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Klasztor Cystersów 
w Neuzelle 

Kontakt 

Klasztor Cystersów w Neuzelle 
Informacja dla zwiedzających  
(Besucherinformation) w Neuzelle
Stiftsplatz 7
15898 Neuzelle
Telefon: +49 (0)33652 6102
tourismus@neuzelle.de
www.stift-neuzelle.de

Godziny otwarcia Informacji dla zwiedzających 
kwiecień – październik codziennie godz. 10:00 – 18:00
listopad – marzec codziennie godz. 10:00 – 16:00

KlosterlaNd e. V.
c/o Dominikanerkloster Prenzlau
Uckerwiek 813
17291 Prenzlau
www.klosterland.de
info@klosterland.de
Telefon: +49 (0)3984 751 041
facebook.com/klosterland

KLOSTERLAND (KRAINA KLASZTORÓW) 

Sieć jest związkiem dawnych klasztorów i innych instytucji historyczno-
kulturowych. Klasztory jako instytucje kulturalne z otwartymi ramiona-
mi przyjmują dziś zwiedzających o najróżniejszych zainteresowaniach. 
Wraz ze swoimi rozmaitymi ofertami turystycznymi przekazują swoim 
gościom burzliwą historię historycznych murów, opowiadają o życiu 
swoich mieszkańców i unikatowej architekturze. Oprócz pracy muzeum 
klasztory wypełniają życiem koncerty, jarmarki i uroczystości. Wspól-
ne oddziaływanie kultury, architektury i przyrody tworzy przy tym 
niezwykłą atmosferę.  

W pobliżu Klasztoru Cystersów w Neuzelle znajdują się inne klasztory, 
na przykład: 

Amt Chorin 11a, 16230 Chorin 
Serwis dla zwiedzających: +49 (0)33366 70 3 77
info@kloster-chorin.org, www.kloster-chorin.org
kwiecień – październik codziennie godz. 9:00 – 18:00, 
listopad – marzec codziennie godz. 10:00 – 16:00 

Schlossplatz, 03253 Doberlug-Kirchhain
Tel.: Informacja Turystyczna +49 (0) 35322 688 850
touristinfo@doberlug-kirchhain.de
przez cały rok wtorek – sobota godz. 10:00 – 17:00,
niedziela (listopad–marzec) godz. 14:00 – 17:00

Fischerstraße, 15320 Neuhardenberg OT Altfriedland
Tel.:  Informacja Turystyczna +49 (0)33476 604 77
altfriedland@klosterland.de, www.kultur-altfriedland.de
Ruina na zewnątrz dostępna przez cały rok, wewnątrz  
po uzgodnieniu 

ul. M. Konopnickiej 10, 74-520 Cedynia
Tel.: +48 91 414 45 31
www.klosterzehden.de
codziennie godz. 8:00 – 20:00 (recepcja) 

Klasztor Cystersów w Chorin 

Klasztor Cystersów w Dobrilugk 

Klasztor Cysterek w Altfriedland 

Klasztor Cysterek w Cedyni 
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         Muzeum             Gastronomia            Basen odkryty przy Klasztorze

         Położone przy ścieżce rowerowej             Sklep w Klasztorze 

         Supermarkety                      Oferta zwiedzania z przewodnikiem 

w języku niemieckim, polskim, angielskim, rosyjskim                   Serwis dla 

zwiedzających w języku niemieckim, polskim, angielskim            

         Koncerty            Teatr            Oferta dla dzieci i rodzin         

         Oferta spirytualna / kościelna 

Oferta turystyczna 
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Historia W 1268 r. margrabia Henryk z Miśni ufundował 
Klasztor w Neuzelle. W XV w. opactwo wielokrotnie narażone 
było na zniszczenia dokonywane przez Husytów. Przynależność 
Dolnych Łużyc do Królestwa Czech oraz od 1635 r. do Sak-
sonii do Neuzelle sprowadziło przede wszystkim mnichów 
z Czech, którzy w XVII i XVIII w. zadbali o barokową zmianę 
wyglądu obiektu. Zamknięcie klasztoru nastąpiło w 1817 r. wraz 
z przejęciem Dolnych Łużyc przez Prusy. Budynki klasztoru od 
1820 r. wykorzystywane są do zadań edukacyjnych i admini-
stracyjnych, a kościoły klasztorne służą jako kościoły parafialne. 

Kompleks klasztorny W XVII i XVIII w. kompleks kla-
sztorny przebudowany został na reprezentacyjny barokowy 
obiekt. Klauzura, kolegiata i skrzydło książęce odgraniczają plac 
Stiftsplatz na północy, a na zachód stąd znajduje się kancelaria 
Klasztoru. Na południu usytuowane są budynki gospodarcze, 
a na wschodzie rozpościera się barokowy ogród klasztorny. 
Kolegiata i „kościół dla wiernych”, oba w stylu czeskiego baro-
ku, miały symbolizować nową okazałość Klasztoru w XVIII w. 
Późnogotycką architekturę znajduje się jeszcze w pomieszcze-
niach klauzury i na krużganku. 

Główne atrakcje Wraz ze swoimi oboma barokowymi 
kościołami, barokowym ogrodem klasztornym, późnogotyckim 
krużgankiem oraz swoimi skarbami sztuki Neuzelle zalicza się 
dzisiaj do największych pomników baroku i sztuki Wschodnich i 
Północnych Niemiec. Muzeum Klasztoru na krużganku prezentuje 
skarby wyposażenia Klasztoru. W Muzeum »Niebiański Teatr« po-
kazywane są przedstawienia misterium pasyjnego Grobu Bożego w 
Neuzelle. Spełnione zostaną także oczekiwania wytrawnych znaw-
ców sztuki kulinarnej i melomanów: hotele i restauracje dookoła 
Klasztoru zapraszają swoimi regionalnymi napojami i daniami do 
odwiedzin. Festiwal »Oper-OderSpree« (Opera-OdraSprewa) 
co roku dzięki teatrowi muzycznemu napełnia obiekt życiem. 

Położenie i okolica Klasztor usytuowany jest na wschod-
nim krańcu płaskowyżu »Lieberoser Hochfläche« w historycznym 
regionie przygranicznym pomiędzy Dolnymi Łużycami a Marchią 
Brandenburską. Na zachód od miejscowości rozpościera się 
ukształtowany przez epokę lodowcową Schlaubetal. Na północ 
leży miasto Eisenhüttenstadt, którego pierwotne miejsce Fürsten-
berg dawniej należało do Klasztoru w Neuzelle. 

Klasztor Cystersów w Neuzelle

Wskazówki dotyczące najbliższych okolic 

Wycieczki W odległości 12 km położony jest Schlaubetal, 
ulubiony raj dla miłośników wędrówek i sportów wodnych, 
do którego można dojechać rowerem lub samochodem. Do 
całej doliny od jeziora Wirchensee po miasto Müllrose dostęp 
zapewnia certyfikowany szlak turystyczny o długości około  
25 km. Ujście Odry i Nysy leży w małej miejscowości Ratz-
dorf. Po blisko 7 km trasy, którą pokonać można rowerem lub 
samochodem, dociera się do zbiegu obu dróg wodnych, które 
od 1945 r. wyznaczają granicę polsko-niemiecką. Urokliwymi 
krajobrazami są urozmaicony gatunkowo Neuzeller Wiesenaue 
i charakterystyczny krajobraz Odry. 

Kulinaria Podczas letnich miesięcy Oranżeria w barokowym 
ogrodzie klasztornym oferuje świeże ciasto, małe dania, wyś-
mienite wina w otoczeniu sztuki i kultury. 

Napoje spirytusowe, piwo i wino Przed Klasztorem usytuowa-
ne są klasztorny browar i klasztorna gorzelnia. Obie placówki 
oferują zwiedzanie z przewodnikiem i degustacje. Po zgłoszeniu 
zwiedzić można także Winnicę w Klasztorze wraz z degustacją 
win. 

Godne zwiedzenia Zbudowane według planu miasto Eisen-
hüttenstadt zakładane było po utworzeniu stalowni od 1950 r. 
i uchodzi za największy zabytek przestrzeni w Niemczech. Od-
wiedzenie miasta stali z jego architekturą, muzeami i stalownią 
stanowi zaskakujący kontrast do Klasztoru w Neuzelle. 


