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Wysoka Łąka- Bukowiec 

 

3 maja 2018 roku, z po-
wodu niepewnej pogody 
wybraliśmy się na lekką, 
prawie spacerową wycie-
czkę w miejsce dość zna-
ne i zamieszkane – nie 
tak jak zazwyczaj, gdy 
wędrując po górach rzad-
ko zdarza się nam spot-
kać jakiegoś człowieka. 
Miejscem zbiórki był 
parking przed szpitalem 
Wysoka Łąka w Kowa-
rach, a właściwie w 
Wojkowie - dzielnicy 
Kowar. Dojeżdżamy tam 
skręcając w Kowarach z 
drogi Kamienna Góra – 

Jelenia Góra w prawo. W szpitalu leczy się choroby płuc i gruźlicę. Jego lokalizację pokazano 
w prawym, dolnym narożniku mapki.   
Szpital jest przepięknie położony u stóp Bukowej (555m npm).  Krótki opis tej wspaniałej 
budowli zamieszczono na tablicy ustawionej przy parkingu.     
    



Podobieństwo do szwajcarskich budowli wy-
korzystano kręcąc tu filmy, których akcja mia-
ła toczyć się w podalpejskich miejscowoś-
ciach. Panoramy Karkonoszy w tym dniu nie 
mogliśmy podziwiać – niebo było zamglone i 
widoczność mocno ograniczona. Park, w któ-
rym stoi budynek szpitala zaprojektował archi-
tekt ogrodów Mentzel. Znakomicie wykorzy-
stał otaczający “Wysoką Łąkę” krajobraz.  

Z tarasu przed głównym wejściem do 
szpitala roztacza się malowniczy widok 
na wschodnią część Karkonoszy. Zanim 
dojedzie się na parking przed Wysoką 
Łąką, nieco wcześniej trzeba minąć inną, 
równie wspaniałą, monumentalną budo-
wlę - szpital Bukowiec. 
Zbudowano go później niż Wysoką Łąkę 
- w latach 1916-1920 jako sanatorium 
chorób płuc. Obecnie działa jako Powia-
towe Centrum Zdrowia w Kowarach.  
W obu szpitalach leczył się a potem pra-
cował znany polski grafik Józef Gielniak 
(1932-1972). 
Ścieżką biegnącą z tyłu budynku, ozna-
czoną żółtym szlakiem turystycznym, 
wyruszamy na naszą pieszą wędrówkę. 
Ścieżką tą maszerujemy do połączenia z 
czerwonym szlakiem turystycznym, a na-
stępnie, około pół godzinki, idziemy as-
faltową drogą prowadzącą do niewielkiej 
miejscowości Bukowiec.   
Ta mała miejscowość ma wspaniałą hi-
storię, wzmiankowana była już w 1305 
roku. Przez lata należała do znanego ślą-
skiego rodu von Seidlitzów. Już na po-
czątku XV wieku założono przy wsi sta-
wy rybne a w drugiej połowie XVI wieku 
powstał dwór obronny otoczony fosą. W 
czasie kolejnych wieków przechodził z 
rąk do rąk aż w 1785 roku posiadłość ku-
pił hrabia Fryderyk von Reden (1752-
1815), sprawujący w Prusach poważny 
urząd ministra górnictwa na Śląsku (nad-
górmistrza Śląska). Hrabia von Reden 
przeprowadził gruntowną przebudowę 
dworu zmieniając go w klasycystyczną 
rezydencję. Założył też rozległy park 
krajobrazowy z szeregiem ciekawych bu-
dowli ogrodowych.  
Po śmierci hrabiego prace kontynuowała 



jego żona, Fryderyka Karolina von Reden. Ale powoli i po kolei.  
Po minięciu szeregu zabudowań zagrodowych i gospodarczych dochodzimy do skrzyżowania 
przy którym stoją bardzo ciekawe, zabytkowe budynki. Pierwszym z nich jest kościół para-

fialny świętego Jana Chrzciciela z 
dobudowaną plebanią, wzniesiony 
przez ewangelików w 1782 roku. 
Katolicy przejęli kościół dopiero po 
wojnie a w 1973 roku przeprowa-
dzono w nim remont. Jest to budo-
wla salowa z ciekawym wolutowym 
szczytem i dwuspadowym łamanym 
dachem, którego górna część pokry-
ta jest łupkiem. Dzisiejsza plebania 
dawniej była pastorówką.  
Za kościołem parafialnym i za nie-
wielkim stawem dochodzimy do 
właściwego skrzyżowania dróg z 
przystankiem autobusowym.  

Po prawej stronie zobaczymy tam dawną karczmę sądową z XVIII wieku, z charakterystycz-
nym szachulcowym piętrem i wysokim dwuspadowym  dachem. Tuż za karczmą wznosi się 
inna bardzo ciekawa budowla. To kościół filialny świętego Marcina wzmiankowany już w 
1399 roku (oczywiście później wielokrotnie przebudowywany i remontowany).  
Jest to kościół orientowany, jednonawowy, do którego od strony północy dostawiona jest póź-
nogotycka kaplica z XVI wieku a od południa wieża z ostrołukowym gotyckim portalem. 



Górą wieża zwęża się do kwadratowej podstawy z hełmem z prześwitem, którą wieńczy igli-
ca. Kościół otacza kamienny mur cmentarny z bramą wejściową. 
Przechodzimy na drugą stronę ulicy, gdzie w dawnych zabudowaniach gospodarczych u-
rządzono niewielką herbaciarnię z doskonałymi ciastkami. Trzeba się tam zatrzymać choćby 
na chwilę. Po koniecznej przerwie ruszyliśmy w głąb parku, będącego niegdyś dumą hrabiny 
von Reden. Do renomy pałacu i parku w Bukowcu przyczyniły się kontakty towarzyskie wła-
ścicieli z członkami pruskiego domu królewskiego, przebywającymi w sezonie letnim w są-
siednich Mysłakowicach i Karpnikach.   

  W Bukowcu bywali znakomici goście: Johan Wolgang Goethe, feldmarszałek von Gneise-
nau, minister Von Stein oraz król Fryderyk Wilhelm III i jego rodzina. Sławą cieszyły się nie 
tylko pałacowe wnętrza ale także park, stawy i pawilony ogrodowe. Od połowy XIX wieku 
wieś uchodziła za letnisko. Polecano miejscowe gospody, browar i karczmę sądową.  
W okresie międzywojennym w Bukowcu były 
trzy gospody i 4 pensjonaty. Staw Kąpielnik, do 
którego za chwilę dojdziemy, służył jako kąpie-
lisko.  
Po wojnie pałac i zabudowania dworskie zostały 
rozszabrowane, zostały gołe budynki. Sam pałac 
przetrwał dzięki temu, że lokowano w nim różne 
instytucje. Był wielokrotnie przebudowywany, 
zatarciu uległo wiele jego stylowych cech, zmie-
niono nawet pokrycie. Znacznie bardziej ucier-
piały zabudowania parkowe. Ostatnimi laty wy-
remontowano (a właściwie prawie podniesiono  



z ruiny) letni pawilon hrabiny von Reden, zbudowany w 1804 roku.   W 1815 roku hrabina 
von Reden sfinansowała też budowę tzw. Opactwa a właściwie mauzoleum jej męża. 
Fryderyka Karolina von Reden to osoba niezwykła i bardzo zasłużona dla tego regionu. Wraz 
z mężem założyła Towarzystwo Biblijne, Związek Młodzieńców i Panien, założyła szkółkę 
niedzielną dla dorosłych i przytułek. To ona sprowadziła do sąsiednich Mysłakowic wygnań-
ców religijnych z Tyrolu, którzy założyli tam swoją osadę, a także była inicjatorką sprowa-
dzenia do Karpacza kościółka Wang. Letni pawilon hrabiny zwany był Świątynią Ateny; w 
pawilonie mieściła się biblioteka. Spod czterokolumnowego, doryckiego portyku roztaczał się 
piękny widok na góry. Portyk zwieńczony jest tympanonem z rzeźbionym fryzem, z którego 
zachował się niewielki fragment. Tam przystanęliśmy na chwilę, po czym ruszyliśmy w głąb 
parku, trochę się już spiesząc, bo pogoda zaczynała się psuć, niebo się zachmurzyło i zaczy-
nało kropić.     

Doszliśmy do stawu i nawet udało się nam rozpalić 
na brzegu tradycyjne ognisko, ale wkrótce rozpada-
ło się na dobre i szybko ruszyliśmy w stronę pała-
cu, gdzie poprosiliśmy o chwilowe schronienie. 
W pałacu mieści się obecnie Związek Gmin Karko-
noskich. Bardzo miły i uczynny dyrektor biura tego 

związku pozwolił nam nie 
tylko przeczekać najwięk-
szą ulewę ale także zwie-
dzić pałac, w którym aku-
rat miała miejsce ciekawa 
wystawa, dotycząca histo-
rii regionu. Sam pałac po-
wstał w latach 1790-1800 
na miejscu znacznie star-
szego dworu.  
Droga powrotna nie pro-
wadziła tą sama trasą, któ-
rą dotarliśmy do Bukow-
ca. W rejonie skrzyżowa-
nia dróg odnaleźliśmy nie-
bieski szlak turystyczny, 
którym ruszyliśmy w 
kierunku Wysokiej Łąki.  



Droga prowadziła przez „Bramkę”. Bramka to wzniesienie na zachodnim skraju Rudaw Jano-
wickich. Na południowo-zachodnim zboczu tego wzniesienia, przez które akurat przechodzi-
liśmy występują ciekawe rumowiska skalne.  

Na wysokości około 460m npm skupisko skałek 
tworzy naturalną skalną bramę. Bramka wchodzi-
ła dawniej w skład parku krajobrazowego rezy-
dencji w Bukowcu i był tam cały system leśnych 
ścieżek, z których dziś niewiele zostało. Na jednej 
ze skałek w sąsiedztwie bramki umieszczono  



tajemniczy napis: „Kloeber’s Dwelling” . 
Wyrażny, czytelny napis wykuty na powierzchni 
skały a także data 1795 wykuta na innej skałce, 
położonej nieco niżej, upamiętnia pobyt w Bu-
kowcu znanego wówczas szwajcarskiego uczo-
nego Karla Ludwiga von Klöbera, autora historii 
Śląska „Von Schlesien vor und seit dem Jahre 
1740”.  
Mimo siąpiącego deszczu dotarliśmy do Przełę-
czy pod Brzeźnikiem (492m npm) a potem  
podnóżem Parkowej wróciliśmy do punktu 
wyjścia – na parking szpitala Wysoka Łąka. 
Deszcz popsuł trochę tę naszą świąteczną 
wycieczkę, ale przecież zawsze można tam 
zajrzeć ponownie.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


