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Zarys treści: W artykule omówiono problematykę współczesnych uwarunkowań wykorzystania
dóbr kultury na cele turystyczne na przykładzie zespołów pałacowo-parkowych położonych
w Kotlinie Jeleniogórskiej i Kotlinie Kłodzkiej. Do głównych czynników decydujących o turystycznym wykorzystaniu tych obiektów należą: mechanizmy wolnorynkowe i zaintersowanie
potencjalnych inwestorów branży hotelarskiej, działalność stowarzyszeń i fundacji, wsparcie ze
strony krajowych ośrodków promocji, fundusze Unii Europejskiej, a także lokalizacja zespołów,
ich stan zachowania oraz wartość artystyczna i historyczna.
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Key words: residential complexes, historic hotels, intramontane basins, tourism

Wprowadzenie
Zespoły pałacowo-parkowe dysponują dużym potencjałem dla rozwoju turystyki
ze względu na wartości architektoniczne i historyczne budowli o charakterze rezydencji, walory krajobrazowe otoczenia oraz możliwości zagospodarowania występujących
zazwyczaj obiektów gospodarczych. W Polsce zespoły takie były fundowane jako
siedziby rodowe stanowiące centra rozległych dóbr ziemskich, początkowo przez rody
rycerskie w okresie średniowiecza, a później szlachtę, magnaterię i fabrykantów aż
do 1945 r., kiedy zmiana ustroju spowodowała nacjonalizację tych majątków. Przy ich
lokalizacji uwzględniano pierwotnie „obronność” położenia, a w późniejszym okresie
także walory widokowe. Szczególnie malowniczo prezentowały się rezydencje na
obszarach górskich, których duża liczba powstawała na obszarach o łagodnej rzeźbie
i na glebach dogodnych dla prowadzenia gospodarki rolnej. Na obszarze Sudetów
należały do nich kotliny śródgórskie. W obliczu zmian, które nastąpiły po 1989 r.,
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szczególnie prywatyzacji majątku należącego do agencji państwowych i samorządów,
a także rozwoju w Polsce turystyki o charakterze komercyjnym można postawić pytanie o warunki i możliwości wykorzystania na potrzeby turystyki dóbr kultury, jakimi
są zespoły pałacowo-parkowe położone na obszarze Kotlin Jeleniogórskiej i Kłodzkiej.
Podstawą weryfikacji zbioru obiektów do analizy były dane uzyskane z dwóch źródeł, a mianowicie Rejestru Zabytków Nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków we Wrocławiu (Rejestr… 2010) oraz Wykazu Zabytków publikowanego na
stronie internetowej Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (Wykaz…
2010). Informacje te uzupełniono wykorzystując pozycje z historii architektury (Pilch
2005, Zabytki… 2006) oraz geografii regionalnej i krajoznawstwa (Słownik geografii
turystycznej…1994, 1999). Przeprowadzono analizę materiałów historycznych oraz
badania terenowe. Na tej podstawie ustalono grupę zespołów pałacowo-parkowych,
które poddano analizie porównawczej w celu potwierdzenia przyjętej hipotezy co do
istotnych uwarunkowań wykorzystania dóbr kultury przez turystykę (ryc. 1).

Ryc. 1. Lokalizacja badanych zespołów pałacowo-parkowych na obszarze Kotliny Kłodzkiej
i Kotliny Jeleniogórskiej
Figure. 1. The analysed residential complexes and their location in the Kłodzka (on the right)
and Jeleniogórska (on the left) Basins
Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own study.
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Na obszarze górskim Sudetów wyróżniają się dwie duże kotliny (Kłodzka
i Jeleniogórska) wydzielone przez J. Kondrackiego jako mezoregiony (2000). Obie
mają charakter rozległych obniżeń śródgórskich o genezie tektonicznej, wyrównanych denudacyjnie w trzeciorzędzie, dlatego ich powierzchnie tworzą lekko faliste
równiny o podobnej wysokości około 350–430 m n.p.m., ponad które wznoszą się
izolowane, twardzielowe garby i wzniesienia. W Kotlinie Kłodzkiej należą do nich
między innymi Wzgórza Ścinawskie i Wzgórza Rogówki o wysokościach sięgających
odpowiednio 556 i 551 m n.p.m. W południowej części kotliny wyraźne wyniosłości
tworzą rozległe stożki napływowe potoków spływających z okalających Rów Górnej
Nysy masywów górskich (Wysoczyzny: Idzikowska i Międzyleska na wschodzie
i Łomnicka na zachodzie). W centralnej i południowej części Kotliny Jeleniogórskiej
wznoszą się Wzgórza Łomnickie z kulminacją 506 m n.p.m., podczas gdy na północy
występują Wzniesienia Dziwiszowskie o wysokościach sięgających 462 m n.p.m.
W jej zachodniej części rozciąga się także falista Wysoczyzna Rybnicy o średnich wysokościach 450–480 m z nielicznymi kulminacjami przekraczającymi 500 m. Kotlina
Jeleniogórska leży w Sudetach Zachodnich i ma powierzchnię około 270 km². Ograniczona jest od południa masywem Karkonoszy, od północy Górami Kaczawskimi, od
zachodu Górami Izerskimi i Pogórzem Izerskim, a od wschodu Rudawami Janowickimi. Kotlina Kłodzka należąca do Sudetów Środkowych tworzy największą śródgórską
kotlinę w Sudetach o powierzchni przekraczającej 500 km². Od północy i północnego
wschodu graniczy z Górami Bardzkimi, od północnego zachodu z Górami Stołowymi
i Obniżeniem Broumovskim, od zachodu z masywem Gór Bystrzyckich, a od wschodu
z Górami Złotymi i Masywem Śnieżnika. Granice jednostek fizyczno-geograficznych
przyjęto według Słownika geografii turystycznej Sudetów (1994, 1999).

Uwarunkowania wykorzystania dóbr kultury przez turystykę
– zarys problemu
Określenie „kultura” jest pojęciem wieloznacznym i trudnym do zdefiniowania. Niezależnie jednak od ujęcia, obejmuje elementy o charakterze niematerialnym
(tradycje, obyczaje, język, muzyka) i elementy materialne (dzieła sztuki, budowle,
wytwory rzemiosła). Drugą z wymienionych grup określa się mianem dóbr kultury,
które są definiowane jako przedmioty mające znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju
kulturalnego ze względu na ich wartość historyczną, naukową lub artystyczną (Ustawa z 15 lutego 1962 r.). Stanowią one bogactwo narodowe i powinny być chronione.
Dzieli się je na obiekty ruchome (obrazy, rzeźby, rękopisy, broń, wytwory rzemiosła
ludowego) oraz nieruchome (zabytki architektury, cmentarze, obiekty etnograficzne,
pola bitewne, obiekty techniki).
W świetle nowej Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r.
zabytek nieruchomy stanowi nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości,
będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo
minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym
ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Zespoły
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pałacowo-parkowe należą do kategorii historycznych układów ruralistycznych, definiowanych przez ustawę jako przestrzenne założenia wiejskie, zawierające zespoły
budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone
w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic
lub sieci dróg. Pałac zaś według Słownika terminologicznego sztuk pięknych (2007) jest
to reprezentacyjna budowla mieszkalna pozbawiona cech obronnych. W Europie do
średniowiecza funkcje budowli rezydencjonalnych pełniły zamki, w okresie renesansu
pojawiły się w krajobrazie wiejskim rezydencjonalne założenia dworskie, a największy
rozwój architektury pałacowej powiązanej z otoczeniem w formie założeń parkowych
nastąpił w okresie baroku, tj. w wiekach XVII–XVIII. W XIX w. i w pierwszej połowie XX w. rozpowszechnił się w architekturze rezydencjonalnej eklektyzm związany
z przetwarzaniem stylów historycznych.
O objęciu ochroną zespołu pałacowo-parkowego decyduje wpis do Rejestru
Zabytków. Ochrona ta polega na zapewnieniu warunków prawnych, organizacyjnych
i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie
i utrzymanie, a także na zapobieganiu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek
dla wartości zabytków oraz na kontroli stanu zachowania i przeznaczenia zabytków,
a także uwzględnianiu zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.
Dobra kultury stanowią ważną grupę walorów krajoznawczych, a ich znaczenie wzrosło w ostatnich latach, co było związane z rozwojem turystyki kulturowej,
rozumianej jako wyjazdy turystyczne nastawione na spotkanie z walorami kultury
i powiększenie wiedzy uczestników (von Rohrscheidt 2008). Zainteresowanie turystów
sprzyja ochronie dóbr kultury i może stanowić źródło pozyskania dodatkowych środków
na utrzymanie i konserwację zabytku. Wykorzystanie dóbr kultury przez turystykę
jest jednak nierównomierne. Na przykładzie wybranej grupy zabytków nieruchomych,
a ściślej zespołów pałacowo-parkowych, autorka przyjęła, że do uwarunkowań ich
wykorzystania przez turystykę na danym obszarze można zaliczyć (ryc. 2):
1) potencjał zasobów:
a) wielkość zasobów, czyli liczba obiektów na danym terytorium; czynnik ten jest
pochodną dziejów regionu;
b) jakość zasobów (ranga walorów), na którą składają się w przypadku analizowanych
zespołów pałacowo-parkowych:
– cechy architektoniczne pałacu (wiek i styl budowli, czyli dawność i czystość stylowa
budowli świadczące o jej randze); cechy parku (powierzchnia, zespół roślinności,
wyjątkowość układu, zachowane drzewa pomnikowe); cechy zabudowań folwarcznych (wielkość i zróżnicowanie zespołu, wartość artystyczna budynków);
– stan zachowania zespołu (im lepszy, tym wymagający mniejszych nakładów finansowych na restaurację i adaptację dla potrzeb turystyki);
c) cechy położenia w krajobrazie – czynnik krajobrazowy:
– walory widokowe (wyraźna ekspozycja w krajobrazie, położenie na skarpie);
– walory otoczenia (stawy w parku, rzeka).
2) uwarunkowania polityczne i społeczno-gospodarcze po stronie podaży – zaistnienie
możliwości zakupu dóbr kultury przez inwestorów, którzy poniosą koszty remontu
oraz utrzymania, a także będą zarządzać obiektem o funkcjach turystycznych;

UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA DÓBR KULTURY PRZEZ TURYSTYKĘ PO ROKU 1989 ...

23

3) uwarunkowania popytu – zaistnienie ruchu turystycznego, a więc pojawienie się potencjalnych nabywców usług oferowanych przez zarządcę obiektu zabytkowego:
a) polityczne i gospodarczo-społeczne;
b) geograficzne:
– dostępność komunikacyjna (położenie w stosunku do głównych ciągów drogowych);
– położenie w regionie turystycznym.

Uwarunkowania zmian wykorzystania dóbr kultury przez
turystykę w Kotlinie Jeleniogórskiej i Kłodzkiej po 1989 r.
Według stanu z 31 grudnia 2007 r. w województwie dolnośląskim w Rejestrze Zabytków Nieruchomych były wpisane 7844 obiekty, co stanowi największą liczbę spośród
wszystkich województw Polski i odpowiada 12% zasobów krajowych. Z tej grupy 485
obiektów stanowiły pałace (wiejskie i miejskie) i była to również największa liczba tego
typu obiektów wśród wszystkich regionów, 830 parków (w tym pałacowych, ale też ogrodów, parków miejskich i alei), co sytuowało Dolny Śląsk na trzecim miejscu po województwach mazowieckim i wielkopolskim pod względem wielkości tego typu zasobów (Bőhm
i in. 2009). Wśród jedenastu powiatów o największej liczbie zespołów rezydencjonal-

Ryc. 2. Uwarunkowania wykorzystania dóbr kultury przez turystykę
Figure 2. Conditions for using cultural monuments for tourism purposes
Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own study.
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no-parkowych w regionie wyróżniają się jeleniogórski i kłodzki, obejmujące znaczną
część Sudetów Zachodnich i Środkowych (Duda-Seifert 2008). W centralnej części
obu powiatów leżą największe śródgórskie kotliny sudeckie, na terenie których z powodu korzystnego położenia oraz łagodnego ukształtowania powierzchni i stosunkowo
dobrych gleb od wczesnego średniowiecza rozwijało się osadnictwo. Korzystniejsze
warunki występowały w Kotlinie Kłodzkiej tworzącej naturalną bramę dla szlaków
komunikacyjnych biegnących z południa na północ, jak i równoleżnikowo wzdłuż dolin
Ścinawki i Białej Lądeckiej, stąd też wiele wsi na tym obszarze należy do najstarszych
w Sudetach. Także gleby zaliczane do klas bonitacyjnych III i IV sprzyjały gospodarce rolnej bardziej niż w Kotlinie Jeleniogórskiej, w której dodatkowo ograniczeniem
było położenie na przedpolu ogromnej bariery górskiej, jaką stanowiły Karkonosze,
aczkolwiek dla obrony prowadzącego wzdłuż doliny Bobru szlaku ze Śląska do Czech
przez przełęcze sudeckie wznoszono grody, a jako ich zaplecze tworzono osady.
W późnym średniowieczu na terenie obu kotlin wiele rodów rycerskich założyło
swoje siedziby. Po okresie wojen husyckich i przejęciu tych ziem w 1526 r. przez austriackich Habsburgów, właściciele ziemscy podjęli budowę renesansowych założeń
dworskich, a po wojnie trzydziestoletniej w XVII w. przeznaczali znaczne środki na
okazałe barokowe założenia pałacowo-parkowe. Rozbudowa infrastruktury przez Prusy
po przejęciu Śląska w 1763 r. oraz ożywienie gospodarcze w drugiej połowie XIX w.
spowodowały ponowny rozkwit architektury. Stare pałace „otrzymywały” nową,
eklektyczną szatę, a pod koniec stulecia także formy neogotyckie i neoromańskie.
W Kotlinie Jeleniogórskiej leżącej u podnóża najwyższego pasma górskiego na terenie
państwa pruskiego pojawili się turyści, a w ślad za romantycznymi wyobrażeniami Gór
Olbrzymich (niem. Riesengebirge) obszar u ich podnóża przyciągnął także uwagę członków dworu pruskiego. Szczególnie modny stał się rejon Kotliny Jeleniogórskiej, gdzie
własne rezydencje zakładały najświetniejsze rody europejskie. Ich specyfikę podkreślały rozległe kompleksy parkowe oraz obszary sztucznie kształtowanego krajobrazu.
Druga wojna światowa nie przyniosła zniszczeń na obszarze Sudetów, jednak zmiana
granic i przesiedlenia ludności, a także nacjonalizacja majątków ziemskich w Polsce
Ludowej spowodowały ogromne straty w substancji zabytkowej na tym terenie. Część
założeń pałacowo-parkowych była przejmowana przez państwo, inne „padły łupem”
Armii Czerwonej i szabrowników. Degradacji, a nawet dewastacji uległy zwłaszcza
założenia parkowe. W efekcie zasoby dóbr kultury na Dolnym Śląsku są niestety złej
jakości, gdyż według danych Generalnego Konserwatora Zabytków mniej niż połowa
(46%) zabytków w województwie nie wymaga napraw lub wymaga napraw drobnych,
podczas gdy 34% wymaga kapitalnego remontu, a 20% remontu zabezpieczającego
(Bőhm i in. 2009). Dopiero zmiany polityczno-gospodarcze, które nastąpiły po 1989 r.,
umożliwiły prywatyzację tego mienia oraz przyniosły przykłady odbudowy i restauracji
zabytkowych zespołów, a najczęściej przyjmowaną przez nie funkcją stała się obsługa
ruchu turystycznego.
Na podstawie przyjętej procedury wydzielono na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej
15, a Kłodzkiej 13 zespołów pałacowo-parkowych, które następnie poddano analizie
porównawczej (tab. 1 i tab. 2).
Z grupy 15 rezydencji poddanych analizie w Kotlinie Jeleniogórskiej obecnie
funkcje turystyczne pełni 7, spośród których 5 mieści hotele o wysokim standardzie.
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Kolejny luksusowy hotel z basenem ma być otwarty w pałacu w Piechowicach-Pakoszowie w kwietniu 2011 r. (tab. 1). Spośród 13 kompleksów pałacowo-parkowych
w Kotlinie Kłodzkiej tylko 3 pełnią funkcje turystyczne, przy czym są to obiekty
noclegowe o niskim standardzie (tab. 2). W trakcie adaptacji na hotel z basenem jest
obiekt w Międzylesiu. Uzasadnione wydaje się wyjaśnienie tak dużej różnicy w wykorzystaniu na cele turystyczne obiektów zabytkowych tego samego typu położonych
w krajobrazie kotlin śródgórskich.
Analiza potencjału wskazuje na podobną liczbę zespołów w obu kotlinach,
przy czym wartość artystyczna wynikająca z wieku i stylu budowli wskazywałaby na
większą potencjalną wartość obiektów położonych w Kotlinie Kłodzkiej, większość
bowiem zespołów pałacowo-parkowych Kotliny Jeleniogórskiej w obecnym kształcie
architektonicznym pochodzi z XIX w., to znaczy reprezentuje style: eklektyczny (Wojanów-Bobrów), klasycystyczny (Dziwiszów, Komarno, Kowary-Ciszyca, Wojanów),
neogotycki (Dąbrowica, Mysłakowice), neorenesansowy (Barcinek) lub neobarokowy.
Jedynie 7 rezydencji reprezentuje starsze i cenniejsze formy barokowe (tab. 1). W Kotlinie Kłodzkiej przeważają natomiast rezydencje o formach barokowych, podczas gdy
tylko 3 reprezentują style dziewiętnastowieczne, takie jak: klasycyzm (Ołdrzychowice),
neogotyk (Szalejów Dolny) i neorenesans (Żelazno II) (tab. 2). Do najwybitniejszych
pod względem walorów architektury rezydencji Kotliny Jeleniogórskiej należy zaliczyć:
pałac Schaffgotschów w Jeleniej Górze-Cieplicach, pałac von Zedlitzów w Łomnicy
oraz dwa zespoły pałacowo-parkowe w Staniszowie. W Kotlinie Kłodzkiej najwybitniejszymi zespołami pałacowo-parkowymi są obiekty w Gorzanowie, Międzylesiu,
Wilkanowie i Korytowie.
Porównywanie cech parków pod względem rangi ich walorów przyrodniczych
czy krajobrazowych jest rzeczą trudną, ponieważ właściwie z wyjątkiem jednego,
położonego w Jeleniej Górze-Cieplicach, a połączonego z Parkiem Zdrojowym,
wszystkie uległy degradacji i zniszczeniu. Do największych powierzchniowo parków
przypałacowych należą: w Mysłakowicach, Piechowicach-Pakoszowie, Staniszowie
Górnym (I) oraz Wojanowie, a więc założenia tworzące tak zwane Śląskie Elizjum na
obszarze Kotliny Jeleniogórskiej (Program… 2006).
Zabudowania folwarczne, dawne oficyny czy choćby budowle ogrodowe mogą
stanowić dodatkowy walor rezydencji ze względu na możliwości zagospodarowania
na potrzeby usług rekreacyjnych czy rozrywkowych. Wszystkie analizowane zespoły
pałacowo-parkowe posiadają folwarki, z wyjątkiem obiektu w Międzylesiu, który miał
charakter rezydencji miejskiej. Tylko część z nich jest wpisana do rejestru zabytków
(9 w Kotlinie Jeleniogórskiej, 5 w Kotlinie Kłodzkiej), a podziały własnościowe i brak
troski zarządców spowodowały tak znaczną ich degradację, że obecnie nie są postrzegane jako wartościowa część zespołów rezydencjonalnych.
Nie potwierdzono związku między stanem zachowania a atrakcyjnością zespołu
dla potencjalnych inwestorów. Nieliczne tylko pałace zostały po 1945 r. zagospodarowane na cele edukacyjne lub turystyczne. W Kotlinie Jeleniogórskiej w 6, a w Kłodzkiej
w 3 ulokowano PGR-y, które spowodowały bardzo szybką dewastację obiektów. Nawet w obiektach użytkowanych po wojnie przez gminy, jak pałac w Łomnicy, brak
środków na remonty powodował stałą degradację budynków. Z wyjątkiem zespołu

Table 1. Residential complexes of palaces and parks in Jeleniogórska Basin

Tab. 1. Zespoły pałacowo-parkowe Kotliny Jeleniogórskiej
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Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own study.

objaśnienia: b.d – brak danych, ob. – obecnie
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Table 2. Residential complexes of palaces and parks in Kłodzka Basin

Tab. 2. Zespoły pałacowo-parkowe Kotliny Kłodzkiej
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Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own study.

objaśnienia: b.d – brak danych, kon. – koniec, ob. – obecnie
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w Jeleniej Górze-Cieplicach, zniszczeniu uległy parki, a z nielicznymi wyjątkami także
zabudowania gospodarcze. O nabyciu zespołu przez prywatnych właścicieli decydowały
więc najczęściej względy sentymentalne (potomkowie dawnych właścicieli w Łomnicy,
miłośnik architektury w Staniszowie).
Występowanie dodatkowych walorów widokowych bezpośredniego otoczenia zespołów pałacowo-parkowych stwierdzono w 13 kompleksach w Kotlinie Jeleniogórskiej
i 4 w Kotlinie Kłodzkiej, przy czym uwzględniano położenie na wyniosłości terenu lub
skarpie oraz występowanie takich elementów hydrograficznych, jak stawy czy rzeka
w założeniu parkowym lub na jego skraju. Położenie w stosunku do głównych ciągów
komunikacyjnych obu kotlin jest podobne, a mianowicie przez obie przebiegają drogi
tranzytowe zgodnie z osią dolin: w Kotlinie Jeleniogórskiej – z Warszawy do Pragi
oraz z Jeleniej Góry do Berlina, a w Kotlinie Kłodzkiej – z Warszawy do Pragi oraz
z Wrocławia do Brna. Niemniej jednak w przypadku pierwszej z wymienionych kotlin
tylko Barcinek jest przecinany przez drogę główną, podczas gdy aż 9 pozostałych zespołów pałacowo-parkowych leży przy drogach o znaczeniu lokalnym. Trochę lepiej
kształtuje się sytuacja w przypadku Kotliny Kłodzkiej, gdzie Międzylesie, Szalejów
Dolny i Żelazno przecinają drogi krajowe, a 7 z pozostałych 13 kompleksów leży przy
drogach lokalnych.
W odniesieniu do regionów turystycznych Kotlina Jeleniogórska leży na przedpolu Karkonoszy, najwyżej wzniesionego łańcucha o najciekawszej rzeźbie w całych
Sudetach, który jest odwiedzany przez co najmniej 2–3 miliony turystów rocznie.
Z kolei roczną liczbę odwiedzających największą atrakcję przyrodniczą ziemi kłodzkiej,
jakim jest Park Narodowy Gór Stołowych, na podstawie sprzedanych biletów wstępu
do rezerwatów szacuje się na około 350 tys. (Włodarczyk 2009). Oznacza to potencjalnie
lepsze możliwości rozwoju usług turystycznych w pierwszej z wymienionych kotlin.
Do uwarunkowań zewnętrznych po stronie podaży zaliczono warunki polityczne
i społeczno-gospodarcze rozumiane jako potencjalne możliwości zakupu dóbr kultury przez inwestorów, którzy poniosą koszty remontu oraz utrzymania, a także będą
zarządzać obiektem o funkcjach turystycznych. Transformacja systemu politycznego oraz gospodarczego po 1989 r. korzystnie zmieniła system ochrony dziedzictwa
w Polsce. Dominującą i preferowaną formą stała się własność prywatna zabytków,
a odpowiedzialność za nie wraz z obowiązkiem finansowania została przypisana
właścicielom i użytkownikom. Urzędy konserwatorskie straciły wpływ na określanie
formy zachowania zabytków, a ich rola, coraz częściej bierna, sprowadza się obecnie
do opiniowania pomysłów właścicieli zabytków (Bőhm i in. 2009).
Większość analizowanych zespołów pałacowo-parkowych została sprywatyzowana w latach 90. XX w. albo w ostatnim czasie. Na terenie Kotliny Kłodzkiej
10 z 13 kompleksów przeszło w ręce prywatne. Na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej
12 spośród 15 sprywatyzowano. Kolejne obiekty wystawiono na sprzedaż (Mysłakowice, Ołdrzychowice Kłodzkie). Niestety, niejednokrotnie okazywało się, że nowy
właściciel nie wywiązywał się z nałożonego nań obowiązku zabezpieczenia i remontu
cennego kompleksu, w związku z czym w przypadku 4 rezydencji gmina podjęła
postępowanie administracyjne (Gorzanów, Ścinawka Średnia, Żelazno II). W innych,
pomimo przejścia zespołu w ręce prywatne, nie podjęto żadnych prac lub w niewiel-
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kim zakresie. W ruinie pozostają więc pałace w Korytowie, Piszkowicach, Wilkanowie
w Kotlinie Kłodzkiej oraz Dąbrowicy i Wojanowie-Bobrowie w Kotlinie Jeleniogórskiej. W fatalnym stanie znajdują się także niesprywatyzowane obiekty w Barcinku
koło Jeleniej Góry i Ołdrzychowicach Kłodzkich. Jedynie grupa 4 obiektów w Kotlinie
Jeleniogórskiej przeszła po prywatyzacji kapitalny remont i została przystosowana do
pełnienia funkcji turystycznej, kolejny ma być otwarty w kwietniu 2010 r., podczas
gdy w Kotlinie Kłodzkiej jedynie obiekt w Międzylesiu przechodzi kapitalny remont
z przeznaczeniem na luksusowy hotel, natomiast trzy kolejne, z których dwa po przejściu w ręce prywatne, a trzeci w dzierżawie, pełnią funkcje noclegowe, jako pokoje do
wynajęcia lub dom wczasowy. Są to pałace w Goworowie, Ścinawce Górnej i Żelaźnie
(I). Problematyczne wydaje się tworzenie w pałacach luksusowych hoteli o najwyższym
standardzie ze względu na ograniczenie ich dostępności dla ruchu turystycznego, choć
nie zawsze występuje taka sytuacja. W przypadku pałaców w Łomnicy, Staniszowie
i Wojanowie-Bobrowie powstały fundacje i stowarzyszenia, a na terenie pierwszych
dwóch z wymienionych odbywają się koncerty i wystawy.
Należy dodać, że najczęściej są prywatyzowane jedynie obiekty pałacowe,
a dalszemu niszczeniu podlegają zespoły folwarczne i parki. Problem stanowią wysokie koszty, procedury prawne i niska świadomość społeczna. Zgodnie z pierwotnym
przeznaczeniem zostały zagospodarowane stajnie w Dziwiszowie i Miłkowie. W Wojanowie-Bobrowie pokoje noclegowe zostały urządzone w zabudowaniach gospodarczych
pałacu. W Wojanowie, w oficynie dla robotników dworskich urządzono pokoje hotelowe, w odtworzonej stodole umieszczono basen i spa, w oborze z XVIII-wiecznymi
ceglanymi sklepieniami – salę konferencyjną, a w dawnej stajni – restaurację. Podobne
plany ma też właścicielka pałacu w Łomnicy, gdzie w stajni ma powstać restauracja,
w spichlerzu – kuźnia, w której będzie można kupić pamiątki, a w maglu – lniarska
manufaktura. Prace te są wykonywane przy wsparciu finansowym fundacji Deutsche
Bundesstiftung Umwelt, polskiego Ministerstwa Kultury i Urzędu Marszałkowskiego.
Właścicielka od dziesięciu lat stara się także o dwa budynki, które były częścią założenia
pałacowego, ale są w rękach prywatnych i Agencji Nieruchomości Rolnych (Augustyn
2009). Rekonstrukcji parków podjęli się, jak dotąd, prywatni właściciele pałaców
w Staniszowie, Wojanowie i Łomnicy, są utrzymywane także parki przy zagospodarowanych pałacach w Janowicach Wielkich, Miłkowie i Żelaźnie (I).
Działalność osób prywatnych w Kotlinie Jeleniogórskiej została wzmocniona
w 2005 r. utworzoną przez właścicieli kilku pałaców Fundacją Karkonoską, a także
Fundacją Doliny Pałaców i Ogrodów, założoną w tym samym czasie przez konserwatorów i miłośników rewitalizacji obiektów zabytkowych (Frydrykiewicz 2009). Powstał
szlak tematyczny „Dolina Pałaców i Ogrodów”. Udało się doprowadzić od utworzenia
Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej w 2008 r., który objął rezydencje w Mysłakowicach, Łomnicy, Wojanowie, Bobrowie, Miłkowie i Staniszowie oraz w Kowarach-Ciszycy. Istnienie parku ma na celu kompleksową ochronę i rewitalizację założeń rezydencjonalnych Kotliny Jeleniogórskiej. Dolina Pałaców i Ogrodów uzyskała już wpis
na listę Pomników Historii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, co pozwoli ubiegać się
o wpis romantycznego krajobrazu kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W ramach działań promocyjnych został zrealizowany
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w latach 2004–2006 także projekt finansowany głównie ze środków Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów
Wiejskich pod tytułem „Projekt Duch Gór on-line. Nowy wymiar promocji”. Powstała
Lokalna Grupa Działania z inicjatywy 34 osób, które stały się fundatorami Fundacji
Partnerstwo Ducha Gór. Przystąpiły do niej gminy: Mysłakowice, Janowice Wielkie
i Podgórzyn, a jej celem jest integracja partnerskich działań organizacji pozarządowych,
lokalnych przedsiębiorców, samorządów, instytucji publicznych i osób fizycznych na
rzecz jak najlepszego wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych dla rozwoju
turystycznego, podniesienia jakości życia mieszkańców oraz stworzenia spójnego
programu zrównoważonego rozwoju tego obszaru.
Poza pojawieniem się możliwości zakupu i rekonstrukcji dóbr kultury przez
osoby prywatne, zasadnicze znaczenie dla wykorzystania ich do pełnienia funkcji
turystycznych miało zaistnienie popytu ze strony turystów zainteresowanych noclegiem w obiekcie turystycznym lub skłonnych korzystać z innych usług w postaci bazy
gastronomicznej i rekreacyjnej. Takie możliwości również stworzyły zmiany polityczne
i społeczno-gospodarcze, które dokonały się w Polsce po 1989 r. Pojawiła się klientela
skłonna korzystać z zakwaterowania o bardzo wysokim standardzie, rozwinęły się
również formy turystyki biznesowej.

Podsumowanie
W warunkach polskich wykorzystanie dóbr kultury przez turystykę wydaje się
być często jedyną formą ich zachowania. W szczególnie trudnej sytuacji są obszary
położone peryferyjnie i pozbawione perspektyw rozwoju gospodarczego w najbliższych
latach. W takiej sytuacji znajdują się Sudety, dla których rozwój turystyki po 1989 r.
pozwolił na powstanie wielu nowych obiektów noclegowych, zarówno poprzez inwestycje w budowę, jak i adaptację na ten cel zabytków architektury.
Szczególnie atrakcyjne dla turystyki wydają się zwłaszcza zespoły pałacowo-parkowe łączące przepych monumentalnych rezydencji z otwartym krajobrazem
najczęściej romantycznych założeń parkowych w stylu angielskim. Warunki społeczno-gospodarcze wprowadzone w Polsce po 1945 r., a także w przypadku Dolnego
Śląska przejęcie dziedzictwa narodowego związanego z obcą kulturą sprawiły jednak, że rezydencje te, choć wyszły najczęściej bez szwanku z zawieruchy wojennej,
w większości podlegały procesom niszczenia i dewastacji w kolejnych dekadach
XX w. Czasem przyznawano im pełnienie funkcji noclegowych lub oświatowych,
jednak brak wystarczających nakładów i doraźne adaptacje prowadziły do dużych ubytków w substancji zabytkowej. Dodatkowo podział tych obszernych majątków między
różnych właścicieli i brak możliwości dysponowania odpowiednim kapitałem spowodowały, że obecnie najczęściej są restaurowane wyłącznie obiekty pałacowe, podczas
gdy zabudowania gospodarcze i parki w większości nadal ulegają dewastacji.
Wśród uwarunkowań wykorzystania dóbr kultury przez turystykę na obszarach
górskich, jak pokazano na przykładzie analizowanych zespołów pałacowo-parkowych,
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zasadniczą rolę odegrały czynniki zewnętrzne, a więc zmiana systemu gospodarczo-społecznego i politycznego. Zmiana ta uruchomiła procesy rynkowe i wpłynęła zarówno
na powstanie popytu, jak i podaży w formie hoteli w obiektach zabytkowych oraz
innych usług turystycznych. Dodatkowym, istotnym czynnikiem zewnętrznym okazał
się wpływ działań stowarzyszeń i fundacji na promocję dóbr kultury na wybranych
obszarach, wsparty przez krajowe i międzynarodowe systemy promocji walorów oraz
fundusze pozyskiwane z programów pomocowych Unii Europejskiej. Duże znaczenie
ma także popyt wynikający z lokalizacji danego obiektu w granicach lub w pobliżu
regionu turystycznego. Równie ważne dla wykorzystania dóbr kultury przez turystykę
są czynniki wewnętrzne, takie jak potencjał samych walorów, a więc ich liczba, ranga
wynikająca z wartości artystycznej, a także historycznej. Z punktu widzenia warunków Dolnego Śląska mniejsze znaczenie mają natomiast: stan zachowania obiektów,
czynnik krajobrazowy oraz dostępność komunikacyjna.
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Conditions of using cultural monuments for tourist purposes
in mountainous areas after 1989 – the examples
of Jeleniogórska and Kłodzka Basins in the Polish Sudetes Mts.
Summary
The aim of the article was to define and evaluate the importance of different
conditions influencing the use of cultural monuments by tourism. The case regarded
was the example of residential complexes in such specific areas like intramontane
basins. Residential complexes were meant as complexes including both palace and
park and also buildings with rural economy functions. This sort of rural complexes
seems to have the highest potential for tourism functions, because they comprise not
only the monumental character and beauty of the palace itself, but also the surrounding landscape, which can be used for recreation and rest, as well as of the additional
buildings, which can also be turned into some new tourism functions (i.e. horse-riding,
restaurant, local craft centres). The chosen basins – Jeleniogórska and Kłodzka, located
in the Polish part of the Sudetes Mts constitute interesting study areas because they
used to be transit regions for merchants and started to serve as places for settlement
already long time ago. However, it was the Kłodzka Basin which offered better amenities. This is also the area where older palaces survived (tab. 1, 2). It was only in the
19th century that the Jeleniogórska Basin caught the attention of Prussian aristocracy,
being the area located at the foot of the highest mountains in the country. This was
why they built their residences in this area, which together with large parks form
complexes of unique beauty in Europe. The results of the study indicate that the most
important factor influencing tourist use of those complexes seems to be the change
of the political and socio-economic system in Poland after 1989, which enabled private
owners to buy architectural monuments and, on the other hand, created the demand
for luxury hotels located in such buildings. Another important factor was the potential
of the monuments themselves, their number and artistic values. And the last factor
seems to be the existence of tourist regions, which means that there is already existing
steady inflow of tourists who can be attracted by new products within the region.
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The factors that were defined as less important in the specific case of Lower Silesia
were the following: the state of preservation of monuments (because most of them were
in same disastrous conditions), landscape values and accessibility of complexes.
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