
się w przedsięwzięcie, dzięki któremu mogłem poszerzyć swoją wiedzę na temat
miasta, w którym mieszkam, oraz równie interesujących okolic.
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Ania – narodila jsem se a bydlím ve
Wroclawi, ve městě se snítkou české
historie vzdáleném pouhých 100 kilometrů od česko-polských hranic.
Do Prahy je to dokonce blíže než do
Varšavy. Právě v České Republice jsem
se poprvé setkala s cizí kulturou a poznala, že každodenní rytmus života je v
Čechách jiný než v Polsku.
To mezi jinými povzbudilo moji touhu poznávat různorodé způsoby života, což
mě dovedlo ke studiu teorie kultury a účasti na mnohých pobytech v zahraničí.
Začalo to Erasmem v Holandsku, pokračovalo ročním dobrovolnictví v rámci EDS
v Gruzii. Ani během magisterského studia Historie jsem neseděla ve Wroclawi
– nejdříve jsem vyjela v rámci stipendijního programu do USA, později před zakončením studií do Lisabonu..
Kinga – Studovala jsem obor Historie na UMK v Toruni, a ještě donedávna jsem
pracovala v čajovně v Krakově, a to díky ročnímu pobytu v Liberci v rámci EDS.
Kamarádi mě žertem nazývali čajovou pedagožkou a čaj se tak stal jedním z mých
životních hybatelů. V této době začínám moji novou etapu jako učitelka dějepisu na škole. Mimo to, mám naději, že
moje dobrodružství z česko-poslých
hranic bude nadále pokračovat.
Velmi intenzivně jsem poznala život za
hranicemi v Liberci, díky čemuž vidím
mnoho možností, které mi pomáhají
překračovat moje vlastní hranice.
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Za mnoho fotografií vděčíme Angelice. Navíc bylo mnoho textů psáno přímo žáky
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych v Cieplicích:
Angelika (Jelenohorské Centrum Kultury, Muzeum Historie a Vojenské) – Už
několik let se věnuji fotografii, vystupuji s folkovou kapelou a aktivně se angažuji
ve městě a regionu. Jelení Hora je město, které miluji, protože je moje, narodila
jsem se v něm, vyrůstala, a nemám v úmyslu ho opustit. Ráda cestuji, ale vždy
s úsměvem vítám první kopce, signalizující, že už brzy vjedu do mé milované
kotliny!
Nicola (Městské divadlo Cypriana Kamila Norwida) – bydlím v Jelení Hoře. Jsem
studentkou oboru veterinář. Pomáhání i práce se zvířaty je jedna z mých vášní,
zajímám se také o muziku, zpěv a hraní na piáno. Moje oblíbené místo v Jelení
Hoře je park Norweski, ve kterém je možné strávit příjemnou chvíli, a to sama,
nebo s kamarády.
David (Wojanowská bašta a brána s kaplí sv. Anny) – je mi 17 let a bydlím v okolí
Jelení Hory. Do tohoto projektu jsem se zapojil z prostého, ba možná až banálního
důvodu – chtěl jsem vyzkoušet cosi nového v mém životě a zapojit s do tohoto
projektu, díky kterému jsem si mohl rozšířit své znalosti o městě, ve kterém žiji,
stejně jako zajímavém okolí.
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Uczyć się, żeby wiedzieć,
Uczyć się, żeby działać,
Uczyć się, żeby być,
Uczyć się, żeby być razem.
Uczyć się, żeby zmieniać…
— — J. Delors

Doświadczeniem do przodu

Kim jesteśmy?
Trenerami, edukatorami, facylitatorami,
animatorami i koordynatorami działań
edukacyjnych, fanami aktywnej partycypacji,
promotorami tolerancji i dialogu.
Czym się zajmujemy?
Organizujemy inicjatywy edukacyjne, szkolenia,
wymiany młodzieżowe, seminaria, warsztaty,
konferencje; szkolimy nauczycieli, uczniów,
studentów, pracowników młodzieżowych; działamy
na Dolnym Śląsku i w Euroregionie Nysa, ale także
w innych częściach Europy, a ostatnio i świata.
Jaka jest nasza misja?
Angażowanie ludzi w budowanie społeczeństwa
opartego na szacunku dla różnorodności oraz
poczucia odpowiedzialności za środowisko
społeczne i naturalne.
Jak zaczynaliśmy?
Istniejemy od roku 2004, na początku działaliśmy
przy Uniwersytecie Wrocławskim jako Centrum
Informacji UNESCO, aby po kilku latach współpracy
założyć niezależne stowarzyszenie Centrum
Inicjatyw UNESCO.
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Dlaczego to robimy?
Bo wierzymy w zmianę, która nie dzieje się sama,
ale jest efektem rzetelnej pracy i autentycznego
zaangażowania; wymaga ona konkretnych
umiejętności, którymi chcemy się dzielić z innymi,
tak by wspólnie móc wpływać na otaczającą nas
rzeczywistość.
Jakie są nasze priorytety?
Umożliwianie ludziom zdobycia nowych
kompetencji podczas projektów edukacyjnych,
promocję innowacyjnej metody Open space,
współpracę polsko-czeską i w obrębie Euroregionu
Nysa, współpracę z krajami byłego ZSRR, wspieranie
rozwoju indywidualnego oraz przygotowanie
międzykulturowe.
Dlaczego Euroregion Nysa?
Bo czasem bliżej oznacza dalej. Bo to, co najbliżej
często wydaje nam się nieatrakcyjne i znajome,
a może nas zaskoczyć możliwościami, inspiracją
i niespodziankami.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy nauczycielami, studentami, edukatorami,
artystami, ale przede wszystkim młodymi
wolontariuszami, którzy mają potrzebę i chęci, aby
mierzyć się z problemami jakie są wokół nas i szukać
rozwiązań.
Czym się zajmujemy?
Inicjujemy i organizujemy wymiany młodzieży,
projekty edukacyjne, wystawy. Próbujemy
propagować i wspierać aktywne obywatelstwo nie
tylko jako filozofię, ale jako sposób na życie. W tym
celu organizujemy szkolenia, konferencje, warsztaty
czy żywą bibliotekę z niezwykłymi historiami.
Te działania realizujemy w Libercu, Regionie
Libereckim, Euroregionie Nysa; niektóre powstają
we współpracy z partnerami z różnych zakątków
Europy.
Jaka jest nasza misja?
Oferowanie możliwości i wsparcia dla poszerzania
horyzontów oraz rozwoju osobistego, mające
na celu budowanie aktywnego, otwartego
i odpowiedzialnego społeczeństwa.
Jak zaczynaliśmy?
LOS – Liberecká občanská společnost, o. s., została
założona w roku 2003 przez grupę studentów
edukacji obywatelskiej, których denerwowało
i wciąż denerwuje to, że ponad 90% uczniów
w Czechach nie lubi uczyć się w szkole. Inicjatorzy
chcieli ożywić proces uczenia i w szkole, i poza nią.
Tym sposobem LOS stała się eksperymentalną
przestrzenią dla aktywnych obywateli.

Dlaczego to robimy?
Dlatego aby pomału zapełniać białe miejsca,
których zapełnić nie są w stanie struktury formalne –
szkoły, miasta, państwa. Aktywnym obywatelom
oferujemy wsparcie w realizacji ich własnych
inicjatyw. Edukatorom – znajomość interaktywnych
metod nauczania i kontakty z międzynarodowymi
partnerami. Każdemu oferujemy możliwość
nauczenia się myślenia poza ramami i formułami do
którego jesteśmy przyzwyczajeni.
Jakie są nasze priorytety?
Łączenie edukacji formalnej i pozaformalnej za
pomocą kursów, szkoleń i warsztatów. Wzmocnienie
relacji pomiędzy poszczególnymi częściami
Euroregionu Nysa przez międzykulturowe projekty
edukacyjne. Wspieranie aktywnego obywatelstwa
i uczestnictwa w życiu społecznym poprzez
happeningi, seminaria i konferencje. Pozbywanie się
granic, które wciąż istnieją w naszych głowach.
Dlaczego Euroregion Nysa?
Trzy kultury żyją koło siebie, a mimo to się nie
znają, ignorują, a czasem wręcz nie znoszą. Gdy
myślimy o sąsiadach zza granicy często wrzucamy
ich do jednego worka, a ile tak naprawdę z nimi
rozmawialiśmy, na ile ich znamy? Współpraca
w Euroregionie Nysa jest dla nas ważna dlatego, aby
ludzie nie szufladkowali otaczającego ich świata.
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Učit se poznávat,
učit se jednat,
učit se být,
učit se žít společně.
Učit se, měnit…
— — J. Delors

Zážitkem vpřed

Kdo jsme?
Trenéři, učitelé, facilitátoři, animátoři a koordinátoři
vzdělávacích aktivit, fanoušci aktivní participace,
propagátoři tolerance a dialogu.

Proč existujeme?
Protože věříme ve změnu, která se sama
neuskuteční, ale která je výsledkem tvrdé práce
a skutečného zaangažování; změna vyžaduje
konkrétní dovednosti, o které se chceme podělit
s ostatními tak, abychom společně mohli ovlivňovat
realitu kolem nás.

Co děláme?
Organizujeme vzdělávací iniciativy, školení, výměny
mládeže, semináře, workshopy, konference; školíme
učitele, žáky, studenty, pracovníky s mládeží;
Jaké jsou naše priority?
pracujeme v oblasti Dolního Slezka, v Euroregionu
Snaha, aby si lidé během vzdělávacích projektů
Nisa, ale také v jiných částech Evropy a celého světa. osvojili nové kompetence, propagace inovativní
metody Open space, polsko-česká spolupráce
Naše mise?
v Euroregionu Nisa, spolupráce s východními
Zapojení lidí do vytváření společnosti založené na
partnery bývalého SSSR, podpora osobního rozvoje
respektu k rozmanitosti a zodpovědnosti za životní
a příprava na interkultuní zkušenost.
i sociální prostředí.
Proč Euroregion Nisa?
Jak jsme začali?
Protože někdy blíže znamená dále. Protože i to, co
Vznikli jsme roku 2004. Zpočátku jsme byli součástí
se nám často zdá nezajímavé a známé, nás může
Univezity ve Vratislavi jako Centrum informací
zaskočit příležitosmi, inspirací, překvapeními.
UNESCO. Po několika letech jsme společně založili
nezávislé sdružení Centrum iniciativ UNESCO.
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Kdo jsme?
Jsme učitelé, studenti, vzdělavatelé, umělci, ale
především jsme mladí dobrovolníci, kteří mají
potřebu a ochotu pojmenovat problémy kolem nás
a řešit je.
Co děláme?
Iniciujeme a organizujeme výměny mládeže,
vzdělávací projekty, pořádáme výstavy a snažíme se
propagovat a podporovat aktivní občanství nejen
jako filosofii, ale zároveň jako způsob života. K tomu
organizujeme i školení, konference, workshopy či
Živou knihovnu s příběhy, které ohromí. Tyto aktivity
provádíme v Liberci, Libereckém kraji, Euroregionu
Nisa a některé ve spolupráci s partnery v různých
koutech Evropy.
Naše mise?
„Nabídnout příležitosti a zázemí k rozšiřování
obzorů a rozvoji osobnosti směřující k aktivní,
otevřené a odpovědné společnosti.“
Jak jsme začali?
LOS – Liberecká občanská společnost, o. s., byla
založena v roce 2003 hrstkou studentů občanské
výchovy, kterým vadilo a vadí, že mnoho žáků výuka
v českých školách nebaví. Proto chceme učení
ve škole i mimo ní oživit. LOS je tedy především
experimentálním prostorem pro aktivní občany.

Proč existujeme?
Proto, abychom pomáhali zaplňovat bílá místa,
na které formální struktury škol, měst a státu
nestačí. Aktivním občanům nabízíme podporu při
vytváření svých občanských iniciativ. Vzdělavatelům
poskytujeme znalosti různých interaktivních metod
a kontakty na mezinárodní partnery. Každému
nabízíme možnost naučit se myslet mimo „šuplík“,
ve kterém jsme si zvykli existovat.
Jaké jsou naše priority?
Propojování formálního vzdělávání s neformálním
pomocí kurzů, školení, workshopů… Posilování
vztahů a vazeb mezi jednotlivými částmi
Euroregionu Nisa pomocí partnerských
interkulturních vzdělávacích projektů. Podpora
aktivního občanství a účasti na společenském
dění pomocí happeningů, seminářů a konferencí.
V neposlední řadě i odstraňování hranic, které
zůstávají v našich hlavách.
Proč Euroregion Nisa?
Tři kultury žijí vedle sebe, a přesto se neznají,
ignorují se, mnohdy se dokonce nesnáší. Když
mluvíme o svých sousedech za hranicemi, často
je házíme do jednoho pytle. Ale s kolika z nich
jsme se skutečně bavili a poznali je? Spolupráce
v Euroregionu Nisa je pro nás důležitá proto, aby lidé
nemysleli jen ve stereotypních vzorcích.

111

Jelenia Góra
Jelení hora
Plac Ratuszowy Świętego
Radniční náměstí
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
Kostel Povýšení sv. Kříže
Baszta i Brama Wojanowska z kaplicą św. Anny
Wojanowská bašta a brána s kaplí sv. Anny
Jeleniogórskie Centrum Kultury
Jelenohorské Kulturní Centrum
Teatr Miejski im. Cypriana Kamila Norwida
Městské Divadlo Cypriana Kamila Norwida
Muzeum Karkonoskie
Krkonošské Muzeum
Park na Wzgórzu Kościuszki
Park na vrchu Kościuszko
Muzeum Historii i Militariów
Muzeum Historie a Vojenské
„Grzybek” na Wzgórzu Krzywoustego
Rozhledna na vrchu Křivoústého
Borowy Jar i Helikon
Rokle Borowy Jar a Helikon
Wieża Książęca w Siedlęcinie
Knížecí věž v obcí Siedlęcin
Zespół pocysterski w Cieplicach
Bývalý cisteriácký klášterní komplex v Cieplicích
Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach
Přírodovědné Muzeum v Cieplicích
Park Zdrojowy i Park Norweski w Cieplicach
Parky Lázenský a Norský v Cieplicích
Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jagniątkowie
Městské muzeum Dům Gerharta Hauptmana v obcí Jagniątków
Zamek Chojnik
Hrad Chojník
Przesieka
Przesieka
Góra Witosza w Staniszowie
Vrch Vitoša v Staniszowě
Zamek księcia Henryka
Hrádek knížete Jindřicha
Góry Sokole
Sokolí hory
Zespół pałacowy w Łomnicy
Palácový komplex v Łomnici
Mysłakowice
Mysłakowice
Założenie pałacowo-parkowe w Bukowcu
Palácový a parkový komplex v Bukowci
Huta „Julia” w Piechowicach
Sklárna „Julie” v Piechowicích

4/5
6/7
8/9
10/11
12/13
14/15
16/17
18/19
20/21
22/23
24/25
26/27
28/29
30/31
32/33
34/35
36/37
38/39
40/41
42/43
44/45
46/47
48/49
50/51
52/53
54/55
56/57
58/59
60/61
62/63
64/65
66/67
68/69
70/71
72/73
74/75
76/77
78/79
80/81
82/83
84/85
86/87
88/89
90/91
92/93
94/95
96/97
98/99
100/101
102/103

