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W myślach wielu z nas tereny pogranicza łączą się 
z niepokojem, walkami, trudną historią. Niejeden pałac, 
zamek czy folwark przechowuje w sobie piętno burz-
liwych dziejów, zmian i prób siły. Tym bardziej cieszy, 
gdy znajdzie się ktoś, kto problematyczne położenie 
zamieni w atut – tak jak w łomnickim Dominium.

W skład posiadłości wchodzi barokowy pałac z 1720 
roku, niecałe sto lat młodszy tzw. Mały Pałac oraz 
muzealny folwark. Całość otulona jest przez roman-
tyczny park, którego granicę wyznacza rzeka Bóbr. 
Kompleksem zawiadują potomkowie przedwojennych 
właścicieli, którzy podnieśli tę perełkę z kompletnej 

ruiny. W dodatku sprawili, że Łomnica jest dziś 
ważnym ośrodkiem kulturotwórczym.

Przez cały rok młodsi i starsi uczą się tu tradycyjnej 
polskiej kuchni, nie tylko poprzez degustację, ale 
także podczas praktycznych zajęć w specjalnie do 
tego celu przygotowanej Kuchni Ziemiańskiej. 
Liczne kiermasze pozwalają na zapoznanie z ręko-
dziełem, a coroczne Święta Lnu oraz Pierników 
stanowią ważne wydarzenia w życiu regionu. Na co 
dzień w Łomnicy język polski miesza się z niemiec-
kim, a na pobliskich szlakach komunikacyjnych poja-
wia się coraz więcej zagranicznych gości.
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Polecane restauracje
Restauracja Pałacowa: www.palac-lomnica.pl
Restauracja Stara Stajnia: www.palac-lomnica.pl
Pałac Wojanów: www.palac-wojanow.pl/restauracja

Polecane noclegi
Pałac i Folwark Łomnica: www.palac-lomnica.pl
Pałac Wojanów: www.palac-wojanow.pl
Osada Śnieżka: www.osada-sniezka.pl

Polecane atrakcje w okolicy
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze (7 km)
Muzeum posiada bogate zbiory związane z historią 

Kotliny Jeleniogórskiej, Karkonoszy i Gór Izerskich, 
a także liczącą ponad 9 tys. obiektów kolekcję szkła 
artystycznego.

Karkonoski Park Narodowy (16 km) 
Park obejmujący ochroną górne partie Karkonoszy, 
w tym najwyższy z sudeckich szczytów – Śnieżkę 
(1602 m n.p.m.). Do największych jego atrakcji 
należą Śnieżne Kotły oraz polodowcowe stawy.

Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu (13 km) 
Niezwykle ciekawa wystawa przedstawiająca m.in. 
historię rozwoju sportu i turystyki oraz ochrony 
przyrody w regionie Karkonoszy.



Od późnego średniowiecza produkty lniarskie były 
najważniejszym produktem w gospodarce Kotliny 
Jeleniogórskiej. Były wytwarzane głównie pracą rąk 
chłopów, kobiet i dzieci. Szczególnie w Kotlinie Jele-
niogórskiej tkano specjalne cienkie płótno zwane 
woalem.Cesarz Ferdynand II w roku 1630 przyznał 
przywileje miastu Jelenia Góra, co przyczyniło się do 
rozwoju i szybkiego wzrostu gospodarczego Kotliny 
Jeleniogórskiej. W roku 1638 została założona Izba 
Handlowa. Do tej socjety należeli tylko rodzimi 
kupcy, którzy jednocześnie musieli kontrolować 
zgodność jakości produktów.

Z członków socjety kupieckiej rozwinęła się arysto-
kracja kupców, nie gorsza od rodowej arystokracji 
i równie zamożna. Ci tak zwani „panowie woalu” 
mogli sobie pozwolić na wznoszenie kosztownych 
domów kupieckich, które służyły jako magazyny 
i centra przeładunkowe oraz posiadały w większości 
na piętrach duże sale służące celom reprezentacyjnym. 
Tytułowym najważniejszym przedstawicielem arysto-
kracji kupieckiej był Christian Menzel (1667-1748), 
który należał do najzamożniejszych mieszkańców 
miasta, jak również posiadał najpiękniejszy dom 
w centrum Jeleniej Góry. 

Dawniej teren należał do posiadłości Schaffgotschów. 
Przebudowa na barokowy pałac miała miejsce 
w 1725 r. dzięki Johannowi Martinowi Gottfriedowi 
(1685–1737), późniejszemu burmistrzowi i członkowi 
zarządu kościoła, szwagrowi jeleniogórskiego kupca 
lnu („Schleierherrn“) Christiana Mentzla (1667–1748). 

Pałac razem z mansardowym dachem składającym 
się z prostokątnej bryły i bocznych występów ma 
późnobarokową południową fasadę. Parter posiada 
proste sklepienia. Na piętrze pomieszczenia miesz-
kalne i reprezentacyjne z dużą salą bankietową, 
której sufit pokryty jest alegorycznymi freskami. 

Kolejnymi właścicielami byli Georg Friedrich Smith 
(1703–1757) i od 1771 Heinrich Hess (1745–1802), 
kupiec i dyrektor fabryki cukru w Jeleniej Górze. 
W tym właśnie  czasie utrwaliła się nazwa Bielarnia 
Hessa. Budynek został wykorzystywany na cele 
mieszkalne oraz jako bielarnia lnu. Materiały były na 
parterze nasączane w kadziach, płukane i rozkłada-
ne na łąkach do wyschnięcia. Potrzebna w tym celu 
woda była pobierana z przepływającej obok rzeki 
Kamiennej. Bielarnia ze względów gospodarczych 
została w 1856 r. przekształcona.

Po śmierci Heinricha Hessa pałac przeszedł w posiada-
nie jego kuzyna, adoptowanego syna Johanna Daniela 
Hess (1764–1854). Późniejszy właściciel zajmujący 
się sądownictwem wojennym Daniel Hermann Hess 
(1815–1884), pracujący jako prawnik w Jeleniej Górze 
korzystał z Pałacu jako letniej rezydencji. Ostatnimi 
mieszkańcami byli Margarethe Drewes, z domu. 
Hess (1872–1939) ze swoim mężem pastorem 
Hansem Drewes i siedmiorgiem dziećmi. Pakoszow-
ska bielarnia pozostawała w ich władaniu do 1945 r.

Jako następstwo wojny prawie cały Śląsk przeszedł 
do Polski. Właściciele Pakoszowa zostali przez 
Polskie władze wywłaszczeni. Następnie pałac był 
wykorzystywany w różnych celach- miedzy innymi 
jako dom dziecka. Później pozostawał pusty. 
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Wnuk ostatniej właścicielki Hagen Hartmann (ur. 1941 
we Wrocławiu), nabył w roku 2005 obiekt, który wów-
czas należał do prywatnego polskiego właściciela. 

Z pomocą architekta Christophera Jana Schmidt 
w latach 2008–2012 przystosował go do funkcji 
hotelowych, odrestaurował i rozbudował. Odtworze-
niem Sali Barokowej z jej iluzjonistycznymi i allegory-
stycznymi obrazami zajął się drezdeński malarz 
Christoph Wetzel, który odnawiał również barokową 
kopułę drezdeńskiego Frauenkirche. Oryginalny obraz, 
który nie zachował się do dzisiejszych czasów nama-
lował barokowy malarz Johann Franz Hoffmann.

Najcenniejszym pokojem w pałacu jest salon 
z zachowanym kominkiem z piaskowca i kaflami 
z Delft z XVIII wieku. Obok pałacu została zrekon-
struowana wschodnia część gdzie mieści się strefa 
Wellness z małym basenem. Pałac jest otoczony ok. 
18,5 ha dużym terenem zielonym, na stronie północ-
nej położone są trzy stawy, wykorzystywane wcze-
śniej jako stawy rybne. Całość została uruchomiona 
1 kwietnia 2012. Dziś teren jest wykorzystywany jako 
pałacowy hotel, restauracja i na cele kulturalne. 
Teren, jak również historyczne pomieszczenia 
pałacu są udostępnione dla gości z zewnątrz. 
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Polecane restauracje
Restauracja Stara Bielarnia: 
www.palac-pakoszow.pl/restauracja
Restauracja Aquakultura: 
www.facebook.com/Aquakultura/
Restauracja Odnova: 
www.facebook.com/odnovarestauracja/

Polecane noclegi
Hotel Pałac Staniszów: www.palacstaniszow.pl
Hotel Pałac Pakoszów: www.palac-pakoszow.pl
Uzdrowisko Cieplice-Zdrój: www.uzdrowisko-cieplice.pl

Polecane atrakcje w okolicy
Uzdrowisko Cieplice (6 km)

Słynące z leczniczych ciepłych źródeł uzdrowisko 
z XIX-wiecznym budynkiem Pawilonu Edward, 
późnobarokowym Pałacem Schaffgotschów 
oraz Parkiem Zdrojowym.

Huta Julia w Piechowicach (3,5 km) 
Tradycyjna huta szkła kryształowego, w której 
od 200 lat produkuje się wyroby charakteryzujące 
się dużą pracochłonnością, finezją wykończenia 
i w pełni ręcznym wykonaniem. 

Zamek Chojnik (3 km) 
Kamienny zamek położony na szczycie skalistej góry 
Chojnik. Od XIX w. działa tu schronisko turystyczne, 
a sam Chojnik to popularny cel wycieczek. Znany 
z corocznego turnieju „O Złoty Bełt Chojnika”.

Pałac Pakoszów



Pałac w Wojanowie powstał w XVII stuleciu w miej-
scu w miejscu XIII wiecznych zabudowań. 
Kompleks pałacowy składa się z pałacu w stylu 
neogotyku angielskiego, stajni, oficyny mieszkalnej 
z XIX wieku oraz murowanej stodoły. W swojej histo-
rii obiekt ten był wielokrotnie przebudowywany 
a obecnie znajduje się w rękach prywatnych. 

Dziś Pałac Wojanów to nowoczesne centrum 
konferencyjne osadzone w murach romantycznej 
rezydencji dworskiej. Zamieszkały nieprzerwanie od 
ponad 400 lat, oferuje noclegi w 11 luksusowych 
apartamentach i 81 komfortowych pokojach, wypo-
sażonych w wygodne stylowe meble, podkreślające 
historyczny charakter obiektu.
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Polecane restauracje
Restauracja w Pałacu Łomnica: 
www.palac-lomnica.pl
Restauracja Stara Stajnia: 
www.palac-lomnica.pl
Restauracja Pałacowa w Wojanowie: 
www.palac-wojanow.pl/restauracja

Polecane noclegi 
Pałac i Folwark Łomnica: www.palac-lomnica.pl
Pałac Wojanów: www.palac-wojanow.pl
Osada Śnieżka: www.osada-sniezka.pl

Polecane atrakcje w okolicy
Western City (13 km)

Miasto Prawdziwych Kowbojów. To nie tylko 
stadnina i pastwiska, ale także zawody rodeo 
i rozmaite pokazy, strzelnica kowbojska, restauracja 
Chata Trapera czy centrum płukania złota.

Miasto Jelenia Góra (9,5 km) 
Miasto położone u podnóża Karkonoszy, którego 
jedną z większych atrakcji jest malowniczy rynek 
z klasycystycznym ratuszem z XVIII w. oraz 
barokowymi kamieniczkami.

Karkonoskie Tajemnice w Karpaczu (14 km) 
Wyjątkowa wystawa poświęcona tajemniczej 
i legendarnej historii Karkonoszy, która powstała 
w miejscu, gdzie odnaleziono laskę Ducha Gór.

Pałac Wojanów


