
 

 

Wszystkie informacje na stronie www.750jahre-klosterneuzelle.de 
 
Kontakt dla prasy: Sigrid Kohn, Telefon +49.30-84 72 49 17, Mobil +49.172-375 62 27 
kohn@runze-casper.de - w imieniu Fundacja Stiftung Stift Neuzelle  
Wszystkie informacje i zdjęcia do pobrania www.750jahre-klosterneuzelle.de/pl-info/presse-pl/ 
 

1 

Szczegółowe informacje (kwiecień 2018) 
 
KLASZTOR W NEUZELLE 
 
Wspaniała synteza sztuk  
Piękny widok z przyklasztornego stawu na kompleks klasztorny wprowadza już w południowo-
pogodny ogólny nastrój klasztoru, znacznie różniący się od architektury Brandenburgii, dla któ-
rej charakterystyczna jest palona cegła. Późnogotycki kompleks od 1650 r. poddano okazałej 
barokowej zmianie wyglądu według czeskiego wzoru. Jest to artystyczna i duchowa synteza 
sztuk, wprawiająca odwiedzających w pełen czci podziw wówczas jak i dziś.  
 
Wraz ze swoimi obydwoma barokowymi kościołami, barokowym ogrodem klasztornym, późno-
gotyckim krużgankiem oraz swoimi skarbami sztuki Neuzelle należy do największych pomników 
baroku jak i pomników sztuki wschodnich i północnych Niemiec.  
 
Na jubileusz 750-lecia klasztoru cały kompleks zaaranżowany jest efektownie w każdym 
calu: koncerty, uroczystości i artystyczne instalacje na placu Stiftsplatz, nowa wystawa 
w Krużganku i Muzeum Klasztoru, spektakularna zmiana dekoracji w Muzeum Teatr Nie-
biański, oświetlony barokowy ogród czy świąteczne nabożeństwa, liturgie godzin i kon-
certy w kościołach – proszę przeżyć kulturalną, artystyczną i duchową różnorodność w 
Klasztorze w Neuzelle.  
 
 
Krużganek i Muzeum Klasztoru  
Krużganek wraz z pomieszczeniami znajdującymi się obok został wzniesiony w latach 1380 - 
1450 i zachował się w swoim późnogotyckim kształcie. Imponujące sklepienie krzyżowo-
żebrowe oraz malowidła na ścianie są przykładem najdoskonalszej architektury cysterskiej i 
świadczą o znaczeniu klasztoru w późnym średniowieczu.  
 
W Muzeum Klasztoru cenne eksponaty wizualizują historię klasztoru oraz jej wzajemne powią-
zania z aktualnymi wydarzeniami religijnymi i politycznymi w Niemczech i Europie. Ożywa przy 
tym czas założenia, zniszczenie przez husytów w XV wieku, okres rozkwitu w baroku aż do 
rozwiązania klasztoru w 1817 r.  
 
W jubileuszowym roku 2018 zwiedzający mogą na nowo podziwiać najważniejsze ekspo-
naty wystawy. Cyfrowe stacje medialne z wieloma ciekawymi detalami uzupełniają nową 
wystawę w Krużganku. Należą do nich m.in. ornat ze święceń opata Martinusa Graff‘a, 
który w 1741 r. kazał ozdobić go najcenniejszymi haftami na jedwabiu i atlas klasztoru z 
1758 r., który zawiera też oryginalne plany barokowego ogrodu klasztornego.   
 
  



 

 

Wszystkie informacje na stronie www.750jahre-klosterneuzelle.de 
 
Kontakt dla prasy: Sigrid Kohn, Telefon +49.30-84 72 49 17, Mobil +49.172-375 62 27 
kohn@runze-casper.de - w imieniu Fundacja Stiftung Stift Neuzelle  
Wszystkie informacje i zdjęcia do pobrania www.750jahre-klosterneuzelle.de/pl-info/presse-pl/ 
 

2 

Kolegiata pw. Najświętszej Maryi Panny  
Do wywierających imponujące wrażenia należy pełen przepychu, całkowicie zachowany wystrój 
wnętrza katolickiej Kolegiaty pw. Najświętszej Maryi Panny Stiftskirche St. Marien. Prawie nie 
do policzenia są aniołowie, święci i figury Maryi. Chyba czescy budowniczy chcieli przekazać 
wyobrażenie Królestwa Niebieskiego, gdy w XVII i XVIII w. zmieniali wygląd pierwotnie gotyckiej 
świątyni w prawdziwy klejnot baroku.   
 
Neuzelle po wojnie trzydziestoletniej  (1618–1648)  stało się katolickim „klasztorem modelo-
wym“ w protestanckim otoczeniu. Tak imponująca jest barokowa inscenizacja treści teologicz-
nych – reprezentacyjna synteza sztuk z wywierającym silne wrażenia światem obrazów i idei.  
 
Od rozwiązania klasztoru w 1817 r. Kolegiata Stiftskirche wykorzystywana jest jako katolicki 
kościół parafialny. Dziś Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny jest kościołem pielgrzymkowym 
dla Diecezji Görlitz. 
 
Jubileusz 750-lecia założenia uczczony zostanie koncertami w kościele, świątecznymi 
nabożeństwami i pielgrzymkami. Mnisi cysterscy z św. Krzyża codziennie zapraszają na 
otwartą dla wszystkich liturgię godzin.  
 
 
Muzeum Teatr Niebiański  
Najcenniejszy skarb klasztoru prezentuje Muzeum Teatr Niebiański: unikatowe w Europie 
przedstawienia Męki Pańskiej Grobu Bożego. Jak monumentalny, barokowy teatr kulis zilustro-
wane jest cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa na olbrzymich płótnach i 
drewnianych tablicach. 15 scen w pięciu scenografiach ilustruje w niezapomniany sposób wyda-
rzenia biblijne. Cykl misterium pasyjnego w Neuzelle jest też z technicznego punktu widzenia 
mistrzowskim osiągnięciem – skarbem artystycznym i duchowym: Teatr Niebiański!  
 
Dwie z tych imponujących scenografii z przynależnymi do nich scenami prezentowane są stale 
w rozmiarach oryginalnych. W tym celu w dawnej powozowni klasztoru powstało jedyne w swo-
im rodzaju muzeum, aby optymalnie zaaranżować efektowną głębię kulis przy pomocy pomy-
słowej technologii oświetlenia.  
 
Na jubileusz 750-lecia klasztoru w Muzeum Teatr Niebiański nastąpi zmiana dekoracji. 
Zwiedzającym po raz pierwszy po obszernym odrestaurowaniu w roku jubileuszowym 
2018 zostanie zaprezentowana kolejna scenografia.  
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Ogród Klasztorny 
Za bramą ogrodu leży barokowy Ogród Klasztorny. Proszę delektować się tutaj jednym z naj-
piękniejszych widoków na krajobraz Odry! 5-hektarowy park został ponownie zrekonstruowany 
według oryginalnych planów z atlasu klasztoru z 1758 r. Jedyny barokowy ogród w Branden-
burgii należy do najbardziej znaczących kompleksów ogrodowych Niemiec.  
 
Podziwiać można nie tylko barokowe osie ścieżek, tańczące fontanny i piękny stary drzewostan, 
ale i kompleks tarasowy, który jeszcze podnosi atrakcyjność naturalnego zbocza jako perełki 
sztuki ogrodowej.  W tym pięknym otoczeniu kawiarnia  Kulturcafé Barocco  w oranżerii zapra-
sza latem na małą przekąskę. Zimą służy ona jako kwatera dla ponad stu drzew cytrusowych i 
innych roślin doniczkowych.  
 
W jubileuszowym roku 2018 barokowy ogród sam w sobie staje się dziełem sztuki i budzi 
się do nowego życia. Neuzelle zaprasza na wyjątkowo huczne przyjęcie w ogrodzie – 
proszę świętować razem z nami i delektować się bajeczną okolicą.  
Dostęp przystosowany dla osób niepełnosprawnych do Ogrodu Klasztornego przez Po-
łudniową Bramę!  
 
 
Ewangelicki Kościół św. Krzyża  
Kościół św. Krzyża znajduje się trochę na uboczu, ale był przecież wybudowany jako „kościół 
dla ludu“, podczas gdy Kolegiata pw. Najświętszej Maryi Panny Stiftskirche St. Marien była 
przeznaczona dla mnichów. Także i ta świątynia opływa barokiem. 128 m2 mierzy fresk na 
sklepieniu, który pozwala wierzącym w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu zajrzeć do nie-
ba.  
 
Sklepienie krzyżowe zostało wzniesione w miejscu starszego kościoła z bramą z XIV w. Od 
rozwiązania klasztoru w 1817 r. kościół wykorzystywany jest jako ewangelicki kościół parafialny, 
podczas gdy dawny kościół konwentu pw. Najświętszej Maryi Panny pozostał katolicki. Dziś 
obie parafie istnieją w bezpośrednim sąsiedztwie na terenie klasztoru. To coś niezwykłego w 
Brandenburgii – Neuzelle to prawdziwie żywa wspólnota ekumeniczna.  
 
Podczas gdy w 2018 r. godnie obchodzony będzie jubileusz 750-lecia Klasztoru w Neuzel-
le, świętowany będzie również mniejszy jubileusz „200 lat Ewangelickiej Parafii w Neuzel-
le“ – wraz z uroczystymi nabożeństwami, koncertami w kościele, wspólnotą ekumeniczną 
i wystawami.  
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INFORMACJA DLA ZWIEDZAJĄCYCH  
 
INFORMACJA DLA ZWIEDZAJĄCYCH  
Kwiecień do października  pon. – niedz. godz. 10:00 – 18:00  
listopad do marca   pon. – niedz. godz. 10:00 – 16:00  
 
MUZEA* 
Krużganek i Muzeum Klasztoru  
kwiecień do października  pon. – niedz. godz. 10:00 – 18:00  
listopad do marca   pon. – niedz. godz. 10:00 – 16:00  
 
Muzeum Teatr Niebiański  
kwiecień do października  pon. – niedz. godz. 10:00 – 18:00  
listopad do marca   pon. – niedz. godz. 10:00 – 16:00  
 
Ogród Klasztorny  
maj do października   pon. – niedz. godz. 10:00 – 20:00  
listopad do kwietnia   pon. – niedz. godz. 10:00 – 16:00  
 
KOŚCIOŁY** 
Kolegiata pw. Najświętszej Maryi Panny Stiftskirche St. Marien 
maj do października  pon. – pt. godz. 10:00 – 12:00 + 13:00 – 17:00  

sob. + niedz. godz. 10:00 – 16:00  
listopad do kwietnia  pon. – pt. godz. 11:00 – 12:00 + 14:00 – 16:00  

sob. godz. 11:00 – 12:00 + 14:00 – 15:30  
niedz. godz. 11:00 – 12:00 + 13:00 – 15:30  

Kościół św. Krzyża  
luty do grudnia  pon. – pt. godz. 11:00 – 15:00  

sob. godz. 11:00 – 16:00  
niedz. godz. 12:00 – 16:00  

styczeń  pon. – pt. zamknięte  
sob. godz. 11:00 – 15:00  
niedz. godz. 12:00 – 15:00  

* Wstęp do pół godziny przed zamknięciem.  
** Zwiedzanie nie jest możliwe podczas nabożeństw i modlitwy  
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CENY WSTĘPU  
Dorośli Ze zniżką*  Rodziny Grupy od 15 osób  

Krużganek i Muzeum Klasztoru  

4,00 EUR 3,00 EUR 8,00 EUR 3,00 EUR 

Muzeum Teatr Niebiański  

5,00 EUR 4,00 EUR 8,00 EUR 4,00 EUR 

Krużganek i Muzeum Klasztoru + Muzeum Teatr Niebiański  

8,00 EUR 6,00 EUR 14,00 EUR 6,00 EUR 

* Uczniowie, studenci i osoby, które otrzymują usługi transferu.   
Wstęp wolny dla dzieci do lat 12  
Podane ceny są cenami za osobę i z VAT.  

 
 
ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM  
Nasza oferta zwiedzania z przewodnikiem umożliwia wgląd do ciekawej historii i znaczenia, do 
architektury i sztuki Klasztoru w Neuzelle. Prawie dwugodzinne zwiedzanie zatytułowane „Baro-
kowy Klasztor“ prowadzi przez katolicką Kolegiatę pw. Najświętszej Maryi Panny Stiftskirche St. 
Marien, ewangelicki Kościół Parafialny św. Krzyża, Ogród Klasztorny i Muzeum Teatr Niebiań-
ski. Około godziny trwa zwiedzanie zatytułowane „Od gotyku do baroku“, prezentujące późno-
gotycki Krużganek, katolicką Kolegiatę pw. Najświętszej Maryi Panny Stiftskirche St. Marien i 
Ogród Klasztorny.  
 
Każdej soboty i niedzieli odbywają się zwiedzania klasztoru z przewodnikiem także dla osób 
indywidualnych. Z reguły rozpoczynają się one o godz. 14.00.   
 
Zgłoszenie i dalsze informacje przez  Informację dla zwiedzających w Neuzelle.  
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Informacja dla zwiedzających w Neuzelle 
 
Stiftsplatz 7 
15898 Neuzelle 
telefon +49 33652 6102 
telefaks +49 33652 8077 
e-mail tourismus@neuzelle.de 

  

  
OFERTY SERWISOWE  
Zgłoszenie i informacje na temat zwiedzania z przewodnikiem  
Sprzedaż biletów na koncerty  
Pośredniczenie w wynajmowaniu pokojów (bezpłatnie)  
Pośredniczenie w znalezieniu restauracji  
Wypożyczanie rowerów  
Oferty dla grup  
Sprzedaż map rowerowych i turystycznych  
Materiały informacyjne na temat regionu i produkty regionalne  
Cieszymy się na Państwa odwiedziny!    
 
GODZINY OTWARCIA  
kwiecień do października  
pon. – niedz. godz. 10:00 –18:00  
listopad do marca  
pon. – niedz. godz. 10:00 – 16:00   
OFERTY SERWISOWE  
 
 
 
 


