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Wyspy kwiatów 
w krainie wrzosów  
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Publikacja ta powstała w ramach projektu „Koncepcja zrównoważonej, 
ponadgranicznej turystki dla Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

4 Wprowadzenie

6 Park Mużakowski

8 Mapka + legenda

10 Park Rododendronów w Kromlau

11

12

14

Łużycki Park Głazów Narzutowych w Nochten

Park przypałacowy w Uhyst

Notatnik

Spis treści



4

Wprowadzenie

W północnej części Górnych Łużyc położony jest teren noszący 
ślady epoki lodowcowej i intensywnej działalności człowieka. Kra-
jobraz ten zdobią, niczym wyspy kwiatowe, różnorodne założenia 
parkowe. 
Przez Bad Muskau / Łęknicę przebiega Łuk Mużakowski. Jest 
to morena czołowa w kształcie podkowy z licznymi zbiornikami 
wodnymi, wzniesieniami porośniętymi lasami i cennymi zasobami 
naturalnymi. Ta wyjątkowo dobrze zachowana forma geologiczna 
uznana została za Narodowy Geopark Niemiec. Bliżej poznać ją 
można poprzez wycieczki z przewodnikiem, wykłady i inne imprezy 
tematyczne. 
Na południe od Bad Muskau rozciągają się Wrzosowiska Muża-
kowskie z jednym z największych w Niemczech kompleksem wydm 
śródlądowych. Suche i ubogie w składniki mineralne tereny piasz-
czyste porośnięte są głównie lasem sosnowym i wrzosami, a w ob-
niżeniach znajdują się torfowiska z rzadkimi gatunkami roślin.
Na południowym wschodzie Wrzosowiska Mużakowskie graniczą z 
Rezerwatem Biosfery Górnołużyckich Wrzosowisk i Stawów. Jest 
to największe skupisko zbiorników wodnych wykorzystywanych go-
spodarczo w Europie. 335 stawów stanowi też raj dla miłośników 
przyrody i ornitologów. 
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Wraz z rozwojem przemysłowym napędzanym pozyskiwaniem 
surowców – m.in. piasku kwarcowego, ałunu, i węgla brunatnego, 
powstało drugie oblicze tego regionu. Typowe dla niego są „księ-
życowe” krajobrazy kopalni odkrywkowych i tereny zrekultywowa-
ne, zagospodarowywane często w ciekawy sposób. W okolicach 
miejscowości Nochten przemiany te są szczególnie wyraźne. Nad 
fioletami wrzosowisk, wiecznie zielonymi lasami iglastymi i lazuro-
wymi jeziorami wznoszą się widoczne z daleka kominy elektrowni. 
Kontrast ten zmusza do refleksji nad działalnością człowieka i jego 
odpowiedzialnością za środowisko i przyszłe pokolenia.
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InformationInformacje

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 do-
skonale skomponowaną całość, połączoną różnorodnymi osiami 
 widokowymi.
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. 
Od 2004 roku park ten nosi tytuł dziedzictwa UNESCO.

Park 
Mużakowski
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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

Park 
Mużakowski

Information
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Übersichtskarte (Parkanlagen der Routen) Mapka (Założenia parkowe trasy wycieczkowej) 

Park Mużakowski
Park Rododendronów w Kromlau 
Łużycki Park Głazów Narzutowych w Nochten 
Park przypałacowy w Uhyst
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Legende (Piktogramme für Informationen im Textteil)

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)



10

Godz. otwarcia / Wstęp

W parku  

W okręgu 5 km 

Adres
Halbendorfer Str. 6
02953 Gablenz/ OT Kromlau
Tel. +49 (0)3576 222828  
(Informacja 
Turystyczna Kromlau)
www.kromlau-online.de

Historia dóbr w Kromlau sięga roku 1500. Nie wiemy jednak nic o 
ogrodzie z tamtych czasów. Decydujący w historii założenia jest 
rok 1844, w którym prywatny przedsiębiorca Friedrich Hermann 
Rötschke zlecił wykonanie pierwszych prac. W ten sposób powstał 
park krajobrazowy z licznymi, nawiązującymi do epoki romantyzmu 
elementami architektury, które podobnie jak sprowadzone tu baro-
kowe posągi są wyrazem typowego dla końca XIX wieku history-
zmu. W roku 1860 powstał charakterystyczny most z bazaltu zwany 
Rakotzbrücke. Bazaltowe formacje odnaleźć można na terenie 
całego parku. 
W roku 1889 park przeszedł w ręce hrabiego Egloffstein- Arklit-
ten i rozszerzony został o Nowy Angielski Ogród. Różaneczniki, z 
których słynie park, zostały zasadzone w połowie roku 1890 przez 
inspektora parku Eichlera.
Z Bad Muskau można dotrzeć do Kromlau m.in. zabytkową kolejką 
wąskotorową. Park odwiedzany jest szczególnie chętnie w maju, w 
czasie kwitnienia rododendronów. Co roku od ok. 50 lat w dniach 
Zesłania Ducha Świętego („zielone świątki”) odbywa się tu festyn 
parku i kwiatów. 

Park Rododendronów w

Kromlau

Informacje
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Godz. otwarcia / Wstęp

W parku  

W okręgu 5 km 

Adres
Parkstraße 7
02943 Boxberg/ Oberlausitz
OT Nochten
Tel. +49 (0)35774 55502 
(Stowarzyszenie 
Wspierające Park)
www.fi ndlingspark-nochten.de

Otwarty w 2003 roku, jako jedyny w swoim rodzaju w Europie Środ-
kowej, Łużycki Park Głazów Narzutowych zadziwia wszystkich od-
wiedzających. Od marca do listopada goście mogą rozkoszować się 
tym przez człowieka ukształtowanym krajobrazem. Szczególnym 
momentem jest tu rozkwit wrzosowisk, który zaczyna się pod koniec 
lata i trwa przez całą jesień. Fascynująca gra kolorów niezliczonych 
gatunków roślin jest o każdej porze roku rozkoszą dla zmysłów.
Park Głazów jest doskonałym przykładem połączenia krajobrazu 
kopalnianego i ogrodowego i odzwierciedla przemiany zachodzą-
ce w regionie. W gminie Boxberg/ O.L., do której należy Nochten, 
znaleźć można więcej takich przykładów. Na terenach pokopalnia-
nych utworzony został Park Krajobrazowy Jeziora Bärwalder See, z 
największym jeziorem Saksonii, terenem wypoczynkowo-rekreacyj-
nym i polami campingowymi. W pobliżu znajduje się znany obiekt 
sztuki krajobrazu – teatr na świeżym powietrzu w kształcie ucha. Co 
roku odbywa się tu impreza kulturalna transNATURALE.

Łużycki Park Głazów Narzutowych w

Nochten

Informacje

od 15 marca od 15 listopada od 10 do 18.00
(w listopadzie do 17.00); dorośli 5,00 €, dzieci 2,00 €
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Park przypałacowy w
Uhyst

Historia dóbr rycerskich w Uhyst sięga późnego średniowiecza. W 
latach 1738-1742 na zlecenie hrabiego Christopha von Gersdorff 
wybudowano tu pałac w stylu barokowym. Otoczony on był ogro-
dem o formie geometrycznej, który później przekształcono w park 
o cechach krajobrazowych. Trawniki przed pałacem z fontannami 
i licznymi rzeźbami przechodzą w część zadrzewioną. Do dziś 
zachowany poprzeczny podział założenia pochodzący z czasów 
baroku nawiązuje do ogrodów holenderskich. Park powiązany jest 
osiami widokowymi m.in. z zabudowaniami wsi - kościołem, starą 
szkoła dla arystokratów i szlifi ernią drewna. 
Założenie parkowe znajduje się obecnie w niezadowalającym sta-
nie. Jednak prawie każdego roku organizowane są tu weekendowe 
akcje z udziałem ochotników, tzw. seminaria parkowe, mające na 
celu przeprowadzenie ważnych działań konserwatorskich. Prze-
strzeń parkowa tworzy także kulisy dla wystaw artystycznych. 

Godz. otwarcia / Wstęp

W okręgu 5 km 

Adres
Schloßstraße 10
02943 Boxberg/ Oberlausitz
OT Uhyst
Tel. +49 (0)35774 3540
(Urząd Gminy Boxberg)
www.boxberg-ol.de

Informacje
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harumquo dolut volor rem eatem quos event aut re perferf eriorer 
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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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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 Arbeits-
 marktentwicklung GmbH
Teksty: Anita Schwitalla i Brigitta Wend na podstawie  
 źródeł internetowych (wstęp) oraz prac   
 Kathrin Franz i Ernsta Panse (opisy parków),  
 przy współpracy z właścicielami parków i 
 partnerami
Zdjęcia: Archiwum Gartenkulturpfad beiderseits 
 der Neiße e.V., 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.


