
Jeszcze kilka lat temu by∏y tu ru-
iny. Zapomniane, niszczejàce za-
bytki, brak wizji na przysz∏oÊç.
W ostatnim czasie sporo si´
zmienia – pi´ç pa∏acowych

obiektów misternie odnowiono, a dziÊ
pe∏nià one funkcj´ luksusowych obiek-
tów hotelowych, z wystrojem i atmos-
ferà XIX-wiecznych rezydencji.

Na liście UNESCO
By∏ rok 2005, kiedy entuzjaÊci z Fun-
dacji Karkonoskiej rozpocz´li dzia∏ania
zmierzajàce do utworzenia w Kotlinie
Jeleniogórskiej Parku Kulturowego. To
wa˝ny krok naprzód, bowiem na tym
niewielkim, malowniczym obszarze,
zachowa∏y si´ liczne obiekty stanowià-
ce spuÊcizn´ po XIX-wiecznej nie-
mieckiej magnaterii zamieszkujàcej te
okolice. Tyle ˝e mocno ju˝ nadszarp-
ni´te z´bem czasu.

W tym samym czasie miejscowymi
zabytkami zainteresowali si´ konser-
watorzy i mi∏oÊnicy rewitalizacji szla-
checkich obiektów. To wtedy powsta∏a
Fundacja Doliny Pa∏aców i Ogrodów,
Fundacja majàca w planach doprowa-
dzenie do ca∏kowitej odnowy tego wy-
jàtkowego obszaru le˝àcego u stóp
Ânie˝ki. Park Kulturowy ju˝ jest, teraz
rozpocz´∏y si´ starania o wpisanie za-
∏o˝eƒ pa∏acowo-parkowych na list´ Po-
mników Historii Prezydenta RP, by po-
tem móc formalnie kandydowaç o
umieszczenie ich na liÊcie Êwiatowego
dziedzictwa UNESCO. 

Sama Dolina ju˝ zdoby∏a wiele na-
gród i wyró˝nieƒ, mi´dzy innymi pre-
sti˝owà Elle Style Awards 2008 w ka-
tegorii Niezwyk∏e Miejsce. 

Co decyduje o magii tej krainy? –
zastanawia si´ Katarzyna Gizicka z
Fundacji Doliny Pa∏aców i Ogrodów. –
Pi´kne tereny, bajeczne widoki oraz
fakt, ˝e ka˝dy z pa∏aców znajdujàcych
si´ w obr´bie Parku Kulturowego ma

swój niepowtarzalny styl i atmosfer´ –
przyznaje Gizicka, dodajàc, ˝e goÊcie
odwiedzajàcy to skupisko architekto-
nicznych pere∏ek niejednokrotnie majà
spory dylemat, gdy przychodzi do wy-
boru miejsca zakwaterowania. By po-
znaç wszystkie atrakcje, które oferuje
Dolina, mo˝na wybraç jeden z pa∏aców
na miejsce zamieszkania i odwiedzaç
wszystkie pozosta∏e lub zafundowaç
sobie niewàtpliwà przyjemnoÊç sp´-
dzenia ka˝dego dnia w innym obiekcie. 

ZZ  wwiiddookkiieemm  nnaa  KKaarrkkoonnoosszzee
Podró˝ po dworskich rezydencjach roz-
poczynamy w Jeleniej Górze, gdzie na
Górze Krzy˝owej, otulony misternie
zaprojektowanym parkiem, stoi Pa∏ac
Paulinum. Swój projekt obiekt za-
wdzi´cza saksoƒskim zespo∏om dwor-
sko-pa∏acowym, na wzór których zo-

sta∏ zbudowany. Przez dziesi´ciolecia,
poczàwszy od XIX wieku, Paulinum by-
∏o kojarzone z elità, luksusem i wysma-
kowanà elegancjà. DziÊ to si´ zmieni∏o
– pa∏ac otwiera swe podwoje nie tylko
dla wybranych, choç jego unikalny cha-
rakter zosta∏ w pe∏ni zachowany. Po
oczach bijà bogato zdobione wn´trza, a
prawdziwym fenomenem na skal´ eu-
ropejskà jest Sala Gdaƒska, wyposa˝o-
na w oryginalne meble i sprz´ty z epo-
ki. Oprócz pi´knie odrestaurowanej Sa-
li Jadalnej jest oran˝eria oraz taras z wi-
dokiem na panoram´ Karkonoszy. 

Dalej, podà˝ajàc drogà w kierunku
Janowic Wielkich, trafiamy do Pa∏acu
Wojanów. Ta romantyczna dworska bu-
dowla by∏a niegdyÊ rezydencjà Luizy
Niderlandzkiej, córki króla pruskiego
Fryderyka Wilhelma III. Na przestrze-
ni XIX i XX wieku dzieje pa∏acu by∏y

bardzo burzliwe – obiekt przechodzi∏ z
ràk do ràk, by∏ rabowany, zosta∏ te˝
strawiony przez pot´˝ny po˝ar. Odbu-
dowana z wielkim rozmachem ta naj-
wi´ksza inwestycja konserwatorska w
Europie w ostatnich latach ukazuje
dziÊ kunsztownie odnowiony obiekt
hotelowy z nowoczesnym centrum
konferencyjnym, po∏o˝ony w malowni-
czym parku historycznym. Pa∏ac Woja-
nów jest najwi´kszym obiektem pa∏a-
cowym w kotlinie, a na niepowtarzalnà
atmosfer´ tego miejsca sk∏adajà si´ de-
tale i zdobienia, w które budowla op∏y-
wa z ka˝dej strony. Warto odwiedziç
pa∏acowà restauracj´, skàd rozciàga si´
pi´kny widok na Ânie˝k´. 

Rowerem i pieszo
Z romantycznego wojanowskiego par-
ku ju˝ tylko kilka kilometrów dzieli nas
od ¸omnicy, gdzie znajduje si´ kolejny
obiekt Doliny Pa∏aców i Ogrodów. A
raczej zespó∏ obiektów: Pa∏ac ¸omni-
ca, tzw. Dom Wdowy oraz Folwark.
Wybudowany niemal 400 lat temu pa-
∏ac zosta∏ w po∏owie XIX wieku prze-
budowany zgodnie z modnym wów-
czas stylem biedermeierowskim. Ca∏y
zespó∏ swojà ÊwietnoÊç odzyska∏ w la-
tach dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego
stulecia, stajàc si´ pierwszym dost´p-
nym dla goÊci obiektem utworzonej
kilkanaÊcie lat póêniej Doliny Pa∏aców
i Ogrodów. Pa∏ac szybko zyska∏ s∏aw´
kulturalnego centrum ca∏ego regionu –
regularnie, do dziÊ odbywajà si´ tam
liczne wystawy, imprezy i kiermasze.
Z kolei Dom Wdowy pe∏ni rol´ hotelu
z przestronnà restauracjà i zapleczem
konferencyjnym. Teren wokó∏ niego
zosta∏ odrestaurowany na wzór tere-
nów parkowych z epoki romantyzmu.

Wojanów i ¸omnica to obiekty b´-
dàce wizytówkà Rudaw Janowickich.
Natomiast udajàc si´ w stron´ Karko-
noszy trafiamy do Staniszowa, wsi w

gminie Podgórzyn. Tam, poÊród parku
w stylu angielskim, znajduje si´ Pa∏ac
Staniszów. Dwukondygnacyjna bu-
dowla w arystokratycznym stylu, któ-
rej historia si´ga niemal 300 lat, jest
dziÊ przytulnym hotelem o ró˝norod-
nych, nawiàzujàcych do klimatu epoki
wn´trzach. Atmosfera tu panujàca
przypomina XIX-wieczne folwarki, w
których dworska atmosfera ∏àczy∏a si´
z rodzinnà goÊcinnoÊcià. Pa∏ac Stani-
szów zaprasza do restauracji, a latem
na imprezy plenerowe, zarówno dla
dzieci jak i doros∏ych. 

Ze Staniszowa trasà rowerowà
bàdê, jak kto woli, spacerowà, dotrze-
my do karkonoskiego kurortu – Karpa-
cza, a stàd do s∏ynnej Êwiàtyni Wang.

W sercu Europy
Jak dotàd odrestaurowano pí ç zabytko-
wych pa∏aców, w przysz∏oÊci planowane
sà kolejne. Dla turystów atrakcji nie
brakuje, ju  ̋teraz wypoczywa tu sporo
osób, nie tylko z Polski. – Sà Niemcy,
Skandynawowie, przedstawiciele in-
nych nacji. Jest te  ̋coraz wí ksze zain-
teresowanie ze strony Brytyjczyków.
To pojemny rynek, dlatego niedawno
prezentowaliÊmy naszà ofert  ́na Âwia-
towych Targach Turystycznych w Lon-
dynie – opowiada Katarzyna Gizicka. 

Renoma Doliny Pa∏aców i Ogrodów
roÊnie, to jednak ciàgle tereny do odkry-
cia. A warto pamí taç, ˝e ten skrawek
po∏o˝onego poÊród pí knych krajobra-
zów arystokratycznego Êwiata znajduje
sí  w samym sercu Êrodkowo-wschod-
niej Europy – zaledwie 130 km od Wro-
c∏awia, 180 km od Pragi i oko∏o 350 km
od Berlina. Zwiedzajàc monumentalne
budowle i gwarne deptaki tych miast
warto zarezerwowaç sobie czas na od-
wiedzenie miejsc, gdzie czas p∏ynie wol-
niej, a natura tworzy maria  ̋z historà.  ■
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WW  KKRRAAIINNIIEE  PPAA¸̧AACCÓÓWW
To ciekawe miejsce,

prawdziwa wizytówka

Dolnego Śląska. Około

trzydzieści zespołów

pałacowych i

dworskich, duch historii

przeplatający się z

teraźniejszością. Leżąca

u stóp Karkonoszy i

Rudaw Janowickich

Dolina Pałaców i

Ogrodów robi

wrażenie...
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▲ Pa∏ac Wojanów robi wra˝enie


