
XIV Dolina pałaców i ogrodów
(2) Pałac w Łomnicy powstał w 1654, kiedy wieś Łomnica była własnością ppłk. wojsk 
cesarskich Mathiasa de Tomagnini. Wybudowano wczesnobarokową budowlę z dwiema 
narożnymi wieżami. Kolejne prace prowadzono w latach 1705 i 1725 i za sprawą nowego 
właściciela, architekta Karla Martina Frantza pałac powiększono. Przebudowa wewnątrz i na 
zewnątrz spowodowała, że stał się on pałacem w stylu barokowym. W 1738 za sprawą 
właściciela Łomnicy Chrystaina Mentzela z Jeleniej Góry, powstał romantyczny park 
krajobrazowy. W 1804 w bezpośrednim sąsiedztwie zbudowano Dom Wdowy, 
dwukondygnacyjny budynek w stylu klasycystycznym. Po II WŚ pałac przeszedł na własność
Skarbu Państwa, urządzono tu Ośrodek Oświaty Rolniczej. Następnie utworzono szkołę 
podstawową, która istniała do 1977. Z powodu braku właściciela przez 15 lat posiadłość 
popadała w ruinę. Dewastowana i rozgrabiana doczekała się nowego opiekuna, którym od 
1992 został Ulrich von Küster, wnuk przedwojennej właścicielki. Pałac przywrócono do 
dawnej świetności. Dziś wraz z Domem Wdowy i przyległym parkiem tworzy wspaniałą 
atrakcję turystyczną. Znajduje się tu hotel, restauracja i sklepy z wyrobami regionalnymi.

(3) Pałac Wojanów. Pierwsze wzmianki o dobrach w Wojanowie pochodzą z XIII w. Przez 
stulecia własność rodu von Zeidlitz. Krótko właścicielami byli też Schaffgotschowie. Na 
początku XVII w postawiono renesansowy dwór, który został niestety zniszczony w czasie 
wojny 30-letniej. Odbudowany w 1667, przez następne lata często zmieniał właścicieli. 
Niecałe sto lat później przebudowano go w stylu barokowym. Kolejne zmiany nastąpiły w XIX
w. W czasie II WŚ urządzono tu obóz dla robotników przymusowych, a po 1945 znajdował 
się tu PGR. Obecnie Pałac Wojanów to nowoczesne centrum konferencyjne osadzone w 
murach romantycznej rezydencji dworskiej. Oferuje noclegi w 11 luksusowych 
apartamentach i 81 komfortowych pokojach, wyposażonych w wygodne stylowe meble, 
podkreślające historyczny charakter obiektu. 

(4) Pałac Bobrów wybudowano miejscu, gdzie we wczesnym średniowieczu, istniała 
strażnica strzegąca przepraw przez rzekę Bóbr, zburzona podczas wojen husyckich. W II 
poł. XV w. Bobrów należał do Antona von Schaffgotscha, wtedy zbudowano renesansowy 
pałac. Przez wiele lat wieś z majątkiem zmieniała właścicieli: von Schaffgotsch, von Zedlitz, 
von Busch i von Decker. Rodzina von Decker przeprowadziła remonty, doprowadzające 
pałac do obecnej formy, pozostawał w ich rękach do 1922. W 1932 pałac z zabudowaniami 
przejęła III Rzesza, która przeprowadza tu szkolenia szturmowców SA. W czasie II WŚ filia 
obozu Gross-Rosen. Po wojnie pałac wykorzystywano jako poprawczak, ośrodek kolonijny, 
PGR. Od tego czasu obiekt niszczał. W 1994 przeszedł na własność Niemiecko Polskiego 
stowarzyszenia. Niestety obecnie obiekt popada w coraz większą ruinę. Zdewastowana 
wieża, splądrowane wnętrza, sypiące się balkony. Obiekt niedostępny do zwiedzania.

(5) Pałac w Karpnikach zwany też zamkiem to budowla, której początki sięgają mrocznego 
okresu średniowiecza. Zbudowany w XIV w.  przez Henryka Czirna, właściciela Płoniny i 
Sokolca. W kolejnych wiekach zamek był wielokrotnie przebudowywany, a jego obecny 



wygląd pochodzi z 1846 i jest zasługą architekta Friedricha Stülera, z wykorzystaniem 
projektów Karla Schinkla z czasów jego pobytu w Karpnikach w 1832. W 1978 stworzono tu 
ośrodek wypoczynkowy, później sanatorium dla dzieci. Pałac gościł najznakomitsze 
osobistości, min. cara Mikołaja, a także przedstawicieli polskiej arystokracji. Obecnie 
budowla jest własnością prywatną, działa jako hotel i restauracja. 

(7) Pałac w Mysłakowicach leży na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego w dolinie 
Łomnicy. Pierwszy pałac w tym miejscu, pod koniec XVII w, wznieśli Kalkreutthowie. W 1821
stał się własnością króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, który przeznaczył go na letnią 
rezydencję i zagospodarował teren na cele rekreacyjne. Było to ulubione miejsce 
wypoczynku królów pruskich, zwane nawet ”Doliną Królów”. W latach 1842-1844 pałac 
otrzymał neogotycki wystrój architektoniczny, a wyrazu dodała całości dobudowana 
ośmiokątna wieża. Dziś mieści się tu szkoła, dlatego pierwotny układ wnętrz uległ zatarciu. 
Pomimo tego, fasady zachowały stylowy charakter. Dzięki temu wciąż można podziwiać 
jedną z najpiękniejszych realizacji neogotyku angielskiego na Śląsku.

(9) Pałac na wodzie Staniszów. Jednym z pierwszych właścicieli był Heinrich von Reibnitz, 
który kupił w 1620 średni i dolny Staniszów od spadkobierców Jermina von Plannitz. W I poł. 
XVIII w. von Reibnitz sprzedali ziemię Bernhardowi Mohrenthalowi. Budowe pałacu 
rozpoczął Heinrich von Reuss, wzniesiono go w 1786. W latach 30. XIX w. obiekt 
przebudowano. Do końca XIX w. był własnością rodziny von Reuss, późniejsi dzierżawcy to 
Urlich Woide z Berlina, Otto von Zabelit i Emil Mettig. Po II WŚ był tu Rolniczy Ośrodek 
Doświadczalny, stopniowo popadał w ruinę. W latach 90-tych zamek nabył prywatny 
inwestor i przywrócił go do dawnej świetności. Obecnie znajduje się tu hotel i restauracja.

Na wszelki wypadek 

(10) Pałac Schaffgotschów 7(10)  w Cieplicach, wzniesiono w miejscu renesansowego 
dworu z XVI w, który był rezydencją rodu Schaffgotsch po wielkim pożarze Chojnika w 1675. 
Pierwotny pałac był zwartą budowlą, ozdobioną wieloma dekoracjami. W sąsiedztwie 
znajdowały się zabudowania gospodarcze i piękny ogród. W 1720, obok dworu wzniesiono 
barokowy pałacyk, który przebudowano w 1773. Wszystko to zniszczył pożar, który wybuchł 
w 1777. Na pogorzelisku postawiono nową rezydencję rodu Schaffgotsch, która stała się ich 
najokazalszą siedzibą. Projektantem pałacu był architekt z Opola niejaki Rudolf, a głównym 
inwestorem Johann Nepomucen Schaffgotsch. Na początku 1945 ówczesny właściciel 
pałacu Fryderyk Gotard Schaffgotsch, postanowił opuścić posiadłość, pozostawiając w niej 
wszelakie dobra, które w nieznacznym stopniu udało się zabezpieczyć na terenie zakonu. Po
II WŚ stacjonowała tu Armia Czerwona, która poważnie go zdewastowała i ograbiła. Po 
opuszczeniu Cieplic przez wojska radzieckie władze urządziły w pałacu centrum szkolenia 
dla instruktorów ZHP. Gdy harcerze przenieśli się na zamek w Oleśnicy, pozostawione dobra
wyposażenia zostały za grosze wyprzedane. Od 1975 nieustannie działa tu Politechnika 
Wrocławska.

(11) Rynek, Plac Ratuszowy, to jeden z najważniejszych punktów na mapie Jeleniej Góry. 
Układ i zabudowa pochodzą z przełomu XVII i XVIII w. To właśnie przy tym placu skupiły się 
najciekawsze zabytki miejskiej architektury. Barokowe kamieniczki z imponującymi 
podcieniami, fontanna z Neptunem oraz imponujący ratusz, który swą obecną formę zyskał 
w XVIII w. Ratusz ten od początku XX w. połączony jest z zabytkowymi kamienicami, które 
noszą nazwę „Siedmiu Kamienic”. Warto zwrócić uwagę na kryty ganek znajdujący się na 
wysokości I piętra. Jego głównym zadaniem było łączenie kamienic i ratusza w czasach, gdy 
budynki były od siebie oddzielone linią tramwajową. O tramwajach, które nie tak dawno 
kursowały po jeleniogórskim rynku, przypomina jeden z dawnych wagoników, w którym 
obecnie mieści się sklepik z pamiątkami. 



Długość trasy 40km, czas 3:00h


