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Pozostałe publikacje z serii 
„Trasy geografi czne“:

Fascynująco –                                        
Dolina Pałaców i 
Ogrodóww Kotlinie 
Jeleniogórskiej

Odkrywczo – 
Zielone Perły
Borów Dolnośląskich

Upajająco – 
Parkowe oazy  
nad Nysą

Pachnąco – 
Wyspy kwiatów 
w krainie wr-
zosów

Czarująco – 
Zacisza między 
Dreznem a Görlitz

Kwitnąco – 
Klejnoty wokół 
miasta Bautzen

Kusząco – 
Szmaragdy 
między górą a 
doliną

Publikacje dostepne są w parkach, biurach informacji turystycznej 
lub pod adresem: www.gartenkulturpfad-neisse.org.
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Publikacja ta powstała w ramach projektu „Koncepcja zrównoważonej, 
ponadgranicznej turystki dla Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach 
Nysy”, który współfinansowany jest ze środków unii europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.
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Wprowadzenie

Nysa Łużycka ma swoje źródła w Górach Izerskich w Czechach i po 
254 km wpada do Odry. Jako rzeka graniczna pomiędzy Niemcami 
a Czechami, a później Niemcami a Polską, przebiega przez spo-
kojne, urokliwe krajobrazowo okolice. Towarzyszą jej wielkie lasy, 
idylliczne wioski i historyczne miasta, jak też założenia parkowe 
Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy. 
Przedstawiona tu trasa parkowa polecana jest szczególnie rowerzy-
stom podróżującym szlakiem Odra-Nysa, również w kombinacji ze 
spływami pontonowymi lub kajakowymi. Parki nad Nysą osiągalne 
są też drogą samochodową (po niemieckiej stronie z Ostritz do Gör-
litz drogą B99, dalej w kierunku Bad Muskau S127).
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Ogród klasztorny
St. Marienthal

Klasztor St. Marienthal założony został w roku 1234 jako katolicki 
klasztor żeński zakonu cysterskiego. Jest on najstarszym żeńskim 
klasztorem Niemiec, który funkcjonuje nieprzerwanie od dnia swo-
jego powstania.
Stara aleja wysadzana drzewkami owocowymi prowadzi do bramy 
klasztoru, za którą rozciąga się dziedziniec z fontanną Trójcy Świę-
tej. Założenie w stylu barokowym imponuje rzeźbami o charakterze 
sakralnym, jak też dendrologicznymi niezwykłościami. W ogrodzie 
koło probostwa znajdują się resztki założonej w latach 20-tych ko-
lekcji roślin iglastych. W pobliżu niego mieści się ogród roślin bi-
blijnych z 1999 roku, w którym znaleźć można rośliny wymienione 
w Piśmie Św. i związane z obrządkami religijnymi. We wschodniej 
części kompleksu klasztornego znajduje się „Góra Kalwaria” z póź-
nobarokową drogą krzyżową. Na jej zboczu jest najbardziej wysu-
nięta na wschód Niemiec plantacja winogron, wykorzystywanych do 

produkcji wina. 
Klasztor w dolinie Nysy i 
mieszczące się przy nim Mię-
dzynarodowe Centrum Spo-
tkań oferują noclegi, tygodnie 
postu i wyciszenia, ale też 
festyny poświęcone ziołom i 
winobraniu oraz jarmarki ręko-
dzieła i naturalnych produktów. 
Jest to jedna ze stacji na szla-
ku „Via sacra” i drodze Jakuba.

Godz. otwarcia / Wstęp
      (Ogród Roślin Biblijnych: 1 € / 9-18 godz.)

Teren klasztoru  

W okręgu 5 km

Adres
Marienthal 1
02899 Ostritz
Tel. +49 (0)35823 770 
(Międzynarodowe Centrum 
Spotkań St. Marienthal)
www.ibz-marienthal.de

Informacje
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Godz. otwarcia / Wstęp

W okręgu 5 km 

Adres
Heilige-Grab-Str. 79
02826 Görlitz
Tel. +49 (0)3581 315864
http://kulturstiftung.kkvsol.net

Święty Grób jest częścią ogrodu, będącego celem średniowiecz-
nych pielgrzymek. Znajdujące się tu kaplice (Kaplica Krzyża, Kapli-
ca Namaszczenia i Kaplica Św. Grobu) są kopiami najważniejszych 
części Kościoła Grobu Świętego w Jerozolimie. Razem z doliną 
Cedronu, Łąką Apostołów i ogrodem na Górze Oliwnej Św. Grób 
tworzy najstarszy tego typu ogród alegoryczny Niemiec. Jest to za-
razem najwierniejsza europejska kopia grobu Jezusa. 
Powstanie tego założenia związane jest z osobą burmistrza Görlitz, 
Georga Emmricha, który w roku 1464 udał się do Jerozolimy, a po 
powrocie zlecił budowę kopii grobu Pańskiego. W latach 1481 – 
1504 powstał kompleks przestrzenny, na potrzeby którego wyko-
rzystano zastane elementy krajobrazu. Strumyk stał się Cedronem, 
wzniesienie obok Górą Oliwną, a łąka między nimi Łąką Apostołów.  
Ze Świętego Grobu można rozpocząć zwiedzanie pozostałych 
części alegorycznego ogrodu. Widok z Góry Oliwnej na miasto 
zaprasza do spaceru historycz-
nymi uliczkami z niepowtarzalną 
architekturą i licznymi terenami 
zielonymi. 

Święty Grób w
Görlitz

Informacje

Kwiecień – wrzesień: pon.-sob. w godz. 10-18, 
ndz. i święta w godz. 11-18; Listopad – luty do 16, 
październik i marzec do 17.  / 2€
Ogród oliwnyOgród oliwnyOgród oliwnyOgród oliwny
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Ogród klasztorny St. Marienthal
Św. Grób w Görlitz
Park krajobrazowy Rothenburg 
Park miejski w Przewozie
Park Mużakowski

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

Muzeum albo wystawa
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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Godz. otwarcia / Wstęp

W parku

W okręgu 5 km 

Adres
Schlossplatz
02929 Rothenburg 
Tel. +49 (0)35891 77211  
(Urząd Miasta Rothenburg)
www.rothenburg-ol.de

Park krajobrazowy
Rothenburg

Potężne, ok. 500-letnie dęby świadczą o tym, że ogród przypałaco-
wy w Rothenburg istniał od XVI wieku. Pierwsze znaczące zmiany 
wprowadzono ok. 1800 roku, a od 1840 roku za barona von Gers-
dorff park przekształcany był na wzór założenia w Bad Muskau. 
Powstały tu jeziorka, kręte ścieżki i wielkie łąki. 
Nowy właściciel, Martin, wprowadzał tu od roku 1883 wiele nowych 
gatunków drzew. Z czasów ok. roku 1900 pochodzi grota ze zbior-
nikami wodnymi. 
Park ucierpiał podczas działań wojennych wiosną 1945 roku. W 
1949 zburzono pałac. Dziś park użytkowany jest jako miejski teren 
zieleni i słynie głównie z różnorodnych gatunków drzew i krzewów o 
ciekawych kształtach i kolorach liści. Cechą charakterystyczną tego 
założenia są zwłaszcza rozmaite dęby oraz kwitnące krzewy, jak 
różaneczniki, tulipanowce czy magnolie. Spacer po parku połączyć 

można z odwiedzinami w jed-
nej z przytulnych kawiarni na 
starym rynku w Rothenburg lub 
kawiarni przy dworze Martina. 
Oprócz Szlaku Rowerowego 
Nysa-Odra w pobliżu przebie-
ga też Szlak Żabi. 

Informacje
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Schlosspark
Buchwald

Öffnungszeiten / Eintritt

Im Park  

Im Umkreis von 5 km 

Adresse
ul. Robotnicza 6, Bukowiec
58-533 Mysłakowice
Tel. + 48 75 74 28 501 
(Stiftung Tal der Schlösser und 
Gärten im Hirschberger Tal )
www.bukowiec.dolinapalacow.pl

Information
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Godz. otwarcia / Wstęp

W parku

W okręgu 5 km 

Adres
ul. Okrężna 10
68-132 Przewóz
Tel. +49 68 362 32 87 
(Urząd Gminy Przewóz)
www.przewoz.com.pl

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
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Godz. otwarcia / Wstęp

W parku

W okręgu 5 km 

Adres
ul. Wybrzeżna 25 
68-208 Łęknica
Tel. + 48 68 362 41 82
(Narodowy Instytut Dziedzictwa
Pracownia Terenowa Park 
Mużakowski w Łęknicy)
www.park-muzakowski.pl

Park Mużakowski o powierzchni ok. 830 ha jest największym w 
Europie Centralnej parkiem w stylu krajobrazowym. Nie tylko wiel-
kość czyni to założenie wyjątkowym, ale też jego usytuowanie po 
obu stronach Nysy Łużyckiej. Park obfi tuje w przepiękne widoki i 
jest niepowtarzalnym przykładem europejskiej sztuki ogrodowej 
XIX wieku. Ogrody kwiatowe przy pałacu, obszar przejściowy tzw. 
pleasureground oraz dalsze części krajobrazowe tworzą doskonale 
skomponowaną całość, połączoną różnorodnymi osiami widokowy-
mi.
Ekscentryczny książę Hermann von Pückler-Muskau był mistrzem 
inscenizacji, co wyraził tworząc pełen artyzmu krajobraz parku. 
„Zielony Książę” wykorzystał w swoim procesie twórczym istniejące 
elementy przyrody, ale wprowadził też nowe obiekty, jak np. Nysa 
Hermanna ze sztucznymi wodospadami, rozszerzeniami i zakolami. 

Park
Mużakowski

Informacje
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Notatnik



Notizen



O projekcie

Zaprezentowane tu obiekty należą do polsko-niemieckiego szlaku 
ogrodowego „Szlak Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy”,  który 
obejmuje obecnie 27 znaczących parków i ogrodów regionu Gór-
nych Łużyc i Dolnego Śląska. Informacje o tej inicjatywie i dalsze 
propozycje tras parkowych znajdą Państwo na:
www.gartenkulturpfad-neisse.org.

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
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 Neiße e.V., MGO mbH, Stefan Gröschel
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