Krobielowice - historia
1321
Pierwsza wzmianka o wsi Crebelwicz z okazji nadania rycerzowi Tyczce ze Sterczy przez
wrocławskiego księcia Henryka VI.
XIV w.
Budowa umocnionej wieŜy (dworku obronnego) na miejscu dzisiejszego pałacu przez
Henryka z śytna.
1343
Zakupienie czterokołowego młyna nad rzeczką Czarną Wodą przez opata wrocławskiego
klasztoru św. Wincentego.
1349
WieŜę obronną kupuje hrabia Heinrich von Sitten.
1417
Wieś razem z dworem od Optzkone kupuje opat wrocławskiego klasztoru św.
Wincentego Andrzej Rügler.
1570-80
Budowa renesansowego pałacu.
1646
Opat Mateusz dzierŜawi majątek na 9 lat od Stefana Rosenzweiga, a w dokumencie
wymienia się „dom lub pałac zwany później Haus-Stock”, które obecnie reprezentuje
płn.-zach. skrzydło pałacu.
1702
Rozbudowa pałacu w stylu barokowym.
1810
Sekularyzacja dóbr kościelnych w Prusach i majątek odebrany klasztorowi staje się
własnością państwa.
1814
Król pruski Fryderyk Wilhelm III podarowuje majątek z pałacem w Krobielowicach
feldmarszałkowi Gebhardowi Leberechtowi von Blücherowi księciu Wahlstatt jako
nagrodę i dowód wdzięczności za zwycięską kampanię z Napoleonem.
12.IX.1819
W Krobielowicach umiera bohater Prus w wojnie z Napoleonem marszałek von Blücher.
1820
Uroczyste przeniesienie zwłok marszałka z kościoła w Wojtkowicach i złoŜenie do krypty
w Krobielowicach.

1846
Rozpoczęcie budowy mauzoleum von Blüchera.
28.VIII.1853
Ukończenie budowy mauzoleum marszałka i uroczyste przeniesienie zwłok z krypty i
złoŜenie ich w mauzoleum. Na uroczystość przybywa sam król Fryderyk Wilhelm IV.
1878
Budowa bramy z mostem nad Czarną Wodą przy drodze prowadzącej do pałacowego
parku i samego pałacu.
1936
Zmiana nazwy wsi z Krieblowitz na Blüchersruh.
1945
Wraz ze zmianą administracji na polską następuje zmiana nazwy wsi z Blüchersruh na
Krobielowice.
1945
Otwarcie grobowca i zbeszczeszczenie zwłok von Blücher’ów.
1978
Pałac przejmuje Biuro Turystyki MłodzieŜowej „Juwentur”.
1989
Nowym właścicielem pałacu zostaje Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
1991
Pałac kupuje nowozelandzki właściciel przedsiębiorstwa „Antyki-MSV” Christopher Earl
Vail, którego wujem był hrabia Potocki.
VII.1995
W pałacu zaczyna działać hotel, a na okolicznych ziemiach urządzono pole golfowe
„Rycerski Klub Golfowy” (The Knight’s Golf Club)
1996
Bundeswehra i Wojsko Polskie zabezpieczają i porządkują budowlę i najbliŜsze otoczenie.
18.V.1996
Po ekumenicznym ślubie we wrocławskiej katedrze, w pałacu odbywa się przyjęcie
weselne hrabianki Tatiany Christiany Rochedii de Weck ze Szwajcarii, której matka domu von Blücher, urodziła się w Krobielowicach, z holenderskim ewangelikiem
Hubertem Lance Huet. Wśród bardzo licznych gości byli m.in. Jan, Stanisław i
Aleksander Lubomirscy, ojciec chrzestny panny młodej hrabia Hans Ulryk von
Schaffgotsch i jej ciotka Sakantula Blücher von Wahlstatt, wnuk ostatniego króla Egiptu
Sacha Orloff, wnuczka ostatniego króla Włoch Elisabeth Balkany i księŜna Charlotta
Potocka.

04-07.XI.1997
Z nieoficjalną wizytą w Polsce na zaproszenie właściciela, w pałacu gości jego szkolny
kolega ksiąŜę TuPouTo; następca tronu królestwa Tonga i zarazem minister spraw
zagranicznych tego państwa.
01-09.V.1998
Znany reŜyser polski Kazimierz Kutz kręci w pałacu sceny do telewizyjnego
przedstawienia „Kartoteki rozrzuconej” Tadeusza RóŜewicza.

