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Wprowadzenie

Bory Dolnośląskie rozciągają się między środkowym biegiem Nysy 
Łużyckiej a rzeką Bóbr, na powierzchni 1650 km². Jest to jeden 
z największych zwartych kompleksów leśnych w Europie Środko-
wej. Typowe dla tutejszego krajobrazu są nie tylko cieniste lasy, ale 
także torfowiska, śródleśne stawy, tereny piaszczyste i wydmy sró-
dlądowe. Najcenniejsze obszary objęte są ochroną rezerwatową. 
Bory Dolnośląskie to raj dla miłośników przyrody. Szczególnie in-
teresujący jest świat ptaków, którego najdumniejszym reprezentan-
tem jest tu orzeł bielik. Bogactwa runa leśnego zaspokoją potrzeby 
najwybredniejszych zbieraczy grzybów i jagód. 
Region ten można zwiedzać wędrując pieszo, na rowerze, konno 
lub poruszając się szlakami wodnymi. Do Państwa dyspozycji są 
drogi rowerowe „Dolina Kwisy” i „Bory Dolnośląskie”, ok. 250 kilo-
metrów szlaków konnych oraz liczne wypożyczalnie sprzętu wod-
nego. Noclegi oferują m.in. gospodarstwa agroturystyczne i małe 
pensjonaty, gdzie spróbować też można regionalnej kuchni. 
Jednak Bory Dolnośląskie to nie tylko obszar cenny przyrodniczo. 
Znajdują się tu też ważne centra kulturowe – miasta Żagań, Żary i 
Bolesławiec z wielowiekowymi tradycjami ceramicznymi. Natural-
nie, czekają tu na Państwa również pałace i założenia parkowe. 
Przykładem jest Zamek Kliczków. Swoje dzieła pozostawił w regio-
nie m.in. Eduard Petzold, uczeń inspektora parkowego z Bad Mu-
skau, Jacoba Heinricha Rehdera, jeden z najważniejszych twórców 
ogrodów XIX wieku. 
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Dzisiejszy park znajduje się na terenie dawnego grodu. Około XIII 
wieku powstało miasto Przewóz wraz z systemem obronnym, z 
którego przetrwała do dziś tzw. wieża głodowa. Przypomina ona 
o sporze o spadek z XV wieku. W wieży zamknięty został przez 
swojego brata Jana książę żagański Baltazar. Zmarł on śmiercią 
głodową.
Aż do pożaru w roku 1631 gród z częścią zamkową był zamieszka-
ny. Pozostałości po nim popadały w ruinę, aż w latach 1840 – 1850 
stworzone zostały tu tereny zielone dla mieszkańców, na których 
od roku 1885 organizowane były festyny z widowiskami historycz-
nymi. Około roku 1920 powstała w tym celu scena teatralna, pawi-

lony ogrodowe oraz zadaszone 
miejsce na tańce. 
Dziś park służy jako teren 
zieleni dla miasta. Tradycja 
historycznych inscenizacji jest 
nadal kultywowana – co roku 
w lipcu odbywa się tu Festyn 
Baltazara. Z dawnych struktur 
przestrzennych parku pozosta-
ło jednak niewiele.

Park miejski w 
Przewozie

Informacje

Godz. otwarcia / Wstęp

W parku

W okręgu 5 km 

Adres
ul. Okrężna 10
68-132 Przewóz
Tel. +48 68 362 32 87
(Urząd Gminy Przewóz)
www.przewoz.com.pl



Informacje

Około roku 1738 Christian Mentzel, syn znaczącego przedsiębior-
cy z Jeleniej Góry, zapoczątkował rozwój posiadłości w Łomnicy. 
Park uzyskał swoją postać jednak dopiero po 1835 roku za nowe-
go właściciela Carla Gustava Ernsta von Küster. W procesie tym 
jako doradca udział brać mógł pruski generalny dyrektor parków 
Peter Joseph Lenné, ponieważ w tym samym czasie zajmował 
się projektowaniem sąsiadującego parku w Wojanowie. Założenie 
w Łomnicy ukształtowane zostało zgodnie z zasadą strefowania 
ogrodu krajobrazowego, co zauważalne jest do dziś. Wokół pałacu 
i Domu Wdowy rozciąga się część ozdobna z rabatami kwiatowymi 
i bylinami. Tzw. pleasureground przechodzi w strefę krajobrazową 
z otwartymi łąkami. 
Wraz z zakupem dóbr łomnickich przez potomków dawnych wła-
ścicieli w 1991 roku rozpoczęła się epoka ponownego odkrywania 
krajobrazu kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej. 
Dzisiaj w Łomnicy znajduje się niemiecko–polskie centrum kultury 
wraz z hotelem, oraz park i folwark. 

Park przypałacowy w
Łomnicy

Godz. Otwarcia / Wstęp

W parku

W okręgu 5 km 

Adres
Karpnicka 3, Łomnica, 
58-508 Jelenia Góra
Tel. +48 75 71 30 460 (Hotel)
www.palac-lomnica.pl
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Park miejski w Przewozie
Park Dworski w Iłowej
Park przypałacowy w Kliczkowie
Park przypałacowy w Chichach
Park przypałacowy w Żaganiu
Park przypałacowy w Żarach

Mapka (Założenia parkowe trasy wycieczkowej) 
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Całorocznie dostępny
Wstęp wolny
Oprowadzenia
Noclegi
Gastronomia
Imprezy
Park bez barier
Park częściowo bez barier

Muzeum
Historyczna architektura
Ścieżka rowerowa
Spływy kajakowe i pontonowe
Obiekt rekreacyjny
Kąpielisko lub basen
Inne parki
Parki partnerskie

Legenda (Piktogramy z informacjami w tekście)
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Information

Park Dworski w
Iłowej

Park Dworski w Iłowej w swojej zasadniczej części powstał w XVII 
wieku, ale jego kompozycja kształtowana była przez kilka stuleci. 
Wpływ na nią mieli zmieniający się właściciele, przedstawiciele 
znamienitych rodów: Schellendorfów, Promnitzów, Hochbergów. Do 
podstawowych wartości historycznych ogrodu należą niezmienione 
i charakterystyczne struktury przestrzenne, wielkość, kształt oraz 
elementy małej architektury.
W skład Parku Dworskiego w Iłowej wchodzą ogród japoński, ogród 
chiński z unikalnymi murami z otworami zwanymi „bramami księży-
ca” i mostkiem z chińską pagodą oraz ogród różany. 
Poza tym znajduje się tu 100-letni gaj różaneczników rozłożony na 
powierzchni ok. 1,5 ha i stanowiący jedną z największych kolekcji w 
Polsce. Krzewy rosną w obniżeniu rzeczki Czerna Mała i jej kanału.
W pomieszczeniach pałacu jest dzisiaj szkoła. Park poddawany jest 
właśnie rewitalizacji. 

Godz. otwarcia / Wstęp

W parku

W okręgu 5 km 

Adres
ul. Pałacowa 1
68-120 Iłowa
Tel. +48 68 368 14 00
(Urząd Miejski Iłowa)
www.park.ilowa.pl

Informacje
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Park przypałacowy w
Kliczkowie

Miejscowość Kliczków założona nad Kwisą jako kasztel obronny 
była prawie przez 300 lat w posiadaniu saskiej rodziny von Rechen-
berg. W roku 1880 Eduard Petzold dostał zlecenie od właściciela, 
hrabiego zu Solms – Baruth, na zaprojektowanie parku przypałaco-
wego. Sporządził on plan pleasureground, uwzględniając przy tym 
okoliczne tereny sięgające aż do rzeki, a także dawne struktury w 
stylu barokowym. Jeszcze dzisiaj podziwiać można, w szczegól-
ności po wschodniej stronie 
zamku, otwarte przestrzenie łąk 
z grupami drzew i soliterami, jak 
np. dęby, buki purpurowe czy 
topole białe. W zamku znajduje 
się hotel ze SPA i centrum kon-
ferencyjnym. Części założenia 
parkowego wykorzystywane są 
na potrzeby gości jako parkingi 
i boiska sportowe. Oprócz im-
ponującego zamku w Kliczko-
wie warto zobaczyć historyczną 
architekturę wiejską i wybrać się 
na spacer nad malowniczą rzekę 
Kwisę.

Godz. otwarcia / Wstęp

W parku

W okręgu 5 km 

Adres
Kliczków 8
59-724 Osiecznica
Tel. +48 75 734 07 00
(Hotel)
www.kliczkow.com.pl

Informacje
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Park przypałacowy w
Chichach

Na miejscu dawnego dworu renesansowego założony został w 1718 
roku pałac Chichy, który następnie, około roku 1840, przebudowano 
w stylu neoklasycyzmu. Do 1945 roku należał on do rodziny Die-
bitsch. Jedno z niewielu zachowanych źródeł z 1740 roku ukazuje 
tu ogród barokowy. Z tego okresu nie przetrwało jednak prawie nic. 
Niewielki park z otwartymi łąkami i stawem reprezentuje dziś raczej 
styl krajobrazowy. Na terenie otoczonym starym murem odnaleźć 
można aż 16 gatunków drzew, z czego wiele osiąga imponujące 
rozmiary. 
Od 2002 roku w pałacu swoją siedzibę ma Fundacja Lubuska Aka-
demia Sztuki „Chichy-Art”. W sezonie letnim odbywają się tu różne 
imprezy kulturalne, m.in. koncerty, jarmarki staroci i warsztaty.

Godz. otwarcia / Wstęp

W parku

 

Adres
Chichy 37
67-320 Małomice 
Tel. +48 68 376 22 17
http://tbdwitryna.w.interii.pl/pa-
lacchichy.htm

Informacje
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Informacje

Pierwsza wzmianka o ogrodzie w Żaganiu sięga czasów księcia Al-
brechta von Wallenstein. Za rodziny Lobkovic (1646-1786) powstał 
tu ogród francuski, który znany był na całym Śląsku. W 1787 roku 
książę Piotr Biron rozpoczął prace nad przekształcaniem ogrodu, a 
od 1844 kontynuowała je księżna Dorota de Talleyrand-Perigord. 
Inspektor ogrodowy Friedrich Teichert koordynował wdrażanie po-
mysłów księżniczki na powierzchni ok. 205 ha. Za wzór służył park 
w Bad Muskau. W żagańskim parku powstał m.in. Most Doroty na 
rzece Bóbr, Zacisze Doroty z dębem Lulu, Wyspa Marii na stawie 
karpiowym i Ogród Holenderski. Park podzielony był na 3 obszary: 
ogród pałacowy zwany też kwiatowym, bażanciarnię i ogród górny, 
skąd rozpościerały się imponujące widoki. 
Z rozwojem miasta doszło do przemian w kształcie parku. Głów-
ne struktury przestrzenne i niektóre elementy małej architektury 
przetrwały jednak do dziś. Zadbany park służy mieszkańcom do 
wypoczynku i spacerów.

Park przypałacowy w
Żaganiu

Godz. otwarcia / Wstęp

W parku

W okręgu 5 km 

Adres
ul. Szprotawska 4
68-100 Żagań
Tel. +48 68 477 64 64 
(Pałac)
http://pkis.um.zagan.pl
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Park przypałacowy w
Żarach

Godz. Otwarcia / Wstęp

W parku

W okręgu 5 km 

Adres
Al. Jana Pawła II
68-200 Żary
Tel. +48 68 455 69 18
(Informacja turystyczna)
www.zary.pl

Park przypałacowy w Żarach powstał w XVIII wieku za czasów Erd-
manna II von Promnitz. Nad zakładaniem geometrycznie ukształto-
wanego, barokowego ogrodu pracowali Carl Spanninger, Giovanni 
Simonetti i August Beer. Do założenia prowadziła „Brama Błękitna” 
z 1708 roku. Poza alejami, żywopłotami i rabatami kwiatowymi 
ogród zdobiły elementy architektury jak np. oranżeria, fontanna i 
altana.
Wraz z końcem panowania rodu von Promnitz doszło do pierw-
szych przekształceń. Już w 1827 roku zakłócono struktury prze-
strzenne przez budowę drogi, która do dziś przebiega przez park. 
Kolejne zmiany nastąpiły na przełomie XIX i XX wieku. 
Dzięki działaniom rewitalizacyjnym, prowadzonym w ostatnich la-
tach, założeniu przywrócono historyczny charakter „ogrodu zabaw”. 
Regularna część ogrodowa z pawilonem muzycznym i fontanną 
przechodzi w część krajobrazową. Spacer po parku warto połączyć 
z odwiedzinami Rynku w Żarach i zwiedzaniem licznych zabytków 
tego miasta.

Informacje
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Notatnik



Partnerzy projektu

DSA Dienstleistungen für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung 
GmbH (Lead Partner)
Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Gartenkulturpfad beiderseits der Neiße e. V.
Fundacja Bory Dolnośląskie
Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

Impressum

Wydawca: DSA Dienstleistungen für Struktur und 
 Arbeitsmarktentwicklung GmbH
Teksty: Anita Schwitalla i Brigitta Wend na  podsta wie  
 źródeł internetowych i innych materiałów, przy  
 współpracy z właścicielami parków i  partnerami
Zdjęcia: Archiwa Fundacji Bory Dolnośląskie i
 Gartenkulturpfad beiderseits der Neiße e. V.
Projekt i skład: media project creative network GmbH
Rok wydania: 2013

O projekcie

Wybrane założenia parkowe Borów Dolnośląskich należą do 
 polsko- niemieckiego szlaku ogrodowego „Szlak Parków i Ogrodów 
po obu stronach Nysy”, który obejmuje obecnie 27 znaczących par-
ków i ogrodów regionu. Informacje o tej inicjatywie i dalsze propo-
zycje tras parkowych znajdą Państwo na:
www.gartenkulturpfad-neisse.org.

Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć więcej o regionie Borów Dolno-
śląskich, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej 
 www.bory.org.pl.
Informacje o założenia parkowych i projekcie Zielonych Pereł zna-
leźć można na www.park.borydolnoslaskie.org. Oprócz opisanych
powyżej obiektów, zachęcamy do odwiedzin parków Petzolda w
Bolesławcu, parku w Ruszowie i Pieńsku.


