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Jelenia Góra ma bardzo
długą historię. Szacuje się,
że pierwsze grody w tym
miejscu powstały już na
początku XII wieku,
natomiast niecałe sto lat
później, Jelenia Góra
otrzymała już prawa miejskie.
Na początku miasto w
przeważającej części
zamieszkiwane było przez
Polaków, jednak z czasem
zaczęło przybywać do niego
coraz więcej Niemców.

Swój rozwój miasto zawdzięcza płótnom
lnianym, które były tu produkowane. Dzięki
korzystnemu położeniu geograficznemu,
handel nimi znakomicie się rozwijał. 



Stąd też w tym czasie Jelenia
Góra stała się po części
miastem turystycznym.

 Ponadto, przełom XIX i XX wieku
to czas rozkwitu turystyki w
Karkonoszach.



Legenda głosi, że początek Cieplic
wziął się od dworku myśliwskiego
wzniesionego przy źródłach, których
woda uzdrowiła jelenia zranionego przez
księcia Śląskiego Bolesława
Wysokiego podczas polowania, a więc
początki sięgają II połowy XIII w. Już
wtedy znane były tutejsze ciepłe źródła.
Od nich też miejscowość wzięła nazwę
zarówno w języku niemieckim – Bad
Warmbrunn (Villa Warmbrona 1288 r.),
łacińskim – Callidus fons (1281r.) jak i
polskim – Cheplewode (1318 r.).

Cieplice



O ścisłym związku miejscowości z ciepłymi
źródłami świadczy nawet najstarszy
zachowany dokument, który ich dotyczy. W
1281 r. książę lwówecki Bernard podarował
zakonowi Joannitów ze Strzegomia tutejsze
źródła i okolicę. Joannici to zakon opiekujący
się chorymi, prowadzący szpitale. W
pobliskiej wsi Malinnik (dziś część Cieplic
ciągnąca się wzdłuż Kamiennej i Wrzosówki)
wznieśli oni w 1288 r. gościniec dla chorych. 
W dziejach Uzdrowiska Cieplice ogromną
rolę odegrały kolejno cztery zakony męskie:
augustianie, joannici, cystersi i pijarzy.



Pierwsi u cieplickich źródeł pojawili się augustianie. Było to w
1261 roku, dzięki fundacji Bolesława II Rogatki, księcia
wrocławskiego i legnickiego, syna księcia Henryka II Pobożnego,
wnuka Henryka I Brodatego i św. Jadwigi. Z pewnością byli
pierwszymi, którzy zagospodarowali cieplickie źródła dla celów
leczniczych, bowiem jako zakon żebrzący mieli zajmować się nie
tylko ubogimi i odrzuconymi, ale także chorymi.

Na Śląsk sprowadził ich w 1148 roku z
Arrovaise we Francji Piotr Włostowic, komes
księcia Bolesława III Krzywoustego, a później
Władysława II Wygnańca. Najpierw usadowili
się oni na Ślęży, a następnie we Wrocławiu.



Ich miejsce zajęli joannici, mnisi z zakonu rycerskiego, który powstał w 1070 roku
podczas pierwszej krucjaty. Byli lepszymi zapewne specjalistami w prowadzeniu
kąpieliska, bowiem byli szpitalnikami. Zakon miał dobra na Śląsku już w początku
XII w. Jego dobrodziejami byli m.in. książęta Henryk I Brodaty i jego syn Henryk II
Pobożny. Prawdopodobnie joannici wzięli udział w bitwie pod Legnicą w 1241
roku. Nie są znane okoliczności odejścia Joannitów z Cieplic.



Nowym właścicielem Cieplic, w II połowie XIV w., kiedy cały Śląsk należał już
do Korony Czeskiej, został Gotsche Schoff, rycerz na usługach księcia Bolka
II Świdnicko – Jaworskiego. W rękach jego potomków, Schaffgotschów,
miejscowość pozostawała przez następne stulecia. Protoplasta tego
znakomitego rodu w 1403 r. oddał jedno z dwóch znanych w owym czasie
źródeł cystersom sprowadzonym tu z Krzeszowa. Od tej pory zarówno
Schaffgotschowie jak i zakonnicy prowadzili tu działalność leczniczą.



Już w XVI w. do Cieplickiego
Zdroju licznie przybywali
kuracjusze z całej Rzeszy a
nawet z Polski. Wraz z
Królestwem Czeskim w 1526
r. Cieplice weszły w skład
monarchii habsburskiej. W
1569 r. medyk Caspar
Hoffmann zbadał i opisał
tutejsze wody termalne. Po
nim, w 1607 r., uczynił to
Caspar Schwenkfeldt,
wybitny przyrodnik, lekarz
miejski z Jeleniej Góry.





znakomici goście



Zamek Chojnik został zbudowany w
XIV w. przez księcia Bolka II jako
jeden z elementów fortyfikacji granic
księstwa. Kolejnym właścicielem
zamku był ród Schaffgotschów,
który dokonał rozbudowy obiektu w
duchu renesansu. 
Odwiedzający zamek mogą
posłuchać legend, m. in. o
Kunegundzie, zobaczyć pręgierz,
postrzelać z kuszy i wejść na wieżę
skąd rozciąga się malownicza
panorama Karkonoszy i Kotliny
Jeleniogórskiej.

Obecnie zamek jest siedzibą
Stowarzyszenia Bractwa Rycerskiego
Zamku Chojnik, które co roku, w
sierpniu, organizuje Rycerski Turniej
Kuszniczy „O Złoty Bełt Chojnika”.
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Witamy w Cieplicach!


