






Wojdnói fu WanĆie dlą Luiz!
Z lomnickjego parku możnapźejść

spacerem kilkase! melrów do bajko\ł€
so palacu rv wojanowie (schildau).

Jesienią w fab}tkowyó \Ą'nęt.zach ofi.
cjalnie orl'vorf ony f ostan je eksk]uzlĄ.
ny hotel f basenem. Prfenocować bę-
dzie można !eż w tz\Ąl spichrzu. wie-
że z bLankalli w stylu Ił'łś.',ń N'lPlun.
gói/ widać już nad b1fegiem Bobru. 

^,1a'jątek w 1281 roku na]eża] do rodziny
Zedljtzó$', wledy jako famek otocfo'
ny fosą w roku 1603 baron Nicl€l von
Zedlitz z1eci1budowę pałacu v' sty]u
renesansos,ym i umjeścił herby swo'
ich pEodków w polta]u z pias]@wca'
Palac zniszczony w wojnie trzydzie'
stoletniej odbudowano, ale z cztere'
nla okągtymi wieźami narożn}mi'
W 1839Ioku budFek1Ęadł w ol@
laó]oBi Fl'derykoń wi]helmowi ]]],
który kupił go dla córki Luizn księż
niczki Nider]andzkiej, żeby mieć ją
b]isko w czasie {']asnych wakaqi w są'
siednich Mysłakowicach' Na łżmie
]Gię'niczki po obu sr.onach pa]acu po-
wstfu} pawilony o8rodowe połąoone
galsją' od tej pory refydocja stała Się
u]ubioryn tematem rycin i obrarósl
Artyści fostaq'iali po sobie prace kom
p]emmtująceokolicę. sbnlyniemiec
ki pejfaźysta caspa| David Friedrich
nanralo$Eł,,Po.mek w Karkonosf ach,,,
poten obraz pod ryrulem ,'Mój po
grfeb,', gdzie duchowny srojący nad
grobem Friedricha wskaz]ĄVal palcem
na moly]a unosfącego się ku niebu'
Modnym tematem staly się pob]iskie
posępne rujny famku Chojnik na gra
nitowej skale' wfros]a popularność wy
pocfynku w Kot]jnieJeleniogórskiej'

W I 866 rolu ruszlla linia l<olejowa
Ber]jn Gór]jrf Hjrsch Berg oelenia
Gón). w L870 roku sfacowano liczbę
turystów w Karkonoszach na 3 tysiące.
30Latpóźniej 50 tys' Na śnieżce olwa
rto cesarsĘ Agencję Pocztolvą' Rocfn|e
wys}'lano f niq sto tysięcy po.'tówek.

Współcześńe te pocfrówki olafŁ}
się na wagę złota. są Wierne topogra
fii ]aajobreu j tak szczegołowo pEed
stawiają {ygląd bud}'nków że potnk
towme jak dokunent pofwalają na
profesjonalne renowacje.

schłBs PduIinW' pąłąc z g,ntq salnq
Ko]ację pEy śB'jecach i spokojny sen

lV stylowyclr Bnętrzach obiecuje Pa
łac Pau]jnum, u]a],ty iv ]esie pE}pomi
nającpr puszcę amafońską' Hisloria
miejsca zacz}!1a się, gdy w 1670 roku
falon jezuitów ustawił kfyż na wfgo
rzu (późnieFza Góra Kżyżolva), atuż
obok 8ospodę, którą naz}\'\'a się dwo
rem paulińs]dm, ku czci opata zakonu
Paula Kottinga' W 17-73 rol\'u papież
rofwiązal zakon, a kól pruski zdecy.
dował o se]olaĄ,za.ji dóbr koście]nych.

WXxw posiad]ość PauLinun ku
pil jeleńogórek hbryka.nt Rjchard von
Kimst człowiek epoki szybkich for
lun pocfąt]al rewo]ucji przemyslowej.

Kolejny gospodtuz, Oskar Caro, ma-
gnat górnośtąskj, uEądził tu lelnią
re4dencję, zatrudlił carla Grossera,
k!óry projektowa] m'in. ś]ąskie mu
feum sztuk pięknych i hotel Monopot
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Spadkobicrct, Caro w I930 roku
sprfcdali majątek Njcmicckiem!r
|ro' towj Pracy (DAF), na wjeży zato.
potaly swastyk, dobudowano stajnic,
kosfary j sale treningo$e, stużącc
aż do fakońcfenia ł,ojny Po Il !voj'
nje Pau]inum o]oza]o się największą
sktadnicą dzjet sztuki' w}Ą{,icf ionych
p|zcz Njemcólv z \,vroctawia i Ber.
ljna, alc też tych łupion)'ch z pols.

W 19,|5 roku pałac zostat famie.
niony na ośrodek wypoczynl(olr)' dla
historykólv sztuld' W 1952roku Woj.
sko polskie otworzylo flr kasyno o{l.
cerskic. Od tcj porv konscnvacja me-
b]i gdanskjch i nozajkowych suntów
polegaia na naktadaniu warsrw tan iej
Iarby olcjnej. od 2002 rok! patac
|enontlrje spółka Pauljnrim. otwaJ'
t], fostat ]u]G!sowyhotel' Znów po'
raźają pjęk]en1: sala cdańska' sa]a
sf ma.agdowa, Balo'Va' Myś]i$'ska
oraz otanżerja z widokiem na fabyL'

Kątp11iki, g],nas hsil. iezŁi Marianry
Z Palrlinum lvallo rusfyć na wl,

ciecf]<ę w kierunku Kowat by dorfeć
do zamku Karpnjki (Fischbach) Lr pod'
nóża Gór sokoLjch' Uchodfą one za
prryklad rcnesansowego ramku ak'
ryrcgo w ro'rantycŹ.ym .eogoqlcKm
kostilrmle, cr,vli Golhic Cas!]e.

Ten zamek famaĘ't się księŹnicf.
ce Ma annie von Hessen Homburg

(1785 ]8'1E), żonie lGięcia Prus wi]'
hejma (brara króla) ' Zvczenia księż-
licfek spehrjają Śję, na prośbę mo'ar-
ch]' wIaścjciel musia] zgodzić się na
,prfedaż. Paiac fostal u]ubioną rezy'
dencją le!nią księżnjcfld' ]ej córlQ I'la'
rie (prfysfla królos'a BasEn) b}']a kon'
nnnowana w $'jejskjm kościele lv Kary
nitach w obecności kró]a i loólo$ej.
wrodzjnie kró]eił,kiq pałac pozostał
do 1945 ro](1], kiedy nieruchomość
zajęła Amia Cze]1loną sos'isj fasta'
li te]ne wyposażen]e. osfcfędfj]i qn'
ko porra] rcncsanso\ł] f 1ij03 rolQ.
Dziś zaLnek jest pqĄ'lamv podfi{iać
go nrożna tylko z zc\\'nątrf'

Knryniov Wnie paa ątfisei1
Na obrzeźad1 rej samcj wsi ]<alpnjki

sroj Dom Myśhvski, zwany Dębovyn
Dqorem, jak by po\4edzial konseMa
ror: ,,willa eklektyczna z elementa
mi tvczeŚnorenesansoi}nj i duchem
s^vajfu s]dm,. Zab}.iek jest {yjątkowy
fachos'my w stanje njema] ort€jnaL
nym, oslatnia plzediłojenia wtaści.
cie]ka b'laAust aczką, potem palac
df jedficfvli kolejni cłorrlolvie rodfi.
.y. l\'ljenie austdackie nie podlegalo
powojennej konfi sl €cie' Dw& pof o'
sta] w rękach pi]Matnlth, uniłną] dzię.
ki lemu odrvjedzjn szablowiikólv
i meLdunko$-vch lolatoról\' z tenden.
cją do palen ia rY piecach ,,]udń].amj,,
i dębotvą ]depką sala m,vślis'slc na tar'
lerfe !l-vg]ąda do dfiś jat ivnęrue Mu.
zeun Naj odol\'€go, w .tziale 

',tkminyj arrasy,, nrotyl,q' myślilł'skie na tkari
nadl os]aniająrych ścianv!Ę?|aq,ia.

W oknach orygi'alne rł'iu aze' Pjece
]crjtolve s jęgają.e sufi Lólł' {Tglądają jak
zrcbione z de]jłamcj koronki, Z ldaŚu
pmor3ma Karkonosry. W parku na kil
kunastu hektarach monumenralne
drfewa, wjęksfość pochodfi f Anre

ryki, Pln. Japonii, Wschodnjej Arji.
od r998 ro]Q u'taścicic]cmjes! |u!

dacja' W pażdzierniku na nastąpjć
ot{'łcie ośIodlcodio\i1bjologicznej'
] ż spros'adzono fab}*o]ve lvanny,
z p|zyszłydl sat lępieto!!}& będfie lvi

]dk ŚlĆfhi Koluftb odlłj Mlkd|
Kot|iną i tutejszymi pa]acamj

j ogrodami fachlq'cal się póżnjejszy
prefydent sranórv Zjednoczonych
John Quincy Adams. Amerykanin
w pocfąrkach X]X ŃjelQ przez 7 ty'

sodni kręci] się !o okolicy, o swojch
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wrażeniach f Mi]kowa pisa] W listach|
,,Natum jest tlr tak pię](na sama w so.
bie, że nie \łTmaga zaóodu, żeby ją
ozdobić. są tu trawnik, groty, kaśka'
dy' strumienje i gaje, którym brakuje
ty]ko ogrodzeń' żeby lvyglądały jak
angielskie ogrody".

Zespół pa]acowo.pa oiĄy polvstat
w Miłkońe w 1667 rcI(l jako monu'
mentalna barokowa budowla w kztal'
cie podko$f' Dziś w palacu można
]iczyć na niedrogi nodeg' dobry objad
i wsPaniałe piwo ,,Spiź,' z miŃbroiva-
ru (r0 smalów) ' Pt]ac otacza płk za'
łożony w po]o\łie X]x \łie]o, gdfie
wa]to pEejść się z atlasm botmicz
n){n i sp.óbować odszukać .zadĘ
wieźbę białą' poza qm mufealne
jawory buld i dęba

ostatni pvystanek w drodze po
lv.otnej do Jeieniej Góry ślicfny
stmiszóli gdzje cfeka elegancki ho
tel j restaulacja' stalisfów to wieś
na pld' kralcacb Kotliny Jeleniogór
skiej. Aparat folograficrny obo-
wiązkow}', d]a paJkowel' scenerij s]<al,

ze sztucznymi ruinami zamlQ Hen

Wroku 1726 hrabia von Schmettau
kupil tutejsry palac prawdopodobnie
z epokj renesesu (pmiątka mury
więcej niż metrowej gruboścj) ' Córka
hrabiego Henrjetta wyszła fa księcia
Henryka Reufi, który polecił przebu
dowę na pałac ba]okowy' Zachował sję
kamienny portal, opaskj okienne i kal
tusf herbowy' Cfęść pomieszczeń
na sklepienia kfyźowe i orygina]ną

stolarkę drzwi. w staniszowie warzo'
no dobre piwo, potem likier ziolowy
,,stonstorfer Krauterlikór,,. D]atego
ksiłę RelrB \ł}myśn dom klubowy do
kons'rmpcji napojów, i często się , nje.
go cieszy], bo ',goście najwięcej pjeL.
grzymowa,lj w]aśnie do tego fakątka ,'

obecny właścicie] wa.ław Dzida na.
wiąfł] kontakt z niemie.tim producen.
tem s]odkiego trunku wymyś]onego
w stajszowi€' można go znów na

Z pałacu nie chce się s,ychodfić,
ale wańo podejść (godzinny space'
parldem przez wzgórze staniszów'
ka i carby do pobliskiego renesanso-
wego dworu Cza.ne. Tu opiekunowje
rabytku z Fundacji Edukacjl Ekolo-
gicznej chętnie opowiedzą o dhrgiej
historii budowli oraz o projekcie
otwarcia Wszechnjcy Umierającyc}
Zas'odów: m'in' de]Qrza' snycerza,
brukarza' Rzemjeś]Dikólt bez któ.
rych po prostu nie można się obyć
w regionie, gdzie zabytld to prze-
strfeń codfjennego życia, nie mu.
feum, po któr}m w \łTpożyczonych
]<apciach drepcfe sję nabożnie' r
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