
Bad Muskau 

1 (2) Pałac Pucklera

Książę Hermann Pückler-Muskau żył w latach 1785 - 1871. Był wielkim europejskim
architektem ogrodów, znanym pisarzem, podróżnikiem, miłośnikiem spotkań towarzyskich.
Pückler był jedną z najbardziej fascynujących i ekscytujących osobistości XIX-wiecznych
Prus. Z głęboko zakorzenionym w psychice romantyzmie doświadczył początku
industrializacji oraz przejścia do społeczeństwa burżuazyjnego. Brylujący w towarzystwie w
XIX wieku artysta ogrodnik, pisarz i globtroter książę Pückler stworzył nad Nysą Łużycką
transgraniczne arcydzieło: Park Księcia Pücklera gdzie w sposób bardzo wszechstronny w
1846 roku przebudował swoją rodzinną rezydencję oraz jej wnętrza. Ten późnobarokowy
pałac, odrestaurowany w ostatnich latach, odzwierciedla niezwykłe życia księcia Pücklera.
Na szczególną uwagę zasługują pomieszczenia orientalne, biblioteka z cennymi zbiorami
książek, salon muzyczny z 1772 roku, stylowy salon jadalny z pięknie zastawionym stołem
kolacyjnym oraz salony Pücklera. . 

2 (3) Park Mużakowski

Park Mużakowski jest parkiem usytuowanym na terenie Polski i Niemiec. Łącznie park
zajmuje 728 ha powierzchni po obu stronach rzeki Nysy Łużyckiej, w czym po stronie
polskiej znajdują się 522 ha całego założenia parkowego, a po stronie niemieckiej 206 ha.
Polska część parku jest zarządzana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, a
niemiecka – przez Fundację Fürst–Pückler–Park Bad Muskau z siedzibą w Oranżerii
znajdującej się w parku. Centralna część parku z zabudowaniami rezydencjalnymi znajduje
się po zachodniej stronie rzeki przy niemieckiej miejscowości Bad Muskau (Mużaków),
polska część leży przy miejscowości Łęknica. Park Mużakowski znajduje się na terenie
Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa oraz Geoparku Łuk Mużakowa. Jest to pierwszy w
Polsce geopark przyjęty do Światowej Sieci Geoparków.

Założycielem parku był książę Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau (1785–1871),
który po licznych podróżach, w tym do Anglii, zachwycił się parkami krajobrazowymi. W 1811
odziedziczył po zmarłym ojcu posiadłość w Muskau. Na początku XIX wieku był to zamek z
otaczającym go parkiem położonym nad Nysą. W latach 1815–1845 rezydencja rozrosła się
w rozległe założenie parkowe w stylu krajobrazowym. Przemodelowano teren, wybudowano
mosty przez Nysę, nasadzono tysiące drzew i krzewów. Całość została perfekcyjnie wpisana
w naturalne wnętrze doliny rzeki. Kryzys finansowy spowodowany pracami na tak ogromną
skalę oraz podróżami księcia zmusił go do sprzedaży majątku. Od 1845 roku kolejnym
właścicielem Parku Mużakowskiego był książę Fryderyk Niderlandzki, który kontynuował
prace związane z tworzeniem parku. We wschodniej części parku Eduard Petzold wykonał
arboretum, w którym znajduje się prawie 3000 gatunków roślin drzewiastych i krzewiastych.
Kolekcja zyskała miano najbardziej znaczącej w Niemczech. Prace trwały aż do śmierci
księcia w 1881.
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W 1883 posiadłość przejęła rodzina von Arnim, która po odratowaniu funduszy Muskau
kontynuowała dzieło swoich poprzedników. W 1945 rodzina von Arnim została wysiedlona z
Muskau.

W czasie wojny park i wiele budynków parkowych uległo zniszczeniu w tym główna
rezydencja, Nowy Zamek. Podczas działań frontowych na Nysie Łużyckiej zostały
wysadzone dwa historyczne mosty przez rzekę. Most Podwójny został odbudowany w 2003.
Natomiast odbudowa Mostu Angielskiego zakończyła się w roku 2011. W tym samym roku
zakończyła się renowacja Mostu Arkadowego w polskiej części parku

Od 2004 roku park znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 

3 (4) Leśna Kolejka Mużakowska 

Mużakowska Kolejka Leśna jest największym muzeum kolejnictwa w swoim rodzaju na
terenie Niemiec. Uznawana jest za ostatnią zachowaną prawdziwą kolejką leśną w
Niemczech

Tory kolejki prowadzą z Weißwasser przez Geopark Łuku Mużakowskiego do Kromlau, jak
również do Parku Mużakowskiego w Bad Muskau. Ruch pociągów odbywa się w weekendy
od marca do października. 

Historia kolejki leśnej rozpoczyna się od 1895 r. Pierwsza linia połączyła kopalnię węgla
brunatnego Caroline koło Krauschwitz z platformą przeładunkową na obrzeżach Mużakowa.
Region wówczas był bogaty w różne surowce stąd istniała duża potrzeba zorganizowania
transportu dla ich wydobycia. Kolejka łączyła liczne zakłady przemysłowe – począwszy od
kopalń węgla brunatnego, po glinianki, cegielnie, tartaki, wytwórnie papieru, a przy hutach
szkła skończywszy. Od 1978 r, z uwagi na wygasający przemysł, zaczęto sukcesywnie
likwidować przewozy kolejki. W 1984 r. miłośnicy kolei rozpoczęli działania mające na celu
uratowanie jak największej części sieci dawnej kolei leśnej. Od 1990 r. lokalne władze
również zaczęli wspierać te dążenia. W ten sposób udało się ocalić tą jedyną w Niemczech
zachowaną tego rodzaju kolejkę. 

Od tamtego momentu kolejka zaczęła się rozwijać jako atrakcja turystyczna regionu. W
2001, w drodze przekształcenia nieużytków poprzemysłowych, zbudowano lokomotywownię
i muzeum (tzw.Plant Center). W 2008, w miejscu dawnej cegielni w Białej Wodzie powstało
centrum serwisowe, które zapewnia obsługę techniczną kolei. W 2009 otwarto centrum
informacji turystycznej dla zwiedzających. Liczba pasażerów przewożonych rocznie koleją
mużakowską wynosi około 40 000.

4 (5) Muzeum Rękodzieła i Rzemiosła w Sagar 

Od 1995 roku dzięki grupie składającej się z miejscowych kronikarzy i zainteresowanych
mieszkańców Gminy Krauschwitz, w dawnym tartaku nad Mühlteich w centrum miejscowości
Sagar utworzono miejsce gdzie można zapoznać się z rozwojem rzemiosła i przemysłu w
regionie  W Muzeum Rękodzieła i Rzemiosła znajduje się wiele licznych eksponatów
przedstawiających strukturę gospodarki Państwa Stanowego Muskau. Specyficzny dla tego
regionu rozwój bazował na surowcach takich jak glina, węgiel, ruda żelaza i drewno, których
wydobycie i obróbka jest właśnie tematem wystawy w tym Muzeum. Główne punkty wystawy
tworzą zbiory dotyczące obróbki drewna i ceramiki przemysłowej i użytkowej. Ekonomiczna
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historia regionu prezentowana jest na wielu oryginalnych eksponatach historycznych
regionu. Tutaj można zapoznać się jak wyglądał tartak, koszykarnie, małe młyny, warsztaty
szewskie, rymarskie, przędzalnie i tkalnie, jak uprawiano łowiectwo oraz jak wyglądały
narzędzia do obróbki drewna, żelazny piec do topienia rudy, ceramika przemysłowa i
użytkowa, można tu odwiedzić stodołę z narzędziami rolniczymi (głównie maszynami
młócącymi).
Ciekawostką jest, że zwiedzający mogą zapoznać się z zasobami muzeum posługując się
językiem niemieckim polskim jak również serbołużyckim. 

(6) Jezioro Barwalder See Boxberg

Podobnie jak inne duże sztuczne zbiorniki w regionie zbiornik Barwalder See jest obiektem
powstałym po zalaniu wyrobiska kopalnianego. W 1970 r. rozpoczęto budowę kopalni
odkrywkowej Bärwalde. W latach 1976 - 1992 elektrownie Boxberg i Schwarze Pumpe
zaopatrywane były z kopani w 185 milionów ton węgla brunatnego. Po zakończeniu
działalności kopani wprowadzono program jej rekultywacji, który zakończył się w 2008 roku.
Efektem tych działań było powstanie największego na terenie Saksonii sztucznego zbiornika
o powierzchni 1300 ha. Długość trasy wokół jeziora wynosi 26 km. Największą atrakcją na
terenie przylegającym do jeziora jest krajobrazowa konstrukcja „UCHO” (projekt polskiego
architekta: Jarosława Kozakiewicza) z amfiteatrem w środku, z którego roztacza się
wspaniały widok na jezioro. Stałym elementem krajobrazu jest Elektrownia VATENFAL.
Również ciekawą atrakcją jest Park Kamieni Narzutowych, który na swoim terenie ma ścieżki
edukacyjne bardzo ciekawe dla turystów. W sąsiedztwie zbiornika znajdują się kopalnie
odkrywkowe Nochten (na północy) i Reichwalde (na wschodzie), ale też przepiękna przyroda
rezerwatu biosferycznego Górnołużyckie wrzosowiska i stawy - Oberlausitzer Heiden i
Teichlandschaft (na południu i zachodzie).

7 (9) Most Rakoczego – Kromlau

Friedrich Hermann Rötschke tworząc swój park w stylu angielskim pozyskiwał z terenów
Szwajcarii Saksońskiej i Czech, charakterystyczne bazaltowe kolumny skalne. Wykorzystał
je min do tworzenia różnych formacji na jeziorze Rakotz i wokół niego. Jedną z nich jest
rozciągnięty na 35 m. most, którego budowa trwała około 10 lat. Jego końce ozdobione są
szpiczastymi nieregularnymi niczym wiązka zapałek, bazaltowymi bloczkami, sprawiającymi
wrażenie naturalnie poszarpanych skał. Parabola mostu stanowi połowę idealnego koła,
którego odbicie w wodzie tworzy iluzję kamiennego okręgu. Aby zachować tę delikatną
konstrukcję w stanie nienaruszonym, obecnie wstęp na niego jest zabroniony.

 8  (10) Park Rododendronów – Kromlau 

W 1842 r. Friedrich Hermann Rötschke nabył w Kromlau posiadłość ziemską.
Prawdopodobnie zafascynowany parkiem w pobliskim Bad Muskau tworzonym z inicjatywy
księcia Hermanna Pücklera, po dwóch latach od zakupu gruntu  sam przystąpił do tworzenia
własnego parku w stylu angielskim. Kompleksowe kształtowanie terenu obejmowało kopanie
stawów, podniesienie wzgórza oraz nasadzenie wielu rodzajów egzotycznych drzew i
krzewów.

Po licznych zmianach właścicieli w 1889 r. posiadłość stała się własnością rodziny
Egloffstein-Arklitten. Rok później zrodził się pomysł wzbogacenia posiadłości o krzewy



rododendronów, różaneczników i azalii, co nadało parkowi niepowtarzalny charakter.
Obecnie park rododendronów w Kromlau, jest jeden z największych w Niemczech. Jego
piękno można podziwiać szczególnie w maju kiedy prezentuje się on w pełnej okazałości,
tworząc różnobarwny, pachnący dywan. 

Dodatkowo

Wake park Halbendorfer See

W minionych latach Jezioro Bärwaldzkie stało się czymś więcej niż tylko jedną z wielu ciekawych 
atrakcji turystycznych Saksonii i Górnych Łużyc. Unikalna i niepowtarzalna kombinacja wartości 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturalnych wraz z ciekawymi obiektami budowli krajobrazowej 
sprawiają, że obszar jeziora i jego okolic jest wyjątkowym i niesamowitym celem wycieczkowym.
Miłośnicy sportów wodnych będą mieć tutaj idealne warunki przede wszystkim dzięki ładnej nowej 
przystani we wsi Klitten, gdzie znajduje się 96 miejsc do zacumowania, lecz do dyspozycji są także 
mniejsze przystanie znajdujące się we wsiach Boxberg/O.L. i Uhyst. Wielbiciele surfingu i kitesurfingu 
już od dawna doceniają świetne warunki pogodowe panujące nad Jeziorem Bärwaldzkim. Na tych, 
którzy preferują wodne kąpiele, czekają tutaj trzy przepiękne piaskowe plaże w Boxberg/O.L., Uhyst i 
Klitten (ta ostatnia jeszcze w budowie).
Przezroczysta woda, nowoczesne, czyste sanitariaty oraz zadbane plaże - to wszystko jest do 
dyspozycji dla miłośników wodnych i słonecznych kąpieli. Zaś posiłek oferują cztery stoiska na trasie 
okrężnej jeziora, a więc w miejscowościach Boxberg/O.L., Klitten, Uhyst, jak i kiosk w przystani Klitten.

Mapy: na stronie internetowej http://www.bae  rwalder-
see.eu/visioncontent/mediendatenbank/130802114405.pdf
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