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Klejnoty wokół
miasta Bautzen
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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 parkach, biurach informacji turystycznej 
lub pod adresem: www.gartenkulturpfad-neisse.org.

Wyspy kwiatów 
w krainie wr-
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Wprowadzenie

Bautzen słynie z licznych wież, kościołów i muzeów. Jest to też cen-
trum kultury serbołużyckiej. 
Miasto położone jest w malowniczym otoczeniu, pomiędzy krainami 
geograficznymi zwanymi Górami Łużyckimi i Górnołużyckimi Po-
lami. Ważną rolę odgrywało ono już w XIV wieku, kiedy razem z 
miastami Kamenz, Löbau, Görlitz, Zittau i Lubań tworzyło Górno-
łużycki Związek Sześciu Miast, powołany m.in. w celu utrzymania 
stanu pokoju. 
Dzisiejsze Bautzen poszczycić się może nie tylko wielowiekową hi-
storią, ale też bogactwem dawnej architektury. Stare Miasto zostało 
pieczołowicie odrestaurowane po 1989 roku i może być punktem 
wyjściowym do zwiedzania okolicznych założeń parkowych.
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Park przypałacowy Königswartha położony jest na wschód od ob-
szaru Natura 2000 „Hoyerswerdaer Schwarzwasser“ i na zachód 
od Rezerwatu Biosfery UNESCO Górnołużyckie Wrzosowiska i 
Stawy. Powstanie pierwszego parku można z dużym prawdopo-
dobieństwem wiązać z osobą hrabiego Johanna Carla Friedricha 
von Dallwitz, który w 1780 roku zlecił budowę barokowego pałacu, 
zdobionego posągami z piaskowca. Pierwotne barokowe założe-
nie zostało przekształcone na początku XIX wieku. Dzisiejszy park 
jest mieszaniną stylów różnych epok. Cechą wyjątkową są dobrze 
zachowane barokowe posągi i zdobienia. W dużym jeziorze parko-
wym odbija się fasada pałacu, co wygląda szczególnie atrakcyjnie 
przy słonecznej pogodzie. 
Park wraz z zabudowaniami jest obecnie własnością Landu Sakso-
nii. W pałacu mieści się jedyna we wschodnich Niemczech szkoła 
rybołówstwa i Saksoński Instytut Rybołówstwa.

Park przypałacowy 
Königswartha

Informacje

Godz. otwarcia / Wstęp

W parku

W okręgu 5 km 

Adres
Gutsstraße 1
02699 Königswartha
Tel. +49 (0)35931 296 10
(szkoła rybołówstwa)
www.koenigswartha.net
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Godz. otwarcia / Wstęp

W parku

W okręgu 5 km 

Adres
Park 4 
02699 Neschwitz
Tel. +49 (0)35933 32664
(Informacja turystyczna w parku)
www.neschwitz.de

Na obrzeżach Rezerwatu Biosfery UNESCO Górnołużyckie Wrzo-
sowiska i Stawy umiejscowiony jest pałac i park Neschwitz. Dotrzeć 
tu można m.in. Żabim Szlakiem Rowerowym. Budowę barokowego 
pałacu, zwanego dziś „starym”, w latach 1721-1723 zlecił książę von 
Würtemberg. Miał to być zamek myśliwski i letnia rezydencja dla 
jego małżonki, księżnej Cieszyńskiej z.d. Lubomirskiej, utrzyman-
ki Augusta II Mocnego. Barokowe założenie ogrodowe powstało 
prawdopodobnie wg planów dreźnieńskiego architekta dworskiego, 
Johanna Friedricha Karchera. Później wzniesiony tzw. nowy pa-
łac i oranżeria z lat 60-tych XVIII wieku wraz ze zbiorami drzewek 
pomarańczowych i cytrynowych spłonęły w 1945 roku. Obiekty te 
znajdowały się na miejscu dzisiejszej szkoły. 
Założenie w Neschwitz cechuje harmoniczne połączenie ogrodu 
barokowego i parku krajobrazowego. Geometrycznie ukształtowany 
dziedziniec z pawilonami i żywopłotami zaprasza do wypoczynku. 
Stąd rozciąga się główna oś widokowa, biegnąca do Niebieskiej 
Bramy. Ta reprezentatywna część ozdobiona jest rzeźbami z pia-
skowca, znajdują się tu też pozostałości trzech fontann.
Na terenie parku czyn-
na jest informacja tu-
rystyczna, kawiarnia, 
stacja ochrony przyrody 
i siedziba Saksońskiej 
Straży Ochrony Ptaków. 
Pałac użytkowany jest 
też jako miejsce wystaw 
i koncertów.

Park przypałacowy
Neschwitz

Informacje
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Park przypałacowy Königswartha
Park przypałacowy Neschwitz
Park przypałacowy Schmochtitz 
Park przypałacowy Rammenau
Park przypałacowy Großharthau
Centrum Zdrowego Żywienia i Ziół Chrześcijańsko-Spo-
łecznego Stowarzyszenia Edukacyjnego Saksonii przy 
Klasztorze St. Marienstern

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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Park przypałacowy
Schmochtitz

Godz. otwarcia / Wstęp

W parku

W okręgu 5 km 

Adres
Schmochtitz 1
02625 Bautzen
Tel. +49 (0)35935 22 0
(Dom Biskupa Benno)
www.benno-haus.de

W budynkach dawnych dóbr rycerskich mieści się od 1992 roku 
ośrodek edukacyjno-konferencyjny diecezji Dresden-Meißen. W 
przeszłości dokonano na tym terenie nurtującego znaleziska w 
postaci monety, która dowodzi, że via regia prowadziła prawdopo-
dobnie przez Schmochtitz. Pod koniec XVIII wieku marszałek Peter 
August von Schönberg zlecił tu założenie ogrodu w stylu rokoko. 
Po zniszczeniu dóbr i parku w wojnie napoleońskiej w 1813 roku 
prawa własnościowe przeszły na hrabinę Auguste Charlotte von 
Kielmannsegge. 
Następnie od roku 1892 kompleks nabył Otto Thost, który zlecił 
przekształcenie parku w stylu krajobrazowym z zachowaniem sys-
temu kanałów i rzeźb z czasów rokoko. 
Centralna oś widokowa łączy Dom Biskupa Benno z fi gurą z pia-
skowca w formie palmy kokosowej, która przypomina o wizycie 
księcia elektora Fryderyka Augusta III w Schmochtitz w roku 1769. 
Od 1945 do 1991 roku założenie użytkowane było jako kościelne 
gospodarstwo rolne. Dziś park należy do Domu Biskupa Benno, 
który wybudowany został na miejscu spalonego w 1945 roku pała-
cu. Ośrodek zaprasza na konferencje i wystawy oraz oferuje miej-
sca noclegowe.

Informacje



Park przypałacowy w
Kliczkowie

Godz. Otwarcia / Wstęp

W parku

W okręgu 5 km 

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

Informacje



12

Bazując na projekcie głównego architekta Saksonii Johanna Chri-
stopha Knöffela, Franz Joseph von Hoffmann zakończył tworzenie 
barokowego kompleksu pałacowo-ogrodowego ok. roku 1754. Już 
w roku 1795 doszło do przekształceń w stylu krajobrazowym, zle-
conych przez Friedricha von Kleista. Barokowy pałac, dziedziniec 
z posągami czterech pór roku i położony po drugiej stronie pałacu 
park krajobrazowy idealnie ze sobą harmonizują. Z tarasu, ponad 
stawem, rozciąga się widok wnętrza parku ze sztucznymi ruinami, 
strumieniem i pomnikiem urodzonego w Rammenau fi lozofa Johan-
na Gottlieba Fichte. 
Dziś w pałacu mieści się muzeum i restauracja. W parku i salach 
pałacowych organizowane są różne imprezy kulturalne, z których 
najbardziej znana to Górnołużyckie Dni Lnu, odbywające się za-
wsze w ostatni weekend sierpnia.

Park przypałacowy 
Rammenau

Wstęp

W parku

W okręgu 5 km 

Adres
Am Schloss 4
01877 Rammenau
Tel. +49 (0)3594 70 35 59
(Informacja w pałacu)
www.barockschloss-
rammenau.com

Informacje

od kwietnia do września codziennie w godz.: 10 -18, 
od października do stycznia ndz. - pt. w godz.: 10 – 16,
sob. w godz.:12 - 16, wtorek nieczynne, od stycznia do 
marca nieczynne; dorośli 5,00€ / dzieci 2,50€
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Godz. otwarcia / Wstęp

W parku

W okręgu 5 km 

Adres
Dresdener Straße 3
01909 Großharthau 
Tel. +49 (0)35954 5198 0
(Urząd Gminy Großharthau)
www.großharthau.de

Historia powstania parku jest ściśle powiązana z dworem saksoń-
skim XVIII wieku. Wysoka pozycja społeczna pomysłodawczy-
ni, hrabiny von Flemming i jej możliwości fi nansowe wpłynęły na 
bogate wyposażenie parku w posągi, fontanny i oranżerię. W XIX 
wieku założenie zostało częściowo przeformowane w stylu krajo-
brazowym, a później w stylu neobaroku. Na wyróżnienie zasługu-
je zachowany do dziś barokowy podział ogrodu na 3 tarasy. Duży 
trawnik, z fi gurami autorstwa Permosera oraz fontanną o wys. 8 m, 
położony na najniższym poziomie (tzw. parterze), boczne boskiety 
oraz aleje lipowe nadają kształtu założeniu, w które wkomponowa-
na została idealnie rzeka Wesenitz.
W 1949 roku zburzono ruiny spalonego pałacu, co odznaczyło się 
na kompozycji przestrzennej parku. Dziś miejsce, gdzie wcześniej 
stał pałac, oznakowane jest żywopłotem. W budynkach przypałaco-
wych mieszczą się mieszkania. 
Park odwiedzany jest szczególnie 
chętnie podczas dorocznych tar-
gów ogrodniczych „LebensArt”, 
które odbywają się zawsze w 
czerwcu. W niedziele w sezonie 
letnim na odwiedzających czekają 
na wyspie pałacowej gondole z 
usługami gastronomicznymi. Na 
obrzeżach parku znajduje się ho-
tel „Kyffhäuser”, a w miejscowości 
Großharthau kawiarnia, plac za-
baw, kręgielnia, ośrodek kulturalny 
i muzeum rolnictwa.

Park przypałacowy 
Großharthau

Informacje
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Godz. otwarcia / Wstęp

W okręgu 5 km 

Adres
Cisinskistraße 35
01920 Panschwitz-Kuckau
Tel. +49 (0)35796 971 21 
(Chrześcijańsko-Społeczne Stowarzysze-
nie Edukacyjne Saksonii, zarządca ogrodu)

www.ekz-marienstern.de

Klasztor cysterski z założeniem ogrodowym poświęcony Matce Bo-
skiej, ufundowany został w roku 1248 przez Bernharda von Kamenz 
i jego rodzinę. Od tego czasu żyją tu siostry cysterki, a klasztor 
należy do nielicznych, które nieprzerwanie funkcjonowały od dnia 
swojego założenia. 
Na dostępnym odwiedzającym terenie klasztornym znajduje się 
fontanna i posągi z czasów baroku. Za murami klasztoru rozciąga 
się park krajobrazowy z drugiej połowy XIX wieku, zwany „Lippe-
park“. Z parku przejść można na teren dawnego ogrodu klasztorne-
go, gdzie dziś mieści się ogród edukacyjny, założony w 1994 roku 
w celu szerzenia wiedzy o ziołach i roślinach leczniczych. Ogród 
ten nawiązuje do wielowiekowej, klasztornej tradycji ogrodniczej i 
zielarskiej. Organizowane są tu imprezy tematyczne, koncerty, wy-
stawy, warsztaty i targi, dotyczące owoców sezonowych, zdrowej 

kuchni i zielarstwa jak np. semina-
rium „Spotkanie – zdrowe żywienie”. 
Dla klas szkolnych przygotowana jest 
specjalna oferta.
Po kompleksie klasztornym wiedzie 
oznakowany szlak, a w parku znajdu-
je się ścieżka edukacyjna o fl orze i 
faunie regionu. Rowerzyści dotrą tu 
Szlakiem Krabata lub szlakiem „Ser-
bołużyckie Impresje”.

Informacje

Od pon. do pt. 10 –16, w sob. 13–17, 
w ndz. i święta 13–18
Dorośli 2,50 € / dzieci 1 €

Centrum Zdrowego Żywienia i Ziół przy Klasztorze

St. Marienstern
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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 podstawie źródeł
  internetowych (wprowadzenie) oraz prac Kathrin Franz
 i Ernsta Panse (opisy parków), przy współpracy
 właścicieli parków i partnerów
Zdjęcia: Archiwum Gartenkulturpfad beiderseits der
 Neiße e.V., MGO mbH, archiwum Pałacu
 Rammenau, Stefan Gröschel
Projekt i skład: media project creative network GmbH
Rok wydania: 2013

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.


