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GC565KV
Pałac Nagórze
Placed by: SPLW

Placed Date: 2014-06-02
UTM: 33U E 537336 N 5655609

N 51° 03.048 E 015° 31.960
Difficulty:
Terrain:
Log Counts:

Size:

(Small)

1 Publish Listing

Short Description

Skrytka na wgórzu Kołodziej wys. 442m skąd rozciągają się piękne widoki

Long Description
Na wielu mapach, czy też w przewodnikach w pobliżu szczytu zaznaczone są ruiny Pałacu (dworu). Na
szczęście nie jest to prawda. Pałac pochodzi z 1853roku i został zbudowany na fragmentach starszego
dworu, przebudowany w 1924 roku. Wstawiono nowe otwory okienne, najbardziej dekoracyjne
umieszczono na parterze. Dobudowano werandę i balkon w części południowo-wschodniej żeby można
było podziwiać przepiękną panoramę Pogórza Kaczawskiego z Ostrzycą i wschody słońca. Do budowy
dwukondygnacyjnej rezydencji wykorzystano cegłę, którą potem gładko otynkowano. Na zewnątrz
znajdował się taras na który prowadziły ozdobne schody. Wokoło posadzono wiele gatunków drzew i
krzewów. Niektóre z nich zachowały się do dnia dzisiejszego. Nad drzwiami znajdował się kartusz
herbowy, przedstawiający pięciu rycerzy opartych na mieczach zwróconych ostrzem ku ziemi. Całość
pokrywał mansardowy dach, a nietypowym jego elementem było umieszczenie na dachu latarni
przykrytej miedzianą blachą. W czasie działań wojennych pałac nie uległ zniszczeniu i przez wiele lat
służył jako mieszkanie państwowe, co w praktyce oznaczało że nie był remontowany i chylił się ku
całkowitemu upadkowi jak stojące obok zabudowania gospodarcze. Pałac udało się uratować i obecny
właściciel od kilku lat go remontuje. Ale piekarni, obory , kuźni i stodoły już nie udało się uratować i tylko
jako pamiątka ich istnienia pozostały stare mury i gruz.
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PK
PARKNG GC565KV Parking (Parking)
N 51° 02.908 E 015° 33.624
Note: 51,04846, 15,5604
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Co to są atrybuty?
off-road vehicles allowed, bikes allowed, scenic view, hike between 1km-10km, horses allowed, dogs
allowed, quads allowed
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