
XII Korowe Jeziorka

2    Browar Miedzianka,   mały browarem leżący na skraju Rudaw Janowickich w przepięknej 
dolinie Bobru. Z tarasu można podziwiać widok na góry Sokole, góry Izerskie, góry 
Kaczawskie „Krainę Wygasłych Wulkanów”, Karkonosze z Śnieżką oraz Dolinę Pałaców i 
Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Klimat tego miejsca dopełnia siedem autorskich piw 
rzemieślniczych wytwarzanych na miejscu. W ofercie poza piwem noclegi i restauracja.

3    Rynek Miedzianka – znikająca miejscowość.   Miasto widmo, które jeszcze po II WŚ 
tętniło życiem dzięki górnictwu. Ponoć odkrywcą złóż rud metali w 1156 był sam Laurentius 
Angelus. W XVI w. było tu około 160 szybów i sztolni, w których wydobywano rudy miedzi, 
złota i srebra, a po II WŚ uranu, eksploatowano również kobalt. Od połowy XIX w Miedzianka
funkcjonowała jako miejscowość wypoczynkowo-turystyczna. Jej położenie, klimat i sława 
sprawiały, że była celem wielu wczasowiczów z Prus. Sławę przynosiło też „Złoto z 
Miedzianki”, czyli piwo miejscowego browaru. Przyczyną końca miasteczka po 1945 było 
odkrycie pod nim złóż uranu. W latach 1945-54 w Zakładzie Przemysłowym R-1 wydobyto 
600 t rudy uranowej. Rabunkowe  wydobycie doprowadziło do znacznych szkód górniczych. 
Pomimo wiekowej historii Miedzianki, walorów architektonicznych i krajobrazowych, władze 
podjęły decyzję o całkowitej likwidacji osady. W 1967 żołnierze wysadzili w kościół 
ewangelicki, wprowadzono zakaz remontu domów. W 1972 resztkę ludności przesiedlono 
do Jeleniej Góry, a pozostałości miasta wyburzono. Po rynku została tylko jedna kamienica 
dawnej gospody „Schwarzer Adler”. Zachował się też kościół św. Jana Chrzciciela. 
Miejscowość szerzej znana dzięki reporterskiej powieści Filipa Springera pt. „Miedzianka, 
Historia znikania”. Dziś jest miejscem słynącym z pysznego piwa i pięknych widoków.  

4 Kolorowe Jeziorka   niezwykłe miejsce w Rudawach Janowickich. Na rozległym leśnym 
terenie u podnóża Wielkiej Kopy leżą cztery stawy, z których każdy ma inny kolor. Swoja 
barwę zawdzięczają różnemu składowi chemicznemu podłoża. Żółte, Purpurowe, Błękitne i 
Zielone Jeziorko położone na różnych wysokościach powstały w miejscu dawnych, 
niemieckich kopalni. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Dolnego Śląska. Wstęp
bezpłatny, czas zwiedzania około 2 godz.

5 Sztolnie Kowary Kopalnia Uranu  , Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna to fragment
tajnej historii wydobycia rudy uranu do produkcji izotopu U-238. Kopalnia jest jedną z wielu 
sztolni tajnych Zakładów Przemysłowych R-1, które zajmowały się poszukiwaniem i 
wydobyciem rudy uranowej oraz jej wysyłką do ZSRR. Można tu   zapoznać się z 
wielowiekową, ponad 800 letnią, tradycją górnictwa i   wydobycia minerałów, kruszców, złota, 
srebra oraz uranu. Czynna co dzień w godz. 10-16. Długość trasy 1200m, zwiedzanie 1 
godz., temperatura +8’C.

6   Park Miniatur  . Ważna atrakcja turystyczna regionu zawierająca miniatury budowli z 
Dolnego Śląska. Ulokowany na terenie wydzielonym z dawnej fabryki dywanów w Kowarach.
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Znajdują się tu modele w skali 1:25. Prezentowane obiekty to kościoły, zamki, pałace, 
starówki miast, ratusze, schroniska górskie itp. Są wierną kopią prawdziwych obiektów ze 
wszystkimi detalami. W Parku można zobaczyć obiekty w całej okazałości z ich najlepszych 
okresów. Modele zbudowano z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Naturalna 
zieleń otoczenia, wzbogacona kompozycjami kwiatowymi uatrakcyjnia tą miniaturową krainę.
Część ekspozycji znajduje się pod dachem. Park powstał w 2003r dzięki panu Marianowi 
Piaseckiemu. Otwarte codziennie w godz. 9-18.

7   Pałac w Bukowcu pierwsze wzmianki pisane pochodzą z 1305 roku. Heincze von 
Zedlitz wymieniany jest jako pan na Bukowcu w 1379 r. Von Zedlitzowie panowali na 
dobrach bukowieckich do poł. XVI w. Czas świetności pałacu przypada na drugą poł. XVIII w 
kiedy Eleonora Prittwitz sprzedała majątek Friedrichowi Wilhelmowi von Reden, królewsko-
pruskiemu ministrowi górnictwa. Reden dokonał gruntownej przebudowy w stylu 
klasycystycznym. Stworzył jeden z pierwszych parków krajobrazowych na Dolnym Śląsku. 
Majątek ukształtowano w typie farmy ozdobnej w skład której wchodziły pałac i zabudowa 
folwarczna otoczone rozległym parkiem romantycznym w stylu angielskim. Po śmierci hr. von
Reden w 1815, Bukowiec przeszedł w posiadanie żony Fryderyki, po której posiadłość 
odziedziczyła jej siostrzenica Maria von Rotenhan. Ostatni właściciel Friedrich von Rotenhan
podjął próbę renowacji majątku pod nadzorem konserwatora zabytków prowincji 
dolnośląskiej, Günthera Grundmanna. W latach siedemdziesiątych XXw w pałacu mieściła 
się szkoła rolnicza. W 1986 budynek był remontowany, między innymi uzupełniono i 
wymieniono uszkodzone elementy więźby dachowej. Obecnie pałac jest własnością Związku
Gmin Karkonoskich. Na terenie Parku w Bukowcu mieście się Artystyczna Stodoła, w której 
jest Kawiarenka, gdzie oprócz kawy można kupić wydawnictwa oraz pamiątki. Kawiarenka 
czynna jest od maja do października co dzień w godz. 10 - 18.

8 Schronisko Szwajcarka   leży na wys. 520 m, na południowo-wschodnim stoku Krzyżnej 
Góry w Rudawskim Par  ku Krajobrazowym. Powstało w 1823 kiedy właściciel zamku w 
Karpnikach, Wilhelm von Hohenzollern, brat króla Prus, Fryderyka Wilhelma III, wydał 
polecenie zbudowania drewnianego domku myśliwskiego w stylu tyrolskim. Na parterze 
znajdowała się leśniczówka, a na piętrze urządzony był gabinet księcia z ogromnym 
kominkiem. W krótkim czasie domek stał się bardzo popularny, kilka lat później, na parterze 
urządzono gospodę. Funkcję schroniska "Szwajcarka" zaczęła pełnić w okresie 
międzywojennym. Po II WŚ budynek należał do Lasów Państwowych, wtedy dokonano tu 
zabójstwa gajowego w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach. W 1950 obiekt 
przejęło Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i uruchomiło w nim schronisko 
turystyczne, pierwszym jego gospodarzem był Tadeusz Steć. Mieszkało tu wielu słynnych 
alpinistów, którzy w Sokolikach stawiali swoje pierwsze kroki w skałach, między innymi 
Wanda Rutkiewicz. Szwajcarka oferuje noclegi w schronisku i domkach letniskowych oraz 
bufet. Doskonały punkt startowy na trasy piesze i rowerowe.

9 Krzyżna Góra   654m, jeden z dwóch najbardziej znanych wierzchołków Gór S  okolich, 
położony na południowym wschodzie Gór Sokolich, nad Przełęczą Karpnicką. Na 
wierzchołek prowadzą wykute w skale stopnie. Nazwę zawdzięcza siedmiometrowemu 
metalowemu krzyżowi, który ufundowała księżna Maria von Hessen-Homburg, dla 
upamiętnienia rocznicy urodzin męża Wilhelma von   Hohenzollerna. Krzyż odlano w hucie 
gliwickiej w 1830, poświęcony 28 maja 1832. Niemiecki napis na krzyżu głosi: Krzyża 
błogosławieństwo dla Wilhelma, jego potomnych i całej doliny.
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