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krajobraz kulturowy 
Górnych Łużyc i Dolnego Śląska. 
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Projekt „Bez Granic. Odkrywamy i chronimy krajobraz kultu-
rowy Górnych Łużyc i Dolnego Śląska.“ jest współfinansowa-
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Tel.: + 48 74 85497 30       

 

Szczegółowe wskazówki dotyczące dojazdu znajdą 

Paostwo na stronie internetowej: www.morawa.org 

Projekt jest wspólną inicjatywą: 
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Gminy Strzegom  
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Gminy Markersdorf  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Wstęp 
 
Pośród rozciągniętych na wzgórzach łąk, żyznych pól i 

lasów, w krajobrazie naznaczonym wydobyciem granitu 

położony jest pałac, wybudowany w roku 1864 przez 

rodzinę von Kramsta. Wraz z przynależącym do niego 

parkiem w stylu angielskim tworzy zabytkowy kompleks, 

który znany jest od 1994 r. jako miejsce spotkao polsko-

niemieckich, ośrodek kształcenia oraz charytatywne 

przedszkole.  

W ostatnich latach udało się przeprowadzid niektóre 

niezbędne prace remontowe w pałacu, natomiast park 

wciąż jest bardzo zaniedbany. Samosiew młodych drzew 

przytłumił wartościowy, stary drzewostan, a szybko 

rozwijający się podrost zasłonił osie widokowe. Z każdym 

rokiem podupadają też ruiny kaplicy w parku. Dzięki 

seminariom parkowym w latach 2008 i 2010 park odzyskał 

częściowo swój urok, ale wiele pozostało jeszcze do 

zrobienia. 

Zapraszamy do Morawy na warsztaty, które odbędą się w 

dniach od 14 do 16 października 2011 roku. Oprócz 

możliwości wykonania pod okiem fachowców 

praktycznych prac w parku przygotowaliśmy dla Paostwa 

interesujące wykłady oraz program kulturalny. Również 

Paostwo mogą wnieśd swój wkład w zachowanie 

dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska oraz przeżyd przy 

tym interesujący weekend polsko-niemiecki. Miło nam 

będzie gościd Paostwa na warsztatach, wykładach i przy 

wspólnym stole. 

Program 
 
Piątek, 14.10.2011 
 
Do 9.45 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników w pałacu, 

przydział do grup roboczych  

 

10.00 Spotkanie na tarasie pałacowym, powitanie  uczestników 

i pouczenie BHP, krótkie oprowadzenie po parku z wyjaśnie-

niem zaplanowanych działao 

 

12.30  Obiad w pałacu, po posiłku powrót do prac  

 

15.00 Przerwa na kawę i ciasto w parku 

 

18.00 Zakooczenie prac 

 

18.30 Kolacja w pałacu, po posiłku częśd wykładowa 

 

Wykład 1: VIA SACRA – Spotkania, które poruszają. Podróżowa-

nie bez granic, przez wieki, w zadumie. 

PD Dr sc. phil. Volker Dudeck, Dyrektor Stowarzyszenia „Verein 

Zittauer Fastentücher e.V.“, Saksooski Senator Kultury 

Wykład 2:  Złoża granitu na Dolnym Śląsku i w Saksonii 

 
 
Sobota, 15.10.2011 
 
od 7.00 Śniadanie w pałacu 
 
8.00 Dalszy ciąg prac w parku 
 
12.30 Obiad w pałacu, po posiłku powrót do prac 
 
15.00 Przerwa na kawę i ciasto w parku 
 
18.00 Zakooczenie prac, wspólny spacer po parku z oceną  
efektów prac  
 

 
 
Niedziela, 16.11.2011  
 
Od 8.30 Śniadanie w pałacu 
 
10.00 Wycieczka do Strzegomia, zwiedzanie bazyliki  
 
11.00 Zakooczenie warsztatów  
 
 [możliwe drobne zmiany w programie] 

 
 

Wskazówki organizacyjne 
 
Uczestnictwo w warsztatach, włączając nocleg oraz wyży-

wienie są bezpłatne. Impreza prowadzona będzie w języku 

polskim i niemieckim. Za ubezpieczenie podczas warszta-

tów odpowiedzialni są uczestnicy. Prosimy o zabranie ze 

sobą odzieży roboczej i o ile to możliwe narzędzi do prac w 

parku.  

 

Zgłoszenia oraz dalsze informacje: 
 
Fundacja św. Jadwigi 

Morawa 1 

58-120 Jaroszów 

Tel.: + 48 74 85497 30  

E-Mail: morawa@onet.pl 

Strona internetowa: www.morawa.org      


