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Kowary – miasto z tradycjami

Rozwój miasta od zawsze związany 
był z górnictwem i kowalstwem. Według 
podań, w 1148 roku waloński gwarek Lau-
rentius Angelus dokonał na zboczu góry 
Rudnik odkrycia rudy żelaza. Wkrótce w 
dolinie rzeki Jedlicy zaroiło się od dymarek 
i kuźni. 4 listopada 1513 roku król Czech 
i Węgier Władysław Jagiellończyk nadał 
Kowarom prawa miejskie. W XVI wieku 
miasto   było obok Świdnicy i Wrocławia 
najważniejszym centrum przemysłu żela-
znego na Dolnym Śląsku.

Intensywny rozwój Kowar przerwała 
wojna trzydziestoletnia. Skutecznie zaha-
mowała rozbudowę miasta, wyniszczyła 
ludność. Po upadku przemysłu górniczego 
i metalurgicznego w Kowarach rozwinął się 
przemysł tkacki. Przez następne 200 lat mia-
sto utrzymywało się dzięki włókiennictwu.

Wiek XX znów w Kowarach należał do 
górnictwa. Najpierw po pierwszej wojnie 
światowej krótko kontynuowano wydo-
bycie rud żelaza, a następnie na przełomie 
lat czterdziestych i pięćdziesiątych, w naj-

Kowary – město tradic

Rozvoj města byl vždy spojen s těžbou 
a kovářstvím. Podle legend v roce 1148 
valonský horník Laurentius Angelus obje-
vil na úbočí hory Rudnik železnou rudu. V 
údolí řeky Jedlice tak brzo vyrostlo spousta 
dymníků a kováren. 4. listopadu 1513 Ko-
wary na moci dekretu vydaným českým a 
maďarským králem Vladislavem Jagellon-
ským získaly městská práva. V 16. století 
vedle Svidnice a Vratislavi i Wrocławia bylo 
město Kowary nejdůležitějším centrem že-
lezářského průmyslu v Dolním Slezsku.

Intenzivní rozvoj města přerušila třice-
tiletá válka. Účinně zastavila další výstav-
bu a počet obyvatel snížila na minimum. 
Po úpadku důlního a hutního průmyslu se 
v Kowarech začal rozvíjet textilní průmysl. 
Město se z něho udržovalo během dalších 
200 let.

20. století opět v Kowarech patřilo důl-
nímu a těžebnímu průmyslu. Nejprve se 
po první světové válce krátce pokračovalo 
v těžbě železné rudy, pak na přelomu 40. a 
50. let, v největším utajení, se začala těžit 
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większej tajemnicy, rozpoczęto wydobycie 
rudy uranu. Skutkiem tego przez następ-
nych kilkadziesiąt lat marnowano tury-
styczny potencjał miasta. Po drugiej woj-
nie światowej miasto rozwijało się głównie 
w oparciu o działalność kopalni i Zakładów 
R-1 oraz przemysłowi włókienniczemu 
produkującemu płótna lniane i słynne od 
wielu dziesiątków lat dywany. 

Dziś miasto Kowary, którego wielkim 
atutem jest niezwykle atrakcyjne położe-
nie, stara się budować wizerunek kurortu 
z tradycjami, chętnie odwiedzanego przez 
turystów.

Kowary to miejsce przepełnione wielo-
wiekową historią, w którym co krok napo-
tykamy na cenne relikty przeszłości. Poza 
Jelenią Górą to najstarsze miasto regionu. 
Największe skupisko kowarskich zabytków 
znajduje się na tutejszej Starówce.

Położenie miasta

Kowary leżą w południowo-wschodniej 
części Kotliny Jeleniogórskiej u podnóża 
Karkonoszy i Rudaw Janowickich, na skrzy-

uranová ruda. Díky tomu na několik příš-
tích desetiletí město ztratilo svůj turistický 
potenciál. Po druhé světové válce se město 
vyvíjelo hlavně na základě důlní činnosti, 
Závodů R-1 a textilního průmyslu, který 
vyráběl lněné plátno a slavné, mnohými 
generacemi oblíbené koberce. 

Dnes si město Kowary, jehož velkou vý-
hodou je atraktivní lokalita, snaží vytvořit 
image lázeňského města, které turisté rádi 
navštěvují.

Kowary jsou místem plným staleté his-
torie, kde na každém kroku můžete narazit 
na cenné památky z minulosti. Kromě Jele-
ní Hory (Jelenia Góra) je to nejstarší město 
v regionu. Největší počet kowarských his-
torických památek se nachází na zdejším 
Starém Městě.

Poloha města

Kowary leží v jihovýchodní části Jele-
nohorské kotliny v úpatí Krkonoš a Jano-
vického rudohoří, na křižovatce starých 
obchodních cest.
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Město se nachází mezi dvěma jedineč-
nými přírodními chráněnými územími: 
Krkonošským národním parkem a Rudav-
ským krajinným parkem. Tyto parky jsou 
vhodné zejména pro rodinné pěší výlety, a 
to jak v létě, tak i v zimě. Jsou zde k dispo-
zici místa a stezky, které uspokojí i ty nej-
náročnější turisty. Během několika hodin 
se můžete dostat na nejvyšší vrchol Sudet 
- Sněžku (1603 m n.m.).

Vládnou zde ideální podmínky pro bě-
žecké a sjezdové lyžování a letecké sporty. 
Paragliding se již stal trvalou součástí ko-
warské krajiny. Velmi populární je rovněž 
hustá síť cyklostezek a stezek určených k 
jízdě na koních.  

Vzhledem k jedinečnému mikroklimatu 
a plně funkčnímu podzemnímu radonové-
mu inhalatoriu Kowary jsou vhodným mís-
tem pro osoby, které trpí nemocemi hor-
ních cest dýchacích a kardiovaskulárního 
systému. 

Bezprostřední okolí města již v 19. sto-
letí bylo módní rekreační oblastí. Své sídlo 
zde měl knížecí rod Reuss (Nowy Dwór) a 
aristokratická rodina Radziwillů (Ciszyca). 
Na počátku 20. století v nejklidnější části 
města – Wojkow byly postaveny stylové lé-
čebny pro nemocné tuberkulózou: „Buko-
vec (Bukowiec)” a „Vysoká louka (Wysoka 
Łąka)”. Tato druhá léčebna dodnes úspěš-
ně léči onemocnění plic. 

żowaniu dawnych traktów handlowych.
Miasto położone jest pomiędzy dwo-

ma unikalnymi przyrodniczo obszarami 
chronionymi: Karkonoskim Parkiem Na-
rodowym i Rudawskim Parkiem Krajobra-
zowym. Tereny tych Parków szczególnie 
nadają się do rodzinnych pieszych wycie-
czek, zarówno latem jak i zimą. Znajdują 
się tu zakątki i szlaki, które zadowolą naj-
bardziej wymagających turystów. W zaled-
wie kilka godzin można zdobyć najwyższy 
szczyt Sudetów – Śnieżkę (1603 m n.p.m.).

Panują tu doskonałe warunki do upra-
wiania narciarstwa biegowego i zjazdo-
wego oraz sportów lotniarskich. Loty na 
paralotniach wpisały się już w kowarski 
krajobraz. Gęsta sieć szlaków rowerowych 
oraz wyznaczone szlaki konne cieszą się 
popularnością.  

Ze względu na wyjątkowy mikroklimat 
oraz działające podziemne inhalatorium 
radonowe Kowary są miejscem przyja-
znym dla osób cierpiących na schorzenia 
górnych dróg oddechowych i układu krą-
żenia. 

Najbliższe okolice miasta już w XIX wie-
ku były modnym terenem wypoczynko-
wym. Swoją rezydencję miał tu książęcy 
ród Reuss (Nowy Dwór) oraz magnacka 
rodzina Radziwiłłów (Ciszyca). Na począt-
ku XX-wieku w najspokojniejszej części 
miasta – Wojkowie zbudowano stylowe 
sanatoria przeciwgruźlicze: „Bukowiec” i 
„Wysoka Łąka”. Ten drugi szpital do dziś z 
powodzeniem leczy choroby płuc. 
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Trasy turystyczne

Szlak Tradycji  
Górniczych

Ścieżka dydaktyczna 
„Szlak Tradycji Górniczych” 
została utworzona, by 
przedstawić odwiedzają-
cym i mieszkańcom wie-
lowiekową bogatą historię kowarskiego 
górnictwa. Szlak, prowadząc po najcie-
kawszych turystycznie zakątkach miasta, 
w części poza obrębem terenu zabudowa-
nego, ukaże atrakcyjne położenie Kowar, 
a spacer leśnymi drogami na pewno po-
zytywnie wpłynie na kondycję i samopo-
czucie wędrujących. Długość trasy wynosi 
niewiele ponad 7 km, a czas potrzebny na 
jej przejście nie jest dłuższy niż 2 i pół go-
dziny w jedna stronę. Ścieżka dydaktyczna 
„Szlak Tradycji Górniczych” oznakowana 
jest kolorem  czerwonym.

Turistické trasy

Trasa hornických  
tradic 

Naučná stezka „Trasa 
hornických tradic” vznikla 
za účelem představení ná-
vštevníkům a obyvatelum 
mnohasetleté bohaté his-

torie kowarského hornictví. Trasa vede tu-
risticky nejzajímavejšími zákoutími města, 
částečne mimo zastavenou oblast, a uka-
zuje zajímavou polohu Kowar, a procházka 
lesními stezkami zajisté pozitivne ovlivní 
kondici a náladu poutníků. Délka trasy je 
něco více než 7 km, a čas potřebný k jejímu 
projití není delší než 2 a půl hodiny jedním 
směrem. Naučná stezka „Trasa hornických 
tradic” je označená červenou barvou. 



Zielone Karkonosze

Będąc w Kowarach war-
to wypróbować najnowszą 
ścieżkę dydaktyczną pn. 
„Zielone Karkonosze”. Jest 
to 5 i pół kilometrowa pętla 
po ciekawych przyrodniczo 
zakątkach miasta oraz jego 
najbliższej okolicy. Przej-
ście tej całej trasy spacero-
wej, nawet niewprawnemu 

Zelené Krkonoše

Návštěvníkům Kowarů 
obzvlášť doporučujeme 
nejnovější naučnou stezku 
s názvem Zelené Krkonoše. 
Jedná se o 5,5 kilometrovou 
okružní trasu po přírodně 
zajímavých místech města 
a nejbližším okolí. I nepříliš 
zkušený turista zdolá tuto 
stezku za maximálně dvě 
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turyście zajmie nie więcej niż dwie godzi-
ny. Oczywiście trzeba jeszcze doliczyć czas 
na odpoczynek oraz kontemplację ota-
czającego nas piękna „matki natury”. Jest 
to więc ciekawa propozycja na spędzenie 
czasu zarówno przed, jaki i po obiedzie. 

Leśna ścieżka 
„Jedlinki”

Leśna ścieżka przyrodni-
czo - edukacyjna „Jedlinki” 
liczy około 3 km długości. 
Tematyka ścieżki obejmuje 
rośliny i zwierzęta lasu oraz 
problematykę leśnej go-
spodarki. Znajduje się przy 
niej 19 tablic edukacyj-
nych, z których można dowiedzieć się o ży-
ciu lasu i roli jaką pełnią leśnicy. Odpocząć 
można na ławeczkach oraz pod czterema 
drewnianymi wiatami stanowiącymi dla 
turystów schronienie w razie niepogody. 

hodiny. Samozřejmě k tomu je třeba při-
počíst čas na odpočinek a občerstvení a 
také na chvíli kochání se okolní přírodou. 
Jedná se o zajímavý tip na dopolední nebo 
odpolední procházku.  

Lesní stezka 
„Jedlinki”

Lesní naučná stezka 
„Jedlinki” je dlouhá asi 3 
km. Téma stezky zahrnu-
je rostliny a zvířata lesa 
a problematiku lesního 
hospodaření. Na stezce je 
umístěno 19 naučných ta-
bulí, ze kterých lze přečíst 

informace o životě lesa a o tom, jakou úlo-
hu plní lesníci. Odpočinout si můžete na 
lavicích a pod čtyřmi dřevěnými přístřešky, 
které v  případě nepříznivého počasí po-
slouží jako útočiště. Stezka vede  většinou 
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Ścieżkę w większości pokrywa nawierzch-
nia asfaltowa mogą więc z niej korzystać 
również osoby niepełnosprawne porusza-
jące się na wózkach inwalidzkich.

Ten edukacyjny trakt prowadzi do le-
śnej polany, na której stoją budynki daw-
nego schroniska Tannenbaude - dzisiejsza 
leśniczówka „Jedlinki”. Krzyżują się tu licz-
ne turystyczne szlaki. Można stąd wyru-
szyć leśnymi drogami w stronę Góry Woło-
wej, Skalnego Stołu lub zielonym szlakiem 
przez Krzaczynę dojść do Karpacza lub 
Western City.

asfaltovou cestou, a proto ji můžou využí-
vat také fyzicky postižené osoby (vozíčká-
ři atd.). Stezka vede až k  lesní mýtině, na 
které stojí budovy někdejší mládežnické 
ubytovny Tannenbaude – dnešní hájovna 
„Jedlinki”. Křižují se tady četné turistické 
stezky. Odtud můžete vyrazit stranou ke 
hoře Wołowa, Skalny Stół nebo zelenou 
stezkou přes Krzaczyne až do Karpacze 
nebo Western City.
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Miejski Szlak Tradycji 

Powstanie miasta wiąże się z przy-
byciem tu walońskich górników, którzy 
odkryli bogate złoża rudy żelaza. Oprócz 
górnictwa rozwinęło się kowalstwo a w 
późniejszych wiekach tkactwo. W XIX w. 
Kowary były modnym terenem wypoczyn-
kowym. Dziś z walorów turystycznych i 
krajobrazowych korzystają przybywający 
do Kowar miłośnicy górskich wędrówek.

Koniecznie trzeba odwiedzić to miej-
sce w samo południe, gdy Starówkę wy-
pełniają dźwięki hejnału, płynące z wieży 
Kościoła Parafialnego. Uważny słuchacz 
odnajdzie wśród nich stukot kowalskiego 
młota symbolizującego pięć wieków histo-
rii i tradycji górniczej Kowar.

Dla zainteresowanych poznaniem róż-
nych momentów historii miasta stworzy-
liśmy Miejski Szlak Tradycji. Rozpoczyna 
się on w Parku Miniatur Zabytków Dol-
nego Śląska na terenie byłej Fabryki Dy-
wanów gdzie można zobaczyć model Ra-
tusza i kowarskich Sztolni.

Szlak prowadzi wzdłuż zabudowań 
dawnej Fabryki Dywanów „Kowary”. Ten 
słynny niegdyś zakład rozpoczął działal-
ność w 1854 roku. Ówcześni pracownicy 
tkania kobierców uczyli się od tureckich 
mistrzów w orientalnym mieście Smyrna 
(dzisiejszy Izmir). Po czterdziestu latach in-
westycji w najnowocześniejsze w tamtym 

okresie technologie 
firma nazywająca się 
już „Vereinigte Smyrna 
Teppich Fabriken” osią-
gnęła spory sukces ryn-
kowy. Rozbudowana w 
latach 70-tych XX w. 

cieszyła się sławą w kraju i zagranicą. Prze-
chodzimy do Pałacu Kowary „Smyrna” 
(Palác Kowary „Smyrna”).

Pałac przy ulicy Ogrodowej, wyglądem 
nawiązuje do dolnośląskich „miejskich” pa-
łaców, które powstawały na pocz. XVIII w. 

Mětská Stezka Tradic

Vznik města je spojený s příchodem 
valonských horníků, kteří objevili bohatá 
ložiska železné rudy. Kromě hornictví a ko-
vářství vyvinulo se později století tkaní. V 
devatenáctém století se staly Kowary vy-
hledávanou rekreační oblastí. To plně platí 
i nyní.

Kowary je treba navštívit v poledne, kdy 
je staré město naplněné zvuky polnice, 
které vychazí z věže Radnice. Pozorný po-
sluchač najde mezi nimi dusot kovářskeho 
kladiva, symbolizující pět století historie a 
tradice těžby a zpracování železa Kowar.

Pro zájemce, kteří chtějí znát různé oka-
mžiky v historii města, je vytvořena Mětská 
naučná stezka Tradic. Začíná v Parku Mini-
atur - památek Dolního Slezska v bývalém 
závodě na výrobu koberců „Kowary“, kde si 
můžete prohlédnout model Radnice a Ko-
warskou štolu.

Stezka vede podél staré budovy závo-
du „Kowary”. Tento slavný bývalý závod 
zahájil provoz v roce 1854. Zaměstnanci se 
učili tkaní koberců od mistrů v orientálním 
tureckém městě Smyrna (dnešní Izmir). Po 
čtyřiceti letech investic do nejmoderněj-
ší technologie v době, kdy společnost již 
volá na „Vereinigte Smyrna Teppich STOLL”, 
dosáhla značného úspěchu. V 70.letech 
20.století se těšil dobré pověsti doma i v 
zahraničí. Jděte do paláce Kowary „Smyr-
na” (Palac Kowary „Smyrna”) v  ul.Ogrodo-
wa. Jejich vzhled pripomina „městské” pa-
láce, které byly postaveny na začátku 18. 
století, od roku 1998 se z nich staly hotely 
a restaurace. Ve vnitřním prostoru, kde je 
zachován duch 18. a 19. století, se nachází 
restaurace a pivnice, které jsou určeny pro 
ty, kteří chtějí jíst a pít v elegantním a in-
timním místě.

Dalším bodem na trase je dům Treutler 
(Trutlerův Dum).

Tzv. dům Treutler Street. 01.5.96 ze 2. 
poloviny osmnáctého století, byl v deva-
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Od 1998 r. pełni funkcję hotelową i gastro-
nomiczną. Wewnątrz, wśród pełnego prze-
pychu wystroju nawiązującego do XVIII i 
XIX-wiecznej historii obiektu, znajduje się 
restauracja i pub. Pałacowe sale wprost są 
stworzone dla tych, którzy lubią zjeść i na-
pić się w eleganckim i kameralnym miej-
scu. 

Następnym punktem na trasie jest 
Dom Treutlera (Trutlerův Dům)

Tzw. Dom Treutlera 
przy ul. 1-go Maja 96, z 
2 poł. XVIII w. Na pocz. 
XIX w. przebudowa-
ny. Dzisiejszy wygląd 
budynku jest efektem 
odbudowy po pożarze 
w 1930 r., wtedy spaliła 

się górna kondygnacja budynku. W 1781 
roku (17-18 VIII) w domu kupca Treutle-
ra nocował król Fryderyk Wielki, który po 
raz ostatni odwiedził Kowary. W 1891 roku 
nad wejściem do budynku umieszczono 
granitową tablicę upamiętniającą pobyt 
Króla Fryderyka II.

Ulicą 1 Maja przechodzimy do ul.Boru-
siaka gdzie możemy zobaczyć Wieżę Ci-
śnień (Vodárenská věž – galerie a autorská 
pracovna) obecnie prywatną galerię i pra-
cownię autorską artysty Jerzego Jakubów. 
W starej wieży zbudowanej pod koniec XIX 
wieku artysta urządził swoją pracownię 
drzeworytniczą i umieścił kolekcję lasek i 
kijów pasterskich. W zbiorach znajduje się 
ponad tysiąc lasek pasterskich, lasek ziela-
rzy, wędrownych rzemieślników.

Przechodzimy obok Herbarciarni – pa-
wilonu oficerskiego (Čajovna – důstojnic-
ký pawilon) z pocz. XIX w. w którym okrągłe 
ściany ozdobione zostały kolumnami i oto-
czone krużgankami a egzotyczny dach po-
kryto łupkiem, a jego szczyt zakończono 
masywnym liściem palmowym z miedzi. 
Po wojnie altana była użytkowana przez 
harcerzy ale od pocz. lat 70. XX w. pawilon 
jest opuszczony. Wracamy na ul. 1 Maja 

tenáctém století přestavěn. Současná po-
doba objektu je výsledkem přestavby po 
požáru v roce 1930, ktery spálil horní patro 
budovy. V roce 1781 (VIII 17-18) v domě 
kupce Treutlera spal král Fridrich Veliký, 
který naposledy navštívil Kowary. V roce 
1891 byla u vstupu do budovy umístěna 
žulova pamětní deska připomínající ná-
vštěvu krále Fridricha II.

Cestou z ul. 1. Máje 
k ul. Borusiaka můžeme 
vidět na vodárenskou 
věž (Vodárenská věž – 
galerie a pracovna) sou-
kromá galerie a ateliér 
umělce Jiřího Jakubo-
wa. Stará věž byla po-
stavena na konci deva-
tenáctého století, umělec zařídil vybavení 
dřevoryty a sbírku holí. Sbírka obsahuje 
více než tisíc holí pasteveckých, bývalých 
bylinkářú a podomních řemeslníků.

Dále prochazíme 
kolem „Herbarciarny“ 
- pavilonu důstojníkú 
(Důstojnická čajov-
na). Od začátku deva-
tenáctého století měl 
objekt kruhové stěny, 
které byly zdobeny 
sloupy obklopené 

ambity, měl exotickou střechu krytou břid-
licí a na vrcholu byl obrovský palmový list z 
mědi. Po válce byl objekt využíván skauty, 
ale od začátku. 70. let dvacátého století je 
pavilon opuštěný. 

Jsme zpátky na ulici. 1. Máje a směřu-
jeme k farnímu kostelu Panny Marie z tři-
náctého století, jde o stavbu v 
gotickém stylu, zdobené věže 
přikrývá plechová kopule. Uvnitř 
je pozdně barokní oltář, dílo 
sochaře Anthonyho 
Dorasila z Prahy. Detail 
malby provedené na 
dřevěném stropu Lo-
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i zmierzamy w stronę Kościoła Parafial-
nego (Farní Kostel) pw. Imienia Najświęt-
szej Maryi Panny z XIII w., budowli w stylu 
gotyckim, ozdobionym wieżą zwieńczoną 
blaszanym hełmem. Ołtarz późnobaroko-
wy, dzieło praskiego rzeźbiarza Antoniego 
Dorasila. Zachwycają polichromie wyko-
nane na drewnianym stropie przez rodzi-
nę Lorenzów. W przyziemiu wieży freski z I 
poł. XV w. Na zewnątrz gotycka kamienna 
rzeźba Madonny powstała ok. 1400 r., ba-
rokowe kaplice z XVIII w.

Przechodząc obok figury Św. Jana 
Nepomucena (Sv. Jan Nepomucký – po-
mník) z 1725 roku wkraczamy na Starów-
kę - Kamieniczki w centrum (Historicke 
domy Stareho Mesta). Starówka obejmu-
je obszar ścisłego centrum miasta. Skła-
da się z ciągów zabytkowych kamienic, 
które powstały pod wpływem typowego 
budownictwa propagowanego na Śląsku 
na przełomie XVIII i XIX w. Najciekawsze i 
najbardziej stylowe budynki stoją przy uli-
cy 1 Maja. Choć kilka z nich wciąż zacho-
wało barokowy układ i rokokową fasadę, 
to większość zbudowano w stylu klasycy-
stycznym. Już od ponad dwustu lat cieszą 
oczy swoją zrównoważoną kompozycją 
jak i harmonijnymi proporcjami. Najcie-
kawsze fragmenty Kowarskiej Starówki 
zostały wyłączone z ruchu kołowego i sta-
nowią dziś urokliwy deptak miejski.

Przed Ratuszem wokół fontanny utwo-
rzono dla podkreślenia wieloletnich trady-
cji organizacji imprez kolarskich, Galerię 
Sław Kolarstwa Polskiego. Kowary wspie-
rają liczne rowerowe zawody, a dzięki 
stworzonej Galerii, co roku 15 sierpnia 
mieszkańcy oraz turyści mają niepowta-
rzalna szansę spotkania z legendami pol-
skiego kolarstwa.

Ratusz w Kowarach (Radnice v Ko-
warech.) Ratusz, będący siedzibą władz 
miejskich został wzniesiony wg projektu 
architekta Christiana Schultza w latach 
1786-1789. W holu podziwiać można in-

renzóvy rodiny. V suterénu věže jsou fresky 
z první poloviny patnáctého století, gotic-
ká kamenná socha Madony byla vytvořena 
kolem roku 1400, barokní kaple je z osm-
náctého století.

Když projdeme vedle so-
chy sv. Jana Nepomuckého - 
památka z roku 1725, vstou-
píme do starého města. Staré 
město se rozkládá v centru 
města. Skládá se z řady histo-
rických budov, které byly vy-
tvořeny pod vlivem typické 
výstavby ve Slezsku na konci 
osmnáctého a počátku deva-
tenáctého století, nejzajíma-
vější a nejvíce stylových budov stojí v ulici 
1.Máje. Zatímco některé z nich mají zacho-
vány barokní a rokokové fasádní systémy, 

většina je postavená v klasickém stylu. His-
torie dvě stě let potěší vaše oči vyváženym 
složením a harmonickou proporcí. Mezi 
nejzajímavější části starého města Kowar 
patří pěší zony a půvabné mětské prome-
nády.

Kolem kašny před radnicí byla vytvo-
řena s cílem upozornit na celoroční tradici 
cyklistických akcí, galerie Síně slávy polské 
cyklistiky. Kowary podporují různé cyklis-
tické závody. Každý rok 15. srpna obyva-
telé a turisté mají jedinečnou příležitost 
setkat se s legendami polské cyklistiky.

Radnice v Kowa-
rech, sídlo městské 
vlády, byla postave-
na podle projektu 
architekta Christi-
ana Schultze v le-
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teresującą polichromię z orłem państwa 
pruskiego i herbem Kowar z czasów, gdy 
stało się ono dzięki Fryderykowi Wielkie-
mu wolnym miastem królewskim. Sala 
Rajców (I p.) ma nietypowy owalny kształt, 
na jej suficie przedstawiono alegoryczne 
wizje tego, z czego od wieków Kowary 
słynęły – górnictwo, kowalstwo, tkactwo i 
zielarstwo. W sąsiedztwie – klasycystyczny 
budynek – Centrum Integracji i Tradycji 
Miasta. Na jego drugim piętrze warto od-
wiedzić Salę Tradycji w której podziwiać 
można eksponaty związane z historią mia-
sta od czasów najdawniejszych po czasy 
współczesne.

Odwiedźmy także Dom Tradycji (Dům 
Tradic) przy ulicy Górniczej, w niepozor-
nej kamieniczce będącej od kilkunastu 
lat siedzibą Stowarzyszenia Miłośników 
Kowar utworzono Dom Tradycji – mini 
muzeum. Obejrzeć w nim można pokaź-
ny zbiór pocztówek związanych z histo-
rią miasta oraz okolicznościowe wystawy 
prac lokalnych artystów.

Na końcu nowego deptaka ul.Poczto-
wej jest budynek poczty zaprojektowany 
i zbudowany jako gmach użyteczności pu-
blicznej w 1938 roku. Od powstania pełnił 
funkcję Urzędu Pocztowego. 

Dla tych, którzy lubią spacery nieba-
nalnymi traktami wzdłuż nabrzeży rzek 
oraz lubią eksplorować magiczne miejskie 
zaułki w poszukiwaniu śladów wydarzeń 
z przeszłości, w samym centrum Miasta 
utworzono nadrzeczną promena-
dę. Kowarska Jedlica to potok 
„z charakterem”. Jego bystry 
nurt po obfitych opadach 
w roku 1897 przyczynił się 
do wielkiej klęski jaką dla 
Miasta okazała się „Wielka 
Powódź”. Ówcześni miesz-
kańcy zapamiętali tylko „...
przejmujące grozą odgło-
sy przemieszczanych przez żywioł skał i 
kamieni tłukących o obmurowany brzeg” 

tech 1786-1789. 
Ve vstupní hale 
najdete zajímavý 
polychromovaný 
erb orla pruského 
státu a města Ko-
war od doby, kdy 
se stalo díky Fridrichu Velikému, svobod-
ným královským městem. Siń členů rady 
má neobvyklý oválný tvar, jeho strop před-
stavují alegorické vize, které dokumen-
tují historii Kowar - hornictví, kovářství, 
tkalcovství a bylinářství. Ve vstupní hale 
stavby je Centrum pro Integraci a Tradice 
Města. Ve druhém patře lze navštívit síň 
tradice, která zahrnuje exponáty vztahující 
se k historii města od nejstarších dob až po 
současnost.

Pojďme dále navštívit Dům tradic v Důl-
ní ulici. Skromný činžovní dům využívá již 
několik let Združení Milenců města Kowar. 
Vznikl tak Dům tra-
dic - mini muzeum. 
Můžete si zde pro-
hlédnout impozant-
ní sbírku pohlednic 
z historie města a 
příležitostné výstavy 
děl místních umělců.

Na konci nového chodníku ul.Pocz-
towej je budova pošty z roku 1938.

Pro ty, kteří se rádi vydají na procházku 
podél nábřeží místní řeky, uvidí magická 
místa města a najdou mnoho dalších stop 

událostí z  minulosti - v centru byla 
založena městská říční promená-

da. Řeka Jedlica má charakter 
horského potoka. Její bystrý 
proud po vydatných deštích 
v roce 1897 přispěl k velké-
mu neštěstí, které se stalo pro 
město „potopou světa”. Tyto 
staré udalosti si obyvatelé pa-
matovali jen „... jako temnou 

hrůzu zvuků valící se masy vody, dřeva a 
kamenů, která je vytrhla z křehkého klidu”. 
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By przekonać się o skali zniszczeń miasto 
odwiedziła nawet Cesarzowa Niemiec Au-
gusta Wiktoria. Trasę kończymy spacerując 
po pozostałościach dawnego kompleksu 
ewangelickiego przy ulicy Staszica. I choć 
główna atrakcja tego architektonicznego 
zespołu, czyli przepiękna późnobarokowa 
świątynia już nie istnieje, to na całe szczę-
ście w dobrym stanie do dziś zachowały 
się pozostałe budynki tego dawnego pro-
testanckiego zboru – była szkoła ewange-
licka, pastorówka oraz dzwonnica i przy-
kościelny cmentarz. Dziś te obiekty mają 
już nieco inne funkcje, ale wciąż pozostają 
świadectwem przedwojennego religijne-
go bogactwa Miasta. 

Rozsah devastace po povodni viděla ve 
městě i pruská císařovna Augusta Victoria. 
Trasa procházky vede kolem pozůstatků 
bývalého evangelického komplexu v  ul.
Staszica. A i když hlavním lákadlem toho-
to architektonického skvostu byla krásná 
pozdně barokní stavba kostela, která již 
neexistuje, sousední budova je naštěstí v 
dobrém stavu. Jedná se o budovu bývalé 
protestantské církve – byla v ní evangelic-
ká škola, fara zvonice a hřbitov. Dnes mají 
tyto stavby mírně odlišné funkce, ale stále 
zůstávají jako předválečné svědectví ná-
boženského bohatství města.
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Atrakcje Kowar

Kowarska Starówka
Starówka obejmująca obszar ścisłego 

centrum miasta to miejsce niezwykłe, w 
którym poczuć można historię i upływają-
cy czas. Łączą się tu dwa, jakże różne świa-
ty. Zabytkowe, pięknie odnowione kolo-
rowe kamieniczki sąsiadują ciągle jeszcze 
z tymi burymi, czekającymi na renowację. 
Ale stare miasto na naszych oczach powoli 
się zmienia. Niegdyś obdrapane i smutne 
kamienice stają się dziś wesołymi i pełnymi 
barw domami. Te najstarsze i najciekawsze 
dwustu-, trzystuletnie budynki stoją tuż 
przy ulicy 1 Maja... stoją i czekają, by po-
dziwiać ich niezaprzeczalny czar i bajkowy 
klimat.

Najciekawsze fragmenty Kowarskiej 
Starówki zostały wyłączone z ruchu ko-
łowego i stanowią dziś urokliwy deptak 
miejski, po którym w słoneczny dzień 
przechadzają się zarówno mieszkańcy Ko-
war, jak i odpoczywający tu turyści. 

Zajímavosti Kowar

Kowarské Staré Město
Staré Město se nachází přímo v centru 

Kowar a je to zvláštní místo, kde můžete 
pocítit historii a utíkající čas. Spojují se 
zde dva rozdílné světy. Historické, krásně 
zrenovované barevné domy zde sousedí 
ještě s těmi šedými, které čekají na obno-
vu. Ale staré město se před našima očima 
pomalu mění. Kdysi zchátralé a smutné 
budovy jsou dnes veselými domy plnými 
barev. Ty nejstarší - dvouset-, třísetleté - a 
nejzajímavější budovy se nacházejí na uli-
ci 1 Maja... stojí a čekají, až bude někdo 
obdivovat jejich nepopíratelné kouzlo a 
magickou atmosféru.

Ty nejzajímavější staroměstské části 
Kowar byly vyloučeny ze silničního pro-
vozu a tvoří dnes okouzlující pěší zónu, 
po které se ve slunných dnech procházejí 
jak občané města, tak odpočívající zde tu-
risté. 
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Koniecznie trzeba odwiedzić to miejsce 
w samo południe, gdy Stare Miasto wy-
pełniają dźwięki hejnału, płynące prosto 
z kowarskiego ratusza. Uważny słuchacz 
odnajdzie wśród nich stukot kowalskiego 
młota symbolizującego pięć wieków histo-
rii i tradycji górniczej Kowar.

Ratusz
Najpiękniejszym budynkiem w cen-

trum Kowar, od początku swojego istnie-
nia był Ratusz. Siedziba władz miejskich 
została wzniesiona według projektu zna-
nego niemieckiego architekta Christiana 

Určitě musíte toto místo navštívit pří-
mo v poledne, kdy se Starým Městem 
nese zvuk trubky, přicházející přímo z ko-
warské radnice. Pozorný posluchač najde 
v melodii údery kovářského kladiva, které 
symbolizují pětsetletou historii a tradici 
kovářského a hornického řemesla.

Radnice
Nejkrásnější stavbou v  centru Kowar 

byla již od začátku jejich existence radni-
ce. Sídlo magistrátu bylo postaveno podle 
projektu známého německého architekta 
Christiana Schultze v letech 1786-1789. 
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Schultza w latach 1786-1789. Jego zabyt-
kowe walory i dbałość o architektoniczne 
detale czynią go jednym z ładniejszych 

budynków użyteczności publicznej na 
Dolnym Śląsku. 

 Warto wejść do środka. W holu Ratusza 
podziwiać można interesującą polichro-
mię wraz z herbem Kowar z czasów gdy 
stało się ono dzięki Fryderykowi Wielkie-
mu wolnym miastem królewskim. Najcie-
kawsze pomieszczenie znajduje się jednak 
piętro wyżej. Sala Obrad Rady Miejskiej ma 
nietypowy owalny kształt, a na jej suficie 
przedstawiono alegoryczne wizje tego, z 
czego od wieków Kowary słynęły – górnic-
twa, kowalstwa, tkactwa i zielarstwa.

Dla wszystkich pragnących dowiedzieć 
się czegoś więcej o mieście otworzono w 
przyziemiu Ratusza Informację Turystycz-
ną do odwiedzenia której serdecznie za-
praszamy.

Dom Tradycji Miasta
W samym sercu miasta, przy ulicy Gór-

niczej, w niepozornej z zewnątrz kamie-
niczce będącej od kilkunastu lat siedzibą 
Stowarzyszenia Miłośników Kowar utwo-
rzono Dom Tradycji Miasta. Obejrzeć w 
nim można pokaźny zbiór pocztówek 
związanych z dziejami miasta oraz oko-
licznościowe wystawy prac lokalnych arty-
stów. Zainteresowani przeszłością Kowar 

Historický ráz radnice a architektonické 
detaily z ní činí jednu z nejkrásnějších ve-
řejných staveb Dolního Slezska. 

Stojí za to podívat se dovnitř. V předsí-
ni radnice uvidíte zajímavou polychromii 
s  erbem Kowar ještě z  doby, kdy se díky 
Fridrichovi II. Velikému město stalo svo-
bodným královským městem. Nejzajíma-
vější místnost se ale nachází o patro výše. 
Zasedací sál městské rady je výjimečného 
tvaru – má oválný půdorys a na stropě 
jsou zobrazené alegorické vize toho, čím 
byly Kowary proslulé – hornictvím, kovář-
stvím, tkaním a bylinkářstvím.

Pro všechny, kteří mají zájem získat po-
drobnější informace o městě, je v přízemí 
radnice je otevřené Turistické informační 
centrum. Srdečně zveme.

Dům městských tradic
V samotném srdci města, v ulici Gór-

nicza, vznikl v nenápadném domě Dům 
městských tradic (Dom Tradycji Miasta), 
kde již několik let sídlí Sdružení přátel Ko-
war. Můžete zde zhlédnout velkou sbírku 
pohlednic souvisejících s dějinami města 
a krátkodobé výstavy místních umělců. 
Zájemci o minulost Kowar zde najdou i 
„hornický koutek”, který seznamuje ná-
vštěvníky s mnoha fakty a mýty souvi-
sejícími s historií okolní těžby uranové a 
železné rudy.
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odnajdą tam również „kącik górniczy”, któ-
ry ukaże wiele faktów i mitów związanych 
z historią wydobywania w sąsiedztwie 
rudy żelaza i uranu.

Kościół Parafialny
Najstarszym zabytkiem miasta jest ko-

ściół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny 
stojący przy placu Franciszkańskim. Pierw-
sza o nim wzmianka pochodzi z XIII wie-
ku. Kościół jest budowlą w stylu gotyckim, 
ozdobioną wieżą zwieńczoną blaszanym 
hełmem. Z wczesnych wieków średnich za-
chowała się na jednej ze ścian wieży tajem-
nicza rzeźba zwana „Madonną na potwo-
rze”. Dlaczego? Warto samemu sprawdzić.

Farní kostel
Nejstarší památkou města je kostel 

Nejsvětější Panny Marie na Františkán-
ském náměstí. První zmínka o něm po-
chází z  13. století. Kostel byl postaven 
v gotickém slohu a jeho věž zdobí plecho-
vá helma. Z raného středověku se na jed-
né ze zdí věže dochovala tajemná socha 
s názvem „Madona na obludě“. Proč? Stojí 
za to ověřit si to sám. 

Nejvíce na návštěvníky působí interiér. 
Pozornost také zasluhuje pozdě barokní 
oltář, kazatelna a varhany. Okouzlují také 
polychromie, které na dřevěným stropě 
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Na zwiedzających największe wrażenie 
robi wnętrze. Na uwagę zasługuje późno-
barokowy ołtarz i ambona oraz prospekt 
organowy. Zachwycają polichromie wyko-
nane na drewnianym stropie przez mala-
rza Jana Lorenza i jego braci. Wśród tych 
malowideł najbardziej wymowne jest wy-
obrażenie Trójcy Świętej, Arki Przymierza 
oraz apokaliptycznej wizji końca świata. 

W sąsiedztwie kościoła znajdują się: ba-
rokowy XVIII-wieczny kamienny most na 
Jedlicy, na którym ustawiona została pia-

vypracoval malíř Jan Lorenz a jeho bratři. 
Z těchto maleb je nejvíce výmluvná před-
stava Svaté Trojice, Archy úmluvy a apo-
kalyptická vize konce světa. 

Poblíž kostela se nachází kamenný ba-
rokní most na řece Jedlici z 18. století, na 
němž byla postavena pískovcová socha 
svatého Jana Nepomuckého. Nedaleko 
stojí také fara římsko-katolické církve, po-
stavená v letech 1779-1783.
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skowcowa figura św. Jana Nepomucena 
oraz budynek plebanii rzymskokatolickiej 
wybudowany w latach 1779-1783.

Park Miniatur Zabytków Dolnego 
Śląska

„Park Miniatur Zabytków Dolnego Ślą-
ska” powstał na terenie bezpośrednio przy-
legającym do dawnej fabryki dywanów. 
Odwiedzający Park mają możliwość zo-
baczyć obiekty, reprezentujące bogactwo 
architektury Dolnego Śląska, odwzorowa-
ne w skali 1:25. Modele pałacy, klasztorów, 
kościołów i starówek miast dolnośląskich 
zostały wyeksponowane w naturalnym 
otoczeniu, wśród kwiatów i zieleni.

Piękno otaczającej przyrody i bardzo 
precyzyjne odtworzenie szczegółów mi-
niatur, pozostawia niezapomniane wraże-
nie i zachęca do odwiedzenia zabytków 
naszego regionu. Najłatwiej sprawdzić to 
od razu - udając się na Kowarską Starówkę, 
na której bez trudu odnajdziemy oryginał 
Ratusza, którego zminiaturyzowaną kopię 
podziwialiśmy w Parku.

Park miniatur památek Dolního 
Slezska

Park miniatur památek Dolního Slezska 
vznikl přímo u bývalé továrny na koberce. 
Návštěvníci parku zde mají možnost vidět 
objekty, které jsou architektonickým bo-
hatstvím Dolního Slezska. Všechny objek-
ty jsou vyobrazeny v měřítku 1:25. Mode-
ly zámků, klášterů, kostelů a historických 
částí dolnoslezských měst jsou vystaveny 



22

Zanim jednak opuścimy Park, posłu-
chajmy opowiadań i ciekawostek związa-
nych z przeszłością oglądanych miniatur. 
Przeniesieni zostaniemy w nie tak znowu 
odległy czas, gdy podkarkonoska dolina 
pałaców i ogrodów tętniła życiem najmoż-
niejszych i najbardziej wpływowych ary-
stokratycznych rodów starego kontynen-
tu. Zwiedzanie Parku trwa około godziny. 
Trasa dodatkowo prowadzi przez pracow-
nię, w której pokazywany jest proces po-
wstawania kolejnych miniatur.

Koniecznie weźcie ze sobą do Parku 
aparat fotograficzny. Warto, bo mottem 
tego przedsięwzięcia jest hasło: „Uśmiech-
nij się, bo dla Ciebie zbudowaliśmy Twoją 
krainę fantazji”.

Sztolnie Kowary w Kopalni 
„Liczyrzepa”

Pod Nazwą „Sztolnie Kowary” kryje się 
atrakcyjna podziemna trasa turystyczna, 
licząca około 1200 m chodników, komór 
i grot we wnętrzu góry Sulica wznoszącej 
się nad najwyżej położonym kowarskim 
osiedlem – Podgórzem. Zgromadzono w 
niej eksponaty z podziemnego świata le-
gend, tajemnic i historii prawdziwej, zwią-
zanej przez blisko 700 lat z poszukiwania-
mi kruszców, minerałów oraz wydobywa-
niem rudy żelaza i uranowych rud.

W sztolniach przyjrzeć się można cięż-
kiej doli górników, prześledzić rytm po-
zyskiwania i transportu urobku, a także 
doświadczyć emocji, które nieodłącznie 
towarzyszą pracy w kopalni. 

W “Skarbcu Walonów” na własne oczy 
zobaczymy skarby, które kryje ziemia, w 
“Kapliczce św. Barbary” oddamy się rozmy-
ślaniom nad niesamowitością podziem-
nego świata, a przy odrobinie szczęścia w 
“Komorze Laborantów” spotkamy zielarzy 
przygotowujących uzdrawiające mikstury 
z karkonoskich ziół. W “Przedsionku Tarta-
ru”, znajdziemy drzwi, których – jak głosi 
legenda – lepiej nie otwierać. Panowie 

v přírodním prostředí mezi květinami a 
zelení.

Štoly Kowary v dolu „Krakonoš”
Polsky „Sztolnie Kowary w Kopalni Lic-

zyrzepa” je atraktivní podzemní turistická 
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i Panie mogą spróbować „Potencjałki” – 
wody, którą jako dar natury dla kowarskich 
gwarków pozostawił w sztolniach sam mi-
tyczny Priam.

Dom Kata
W zabytkowym budynku na peryfe-

riach Kowar, zamieszkiwanym przed laty 
przez ostatniego miejskiego kata stworzo-
no przedziwną ekspozycję narzędzi i urzą-
dzeń pokazującą średniowieczny sposób 
egzekwowania przestrzegania prawa.

Machiny śmierci stosowane były od za-
wsze. Za ich pomocą zadawano cierpienie 
i odbierano życie. Kat i urządzenia, który-
mi się posługiwał, budziły strach i obrzy-
dzenie, ale jednocześnie ciekawiły i fascy-
nowały. I tak jest do dziś. Zapraszamy do 
poznania mrocznej strony historii... ludzka 
wyobraźnia nie ma granic. Każda wizyta w 
Domu Kata będzie z pewnością niezapo-
mnianą przygodą.

Dom kata czynny jest od wtorku do 
niedzieli w godzinach 10:00 - 17:00. Zwie-

trasa. Délka trasy je 1200 metrů a jsou zde 
chodníky, komory a jeskyně ukryté v nit-
ru hory Sulica, která se tyčí nad sídlištěm 
s největší nadmořskou výškou ve městě 
s názvem Podgórze. Jsou zde vystaveny 
exponáty z podzemního světa související 
s téměř 700letou historií hledání nerostů, 
minerálů a těžby železné a uranové rudy.

Katův dům
V budově na okraji Kowar, kde kdysi 

žil poslední městský kat, vznikla zvláštní 
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dzanie przeznaczone jest dla młodzieży 
i osób dorosłych. Dzieci poniżej 12 roku 
życia zwiedzają tylko w obecności rodzica 
lub opiekuna.

W Domu Kata dozwolone jest robienie 
zdjęć, filmowanie oraz dotykanie ekspona-
tów!

Park Miejski
Park Miejski rozciąga się pomiędzy ko-

warskimi ulicami Matejki, Kwiatową oraz 

expozice nástrojů a nářadí, která ukazuje 
středověký způsob vymáhání dodržování 
práva.

Smrtící nástroje se používaly odjakži-
va. S jejich pomocí se způsobovalo utrpe-
ní a usmrcovalo se. Kat a přístroje, které 
používal, vzbuzovaly strach a znechucení, 
ale zároveň zvědavost a fascinaci. A tak 
je tomu i dnes. Každá návštěva Katova 
domu bude bezesporu nezapomenutel-
ným zážitkem.

Městský park
Městský park se nachází u ulice Matej-

ki, Kwiatowa a Parkowa. Část parku, která 
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Parkową. Część założenia parkowego z 
cennymi okazami drzewostanu posadzo-
nymi ręką człowieka łagodnie przechodzi 
w naturalny podgórski las. Kompleks ota-
czają łąki i pastwiska, na których w warun-
kach zbliżonych do naturalnych nierzadko 
można podziwiać pasące się stado koni 
szlachetnej półkrwi z kowarskiej stadniny 
„Parkitny”. 

W parku wytyczono spacerowe alejki 
wśród drzew i krzewów, zarówno tych po-
spolitych, jak i tych nieco rzadszych. Rosną 
tam przedstawiciele nierodzimej flory, z 
których należy wymienić choćby introdu-

byla osazená cennými stromy člověkem, 
postupně přechází v  přirozený les. Celek 
je obklopen loukou a pastvinou, kde se 
v  přírodě blízkých podmínkách pasou 
koně poloušlechtilé krve z  kowarského 
chovu koní „Parkitny”. 

V  parku byly vyznačené stezky mezi 
stromy a keři, jak těmi běžnými, tak i 
méně známými. Rostou tam zástupci ne 
tuzemské flory, ze kterých je třeba zmínit 
stromy dovezené do této geografické šíř-
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kowane w tę długość i szerokość geogra-
ficzną drzewa takie jak dąb kaukaski, sosna 
czarna i wejmutka, daglezja, czy topola ka-
nadyjska.

Dzieci w parku mogą przyjemnie spę-
dzić czas na placu zabaw, a dorośli skorzy-
stać z rekreacyjnego grillowiska przygoto-
wanego specjalnie na potrzeby kameral-
nych imprez plenerowych.

Nadleśnictwo Śnieżka
Przy kowarskiej ulicy Leśnej stoi wybu-

dowana zaledwie kilka lat temu siedziba 
Nadleśnictwa „Śnieżka”. Obszar działania 

tej instytucji obejmuje dwa pasma górskie 
Karkonosze i Rudawy Janowickie oraz spo-
rą część Kotliny Jeleniogórskiej. Zajmuje 
się ona przede wszystkim gospodarką le-
śną, ale jej zadaniem jest również ochrona 
lasu oraz jego zasobów.

Budynek Nadleśnictwa położony jest 
na skraju niewielkiego parku z interesują-
cym starodrzewiem.

Krzewy oraz drzewa porastające par-
kowe wzgórze i skarpę tworzą malowni-

ky, jako je dub velkokvětý, borovice čer-
ná, borovice vejmutovka, douglaska či 
topol kanadský 

Děti v parku můžou příjemně trávit čas 
na dětském hřišti a dospělí můžou využít 
rekreační gril, který je připravený speciál-
ně na takové komorní venkovní akce. 

Lesní správa Sněžka 
U ulice Leśna stojí nově postavené síd-

lo Lesní správy „Sněžka“. Oblast působení 
této instituce zahrnuje dvě horská pásma, 
Krkonoše a Rudawy Janowickie, a také 
velkou část Kotliny Jeleniogórskiej. Za-

bývá se hlavně lesním hospodařením, ale 
k jejím úkolům patří také ochrana lesa a 
jeho přírodních zdrojů. 

Stavba Lesní správy stojí na okraji 
nevelkého parku se zajímavými starými 
stromy. 

Keře a stromy, které rostou na svahu 
parku, tvoří malebnou scenérii. Určitě se 
zalíbí všem těm, kteří si budou chtít od-
počinout od hluku starého města. I když 
je to pořád centrum Kowar, můžete se 
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czą scenerię. Z pewnością spodoba się to 
tym wszystkim, którzy chcieliby tu odpo-
cząć od zgiełku Starówki. Mimo, że jest to 
wciąż centrum Kowar można tu poczuć 
się niemalże jak w w środku lasu. Park ten 
stanowi swoistą „zieloną wyspę” w środku 
miasta.

Dom Kultury
Monumentalny budynek Domu Kultu-

ry bez trudu odnaleźć można w samym 

centrum Osiedla Górniczego. Jego wejścia 
strzegą dwa kamienne posągi górnika i 
hutnika. Ten potężny gmach, o gabarytach 
rzadko spotykanych w mieście wielkości 
Kowar, zbudowano na początku lat 50-
tych XX wieku w stylu socrealistycznym. 
Jest pamiątką i pozostałością po latach 
prosperity związanych z wydobywaniem 
w kowarskich kopalniach rud uranowych. 
Dziś stanowi siedzibę Miejskiego Ośrodka 
Kultury oraz miejskiej biblioteki.

tady cítit jako uprostřed lesa. Je to svého 
druhu „zelený ostrov“ uprostřed města. 

Kulturní středisko
Kowarský Kulturní dům je uprostřed 

hornického sídliątě Osiedla Górniczego a 
patří k němu také Městský Kulturní dům a 
Městská knihovna. Tato obrovská budova 
byla postavena začátkem padesátých let 
20. století v socrealistickém stylu. Uvnitř 
je mimo jiné velká koncertní síň s jevią-
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W środku, oprócz czytelni, sal wystawo-
wych i pracowni podziwiać można wido-
wiskową aulę, której ściany ozdabiają pła-
skorzeźby Antoniego Mehla o tematyce 
oczywiście górniczej.

Pałac Miejski „Smyrna”
Pałac Miejski „Smyrna” stoi przy ulicy 

Ogrodowej, gdzie mocno wyróżnia się 
wśród okolicznej zabudowy. Jego wygląd 

těm a hlediątěm pro několik set diváků. 
Před budovou stojí dvě velké sochy hor-
níků.

Městský zámek „Smyrna”
Městský zámek „Smyrna” stojí na ulici 

Ogrodowa, kde se vyjímá mezi okolními 
stavbami. Jeho vzhled navazuje na dolno-
slezské „městské” zámky, které vznikaly v 
tomto regionu začátkem 18. století. V 19. 
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nawiązuje do dolnośląskich „miejskich” pa-
łaców, które tak jak on, powstawały w tym 
regionie na początku XVIII wieku. Pierw-
szym właścicielem obiektu był bogaty pa-
trycjusz, którego monogram „E.M.” wciąż 
widnieje na portalu nad wejściem. W XIX 
wieku wraz z postępującą industrializacją 
miasta, budynek zakupił właściciel nie-
zwykle prężnie rozwijającej się kowarskiej 
Fabryki Dywanów Smyrneńskich. Do dnia 
dzisiejszego dawny teren fabryczny gra-
niczy z przypałacowym niewielkim ogro-
dem w którym odnaleźć można interesu-
jące starodrzewie.

Pałac „Ciszyca”
Pałac i pozostałości folwarku położone 

są na południowy zachód od przedmieść 
Kowar. Są to budynki klasycystyczne, któ-
re wybudowano na początku XIX wieku. 
Ten nieco dziś zapomniany dworek należał 
przed laty do znamienitych rodów: Radzi-
wiłłów oraz Czartoryskich. Był również sce-
ną miłosnej historii, w którą wplątany zo-

století, s pokračující industrializací města, 
budovu koupil majitel továrny na koberce 
(Fabryka Dywanów Smyrneńskich), která 
se velmi rychle rozvíjela. Bývalý tovární 
areál sousedí dodnes s malou zámeckou 
zahradou, kde rostou zajímavé letité stro-
my. Od roku 1998 je v zámku hotel a re-
staurace. 

Zámek „Ciszyca”
Zámek a zbývající části hospodářských 

stavení jsou lokalizovány na jihozápad od 
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stał poza mieszkańcami Ciszycy późniejszy 
Cesarz Niemiec Wilhelm I Hohenzollern.

Kompleks graniczy z małym roman-
tycznym parkiem krajobrazowym z cenny-
mi gatunkami drzew. Nad Pałacem wznosi 
się wzgórze, na szczycie którego w leśnej 
gęstwinie odnaleźć można ruiny zamku 
myśliwskiego z końca XVIII wieku.

Pałac „Nowy Dwór”
Zespół pałacowy „Radociny”, zwany 

„Nowym Dworem” został zbudowany w 
1570 roku przez hrabiego Schaffgotscha. 
W późniejszych latach był kilkakrotnie 
przebudowywany. Do dziś posiada jednak 
niemal wszystkie cechy późnorenesanso-
wego dworu śląskiego. Do pałacu przyle-
ga XIX-wieczny park z ciekawym drzewo-
stanem.

Ostatnim przedwojennym właścicielem 
„Nowego Dworu” była niemiecka rodzina 
Reuss. Dziś zabytek stanowi własność pry-

předměstí Kowarů. Jsou to klasicistické 
stavby stavěné začátkem 19. století. Nad 
zámkem je vidět Kopec Radziwiłłówka a 
na ním zříceniny mysliveckého hradu z 
roku 1790. Ten malebný komplex sousedí 
s malým romantickým parkem s cennými 
druhy dřev a keřů. Park je nyní v soukro-
mém vlastnictví.

Zámek „Nowy dwór”
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watną i udostępniony do zwiedzania jest 
tylko okazjonalnie.

Grobowce Rodziny von Reuss
Tajemnicze, a zarazem niesamowicie 

romantyczne grobowce kryją się wśród 
ogromnych głazów na szczycie niewielkie-
go zalesionego wzgórza. Dwie bezimienne 
kamienne płyty przykrywają szczątki ostat-
nich mieszkańców pobliskiego “Nowego 
Dworu”: Henryka XXX Reuss i jego małżonki 
Feodory. Księżniczka Feo pochodziła z naj-
bardziej wpływowych rodzin ówczesnej Eu-
ropy. Jej przodkami byli m.in. Królowa Wik-
toria - Władczyni Zjednoczonego Królestwa 
oraz kilku kolejnych Cesarzy Niemiec.

W tym samym leśnym kompleksie, w 
odległości kilkudziesięciu metrów, znaleźć 
można miejsce pochówku Marii Klemen-
tyny Reuss, której grobowiec wyróżnia się 
piękną liliową dekoracją ozdabiającą wy-
soki kamienny krzyż.

Zámecký komplex „Radociny”, takzva-
ný Nowy Dwór, byl postaven už v roce 
1570 hrabětem von Schaffgotschem. 
Stavba má typické příznaky pozdně rene-
sančního slezského zámku. Nowy Dwór 
obklopuje anglický park. Aktuálně zámec-
ký komplex patří soukromým majitelům.

Hrobky rodiny von Reuss
Rodinná hrobka von Reussů je u cesty 

z Kowar do Wojkowa, poblíž zámku Nowy 
Dwór. Je v ní pochován Jindřich XXX. 
Reuss a jeho manželka Feodora, princez-
na z saxonského rodu Meiningen, jejíž 
rodiče, prarodiče a praprarodiče patřili k 
nejmocnějąím vládnoucím rodům teh-
dejąí Evropy. 

 Na tom samém kopci, ve vzdálenosti 
několika desítek metrů, se nachází jeątě 
jedna hrobka - Marie Klementiny Reuss, 
která vyniká krásným kamenným křížem 
s vytesanými liliemi.
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Kaplica Świętej Anny
Jest to późnobarokowa kaplica, której 

historii powstania należałoby szukać w 
czasach, gdy w górniczej osadzie, jaką Ko-

wary od zawsze były, rodziło się życie reli-
gijne. W bliżej nieokreślonym czasie uległa 
zawaleniu. Remont tego co przetrwało na-

Kaple svaté Anny
Pozdně barokní kaple Sv. Anny je na 

vrcholu kopce, poblíž Kowalské ulice. 
Stavba kaple je považovaná za začátek 

farnosti v hornické osadě. Kaple se bo-
hužel zavalila v blíže neurčené době. K 
opravě objektu doąlo teprve v roce 1772. 
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stąpił dopiero w 1772 roku. Architektem i 
budowniczym kaplicy był Kaspar Jentsch. 
Została założona na planie elipsy. Wieńczy 
ją ośmioboczna latarnia, przykryta cebula-
stą kopułką.

Kaplica zachowała późnobarokowe wy-
posażenie wnętrza. Ołtarz główny ufundo-
wano ku czci św. Anny. 

Zabytek położony na wzniesieniu przy 
ulicy Kowalskiej góruje nad tą częścią mia-
sta. Koniecznie trzeba wdrapać się na ka-
pliczne wzgórze, by podziwiać panoramę 
Kowar i Rudaw Janowickich.

Szpital „Bukowiec”
Zbudowano go w latach 1916-1920 

jako sanatorium leczące choroby płuc. 
Klimat panujący w tym spokojnym zakąt-
ku Kotliny Jeleniogórskiej nadawał się do 
tego znakomicie. Funkcje lecznicze “Buko-
wiec” pełni zresztą do dnia dzisiejszego. 
Budynek otoczony jest rozległym parkiem 
który zachował resztki swojej świetności 
sprzed prawie wieku.

Magia “Bukowca” wynika jednak nie z 
jego zewnętrznej urody, ale z posiadania 
specyficznego genius loci. Nic dziwne-

Architektem a stavitelem nově postavěné 
kaple byl Kaspar Jentsch. 

„Bukowiec” nemocnice
Budova nemocnice byla postavena v 

letech 1916-1920 jako sanatorium. Ob-
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go, “Bukowiec” szczególnie często gościł 
pacjentów – artystów. Prawie całe swoje 
twórcze życie spędził w tym byłym sana-
torium przeciwgruźliczym Józef Gielniak 
– jeden z najwybitniejszych powojennych 
polskich grafików.

Szpital „Wysoka Łąka”
Budynek szpitala powstał w latach 1900 

- 1902 według projektu wrocławskiego ar-
chitekta Karla Grossera. Tworząc go wzo-

rował się na wysokogórskim sanatorium 
w szwajcarskim Davos. Jest to eklektyczny 
budynek z licznymi werandami i wieżycz-
kami. Elewację oraz wnętrza tej secesyjnej 
perełki ozdobiono motywami roślinnymi i 
zwierzęcymi.

Park w którym stoi budynek szpitala 
zaprojektował architekt ogrodów Mentzel. 
Znakomicie wykorzystał otaczający “Wyso-
ką Łąkę” krajobraz. Z tarasu przed głównym 
wejściem do szpitala roztacza się malowni-
czy widok na wschodnią część Karkonoszy.

Przełęcz Okraj
Okraj to oddalona od Kowar o 12 km 

karkonoska przełęcz położona na wyso-
kości 1046 m n.p.m. Oddziela Kowarski 
Grzbiet od Grzbietu Lasockiego. Dawniej 
przebiegało przez nią najwyżej położone 
w naszym kraju drogowe przejście gra-
niczne. Dziś ograniczenia w międzynaro-

klopená rozlehlým parkem založeným za-
čátkem 20. století.

„Wysoka Łąka” nemocnice
Budova nemocnice byla postavena 

v letech 1900 - 1902 podle projektu vra-
tislavského architekta Karla Grossena, 
který si vzal za vzor podobný objekt ve 
svýcarském Davos. Je to rozlehlá secesní 
stavba s četnými věžemi a stíty. Budova se 
nachází v přírodním parku a níže se táhne 

siroká louka, ze které je vidět krásné pa-
noráma Krkonos.

Horský průsmyk okraj
Sedlo Okraj je sníženinou oddělující 

Kowarský a Lasocký hřeben. Je to kouzel-
ný horský průsmyk, který leží v nadmoř-
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dowym ruchu to przeszłość, a wjazd do 
Republiki Czeskiej przez Przełęcz Okraj, 
dzięki zapierającym dech w piersiach wi-
dokom, wynagradza niedogodności zwią-
zane z jazdą tą krętą górską trasą. Okraj 
to również ważny węzeł szlaków turystyki 
pieszej i rowerowej. Udać się można stąd w 
polskie i czeskie Karkonosze, albo zatrzy-
mać się na dłużej w tutejszym schronisku.

Na Przełęczy Okraj znajdują się wyjąt-
kowe warunki do uprawiania narciarstwa 
biegowego i zjazdowego oraz cyklistyki 
górskiej. Wytyczone trasy spacerowe po-
zwalają nacieszyć oko przepięknymi pa-
noramami polsko-czeskiego pogranicza, a 
wyprawa na najwyższy szczyt całych Sude-
tów – Śnieżkę dostarczy niezapomnianych 
wrażeń. Największą zaletą tej części Karko-
noszy jest jednak spokój i czystość środo-
wiska, które doceni każdy gość.

Tuż za Przełęczą Okraj odnaleźć można 
malowniczo położoną miejscowość Mala 
Upa z typowymi, chałupami karkonoski-
mi, rozrzuconymi po zboczach. Pod koniec 
roku ta spokojna czeska wioska zamienia 
się w popularne wśród turystów centrum 
sportów zimowych.

ské výące 1046 m. Od 17. století se zde 
rozvíjelo pastýřství, stavěly se salaąe a 
pastýřské boudy. V první polovině 19. sto-
letí byly velmi populární sjezdy na rohač-
kách z průsmyku do města Kowary. Před 
několika málo léty byla tato tradice ob-
novena a každý rok je organizován v zimě 
„Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogaty-
mi”(Mezinárodní sjezd na rohačkách). V 
letní době je zase organizována cyklistic-
ká soutěž - Wjazd Kolarski Kowary - Okraj. 
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Skansen górniczy Žacléř
Skansen Górniczy Zaclerz został urzą-

dzony w pomieszczeniach maszynowni i 
budynkach szybowych z wieżami wycią-
gowymi szybów Jan i Julia. W maszynowni 
szybu Jan mieści się ekspozycja dokumen-
tująca historię eksploatacji głębinowej 
kopalni Jan Šverma i wydobycia w wyro-
biskach odkrywkowych Zaclerz. Z wieży 
szybowej o wysokości 52 m rozciąga się 
piękna panorama wschodnich pasm Kar-
konoszy z widokiem na Śnieżkę i masyw 
Gór Kruczych z Kralowieckim Spiczakiem 
oraz widok na najbliższą okolicę skansenu. 
W maszynowniach i budynkach nadszybia 
zachowano kompletne uzbrojenie maszy-
nowe, które pracowało do roku 1992, aż do 
faktycznego zamknięcia kopalni. Osoby 

Hornický skanzen Žacléř
Hornický skanzen Žacléř je umístěn 

ve strojovnách a šachetních budovách 
s těžními věžemi  jam Jan a Julie. Ve strojo-
vně jámy Jan je umístěna expozice doku-
mentující historii těžby na dole Jan Šver-
ma, těžby v lomech Žacléř. Z 52 m vysoké 
těžní věže jámy Jan je možné se rozhléd-
nout do kraje (na východní Krkonoše a 
Sněžku a masiv Vraních hor s Královeckým 
Špičákem vč. nejbližšího okolí skanzenu). 
Ve strojovnách a šachetních budovách je 
zachováno úplné strojní vybavení, které 
sloužilo k těžbě v roce 1992 před ukonče-
ním těžby. Zájemci se mohou podívat i do 
zachovalé části jámy Julie a prolézt větra-
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zainteresowane mogą zwiedzić zachowa-
ną część szybu Julia i przejść przez kanał 
wentylacyjny i główny wentylator górni-
czy do wentylatorowni szybu Julia.

Kopalnia miedzi Bohumír w Jívce
W okolicach wsi Jívka znaleziono w 19 

wieku pokład węgla i trzy żyły miedzi, za-
wierający chalkozyn, bornit, malachit, azu-
ryt, covelline. Dwie z tych żył (szyb Jana i 
Bohumír) wydobywano systematycznie 
od połowy 19 wieku. W roku 1965 zakoń-
czono wydobycie w tej kopalni i kopal-
nia została zamknięta. Wejście do szybu 
Bohumír wraz z obszarem byłej kopalni 
Bohumír wzięła pod opiekę w 2012 roku 
organizacja o.p.s. Důl Jan Šverma Žacléř. 
Od listopada 2013 r. wykonuje   się prace 
w celu otwarcia i udostępnienia trasy tu-
rystycznej na wejściu do szybu Bomumír 
o długości 400 m. Odwiedzający wejdą 
do pod ziemią szybem Bohumír, przejdą 
korytarzem, odwiedzą byłą maszynownię 
dla transportu na dolny chodnik, dobrze 
zachowane wyrobisko ścianowe i wyjdą 
na powierzchnię krótkim korytarzem na-
ukowo – badawczym i pionowym szybem. 
W podziemiu czekają na nich interesujące 
okazy geologiczne, paleontologiczne, re-
konstrukcja pierwotnego wzmocnienia i 
manekiny górników przy pracy.

Otwarcie pierwszej trasy turystycznej 
szerokiej publiczności, odbędzie się w 
maju 2015 r.

cím kanálem a hlavním důlním ventiláto-
rem do ventilátorovny jámy Julie.

Měděný důl Bohumír v Jívce
V okolí obce Jívka byly na výchozech 

permokarbonských sedimentárních vrstev 
odkryty v 19. stol. radvanické černouhelné 
sloje a tři žíly s měděným zrudněním chal-
kozínu, bornitu, malachitu, azuritu, covel-
linu.  Dvě z nich (sloj Jana a sloj Bohumír)  
byly systematicky těženy od poloviny 19. 
stol., ve druhé polovině 20. století to bylo 
na na dole Bohumír. 

Těžba byla na tomto dole ukončena a 
důl byl uzavřen v roce 1965. 

Vstup do dolu – štolu Bohumír včetně 
prostor bývalého dolu Bohumír převzala v 
roce 2012 do své péče o.p.s. Důl Jan Šverma 
Žacléř a od 11/2013 provádí zpřístupnění 
úvodní prohlídkové cca 400 m dlouhé trasy. 

Návštěvníci vstoupí do podzemí štolou 
Bohumír, projdou chodbou ve spodní sloji 
Bohumír, prohlédnou si bývalou strojovnu 
pro dopravu na spodní patro, původní do-
bře zachovalou část stěnové dobývky a vy-
lezou na povrch krátkou bývalou dovrchní 
průzkumnou chodbou a svislou šachticí. V 
podzemí je čeká zajímavá geologie, pale-
ontologický nález, obnovená původní výz-
tuž, figuríny horníků při práci. 

Otevření 1. prohlídkové trasy veřejnosti 
bude v 05/2015.
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MIEJSKI SZLAK TRADYCJI
Ścieżka dydaktyczna „Szlak Tradycji Górniczych”  (fragment)

Ścieżka przyrodnicza  „Zielone Karkonosze” (fragment)

„PARK MINIATUR ZABYTKÓW DOLNEGO ŚLĄSKA” 
powstał na terenie bezpośrednio przylegającym do daw-
nej fabryki dywanów. Prezentuje bogactwo architektury 
Dolnego Śląska, odwzorowane w skali 1:25. Bardzo pre-
cyzyjne odtworzenie szczegółów miniatur, pozostawia 
niezapomniane wrażenie i zachęca do odwiedzenia za-
bytków naszego regionu. 
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Banki:
PKO Bank Polski
Oddział 1 w Kowarach
58-530 Kowary, ul. Jeleniogórska 12
tel. +48 75 611 62 30, | faks +48 75 611 62 59

Bankomaty:
PKO BP
58-530 Kowary, ul. 1 Maja 20 (Sklep 
Obuwniczy)

PKO BP
58-530 Kowary, Jeleniogórska 12 (Bank 
PKO BP)

PLANET CASH
Kowary, ul. Matejki 3 (Supermarket 
„Biedronka”)

Stacje benzynowe i autogaz:
MÜLLER Sp.j. Stacja Paliw
58-530 Kowary, ul. Kamiennogórska 2
tel. +48 75 71 82 422

STATOIL KOWARY
58-530, Kowary, ul. Rejtana 3A
tel. +48 75 71 23 080

AUTOGAZ KOWARY Józef Droszczak
58-530 Kowary, ul. Łomnicka 5
tel. +48 75 71 82 814

Warsztaty samochodowe:
JURO-TRANS Jerzy Gadomski 
58-530 Kowary, ul. Zamkowa 9
tel. +48 75 71 82 528
faks +48 75 71 82 9 13

Bp Auto Centrum
58-530 Kowary, Pocztowa 13
tel. +48 505 594 238

MECHANIKA POJAZDOWA 
58-530 Kowary, ul. Pocztowa 10a
tel. +48 603 249 154

MECHANIKA POJAZDOWA 
58-530 Kowary, ul. Kowalska 16
tel. +48 75 76 13 194

NAPRAWA POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH 
58-530 Kowary, ul. Lipowa 4
tel. +48 75 71 82 819

Mirosław Morawski Serwis Ogumienia
58-530, Kowary, ul. Rejtana 3
tel. +48 75 76 14 201
tel. +48  603 622 899

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
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URZĄD MIEJSKI W KOWARACH
ul. 1 Maja 1a

58-530 Kowary
tel.: 75 64 39 222
fax: 75 76 13 173

e-mail: bok@kowary.pl
Informacja Turystyczna

 
Centrum Informacji Turystycznej jest czynne w miesiącach:

* styczeń - czerwiec
od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00

* lipiec - sierpień
od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00

sobota w godz. od 9.00 do 13.00
* wrzesień - grudzień

od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00 

Kontakt:
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

ul. 1 Maja 1a,
58-530 Kowary

tel. 75 718 24 89,
e-mail: turystyka@kowary.pl

Skansen Górnictwa w Kowarach
Kowary, ul. Wł. Jagiellończyka

Kontakt
IT w Kowarach

ul.1 Maja 1a

Skansen górniczy Žacléř

Teren Kopalni Dul Jan Šverma - Žacléř, PSČ 542 01, I Č:260 01 802
Kopalnia miedzi Bohumír Jívka

Teren Zakładu Gemec Union – Jivka  
Operator i administrator - Důl Jan Šverma, o.p.s.

Kontakt
Tel.: +42 499 409 102, fax +42 499 786 123, 

GSM: +42 724 633 265, e-mail: novotny@gemec.cz, 
www.hornickyskanzenzacler.cz



Projekt i opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk i oprawa:
Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska
ul. Czarnieckiego1
53-650 Wrocław
tel. 507 096 545
fax 71 797 88 80

Niniejsza publikacja jest realizowana w ramach projektu „Promocja szlaków turystycznych  
na polsko-czeskim pograniczu“ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Wydano na zlecenie Gminy Miejskiej Kowary 

Autorami zdjęć są: Mirosław Górecki, Andrzej Weinke, Krzysztof Sawicki, Interior Multimedia i Wy-
dawnictwa, Archiwum UM w Kowarach, archiwum Sztolni Kowary i Parku Miniatur w Kowarach

sztych ratusz

Aplikacja mobilna „Kowary mobilny przewodnik” jest do pobrania  
w  sklepie google  play https://play.google.com/store/apps


