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Szmaragdy 
między górą a doliną

Kusząco



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.

Legenda

4 Wprowadzenie
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Mapka + legenda

Park Polenza Cunewalde

8 Park przypałacowy Hainewalde

10
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Ogrody w Herrnhut

Ogród klasztorny St. Marienthal

13 Notatnik
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Wprowadzenie

W południowej części Górnych Łużyc rozciąga się idylliczna kra-
ina z zielonymi wzgórzami, spokojnymi dolinami i typowymi dla 
regionu domami przysłupowymi. Oddalone o godzinę jazdy sa-
mochodem z Drezna, położone na południe od Bautzen Pogórze 
Górnołużyckie zaprasza miłośników przyrody i wędrówek górskich 
do wypoczynku.
Na południowym wschodzie łagodne wzgórza przechodzą w wulka-
niczne stożki i fantazyjne formacje z piaskowca. Z Gór Żytawskich 
rozciągają się rozległe widoki na malowniczy krajobraz z wieloma 
skarbami kultury. 
Położone między górami a dolinami parki i ogrody zapraszają do 
odwiedzin.
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Mapka (Założenia parkowe trasy wycieczkowej) 

Park Polenza Cunewalde
Park przypałacowy Hainewalde
Ogrody w Herrnhut
Ogród klasztorny St. Marienthal
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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 sportowy i 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
Schanzenweg

02733 Cunewalde
Tel. +49 (0)35877 808 88
(Informacja turystyczna)
www.cunewalde.de

W Cunewalde, najdłuższej wsi Niemiec, rozciągniętej wzdłuż jednej 
ulicy, znajduje się park przypałacowy zwany też parkiem Polenza. 
Malownicze ścieżki wiodą przez park krajobrazowy z licznymi stawa-
mi, gdzie znajduje się m.in. kamień upamiętniający pisarza Wilhelma 
von Polenz i pozostałości wałów obronnych. Dawniej stał tu kompleks 
gospodarczy z budynkiem mieszkalnym, który został przebudowany 
przez Juliusa Curta von Polenz w 1855 roku jako pałac otoczony fo-
są. Na południe od pałacu powstał ogród. Po wielkim pożarze całego 
kompleksu  zlecił von Polenz w 1880 roku założenie, w miejscu daw-

nego gospodarstwa, parku w stylu angielskim, 
prawdopodobnie według projektu radcy dworu 
Johanna Carla Friedricha Bouché, królew-
skiego głównego zarządcy Wielkiego Ogrodu 
w Dreźnie. Współpracował z nim dreźnieński 
ogrodnik miejski, Wilhelm Moritz Degenhardt.
Założenie parkowe utraciło na wartości m.in. 
poprzez zburzenie pałacu w latach 1948/49 
oraz złamanie przez wiatr w roku 1991 posa-
dzonej przed 1700 rokiem trzypiętrowej lipy, w 
której miejsce zasadzone zostało nowe drzewo. 
Na terenie parku znajduje się wystawa starych 
maszyn rolniczych, która nawiązuje do historii 
tego założenia. W Cunewalde warto zobaczyć 
również największy ewangelicki kościół wiejski 
Niemiec z 2632 miejscami siedzącymi- należą-
cy do szlaku turystycznego „Via Sacra” - i park 
miniatur domów przysłupowych w skali 1:5, 
znajdujący się koło kościoła.

Park Polenza w
Cunewalde

Informacja

(dojazd od strony Hauptstraße 260)
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Godz. otwarcia / Wstęp
      
W parku

W okręgu 5 km

Adres
Kleine Seite 31
02779 Hainewalde
Tel. +49 (0)35841 352 83
(stowarzyszenie pałacowe)
www.schloss-hainewalde.de

Park przypałacowy
Hainewalde

Pierwszy dwór we wsi Hainewalde powstał prawdopodobnie ok. 
XIV wieku za panowania rodzin Warnsdorf i Kyaw. Po wielokrotnej 
zmianie właścicieli z początkiem roku 1700 rozpoczęła się inten-
sywna rozbudowa miejscowości Hainewalde pod okiem rodziny von 
Kanitz. Powstało pierwsze założenie ogrodowe, które rozszerzone 
zostało za czasów właściciela von Kyaw z końcem XVIII wieku w 
kierunku zachodnim o tzw. angielskie partie z miejscowymi krzewa-
mi oraz różnymi pomnikami. Typowe dla tego założenia są tarasy 
przed pałacem, na których ustawiano rośliny w donicach, hodowa-
ne w nieistniejącej już oranżerii. 
Około roku 1900 powstała aleja topolowa prowadząca do pałacu, 
którą dziś zastępuje aleja lipowa. 
Obecnie wartości artystyczne i kulturowo-historyczne tego założe-
nia są zagrożone z powodu braku odpowiednich działań konser-
watorskich. Kompleks jednak nadal wzbudza zachwyt, a aktywne 
stowarzyszenie działa na rzecz jego ratowania i uatrakcyjnia go 
poprzez organizację imprez kulturalnych.

Informacja

( Pałac: od kwietnia do października: 
3 € czw. - ndz. w godz. 14 - 17)
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Godz. otwarcia / Wstęp

W parku

W okręgu 5 km

Adres
Comeniusstraße 6
02747 Herrnhut
Tel. +49 (0)35873 228 8
Informacja turystyczna Herrnhut 
(z informacji turystycznej można 
dojść do wszystkich 3 założeń)
www.herrnhut.de

Ogrody w
Herrnhut

Pod pojęciem „Ogrody w Herrnhut“ kryją się 3 założenia o różnym 
charakterze:
Ogród Pański w stylu barokowym przypomina o założycielu dzi-
siejszego miasta Herrnhut, Nikolausie Ludwigu Reichsgrafi e von 
Zinzendorf, który przyjął na swoje ziemie uchodźców religijnych z 
Moraw. Na jego zlecenie morawski ogrodnik Töltschig rozpoczął w 
1728 roku prace nad barokowym ogrodem. Założenie zostało po-
tem powiększone i upiększone, w czym udział brali wszyscy człon-
kowie wspólnoty. Na otwarcie ogrodu zostało zaproszonych ponad 

stu gości. Z biegiem czasu dokonano 
różnych przekształceń, odchodząc 
od stylu barokowego.
Cmentarz w Herrnhut z roku 1730 ja-
ko tradycyjne miejsce pochówku Bra-
ci Morawskich symbolizuje równość 
przed Bogiem w obliczu śmierci. 
Najbardziej charakterystycznymi ele-
mentami cmentarza są aleje lipowe 
oraz altana na górze Hutberg. 
Ogród przy muzeum małej ojczyzny 
(niem. Heimatmuseum) pokazuje no-
woczesną interpretację barokowego 
ogrodu kuchennego z ponad 200-let-
nim domkiem ogrodowym, typowym 
dla miejscowości Herrnhut zabytkiem 
kultury ogrodowej.

Informacja
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Godz. otwarcia / Wstęp

W parku

W okręgu 5 km

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

Ogród klasztorny
St. Marienthal

Klasztor St. Marienthal założony został w roku 1234 jako katolicki 
klasztor żeński zakonu cysterskiego i jest najstarszym klasztorem 
żeńskim Niemiec, który funkcjonuje nieprzerwanie od dnia swego 
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 kolek-
cji roślin iglastych. W pobliżu niego mieści się ogród roślin biblijnych 
z 1999 roku, w którym znaleźć można rośliny wymienione w Piśmie 
Św. i związane z obrządkami religijnymi. We wschodniej części kom-
pleksu klasztornego znajduje się „Góra Kalwaria” z późnobarokową 
drogą krzyżową. Na jej zboczu jest najbardziej wysunięta na wschód 
Niemiec plantacja winogron, wykorzystywanych do produkcji wina. 
Klasztor w dolinie Nysy i mieszczące się tam Międzynarodowe 
Centrum Spotkań oferują 
noclegi, tygodnie postu i 
wyciszenia, ale też festy-
ny poświęcone ziołom i 
winobraniu oraz jarmarki 
rękodzieła i naturalnych 
produktów. Jest to jedna 
ze stacji na szlaku „Via 
sacra” i drodze Jakuba.

Informacja

(Ogród Roślin Biblijnych: 
1 € / 9 do 18.00)



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 (wstęp) oraz prac Kath-
rin Franz i Ernsta Panse (opisy parków), przy 
współpracy właścicieli parków i partnerów

Zdjęcia:  Archiwum Gartenkulturpfad beiderseits der 
Neiße e.V., Stefan Gröschel, Rainer Große

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.


