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S t r e s z c z e n i e  

Opracowanie naukowe sporządzone zostało jako raport z badań, prowadzonych wokół hi- 
storycznego kompleksu pałacowo-parkowego, powstałego w XIX w. na terenie Kotliny Jelenio- 
górskiej. Nadrzędny problem badawczy stanowi prezentacja parku krajobrazowego w Mysła- 
kowicach, z omówieniem jego dziejów historycznych oraz uwzględnieniem stanu obecnego. 
Przeanalizowane zostaje położenie geograficzne oraz tło historyczno-społeczne istotne dla pow- 
stania obiektu. Przedstawione zostają przemiany funkcjonalno-przestrzenne zachodzące w obrębie 
założenia do czasów obecnych. Opracowanie ma charakter monografii. W znaczeniu szerszym 
przedmiotem pracy naukowej, jako obszaru prowadzonych badań, jest Kotlina Jeleniogórska – 
miejsce o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturalnych stymulujących powstanie pre- 
zentowanego zespołu zabytkowego. 
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A b s t r a c t  

The academic study was drawn up as a report on research conducted around a historical palace 
and park complex laid out in the 19th century in the Jelenia Góra Valley. The overriding research 
problem is presentation of the landscape park at Mysłakowice with discussion of its history and 
consideration of current status. Geographical location and social background, vital for the 
appearance of the complex, are analysed. Functional and spatial metamorphoses having 
occurred in the layout through to the present day are depicted. The study takes the nature  
of a monograph. In a broader sense the subject of the work, as the region for the research 
undertaken, is the Jelenia Góra Valley, this being the site of the particular natural and cultural  
values which have stimulated the creation of the historical complex presented. 
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WSTĘP 

Mysłakowice (niem. Erdmannsdorf) leżą się w województwie dolnośląskim, we 
wschodniej części Kotliny Jeleniogórskiej, u podnóża Rudaw Janowickich w Su- 
detach Zachodnich. Walory krajobrazowe regionu stanowiły istotny czynnik stymu- 
lujący rozwój angielskiej sztuki ogrodowej na tym terenie w XIX w. Położenie ge- 
ograficzne zapewniło widoki na pasma górskie i szczyty Karkonoszy. Wytyczaniu 
punktów widokowych sprzyjało stosunkowo niewielkie jeszcze wówczas zalesienie 
okolicznych wzgórz. 

Obok walorów naturalnych, istotny element, sprzyjający kreacji mysłakowickie- 
go parku krajobrazowego, stanowił czynnik kulturowy. XIX wiek to okres najwięk- 
szej świetności Kotliny Jeleniogórskiej. Tereny te stanowiły w tym czasie własność 
pruskiej rodziny królewskiej i spokrewnionych z nią arystokratycznych rodów euro- 
pejskich. Działali tu twórczo najlepsi architekci i ogrodnicy, pozostający na usłu- 
gach dworu pruskiego. 

W omawianym okresie doszło również do nasilenia ruchu turystycznego w Kotlinie 
Jeleniogórskiej. Okoliczne posiadłości stały się celem wycieczek podejmowa- 
nych przez kuracjuszy z Cieplic. Przybywali tu artyści, badacze przyrody i po- 
dróżnicy z całej Europy. Krajobraz Kotliny Jeleniogórskiej stał się inspiracją licznych 
dzieł artystycznych. Świadectwem upodobania dziewiętnastowiecznych malarzy  
i grafików do tych terenów jest bogaty archiwalny materiał ikonograficzny. 
Okoliczne majątki stały się tematem licznych przedstawień plastycznych, a wśród 
ich autorów wymieniani są: Friedrich Gottlieb Endler, Friedrich August Tittel, Carl 
Theodor Mattis i Ernest Wilhelm Knippel. 

Posiadłość w Mysłakowicach stanowi element kompleksu założeń krajobra- 
zowych, które powstawały od końca XVIII w. na terenie Kotliny Jeleniogórskiej. 
Zachowane w dobrym stanie liczne pałace i dwory, niewielkie odległości między 
poszczególnymi obiektami, bliskie koneksje rodzinne dawnych właścicieli mająt- 
ków, a także czytelne historyczne powiązania planistyczne pozwalają zidenty- 
fikować jednorodny charakter tego zespołu. Wśród wykształconych na tym obszarze 
w XIX w. założeń krajobrazowych, obok Mysłakowic, wymienić można kompo- 
zycje w Staniszowie, Ciszycy (Kowary), Bukowcu, Karpnikach, Łomnicy i Woja- 
nowie. 

HISTORIA1 

Prace projektowe, zmierzające do przekształcenia terenów przy pałacu  
w Mysłakowicach w założenie krajobrazowe na wzór angielski, zostały podjęte  

                                                           
1  Przy opracowywaniu zagadnień związanych z historią założenia krajobrazowego w Mysłakowicach 
wykorzystano następujące pozycje bibliograficzne: 1. K. Balik, Pruska rezydencja królewska w Mysłako- 
wicach, Monument. Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2004; 
2. G. Grundmann, Die königlichen Bauten im Riesengebirge, [w:] Schinkel, Lebenswerk, tom: Schlesien, Berlin 
1941; 3. H. Günther, S. Harksen, P.J. Lenné. Katalog der Zeichnungen, Tübingen–Berlin 1993; 4. I. Rybka- 
-Ceglacka, D. Wiśniewska, E. Dymarska, Gmina Mysłakowice pow. Jeleniogórski. Studium środowiska kul- 
turowego, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu, Wrocław 2005; 5. H. Wra- 
bec, Analiza historyczna założenia parkowego w Mysłakowicach, [w:] Park Mysłakowicki, Katalog parków 
woj. Jelenia Góra, b.m.w. 1976; 6. H. Wrabec, Rezydencja w Mysłakowicach za czasów Augusta Neithardta 
von Gneisenau w świetle dawnych źródeł, [w:] Dolina Zamków i Ogrodów. Kotlina Jeleniogórska – wspólne 

dziedzictwo, Jelenia Góra 2001, s. 141-151. 
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w latach 1816–1822. Majątek znajdował się wówczas w posiadaniu feldmarszałka 
Augusta Wilhelma Neidhardta hrabiego von Gneisenau (1760–1831). Okres naj- 
większej aktywności twórczej związanej z parkiem datuje się jednak na lata póź- 
niejsze, kiedy to tereny te pozostawały własnością pruskiej rodziny królewskiej. Są  
to czasy, gdy Mysłakowice stanowiły letnią rezydencję Fryderyka Wilhelma III  
(1770–1840), a później Fryderyka Wilhelma IV (1795–1861). 

Posiadając podstawową wiedzę z zakresu formowania ogrodów angielskich, 
hrabia von Gneisenau miał wpływ na kształt założenia ogrodowego, przy którego 
urządzaniu korzystał z pomocy ogrodnika Teichlera. Na polecenie hrabiego ba- 
rokowy pałac został przebudowany w stylu neoklasycyzmu. Projekty przygotował 
malarz i architekt Josef Carl Raabe. W trakcie przebudowy budynek podwyższono  
o pół kondygnacji, a główny korpus nakryto czterospadowym dachem. Na osi ka- 
lenicy wzniesiono belweder, z którego rozciągał się widok na okolicę. Nowy element 
stanowiła także przeszklona dobudówka wstawiona pomiędzy frontowe skrzydła 
pałacu. Służyła ona jako ogród zimowy i przechowywano w niej ozdobne drzewka 
w donicach. 

Zakładając park przy swojej rezydencji, hrabia von Gneisenau dysponował 
niewielkim obszarem. Zlikwidowana została zabudowa starego folwarku przed 
pałacem, a w jej miejsce wzniesione zostały w formie pierzei dziedzińca nowe 
budynki mieszkalno-funkcjonalne. Projektowany podjazd do pałacu utrzymany był 
w konwencji regularnego założenia ogrodowego z kolistym gazonem i klombem, 
który później, jak obrazują grafiki z lat 1821–1822, zastąpiono kolistym basenem  
z fontanną2. 

Park angielski zlokalizowany był na północ od pałacu. Wzdłuż zachodniej 
granicy założenia, przy skarpie opadającej ku przepływającej tu Młynówce, 
usypano sztuczny łańcuch pagórków, w obrębie którego wbudowano lodownię. Na 
północ od pałacu założono polanę widokową, wydzieloną od wschodu i zachodu 
nasadzeniami. Kończyła się ona stromą skarpą przy leżącym poniżej Stawie Pa- 
łacowym (Schloss Teich). Tu także zlokalizowana była umocniona kamiennym 
murem oporowym platforma, z której roztaczał się widok ku Łomnicy. Wzdłuż 
sztucznego łańcucha pagórków poprowadzono promenadę ze szpalerem buków. 
W swym dalszym biegu przecinała ona polanę i prowadziła w zadrzewione tereny 
spacerowe przy skarpie. W obrębie założenia znalazł się także zwierzyniec oraz na 
nowo zagospodarowany dawny ogród barokowy z pawilonem na planie krzyża 
greckiego. Przypuszcza się, że mógł on funkcjonować jako oranżeria. 

Za czasów hrabiego von Gneisenau zagospodarowane zostały także tereny 
leżące na wschód od parku. Rozpoczęły się prace zmierzające do uregulowania 
rozlewiska Łomnicy. Jeszcze przed 1825 rokiem powstały hodowlane stawy: Pa- 
łacowy, Maszynowy, Rybacki i tak zwany Der Kölber Teich. Dwa największe zbior- 
niki wodne – Der Heppen Teich i Schenken Teich – założono w latach 1825–1831.  
Ze wszystkich tych stawów w czasach hrabiego von Gneisenau jedynie Staw Pa- 
łacowy został włączony w kompozycję parku. 

W ramach dokonywanych przeobrażeń adaptowano na cele rekreacyjne 
sąsiadującą z parkiem od północnego wschodu Gorę Mrowiec. W 1824 roku 

                                                           
2  H. Wrabec, Rezydencja w Mysłakowicach za czasów Augusta Neithardta von Gneisenau w świetle 
dawnych źródeł, [w:] Dolina Zamków i Ogrodów. Kotlina Jeleniogórska – wspólne dziedzictwo, Jelenia  
Góra 2001, s. 141-151. 
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wytyczono tu punkt widokowy zorientowany na Karkonosze i umieszczono kolistą 
piaskowcową ławę. Góra stała się miejscem pikników i majówek dworskich3. 

Po śmierci hrabiego von Gneisenau, w 1832 r. dobra mysłakowickie zaku- 
pił Fryderyk Wilhelm III. W rękach Hohenzollernów majątek znajdował się do 1909 ro- 
ku. Pieczę nad posiadłością powierzono ministrowi stanu Christianowi von Rotherowi, 
który czuwał nad  prowadzonymi pracami projektowymi. Projekt założenia parko- 
wego zlecono Peterowi Josephowi Lennému. W zakresie kształtowania parku 
Lennému pomagali Gerhard Koeber i Gustav Meyer. Koeberowi powierzono nad- 
zór nad realizacją projektu Lennégo. Zastąpił on na tym stanowisku ogrodnika 
hrabiego von Gneisenau, Teichlera4. Wśród twórców działających w Mysła- 
kowicach wymienić można także przedstawicieli architektury: Carla Friedricha 
Schinkla, Augusta Stülera, Wilhelma Stiera, Christiana Hamanna oraz reprezentantów 
berlińskiego środowiska artystycznego: malarza Kitzerowa oraz rzeźbiarzy – Juliusa 
Gebharda oraz Christiana Daniela Raucha. Przy przebudowie rezydencji zatrudnie- 
ni byli także budowniczowie, rzemieślnicy i ogrodnicy pochodzący ze Śląska, Kowar, 
Jeleniej Góry, Mysłakowic i sąsiednich wsi. W gronie tym wyróżnili się budowniczy 
Gustaw Adolf Frey z Kowar oraz ogrodnik Walter z Bukowca. 

Prace związane z kształtowaniem kompozycji krajobrazowej Mysłakowic roz- 
poczęto od góry Mrowiec. Na polecenie ministra Rothera nowy układ zapro- 
jektował ogrodnik Walter z Bukowca. Do punktu widokowego na Mrowcu zbudo- 
wano dwie drogi, jezdną oraz pieszą – bardziej stromą, zaopatrzoną w kamienne 
stopnie. 

Do pierwszej wizyty Lennégo w Mysłakowicach doszło w roku 1836. Sformu- 
łowana została wówczas, przy współpracy z Schinklem, potrzeba powiększenia 
terenu parku w kierunku południowym. Poprzez wyburzenie stajni przed pała- 
cem otworzony został, znany z przedstawień graficznych, dukt widokowy biegnący 
od pałacu ku pasmu Karkonoszy i górującej nad całością Śnieżce. Na jego 
rozwinięciu w nowej części parku Schinkiel zaplanował drugą, obok pałacu, do- 
minantę wysokościową, a mianowicie kościół. Jasność murów wieży kościelnej 
stanowiła malowniczy akcent w widoku tej budowli na tle gór. Schinkel kształtował 
również otoczenie przy projektowanych przez siebie obiektach. Zaplanował taras 
przed kościołem i wiodące ku niemu rampy. Rozważał budowę sztucznego 
wzniesienia pod kościelny mostek, ale sprzeciwił się temu Lenné, obawiający się 
zbytniego przysłonięcia widoku. W celu uzyskania odpowiedniej ekspozycji budyn- 
ku kościoła zaplanowano wygrodzenie terenu przy obiekcie żywopłotem i skupie- 
nie przy nim roślinności niskiej. Przeprowadzono także prace porządkowe w za- 
chodniej części parku. Odpowiednie formowanie nasadzeń pozwoliło ukryć  
w zieleni zabudowania młyna przy pałacu oraz chłopskich zagród5. 

Na 1836 r. datowane są dwa najwcześniejsze znane obecnie projekty parku 
Lennégo. Pierwszy z nich stanowi studium projektowe dla nowej części założenia. 

                                                           
3  I. Rybka-Ceglacka, D. Wiśniewska, E. Dymarska, Gmina Mysłakowice pow. Jeleniogórski. Studium śro- 

dowiska kulturowego, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu, Wrocław 2005,  
s. 171-172. 
4  Kontynuatorem tradycji uprawiania sztuki ogrodniczej w rodzinie Teichlerów był wnuk naczelnego 
ogrodnika hrabiego von Gneisenau, Bruno Teichler, który zaangażował się w prace nad mysłakowickim 
założeniem parkowym w latach 60. XIX w. Dzięki jego aktywności powstały liczne plany sytuacyjne okolicy 
oraz projekty dokumentujące zmiany zrealizowane w obrębie parku. 
5  I. Rybka-Ceglacka, D. Wiśniewska, E. Dymarska, op. cit., s. 172-175. 
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Teren parku, w której zlokalizowany został kościół, Lenné powiązał kompozycyjnie  
z podjazdem do pałacu. W znacznie mniejszym stopniu projektant ingerował  
w układ starszego założenia. Utrzymany został układ dróg użytkowych pomiędzy 
pałacem a folwarkiem. Zmiany dotyczyły wytyczenia promenady wzdłuż wschod- 
niego skraju polany, wprowadzenia nowych nasadzeń koło pałacu i kompozy- 
cyjnego wyłączenia z ogrodu użytkowego pawilonu na planie krzyża greckiego. 
Lenné uzyskał ten efekt, izolując pawilon szpalerem drzew lub krzewów. Projekt 
rysowany przez Koebera kontynuował tę koncepcję. W centralnej części założenia 
w miarę wiernie zachowana została kompozycja autorstwa Lennégo. Koeber 
ozdobił podjazd kolistym gazonem w formie rozety, ozdobionym fontanną.  
W starszej, północnej części parku projekt przewidział likwidację traktu ku fol- 
warkowi. Poprowadzono drogi wokół stawów oraz wytyczono obrzeżną promenadę 
w kierunku Mrowca. Zaplanowane zostały liczne kładki i mostki. Przekształcono 
układ dróg na terenie zwierzyńca. Projekt włączył do kompozycji parku sąsiadujące 
z nim stawy. Zachowane zostały kształty mniejszych zbiorników wodnych, a z po- 
łączenia dwóch największych powstał jeden rozległy Staw Wyspowy. Przed koś- 
ciołem ukształtowany został nowy staw pozwalający uzyskać efekt odbicia świąty- 
ni w lustrze wody. Wszystkie stawy parkowe połączono wijącym się strumieniem  
z kaskadą na wysokości kościoła. Realizacja nowego parku krajobrazowego  
w Mysłakowicach przypada na lata 1837–18386. 

 

 
Rys. 1. Mysłakowice, litografia, E. Knippel, po 1858 r., kopia na współczesnej pocztówce, zbiory prywatne 

Fig. 1.  Mysłakowice, litograph, E.Knippel, after 1858, copy on the contemporary postcard, private collection 
 

Lenné sprecyzował dobór roślin, które miały znaleźć się w mysłakowickim parku. 
Zgodnie z jego wskazówkami sadzono solitery, formowano kulisy z drzew. Na ob- 
rzeżach polan zakładano klomby, skupiny oraz małe zagajniki. Obsadzano aleje. 
                                                           
6  K. Balik, Pruska rezydencja królewska w Mysłakowicach, Monument. Studia i Materiały Krajowego Ośrod- 
ka Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2004. 
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Wybór szaty roślinnej obejmował egzemplarze egzotyczne i aklimatyzowane spro- 
wadzane ze szkółki w Poczdamie. 

Można wyodrębnić trzy strefy mysłakowickiego założenia parkowego: ogród 
ozdobny (pleasureground) w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu, który formowały 
dywany kwietne, nasadzenia rzadkich roślin, krzewów i drzewek ozdobnych, 
właściwy park pałacowy z bogatym układem wodnym ograniczony od północy  
i południa rozległymi polanami oraz otaczający krajobraz Karkonoszy. Lenné 
wykorzystał w kompozycji dalekie osie widokowe, dające wrażenie zatarcia granicy 
między krajobrazem komponowanym i naturalnym7. 

Śmierć Fryderyka Wilhelma III w 1840 roku i choroba Schinkla nie spowodowały 
wstrzymania prac projektowych. Za czasów Fryderyka Wilhelma IV przebudowano 
pałac według projektu Friedricha Augusta Stülera w stylu neogotyckim. Dobu- 
dowano salę jadalną i wieżę. 

Od końca lat 30. XIX w., wraz ze sprowadzeniem do Mysłakowic wygnanej  
z Austrii grupy ludności wyznania protestanckiego, stylistyczny charakter zabudowy 
wsi nabrał cech alpejskiego budownictwa ludowego. Na terenie parku kraj- 
obrazowego wzniesione zostały obiekty o akcentach tyrolskich. W centrum za- 
łożenia zbudowano według projektu Christiana Hamanna tzw. Willę Zedlitz (przed 
1839 rokiem) i Willę Księżnej Legnickiej (1842/43 roku). Nowe obiekty sytuowano na 
linii poprzecznie przecinającej oś łączącą pałac z kościołem. W ten sposób 
uformowano pośrodku polanę. Wzajemne relacje tych czterech budowli wyznaczyły 
nowe powiązania kompozycyjne i stworzyły ciekawe rozwiązania widokowe. 
 

 
Rys. 2. Mysłakowice 2009, zbiory prywatne 

Fig. 2. Mysłakowice 2009, private collection 
 

Na przełomie roku 1839 i 1840 powstał, na stoku wysokiego wzgórza w Czer- 
wonym Dworku, dom letni ministra Rothera, zaprojektowany przez Schinkla w stylu 

                                                           
7  K. von Krosigk, P.J. Lenné i inni architekci krajobrazu. Sztuka ogrodowa w Kotlinie Jeleniogórskiej w XIX w., 
[w:] Dolina Zamków i Ogrodów. Kotlina Jeleniogórska – wspólne dziedzictwo, Jelenia Góra 2001, s. 197-221. 
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szwajcarskim. W latach 40. i 50. XIX w. na terenie Mysłakowic wzniesiono kolejne 
obiekty – domy mieszkalne dla osadników, gospodę Zum Schweizerhaus, a także 
budynek na tyłach willi Zedlitzów. 

W tym czasie uformowana została także nowa aranżacja podjazdu do pałacu. 
Przed rezydencją ustawione zostały figury halabardników wykonane w 1851 roku 
przez wrocławskiego płatnerza Vogta. 

Wraz z pracami w obrębie parku dokonały się zmiany w otaczającym kraj- 
obrazie. Istniejące powiązania kompozycyjne i komunikacyjne między sąsiednimi 
majątkami wykorzystał Lenné przy projektowaniu „Drogi Królewskiej”. Wytyczył ale- 
ję biegnącą z Mysłakowic do Karpnik, która w dalszym biegu łączyła się z duk- 
tem komunikacyjnym prowadzącym do Bukowca. Powstały trakt obsadzono 
dębami i topolami8. 

Druga połowa XIX w. oraz pierwsze lata XX w. nie przyniosły znamiennych zmian 
w wyglądzie mysłakowickiego zespołu. Po II wojnie światowej dawna rezyden- 
cja królewska uległa zniszczeniu i została ograbiona, a założenie parkowe 
zaniedbano. Do 1950 r. pałac stał pusty. Władze gminne przejęły prawa do 
użytkowania pałacu w 1953 roku. 

STAN OBECNY 

Zarówno mysłakowicki pałac, jak i zabytkowy park krajobrazowy zostały wpisane 
do rejestru zabytków (pałac – nr rej. 639/J z dn. 13.05.1980; park – nr rej. 508/J  
z dn. 7.12.1977) i są objęte ochroną konserwatorską zgodnie z wymogami wy- 
nikającymi z Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie dóbr kultury. 

Założenie krajobrazowe podlega ustaleniom obowiązujących stref ochrony 
konserwatorskiej wskazanych w Studium środowiska kulturowego gminy Mysła- 
kowice, opracowanym przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 
we Wrocławiu. Pałac i park objęte zostały strefą „A” ochrony konserwatorskiej, która 
dotyczy obszarów szczególnie wartościowych, o zachowanej historycznej strukturze 
przestrzennej. Znajdują się tu obiekty uznane za ważne jako świadectwo historyczne. 
W granicach strefy zakłada się bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń kon- 
serwatorskich nad względami wynikającymi z działalności inwestycyjnej, gospo- 
darczej i usługowej. Dla Mysłakowic wyznaczono także strefę „K” ochrony kraj- 
obrazu kulturowego obejmującą otoczenie zespołu oraz strefę „E” ochrony eks- 
pozycji układu zabytkowego9. 

Nienajlepsza obecnie kondycja mysłakowickiego założenia krajobrazowego 
związana jest z zaniedbaniami oraz długoletnim brakiem pielęgnacji. 

Stopniową degradację dzieła Lennégo zapoczątkowała parcelacja terenu 
parku. Pierwsze, szkodliwe z punktu widzenia zachowania historycznej kompozycji, 
zmiany datują się jeszcze na lata 30. XX w. Teren zabytkowego zespołu został 
wówczas wtórnie podzielony. Z obszaru parku wyłączone zostały parcele z za- 
budową. Wyodrębniono działkę kościoła obejmującą w swoich granicach także 
najbliższe otoczenie obiektu. Pośrednim efektem tych działań mogła być zmiana 
kompozycji terenu przy obiektach architektonicznych. 

                                                           
8  I. Rybka-Ceglacka, D. Wiśniewska, E. Dymarska, op. cit., s. 175-180. 
9  Ibidem. 
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Znacznemu przekształceniu uległ także układ wodny stanowiący osnowę 
projektu Lennégo. Do lat 30. XX w. osuszono Staw Pałacowy. Zbudowano kanał 
łączący stawy parkowe z Łomnicą. Osuszono także podłużny staw we wschodniej 
części założenia. 

W 2 połowie XX w. na terenie parku doszło do dalszych podziałów geo- 
dezyjnych, w efekcie których wyodrębnione zostały kolejne działki użytkowe.  
W konsekwencji niefortunnych zmian układu wodnego doszło do wyschnię- 
cia stawu przy kościele. Zniszczeniu uległa kaskada i most przy Stawie Kościelnym. 

Teren zabytkowego założenia parkowego zajmuje powierzchnię ponad 13 ha,  
z czego 3,4 ha stanowi staw z dwoma wyspami, i ograniczony jest ze wszystkich stron 
drogami lokalnymi. 

Do czasów obecnych zachowały się jedynie nieliczne historyczne drogi parkowe 
stanowiące przykłady rozwiązań komunikacyjnych wprowadzonych w czasach 
Lennégo. Większość zabytkowych ścieżek stanowią dziś drogi gminne. W wyni- 
ku naturalnego wzrostu roślin oraz zaniedbań w uporządkowywaniu parku i obec- 
ności samosiewów zanikły osie widokowe. 

W 1953 roku zmieniono funkcję użytkową zabytkowej rezydencji. Pałac, po 
gruntownym remoncie, przeznaczono na nowe cele użyteczności publicznej. 
Dokonano adaptacji obiektu na szkołę podstawową. Królewskie komnaty po- 
dzielono ściankami na klasy lekcyjne. Udostępniano do zwiedzania wyremontowaną 
wieżę widokową, z której można podziwiać panoramę Karkonoszy i Kotliny Je- 
leniogórskiej. 

Przekształceniu uległo także najbliższe otoczenie pałacu. Do budynku pała- 
cowego, współcześnie szkoły podstawowej, dopisana została działka stanowiąca 
fragment zabytkowego założenia krajobrazowego. Obecnie obszar przynależny 
szkole otoczony jest ogrodzeniem z siatki rozpiętej na słupach. Dziedziniec przed 
pałacem posiada nawierzchnię w części wybetonowaną oraz trawniki z klom- 
bami kwiatowymi i niewielką fontanną. Obok budynku znajduje się boisko szkolne. 

Aktualne władze gminne Mysłakowic wyrażają postulat ponownej zmiany funk- 
cji pałacu, związanej w mniejszym stopniu z zatraceniem tkanki zabytkowej 
budynku. Królewska rezydencja miałaby, na wzór sąsiednich zespołów pałacowych 
w Staniszowie, Łomnicy czy Wojanowie, przekształcić się w luksusowy hotel. 

Właściwy park krajobrazowy znajduje się obecnie po drugiej stronie drogi 
dojazdowej oddzielającej założenie od części pałacowej i rozciąga się w kierunku 
południowym. Założenie służy celom rekreacyjnym wsi i jest ogólnie dostępne.  
W jego granicach znajduje się punkt widokowy – formacja skalna usytuowana  
na brzegu skarpy opadającej w kierunku północnym. 

Elementem kompozycji są dwa stawy. Większy z nich posiada niewielką wyspę. 
Mniejszy staw położony jest w obniżeniu terenu u podnóża niewysokiego wznie- 
sienia, na którym stoi kościół. Układ wodny parku wzbogaca dodatkowo prze- 
pływająca przez założenie Łomnica. Brzegi rzeki nie zostały umocnione i są gęsto 
porośnięte drzewami. Ścieżki wokół stawu są nieutwardzone i częściowo zarośnięte. 

Kościół znajduje się w dobrym stanie technicznym. Teren za nim opada ku 
drodze lokalnej. Zachowały się tu relikwie kaskady z bloków skalnych i mostu 
kamiennego na wyschniętym obecnie cieku wodnym. Między pałacem a stawem 
przy kościele rozciąga się polana wzbogacona pojedynczymi egzemplarzami 
nasadzeń. 
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Obiekty architektoniczne na terenie założenia krajobrazowego uległy wielo- 
krotnym przebudowom, nie zawsze zgodnie z wymogami opieki konserwatorskiej. 
Zmienione zostały bryły, osie okienne i otwory. Likwidacji uległy też wystroje elewacji. 

Wśród elementów małej architektury do czasów współczesnych zachowały się 
relikwie 6-metrowej bramy ze „szczęk wieloryba”, zakupionych przez króla Frydery- 
ka Wilhelma III za 45 talarów od pani Hermann z Wrocławia. W latach 80. 
znajdująca się niegdyś nad północnym brzegiem dużego stawu brama runęła do 
stawu. Dopiero przy czyszczeniu stawu wydobyto jej połamane fragmenty z licznymi 
brakami. Obecnie relikwie te przechowywane są na plebani. 

Zagrożeniem dla jedności kompozycji zabytkowego założenia krajobrazowe- 
go jest wprowadzanie w jego obrębie i najbliższym otoczeniu nowej zabudo- 
wy. Pojawiła się ona już na wschód od parku na obszarze pomiędzy ul. Władysława 
Łokietka i szosą z Jeleniej Góry do Karpacza, gdzie wytyczono działki mieszkal- 
ne. Nowe obiekty zakłócają strefę ekspozycji parku. 

Współczesny starodrzew parkowy tworzą głównie drzewa rodzime. Dominują 
dęby, olsze czarne, klony pospolite, klony jawory, lipy drobnolistne, brzozy bro- 
dawkowate, buki pospolite, świerki pospolite, robinie, graby pospolite, wiązy, ja- 
rząby, kasztanowce, świerki żywotniki, sosny, modrzewie, daglezje i cisy. Z gatunków 
rzadkich wymienić można dęby błotne, cyprysika groszkowego, sosny czarne oraz 
choiny kanadyjskie. Z drzewostanu tego tylko 14% drzew ma ponad 100 lat i są to 
głównie dęby szypułkowe, buki pospolite, pojedyncze dęby czerwone, klony 
pospolite, klony i lipy10. 

W ostatnim czasie obserwuje się wzmożone zainteresowanie zespołami pa- 
łacowymi na terenie gminy Mysłakowice. Jego wyrazem są badania kon- 
serwatorskie i projekty rewitalizacji zabytkowych parków przypałacowych. W obli- 
czu tych działań rosną szanse mysłakowickiego założenia krajobrazowego na 
odzyskanie dawnego blasku. 
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