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A. Drawieński Park Narodowy
B. Barlinecko – Gorzowski Park Krajobrazowy
C. Park Narodowy Ujście Warty
D. Park Krajobrazowy Ujście Warty
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I. Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa

1. MIERZĘCIN
N 52°57’26” E 15°50’5”
Neogotycka rezydencja w angielskim stylu należąca do rodziny von Waldow wzniesiona została
w 1863 r. wg projektu Georga H. Hutziga na zlecenie Roberta Friedricha von Waldow. Budowla została
założona na planie prostokąta z pseudoryzalitami pośrodku i z wieżą od południa. Wejście główne
zaakcentowano trzyarkadowym portykiem z tarasem. Pałac otoczony został rozległym parkiem
romantycznym o powierzchni 24 ha., w którym znalazł się ogród japoński oraz cmentarz rodowy.
Odrestaurowany obiekt pełni obecnie rolę centrum konferencyjno-hotelowego.
2. DREZDENKO
N 52°50’19” E 15°50’19”
Późnobarokowy pałac wzniesiono w 1766 r. w obrębie dawnej twierdzy założonej w pierwszych latach
XVIII w. z inicjatywy elektora brandenburskiego Joachima Fryderyka. Wielokrotnie przebudowywana,
po zakończeniu wojny siedmioletniej została zniszczona przez wycofujące się wojska rosyjskie. Pałac
zbudowano w miejscu XVII wiecznego wolnostojącego domu mieszkalnego twierdzy dla poznańskiego
kupca Johanna Georga Treppmachera. Po śmierci pierwszego właściciela budynek zlicytowano. Obiekt
przechodził wiele przebudów i modernizacji, obecnie jest siedzibą Gimnazjum nr 1 w Drezdenku.
3. SOSNY
N 52°43’5” E 14°57’24”
W 1816 r. Sosny znalazły się w posiadaniu Kaspara Lebrechta von Klitzing, z inicjatywy którego
wybudowano pałac oraz założono park w typie krajobrazowym o powierzchni 31 ha. Budynek pałacu
pochodzi z 1835 r. i zrealizowany został według projektu Neubartha. W 1886 r. dobudowano skrzydło
wschodnie oraz zachodnie wraz z wieżą. Przebudowa wnętrz nastąpiła w 1909 r. Ostatni właściciel
pałacu Werner von Klitzing został zastrzelony przez żołnierzy radzieckich, kiedy próbował powrócić do
rozkradanego majątku, aby dopilnować pozostawionego tam bydła.
4. STANOWICE
N 52°43’17” E 15°2’50”
Przedstawiciele rodu von der Marwitz wznieśli w Stanowicach dwór datowany na przełom XVII i XVIII
w., który został przebudowany w 2. połowie XVIII w. z inicjatywy radcy wojennego Wilhelma Gottfrieda
Bayera. W 1812 r. właścicielem majątku został radca domeny Karl Ferdinand von Empich, który
następnie przekazał go w testamencie zarządcy dóbr Martinowi Gottliebowi Treichelowi. Obecny
eklektyczny kształt pałac zawdzięcza przebudowie z lat 1870-71. Nadbudowano wówczas budynek,
dobudowano dwa skrzydła oraz wieżę. W sąsiedztwie parku znajdował się ogród warzywny i sad. Na
początku XIX w. w parku wybudowano mauzoleum rodowe i założono trzy stawy.
5. DĄBROSZYN
N 52°37’10” E 14°42’18”
W 1640 r. w Dąbroszynie osiadł ród von Schöning. Z tego rodu wywodził się późniejszy marszałek polny
– Hans Adam (1641-1696), który w służbie elektora saskiego brał udział w wielu kampaniach
wojennych, w tym kampanii tureckiej, gdzie zasłynął szturmem Budy, awansując do godności marszałka.
Z jego inicjatywy w latach 80. XVII w. wybudowano pałac, kościół oraz założono park z barokową
otwartą osią widokową w kierunku na łęgi warciańskie. W pałacu częstym gościem był arcyksiążę
Fryderyk, późniejszy król Prus – Fryderyk Wielki. Około 1820 r. budowla otrzymała nowy wystrój
wnętrza, a w 1851 r. została gruntownie przebudowana w stylu neogotyckim wg projektu Georga
Friedricha Hitziga. Podczas II wojny światowej marszałek Żukow odbył tutaj ze swoją generalicją
naradę, co zostało uwiecznione na taśmach kroniki wojennej.
6. WIEJCE
N 52°38’38” E 15°45’23”
Miejscowość założona została w ramach XVIII-wiecznej akcji kolonizacyjnej mokradeł nadwarciańskich. Pierwotnie należała do rodziny Kwileckich, a w 1. połowie XIX w. właścicielem został major von
Jena-Kothen, który istniejący pierwotny dwór powiększył i przekształcił w rezydencję, wybudował
folwark i założył park. W latach 30. XX w. ówczesny właściciel majątku, Aleksander von Benningsen,
rozbudował pałac, wybudował ryglową rządcówkę, przebudował i powiększył folwark oraz przekomponował park. Obecnie obiekt starannie odrestaurowany pełni rolę hotelu.
7. SŁOŃSK
N 52°34’14” E 14°48’23”
Od 1246 r. Słońsk stanowił przez wiele stuleci siedzibę zakonu joannitów, którzy rozbudowali stary
zamek rodu Uchtenhagen, przystosowując go do swoich potrzeb. W XVI w., za sprawą baliwa Thomasa
Rungego, dokonano przebudowy w stylu renesansowym. W czasach wojny trzydziestoletniej zamek
został doszczętnie zniszczony. Za sprawą księcia Johanna Moritza von Nassau-Siegen w latach 1661-68
dokonano przebudowy zamku w rezydencję z cechami baroku niderlandzkiego wg projektu Petera Posta
z Hagi. Prace nadzorował Cornelius Ryckwaert. Zamek otoczono szeroką fosą, z tyłu założono ogrody.
Na północny zachód od zamku usytuowane było podzamcze z budynkami gospodarczymi.
W 1783 r. August Ferdynand usunął fortyfikacje przy zamku, przez co dwukondygnacyjna fasada stała
się trzykondygnacyjna. Aby przystosować pałac do celów reprezentacyjnych, w latach 1872-1884
wyremontowano wnętrze zgodnie z projektem Wolffa, Müllera i Ruske. Pałac pełnił funkcje reprezentacyjno-muzealne, dlatego nie unowocześniano go, nie skanalizowano, a zelektryfikowano dopiero
w 1906 r. W wyniku pożaru w 1975 r. pałac zamienił się w ruinę.
8. ROGI
N 52°34’12” E 15°10’35”
Pałac podobny do „nowego zamku” w Lubniewicach powstał w latach 1906-1913 z inicjatywy Adolfa
Friedricha Augusta von Waldow dla jego niepełnosprawnej umysłowo córki. Świadczyć może o tym
sentencja umieszczona na fasadzie: „Non dormit qui me custodit” (łac. nie śpi ten, kto mnie strzeże).
Wielkokubaturowa budowla nawiązuje do architektury późnoromantycznej, a przez okazałą wieżę - do
średniowiecznych zamków. Obiekt mógł pełnić pierwotnie funkcję rezydencji mieszkalnej lub
myśliwskiej. W rękach rodziny von Waldow rezydencja pozostała do końca II wojny światowej.
9. LUBNIEWICE
N 52°31’2” E 15°14’41”
Rezydencja nazywana „nowym zamkiem” powstała w latach 1909-1911 z inicjatywy Carla Friedricha
Ernsta Edwarda von Waldow-Reitzenstein. Projektantami neorenesansowej budowli założonej na rzucie
litery L, z masywną wieżą na styku skrzydeł, byli berlińscy architekci: A. Dinklage, E. Paulus i O. Lilloe.
W otoczeniu rezydencji powstał, opierający się o zatokę jeziora Lubiąż, rozległy park krajobrazowy
autorstwa Georga Potente. Niedaleko rezydencji znajduje się pałac zwany „starym zamkiem” wzniesiony
pod koniec XVIII lub na początku XIX w. w stylu klasycystycznym.
10. GLISNO
N 52°28’26” E 15°14’23”
W skład zespołu rezydencjonalnego wchodzi późnobarokowy pałac z umieszczoną centralnie, owalną,
nakrytą kopułą salą, folwark, staw i park zajmujący 28 ha powierzchni ze sztuczną ruiną i mauzoleum
rodziny von Wartenberg i Marwitz. W XVI w. w miejscu późniejszego pałacu istniał dwór będący
własnością Kaspera i Hansa von Waldow. W okresie wojny trzydziestoletniej majątek został zniszczony,
a następnie sprzedany von Marwitzom. Po wojnie siedmioletniej właścicielem został Trossckei, by
wkrótce znaleźć się w posiadaniu prezydenta kamery pruskiej Friedricha von Posera, z inicjatywy
którego w 1793 r. rozpoczęto budowę pałacu nawiązującego do królewskiej rezydencji Sanssoucci
w Poczdamie. W latach 20. XX w. przy pałacu powstało kąpielisko lecznicze, jedyne takie w regionie.
W 1837 r. kolejny właściciel Israel Moses Henoch zaadaptował pałac na luksusowe kasyno z hotelem. Po
kolejnych zmianach własnościowych w posiadanie majątku wszedł Karl Otto von Wartenberg, który
zrezygnował z prowadzenia uzdrowiska i skoncentrował się na działalności rolniczej, którą prowadził do
końca II wojny światowej.
11. BOBOWICKO
N 52°26’31” E 15°38’18”
Barokowy pałac położony jest na malowniczym, wysokim brzegu jeziora Bobowicko, otoczony od
północy i wschodu rozległym parkiem krajobrazowym. Od strony południowej dziedziniec zamykały
budynki folwarczne, od zachodu oficyna dworska, tzw. stary dworek z końca XVIII w. Za budynkami
folwarcznymi znajdował się niewielki cmentarz rodowy, z którego nagrobki z końca XVIII i XIX w.
przeniesiono bliżej pałacu. Obiekt wzniesiono w 2. poł owie XVIII w. na miejscu dworu o konstrukcji
ryglowej, który posadowiony został na zrębie jeszcze starszej budowli. Ok. połowy XIX w. pałac
powiększono o płytkie ryzality, a ok. 1910 r. o dwa pseudoalkierze. Od frontu pole przyczółka zdobi
kartusz z herbem Dziembowskich-Pomian. Na przestrzeni wieków pałac należał do rodziny Wattów,
Kręskich, Kalckreuthów i Dziembowskich do 1945 r.
12. PRZEŁAZY
N 52°13’54” E 15°22’56”
Pałac zbudowany został pod koniec XIX w. jako rezydencja rodu Castell-Rüdenhausen, zaliczanego do
najwyższej arystokracji europejskiej. Pierwszym pochodzącym z tego rodu właścicielem Przełaz był
Wolfgang Fryderyk hrabia zu Castell-Rüdenhausen, członek rycerskiego zakonu joannitów. W wyniku
jego małżeństwa z Aleksandrą von Faber w 1897 r. wyłoniła się istniejąca do dziś w Europie gałąź
rodowa Faber-Castell. Rezydujący w Przełazach spadkobierca fortuny Wulf Dether Wolfgang Ernst Otto
Paul Carl hrabia zu Castell-Rüdenhausen był kapitanem lotnictwa cywilnego Lufthansy. Podczas II
wojny światowej w pałacu mieściła się szkoła SS. Obecna forma pałacu, założonego na rzucie prostokąta
z licznymi przyległymi aneksami w postaci ryzalitów, wież i tarasów, jest wynikiem wielu przebudów
dokonanych w latach 1889, 1910 i 1923 oraz adaptacji w czasie powojennym. Płaskie dachy kryte są
wieńczącym elewacje krenelażem, fasada wzbogacona została wysuniętym przed lico, kolumnowym,
arkadowym gankiem w kształcie łuku Tudorów, nad którym utworzono taras.
13. MOSTKI
N 52°15’44” E 15°23’24”
Eklektyczny, piętrowy pałac wzniesiony został na zrębach starszej budowli około 1880 r. przez
Ferdynanda von Schultza, który po cesarskiej nobilitacji otrzymał nazwisko von Heinersdorf. Założony
został na planie prostokąta rozwiniętego o liczne ryzality. Na południe od pałacu już w 1838 r. został
założony park krajobrazowy wg projektu E. Petzolda, ucznia ks. Ludwika Hermanna von Pükler-Muskau. W 1880 r. w pobliskim parku leśnym wybudowano kamienną wieżę widokową.
14. WILKOWO
N 52°15’10” E 15°28’3”
Położona nad brzegiem jeziora Wilkowo renesansowa siedziba szlachecka z ok. 1550 r. po pożarze
w 1840 r. została odbudowana i powiększona od zaplecza o dwa ryzality i płytszy przedsionek miedzy
nimi. Za inicjatora przebudowy uważa się Augusta von Horckera. Do niedawna w dworze mieściło się
Archiwum Państwowe.
15. LUBINICKO
N 52°14’9” E 15°33’57”
Obecna rezydencja składa się z dwu członów: starszego, parterowego dworu powstałego ok. 1800 r.
z inicjatywy Fryderyka Wilhelma Kretschmera - członka frankfurckiej loży masońskiej i dostawionego
do niego w 1886 r. parterowego pałacu z neorenesansowym detalem architektonicznym, z reprezentacyjnymi schodami i dwiema ośmiobocznymi wieżyczkami o cebulastych hełmach. Za inicjatora budowy
uważa się rodzinę von Schutz. Przy rezydencji założony został park krajobrazowy o regularnym
rozplanowaniu z wieżą romantyczną postawioną w najwyższym miejscu.
16. OJERZYCE
N 52°15’27” E 15°37’55”
Neorenesansowa budowla powstała w 1885 r. w wyniku przebudowy i powiększenia barokowego dworu
z końca XVII w. o wyraźnie zaakcentowane wysokie skrzydło wschodnie. Inicjatorem rozbudowy był
prawdopodobnie Eugeniusz Fryderyk Guido von Schmeling. Równocześnie założono wokół prostokątnego podwórza folwark składający się z obór, stajni, oficyny. Po jego śmierci majątek objęła córka,
potem był we władaniu rodu von Hahn i pozostał w ich rękach do 1945 r. Do pałacu przylegał park
krajobrazowy założony w 1. połowie XIX w. powiększony w XIX i XX w. W centralnej części parku
znajdował się staw w kształcie podkowy z wyspą w jednej z odnóg.
17. DĄBRÓWKA WLKP.
N 52°16’36” E 15°48’29”
Neorenesansowa budowla zwana „pałacem Alberta” powstała na zlecenie barona Alberta Streina von
Schwartzenau-Dammer, pochodzącego ze starej szlachty austriackiej, zmuszonej do opuszczenia kraju w
wyniku wojny trzydziestoletniej. Budowla wzniesiona została w latach 1856-59 wg projektu Friedricha
Augusta Stüllera, współpracownika najwybitniejszego architekta berlińskiego swojego czasu - Schinkla,
doradcy artystycznego Fryderyka Wilhelma IV. W projekcie połączono elementy stylu angielskiego
i niemieckiego, wzorując się na pałacu książęcym w Wismarze. Budowla na rzucie prostokąta wzbogacona została oktogonalnymi wieżami w narożach. Do pałacu przylegał park krajobrazowy. W latach
30. XX w. rezydencja, po utracie funkcji rezydencjonalnej, zaadaptowana została na schronisko
młodzieżowe, a potem na niemiecką szkołę.
18. CHOCIULE
N 52°12’23” E 15°31’9”
Pałac na rzucie litery L, z pozornymi ryzalitami przy dłuższych bokach i czworoboczną wieżą wtopioną
w południowo-wschodni narożnik, powstał w 2. połowie XIX w. w stylu eklektycznym z przewagą
elementów architektonicznych nawiązujących do gotyku. Zbudował go Carl August Ackermann, który
założył również park krajobrazowy otoczony murem z granitowych ciosów i ozdobiony kamiennymi
basztami. Rodzina Ackermannów była w posiadaniu majątku do wybuchu II wojny światowej. Od 1940
do 1945 r. dobrami administrował ich krewny, emerytowany prof. biologii Eilhard Alfred Mitscherlich
prowadzący badania nad hodowlą roślin. Pod koniec wojny przez krótki czas w pałacu stacjonowały
wojska radzieckie, od połowy lat 50. XX w. do końca 2011 r. mieścił się tutaj Państwowy Dom Dziecka.
19. GRYŻYNA
N 52°11’10” E 15°16’56”
Na zrębach starszej siedziby szlacheckiej około 1820 r. wzniesiony został dwór będący własnością

książęcego rodu Hohenzollern-Sigmaringer. Od trzech stron siedziba otoczona została parkiem o powierzchni 5,35 ha., na którego terenie znajdowało się mauzoleum rodowe i dwa stawy zasilane wodą ze
źródliska położonego w północnej części parku. Obecnie obiekt zaadaptowany został na pensjonat.
20. GRABIN
N 52°7’23” E 15°16’26”
Barokowy dwór o konstrukcji szkieletowej wzniesiony został w 1. połowie XVIII w. dla ówczesnych
właścicieli majątku rodziny Żychlińskich. Pierwotne elewacje były tynkowane z narożnikami zaakcentowanymi boniowaniem. Wraz z dworem powstały również ogrody gospodarcze, stawy, park dworski
o powierzchni ok. 10 ha i zabudowa folwarczna. W połowie XIX w. dwór stał się własnością rodziny von
Nickel. W 3. ćwierćwieczu XIX w. wzdłuż dróg wyznaczających granice posiadłości posadzono drzewa,
tworząc malownicze aleje.
21. KALSK
N 52°7’32” E 15°35’30”
Eklektyczny pałac, w którym obecnie mieści się Wyższa Szkoła Zawodowa, zbudowany został w 1700 r.
przez rodzinę von Bornstädt. W 1792 r. majątek kupił Ludwig von Sydow, porucznik pułku dragonów,
późniejszy dyrektor prowincji głogowsko-żagańskiej. Po jego śmierci majątek przejął trzeci, najmłodszy
syn Ferdynand, a po nim Otto. Z jego inicjatywy w 3. ćwierćwieczu XIX w. pałac powiększono,
dostawiając boczne skrzydło północne z ośmioboczną wieżą. W latach 1910-1920 dobudowano skrzydło
południowe. Do 1945 r. dobra pozostały w rękach rodziny von Sydow.
22. BUKÓW
N 52°8’43” E 15°38’8”
Pałac,w stylu nawiązującym do architektury renesansowej, zbudowany został w 1849 r. przez Georga
Wilhelma von Finkc jako rezydencja dla jego teściowej i jej dwóch córek. Budynek założony na rzucie
prostokąta z ryzalitami od wschodu i zachodu oraz wieżą z belwederem od południa, nakryty został
dachami trzy- i czterospadowymi. Otoczony był rozległym parkiem, za którym od wschodu rozciągało
się obszerne podwórze gospodarcze zamknięte z trzech stron zabudową folwarczną. W 1870 r. w majątku
zamieszkał sędziwy generał von Puttkamer z dwiema córkami - Larissą i Bianką. Ostatnią niemiecką
właścicielką majątku była Maria Schultz. Po wojnie, w latach 50. XX w., po remoncie pałac został
zaadaptowany na szkołę.
23. WOJNOWO
N 52°5’59” E 15°47’1”
Pałac wzniesiony został w XVIII bądź na początku XIX w., prawdopodobnie na zrębach wcześniejszej
siedziby szlacheckiej. W 1910 r. został gruntownie przebudowany, otrzymując neobarokowe szczyty. Do
pałacu przylegał park krajobrazowy łączący się z jeziorem oraz folwark ze spichlerzem przebudowanym
na kaplicę matki Boskiej Częstochowskiej. Ostatnią właścicielką majątku była księżna Biesterfeld zu
Lippe, która mieszkała tam z mężem Bertrandem (ojcem królowej holenderskiej Beatrix, która po
długich latach rządów abdykowała w 2013 r.) do 1944 r. Krótko przed zakończeniem II wojny światowej
pałac przejęło SS. Obecnie znajduje się w nim sanatorium rehabilitacyjno-ortopedyczne.
24. KARGOWA
N 52°4’30” E 15°52’6”
W skład zespołu pałacowego wchodziły: oficyna, budynki gospodarcze, spichlerz oraz park położony na
południe od pałacu. W 1641 r. dobra kargowskie od Wojciecha Żychlińskiego nabył Jerzy Unruh.
W 1661 r. król Jan Kazimierz, uznając zasługi Krzysztofa Unruha w wojnach z Tatarami, nadał mu prawo
do założenia miasta, które miało się pierwotnie nazywać Unrugowo. Jego też można uznawać za
inicjatora budowy pierwotnej, barokowej dwukondygnacyjnej siedziby rodowej założonej na rzucie
prostokąta z ogrodem, dziedzińcem i dwoma budynkami gospodarczymi. W 1730 r. umierający
właściciel dóbr Karol Unruh, szambelan królewski, na prośbę Augusta II Mocnego przekazał swą
siedzibę królowi w dożywocie. W ciągu dwóch kolejnych lat obiekt rozbudowano pod kierunkiem Karla
F. Pöppelmanna i Johanna Ch. Knöffela. Do 1733 r. wzniesiono pałac i cztery budynki koszarowe.
Realizację założenia przerwała śmierć Augusta II. Dwa lata później w czasie działań wojennych
założenie zostało zniszczone. Spalony pałac odbudowano, nadając mu znacznie uboższą formę
architektoniczną. Do końca wojny właścicielami pałacu była rodzina Richterów.
25. TRZEBIECHÓW
N 52°1’28” E 15°44’7”
Siedziba rodziny von Reuss powstała ok. 1880 r. na zrębach renesansowego dworu. Projektantem był
austriacki architekt Rumpelmeier. W 1901 r. pałac powiększono o nowe człony, zharmonizowane
z częścią starszą. Nieznany twórca rezydencji czerpał wzory z form historycznych, wzorując się na
renesansowych i barokowych pałacach francuskich. Na północ od obiektu powstał park romantyczny
o powierzchni 11 ha, zabudowa folwarczna składająca się z oficyny, stajni, wozowni i ujeżdżalni
skupiona była w zachodniej części. Trudności gospodarcze okresu międzywojennego spowodowały
utratę majątku przez rodzinę von Reuss-Koestritz. W 1943 r. przeszedł on w ręce książąt Bentheim-Tecklenburg, którzy władali nim do końca II wojny światowej.
26. BRZEŹNICA
N 51°59’55” E 15°7’29”
Trzykondygnacyjny, eklektyczny pałac zbudowany został w 1908 r. na miejscu starszego. Założony na
rzucie prostokąta z płytkimi ryzalitami oraz przybudówkami, posadowiony na wysokiej piwnicy nakryty
był dachem mansardowym z wystawkami. Nad bryłą budynku górowała czterokondygnacyjna wieża
z kopulastym hełmem. Przy pałacu po północnej stronie skupiona była zabudowa folwarczna, od
południa rozciągał się swobodnie zakomponowany park. Do 1945 r. właścicielami pałacu była rodzina
Zemke, po wojnie mieściła się w nim Komenda Garnizonowa Wojsk Radzieckich.
27. DRZONÓW
N 51°56’40” E 15°19’6”
Pałac w stylu klasycystycznym mieszczący obecnie Lubuskie Muzeum Wojskowe wzniesiony został
w latach 1816-1818 z inicjatywy rodu von Misitschek. Obok pałacu, po jego północno-wschodniej
stronie, urządzono okazały park krajobrazowy ze stawem, a we wschodniej założono podwórze
gospodarcze. W 1853 r. posiadłość nabył Leonard von Klinckowström, po nim odziedziczył ją syn Ernst
Carl Tiure Klinckowström, późniejszy szambelan królewski, tajny radca rządowy i długoletni starosta
powiatu zielonogórskiego, z którego inicjatywy w 1868 r. dokonano przebudowy polegającej na
powiększeniu bryły pałacu z trzech stron o aneksy i wykonaniu elementów historyzującego ystroju.
W 1902 r. majątek przeszedł na własność Willibalda hrabiego von Schmettow, gen. brygady i dowódcy
12. Brygady Kawalerii w Nysie. Po śmierci hrabiego posiadłość przejęła jego żona Maria – hrabina von
Schmettow, córka Tiurna von Klinckowströma. Po śmierci Marii, do końca II wojny światowej,
w imieniu spadkobierców majątkiem zarządzał hrabia Gottfried von Schmetow.
28. PRZYTOK
N 51°57’19” E 15°37’30”
Okazała eklektyczna rezydencja, z elementami odwołującymi się do renesansu, zbudowana została
w latach 1864-1867 obok renesansowego dworu, który wkrótce rozebrano. Inicjatorem budowy był
major Emil Kracker von Schwarzenfeld. Pałac założony został na planie prostokąta z ryzalitami przy
wszystkich bokach z fasadą podkreśloną dwoma ryzalitami, z których jeden zwieńczony jest wysokim,
wolutowym szczytem, drugi zaś to czterokondygnacyjna wieża z latarnią, poprzedzona portykiem.
Obiekt znalazł się w otoczeniu rozległego parku krajobrazowego założonego w 1792 r. Obecnie znajduje
się w nim ośrodek szkolno-wychowawczy.
29. ZABÓR
N 52°56’53” E 15°43’2”
W 1670 r. dobra rycerskie nabył Henryk Jan von Dünnewald, który siedem lat później rozpoczął budowę
rezydencji wzorowanej na wczesnobarokowych założeniach francuskich. W 1744 r. właścicielem
majątku został Fryderyk August Cosel, syn Augusta Mocnego i hrabiny Cosel, który po pożarze pałacu
przeprowadził jego gruntowną przebudowę, dostawiając do skrzydeł bocznych czworoboczne wieże.
Pałac otaczał rozległy park krajobrazowy powstały w wyniku przekształcenia barokowych ogrodów. Syn
Fryderyka Augusta doprowadził majątek do upadłości, pałac kilkakrotnie zmieniał właścicieli. W latach
1918-1945 pałac należał do Herminy, drugiej małżonki cesarza Niemiec Wilhelma II. Obecnie w pałacu
mieści się Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży.
30. BOJADŁA
N 51°57’15” E 15°48’40”
Pałac powstał w 1707 r. za sprawą Adama von Kottwitza, który przeniósł tu siedzibę rodową z Konotopu.
Na osi widokowej pałacu od strony południowej znajdował się park krajobrazowy, ozdobny ogród,
oranżeria i zwierzyniec. Budowla została ukończona w 1731 r. i w tym samym roku w wyniku pożaru
została częściowo uszkodzona. W latach 1734-1735 została odbudowana w stylu barokowym. Od frontu
do pałacu przylegał dziedziniec honorowy. Po obu stronach drogi wjazdowej wybudowano dwa
pawilony z wieżami, na jednej z nich umieszczono zegar słoneczny, na drugiej mechaniczny. W 1812 r.
kolejny pożar niszczy pałac wraz z przechowywanym w nim archiwum rodowym. W XIX w. na tarasie
przy skrzydle zachodnim postawiono przeszkloną werandę. W 1904 r. Ewa von Bassewitz-Levetzow,
ostatnia spadkobierczyni rodziny von Kottwitz, za 1 900 000 marek sprzedała majątek gen. Reinhardowi
von Scheffer, który pozostał w jego rękach do 1945 r. Nowy właściciel w 1905 r. dokonał remontu
zaniedbanego pałacu, usunął werandę, odnowił elewacje i na nowo urządził wnętrza.
31. ŚWIDNICA
N 51°53’26” E 15°23’52”
Pierwsza siedziba obronna, otoczona fosą, należąca do rodu von Kittlitz, powstała w 4. ćwierćwieczu
XIV w. W 1. połowie XVI w. Hans Christoph I von Kittlitz, komandor zakonu joannitów, dokonał
renesansowej rozbudowy i przebudowy dworu, nadając mu dzisiejszy kształt. Powstał trzykondygnacyjny obiekt założony na planie litery L, którego wejście główne ujęte zostało portalem zwieńczonym
przyczółkiem z wyrytą datą „1602”. Obok powstał ogród warzywny zamieniony później w park ze
stawem, oranżerią i domkiem ogrodnika. Na przestrzeni wieków majątek miał wielu właścicieli,
ostatnim z nich do końca II wojny swiatowej był Bruno Funk. Obecnie w dworze ma swoją siedzibę
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza.
32. LUBOSZYCE
N 51°51’24” E 14°43’14”
Neogotycki pałac wzniesiony został na „surowym korzeniu” w latach 1847-1860 jako siedziba rodowa
von Seydelów, którzy mieszkali w nim do końca II wojny światowej. Na północ od rezydencji założony
został niewielki park, a od południa założono prostokątny dziedziniec otoczony zabudowaniami
gospodarczymi. Ok. 50 m na wschód od pałacu znajdowała się oranżeria, a przy granicy parku po stronie
północno-wschodniej brama wjazdowa.
33. BOGACZÓW
N 51°50’58” E 15°15’43”
Metryka prostego w formie pałacu sięga XVI w. W wieku XVII został przebudowany w duchu baroku,
być może z inicjatywy Ottona von Glaubitza lub Philippa von Niesemeuschel, po scaleniu folwarków
w 1702 r. Obecny wygląd uzyskał w 1863 r. za sprawą zlecenia von Sembacha, kiedy to dostawiono do
pałacu od strony frontowej dwa skrzydła boczne. W 1893 r. z inicjatywy Franza Artura von Strachwitz
wykonano neorokokową reprezentacyjną klatkę schodową wbudowaną między skrzydła. W otoczeniu
pałacu znajduje się rozległy park krajobrazowy z XVIII-XIX w. We wsi o bogatej historii znajduje się też
barokowy dwór z końca XVII w. z zabudową folwarczną, który po scaleniu folwarków utracił funkcję
szlacheckiego gniazda.
34. ZATONIE
N 51°51’36” E 15°33’46”
Pierwotny Dwór wzniesiony został w latach 1685-1689 przez mistrza Johanna Klockena dla Baltazara
von Unruha. W 1809 r. dobra nabył Piotr Biron, przeznaczając je na posag dla najmłodszej córki Doroty
Biron, żony Maurycego Talleyranda-Périgord, późniejszej księżny de Dino. Księżna Dorota wróciła
z Francji do Zatonia w 1840 r. i mieszkała tutaj do 1844 r., kiedy to objęła w posiadanie księstwo
żagańskie. Z jej inicjatywy w 1842 r. dokonano przebudowy dworu w Zatoniu, przekształcając go
w klasycystyczny pałac. W tym czasie wzniesiona została również oranżeria, cieplarnia oraz założono
park krajobrazowy. Przebudowa dworu wiąże się z nazwiskiem K.F. Schinkla. Ostatnim właścicielem
majątku do 1945 r. była Renata von Lancken-Wakenitz. Pałac wraz z oranżerią spalone zostały przez
wojska radzieckie, pozostając od tego czasu w ruinie.
35. BIECZ
N 51°48’31” E 14°50’6”
Posiadłość od XIV w. do 1945 r. należała do rodu von Wiedebach. Siedziba obronna istniała już
w średniowieczu, jednakże pałac powstał w wyniku rozbudowy późniejszej siedziby renesansowej
pochodzącej prawdopodobnie z XVI w. Dwukondygnacyjna rezydencja założona była na rzucie
zbliżonym do kwadratu. Pod koniec XVII w. Otto Jerzy von Wiedebach powiększył ją, rozbudowując
w kierunku zachodnim. Największe zmiany zaszły na przełomie XVIII i XIX w., kiedy Friedrich
Heinrich Wilhelm von Wiedebach przekształcił układ wnętrz, wygląd elewacji na neorokokowy
z balkonem i werandą, dobudował od strony północnej dwa skrzydła boczne oraz wybudował oficyny
i budynek bramny. Od południa i zachodu pałac otacza relikt dawnej fosy, za nią rozległy park
krajobrazowy.
36. BRODY
N 51°47’11” E 14°46’16”
Powstanie obiektu wiąże się z rodem von Promnitz, który w 1689 r. wzniósł okazały pałac, z ogrodem
warzywnym, folwarkiem i rozległym ogrodem typu francuskiego o powierzchni 100 ha. Twórcą ogrodu
był Jan Jakub Mencke, nadworny ogrodnik elektorów saskich, który w 1713 r. został oddelegowany do
Warszawy, gdzie zakładał Ogród Saski dla króla Augusta II Mocnego. Obecna forma rezydencji jest
wynikiem przebudowy dokonanej w latach 1741-1749 przez hrabiego Heinricha Brühla wg projektu
Johanna Christofa Knöffela, który nadał pałacowi cechy stylu rozwiniętego saksońskiego rokoko.

Podczas wojny siedmioletniej, w 1758 r. żołnierze Fryderyka II spalili pałac, który niespełna sto lat
później, został odbudowany przez wnuka Brühla – Fridricha Augusta. Pałac spłonął w 1945 r.
37. DŁUŻEK
N 51°46’11” E 14°55’45”
Wybudowanie renesansowego dworu, za którym znajdował się ogród i sad, przypisywane jest Johannowi
Adolfowi von Dallwitz (1631-1684), komisarzowi wojennemu księcia saskiego. Założenie dworskie
ukształtowane zostało w pełni w 2. połowie XVII w. i przetrwało bez zmian do połowy XIX w., kiedy to
ówczesny właściciel majątku Fedor von Tschirschky przekształcił dawny dwór w neogotycki pałac na
planie prostokąta z ryzalitami, z licznymi przybudówkami, z ogrodem przekształconym w park i nowo
wybudowaną zabudową folwarczną. W sąsiedztwie znajdowała się zabudowa folwarczna i park
krajobrazowy. W 1858 r. we dworze przyszła na świat Augusta Wiktoria, córka Friedricha Christiana
Augusta, panującego księcia Schleswig-Holstein, późniejsza żona Wilhelma II – cesarza Niemiec.
W 1920 r. obiekt był własnością gen. Vogla von Falkenstein.
38. BRONISZÓW
N 51°46’47” E 15°29’25”
Pierwotnie w tym miejscu znajdował się dwór obronny, być może wieża mieszkalna wzniesiona w XIV
lub XV w. Około 1500 r. na jej zrębach rodzina von Ebersbach wzniosła dwór na planie prostokąta
z wydatnym ryzalitem w fasadzie, otoczony fosą mokrą. W 1570 r. majątek przeszedł na własność rodu
von Kottwitz. Obiekt rozbudowano w kierunku zachodnim i południowym, tworząc dwuskrzydłowe
założenie na rzuciel itery L. Kolejna przebudowa zakończona w 1608 r. zaowocowała podwyższeniem
pałacu o trzecią kondygnację, w narożu pojawiła się wieża. W 1700 r. obniżono dach, elewacjom nadano
wystrój barokowy oraz założono park krajobrazowy. W połowie XIX w. przestrzeń pomiędzy skrzydłami
zamknięto neogotyckim murem kurtynowym z basztą w narożu. Ostatnim właścicielem pałacu do
1945 r. była rodzina von Tschammer.
39. DRWALEWICE
N 51°44’23” E 15°40’2”
Pierwsza rycerska siedziba obronna powstała prawdopodobnie ok. połowy XVI w. Przypisuje się ją
ostatniemu przedstawicielowi rodu Hansowi Wolfowi von Unruh. Pod koniec XVI w. wieś należała do
Baltazara von Braun, a w XVIII w. do rodziny von Lüttwitz. Na przełomie XVIII i XIX w. majątek kupił
P. G. von Strempel, który prawdopodobnie przebudował istniejący dwór. W 2. połowie XIX w. majątek
przeszedł w ręce rodziny von Müller, a od 1872 r. do końca II wojny światowej pozostawał we władaniu
rodziny von Eichmann. Neogotycki dwukondygnacyjny pałac wzbogacony o liczne przybudówki
z dachem płaskim ukrytym za krenelażem powstał w 1875 r. na miejscu wcześniejszego dworu. Od
strony północnej usytuowana została czworoboczna wieża. Od wschodu do pałacu przylegał park
krajobrazowy, a po stronie zachodniej powstał folwark.
40. LASOCIN
N 52°16’6” E 15°41’29”
Pałac wzniesiono w latach 1679-1689 z inicjatywy Hansa Rudolfa von Landskron. W pobliżu pałacu
założono park i wybudowano budynki gospodarcze. Niedługo po zakończeniu budowy dobra przeszły na
własność rodziny von Globena. W 1763 r. posiadłość kupił Lewin August von Dingelstädt, emerytowany
pułkownik armii pruskiej, który powiększył park oraz założył dwa stawy. W połowie XIX w. przeprowadzono remont pałacu, przed 1865 r. pośrodku dachu nakrywającego główną cześć budynku wzniesiono
wieżyczkę (rozebrana na początku XX w.). Od 1870 r. właścicielem majątku był Franz Ebhardt, a od
1910 Maximilian von Prittwitz-Gaffron.
41. SOLNIKI
N 51°43’12” E 15°39’9”
Dwutraktowy, o cechach obronnych, otoczony fosą dwór powstał na przełomie XVI i XVII w., kiedy
Solniki były własnością Wolfa von Brauna. Na przełomie XVIII i XIX w., kiedy majątek znajdował się
w rękach gen. Wilhelma von Dobschütza, małżonka Henrietty von Braun, dokonano jego rozbudowy
o kolejny trakt, a bryła nabrała cech klasycystycznych. W tym też czasie uległo zmianie otoczenie dworu.
Zasypano fosę, założono park i ogród francuski. W 1810 r. wybudowano domek ogrodnika, do którego
dobudowano oranżerię. W parku wzniesiono imitację groty ze źródełkiem. Ostatnim etapem rozbudowy
na początku XX w. było dostawienie do ściany południowej dworu dwukondygnacyjnej dobudówki,
w której założono łazienki. Ostatnim właścicielem dworu do końca II wojny światowej był Artur Gleim.
42. CHOTKÓW
N 51°42’12” E 15°28’31”
Renesansowa siedziba rodu von Nostitz wzniesiona została na sztucznym nasypie w połowie XVI w.
Otoczona została fosą, wałem ziemnym i prostokątnym w narysie murem z czterema bastejami w narożach. W 1559 r. posiadłość zakupiona została przez Fabiana von Schönaicha. W urbarzu sporządzonym
po jego śmierci w 1591 r. dwór opisany jest jako murowana z kamienia budowla trzykondygnacyjna,
w niezbyt dobrym stanie zachowania: popękane mury, zniszczony dach. W XVI w. właścicielem został
Heinrich von Dohna, a następnie jego córka Jadwiga. Po jej śmierci majątek został kupiony przez Karola
Maurycego von Redern, a następnie przez Georga Christopah von Prosskau. Z jego inicjatywy w 1709 r.
budowla przekształcona została w rezydencję barokową. Dwukondygnacyjny pałac prostokątny
w narysie, nakryty został dachem mansardowym, elewacje podzielono lizenami, a fasada otrzymała
barokowym portal z ozdobnym balkonem. Basteje podwyższono, nadając im kształt cylindrycznych
wież, dwie z nich w XIX w. uległy zniszczeniu. W 1732 r. majątek został przejęty przez miasto
Szprotawaza długi . Do końca wojny posiadłość była wydzierżawiana.
43. JĘDRZYCHOWICE
N 51°44’42” E 16°16’56”
Barokowa rezydencja wzniesiona została w 1726 r. staraniem Samuela Mielęckiego, w tym też czasie
powstał rozległy park krajobrazowy. Na przełomie XIX i XX w. majątek przeszedł w posiadanie Karola
Gilka-Bötzow, z którego inicjatywy w latach 1909-1910, do istniejącej siedziby dostawiono neobarokowe skrzydło z salą reprezentacyjną, flankowane dwiema cylindrycznymi wieżami. W 1. ćwierćwieczu
XX w. dobra przeszły w posiadanie hrabiowskiej rodziny von Schlichting, której przodkowie założyli
Szlichtyngowę. Od północy pałac łączył się z rozległym, dwunastohektarowym parkiem krajobrazowym,
przez który przepływa rzeczka Krzycki Rów, wraz z licznymi mostkami tworząca malowniczy krajobraz.
Część folwarczna składała się z budynków gospodarczych: spichlerza, stajni, budynków mieszkalnych,
obory, wozowni i magazynu. W 1994 r. pałac odzyskała potomkini dawnych właścicieli majątku, Sigrund
von Schlichting, i podjęła jego odbudowę. Po jej nagłej śmierci pałac wraz z parkiem przeszedł w ręce
prywatnego właściciela.
44. DĘBINKA
N 51°39’31” E 14°54’42”
Pierwsza obronna rezydencja wzniesiona została w połowie XVI w. przez ówczesnych właścicieli –
rycerski ród von Schönaichów. Był to budynek na rzucie prostokąta, dwukondygnacyjny, otoczony fosą.
Pierwsza przebudowa miała miejsce na początku XVIII w., kiedy Dębinka należała do von Schollensternów. W 1737 r. pożar poważnie uszkodził budynek, który został odbudowany i znacznie przekształcony.
Podczas rozbudowy w XIX w. nadano mu charakter pałacu, dostawiono przy tym dwie przybudówki od
strony południowej i łącznik od strony zachodniej, przy elewacji południowej stanęła wysmukła wieża.
Fasada otrzymała portyk kolumnowy z tarasem, a elewacje bogatą dekorację architektoniczną utrzymaną
w duchu neoklasycyzmu. Na początku XX w., gdy właścicielami była rodzina Stanmerów, dokonano
kolejnego przeobrażenia rezydencji. Zburzono wieżę, a następnie wybudowano nową (spłonęła
w 2011 r.) na styku dawnego dworu i przybudówki oraz usunięto część dekoracji architektonicznej,
znacznie zubożając fasadę. Do pałacu przylegał park krajobrazowy.
45. ŻARY
N 51°38’23” E 15°8’32”
Barokowy pałac wzniesiony został w latach 1710-1725 na zamówienie Erdmana II Promnitza, właściciela Żar, wg projektu Giulio Simonettiego i Carla Spanningera. Przy oprawie artystycznej pracowały całe
gremia artystów sprowadzonych z Lipska i Wrocławia. Świetność rezydencji, jednej z najwspanialszych
w Europie Środkowej, zgasła wraz z przejęciem dominium żarskiego w 1765 r. przez dwór saski.
W 1815 r. Żary włączono do Prus, a barokową rezydencję przeznaczono na siedzibę władz miejskich
oraz więzienie. W czasie nalotu bombowego w 1944 r. uszkodzone zostały dwa skrzydła.
N 51°36’43” E 15°19’27”
46. ŻAGAŃ
Barokowy pałac powstał na zrębach średniowiecznego zamku księcia Konrada II z końca XIII w.
Budowę rezydencji rozpoczął Albrecht Wallenstein, dowódca wojsk cesarskich w wojnie trzydziestoletniej, zaraz po nabyciu dóbr w 1627 r. Wskutek tragiczniej śmierci właściciela prace zostały przerwane.
W 1624 r. cesarz sprzedał księstwo żagańskie czeskiemu wielmoży Wacławowi Lobkowicowi, który
24 lata później podjął dalszą budowę pałacu według nowego projektu Antonia della Porty. Realizację
zadania, kontynuowanego przez następcę Wacława – Ferdynanda Lobkowica, zakończono w 1793 r.
W 1786 r. księstwo kupił książę Kurlandii Piotr Biron, po którym dziedziczyły je jego córki. Za czasów
najmłodszej z nich Doroty Talleyrand-Perigord (1842-1862) rozebrano południowe, parawanowe
skrzydło pałacu i zbudowano tam reprezentacyjny podjazd i oranżerię. Na nowo urządzonych zostało
wiele wnętrz, a założony przez Wallensteina park został powiększony i przekształcony w duchu
romantyzmu. Obecnie obiekt zaadaptowany został na cele hotelowo-konferencyjno-kulturalne.
47. CHICHY
N 51°35’48” E 15°28’34”
Pałac powstał na relikcie starszej budowli obronnej w 1. ćwierćwieczu XVIII w. staraniem Christopha
Gottloba von Knobelsdorfa. Przed elewacją frontową rozciągało się obszerne podwórze gospodarcze
zamknięte zabudową folwarczną, na zachód od pałacu rozciągał się ogród. W 1804 r. majątek wraz
z pałacem przeszedł w ręce rodziny zu Dohna. Od roku 1840 zarządzał włościami Fabian Graf zu Dohna,
a następnie jego żona. W tym czasie dwukondygnacyjny budynek otrzymał znamiona stylowe neoklasycyzmu. Na miejscu wcześniejszego ogrodu założono warzywnik, powstał staw i park krajobrazowy.
W roku 1882, po przejęciu pałacu przez gen. majora Oskara Karla von Diebitsch, pałac został wyremontowany. W 1906 r. kolejny remont przeprowadził jego syn Karl Hans. Po II wojnie światowej majątek
upaństwowiono i założono w nim stację Hodowli Roślin – Pasterzowice.
48. HENRYKÓW
N 51°34’11” E 15°33’47”
Późnobarokowy, dwukondygnacyjny pałac wzniesiony został w 1783 r. przez Kaspara Adolfa von
Knobelsdorf. Od 1821 r. majątek pozostawał w rękach rodziny Neumann, która rezydowała w nim do
1945 r. Przebudowa siedziby miała miejsce w 1826 r. z polecenia Friedricha von Neumanna. Do dworu
przylegała zabudowa folwarczna z oficyną z 1810 r. oraz park o powierzchni 4,2 ha, którego centralnym
elementem był staw z wyspą, zasilany od północy kanałem. Obecnie pałac pełni funkcję hotelu.
49. WIECHLICE
N 51°34’4” E 15°35’30”
Klasycystyczny dwór wzniesiony został w latach 1790-1795, na zrębach starszej budowli. Inicjatorem
budowy był Christian Neumann. W 1890 r. budowla został powiększona o ryzalit z reprezentacyjną
klatką schodową, do fasady dobudowany został portyk. Na terenie przyległego parku krajobrazowego
o powierzchni 3 ha znajdował się domek ogrodnika, wzniesiony w 1855 r. wg projektu Thomasa.
Budynki folwarczne pochodzą z końca XVIII i początków XIX w. i należą do nich: stajnia, wozownia,
stodoła i rządcówka. Do końca II wojny światowej majątek był w posiadaniu rodziny Neumannów.
W odrestaurowanym pałacu mieści się obecnie hotel.
50. IŁOWA
N 51°30’5” E 15°11’52”
Późnorenesansowa rezydencja pałacowa wzniesiona została w 1626 r. staraniem Krzysztofa von
Schellendorfa. Drugie, barokowe skrzydło, zaprojektowane przez Gulio Simonettiego powstało
w 1. połowie XVIII w. W latach 1860-1905 założenie otrzymało formy neobarokowe. Stara część
otrzymała nowy, bogaty wystrój wnętrz zaprojektowany przez prof. Philippi, a skrzydło barokowe
w latach 1905-1911, za sprawą właściciela majątku Friedricha Maximiliana von Hochberga zostało
podwyższone i nakryte nowym dachem z wieżą. Na wschód od pałacu znalazły się szachulcowe
zabudowania folwarczne. Wybudowano domek dla ogrodnika i malowniczą budowlę zwaną „Mostkiem
miłości”. Po stronie zachodniej założono rozległy park krajobrazowy, w części przekształcony
w założenie secesyjne z ogrodami tematycznymi: japońskim z gajem różaneczników, chińskim ogrodem
dalii, ogrodem z roślinami wrzosowatymi, w tym ogrodem macierzanek i łąk kwietnia, zaprojektowanymi przez ogrodników Erntela i Anlaufa. Ostatnim właścicielem pałacu był Paul Jentzig.
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