PAŁACYK KLINGEWALDE
- Görlitz -

 PAŁACYK KLINGEWALDE
Pałacyk Klingewalde jest od 1998 r. siedzibą Saksońskiego Instytutu Infrastruktury Kulturalnej oraz kierunku studiów
Kultura i Zarządzanie Wyższej Szkoły Zittau/Görlitz (Wolny Kraj Saksonia).
W historycznie i kulturalnie rozwiniętym na przestrzeni dziejów mieście Görlitz, wykształcił się tutaj w ostatnich latach
ośrodek kultury, sztuki i nauki - miejsce dobra, miejsce piękna oraz miejsce prawdziwych wartości.
W Pałacyku Klingewalde spotykają się w ramach kolegium naukowego Collegium PONTES, organizowanego wspólnie
przez Wyższą Szkołę Zittau/Görlitz, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Karola w Pradze
oraz znajdującego się pod patronatem polskiego, niemieckiego oraz czeskiego Ministra Spraw Zagranicznych,
doświadczeni naukowcy z całej Europy i pracują wspólnie nad projektami badawczymi.
W Pałacyku Klingewalde odbywają się w ramach cyklu Ost-West-Kolleg niemal co tydzień prelekcje ekspertów
dziedziny polityki i sztuki, ekonomii i nauki na aktualne tematy.
W Pałacyku Klingewalde w trakcie Międzynarodowej Szkoły Letniej Sztuk Pięknych Görlitz-Zgorzelec-Zhořelec
tworzą artyści z całego świata zajmujący się intensywnym i kreatywnym dialogiem.
W Pałacyku Klingewalde każdy zainteresowany w trakcie festynu sztuki kierunku studiów
Kultura i Zarządzanie oraz innych imprez rozkoszować się tym miejscem inspiracji.
Tam, gdzie Polska, Niemcy i Czechy stykają się, powstał punkt integracyjny scalającej się Europy.

- WYCINEK Z DREWNIANEGO SUFITU BYŁEJ SALI BALOWEJ -

 POŁOŻENIE BUDYNKU
Kompozycja budynku do dziś przypomina o jego preferowanym przeznaczeniu jako letniej rezydencji.
Otoczony polami i parkiem pałacowym jest swoistą oazą spokoju mimo korzystnego położenia komunikacyjnego.
Całoroczne użytkowanie Pałacyku Klingewalde jako miejsca sztuki, kultury i edukacji jest konsekwentnym poszerzeniem
tej tradycji.
Południowa fasada pałacyku gromadzi promienie słoneczne i pozwala dojrzewać winogronom - Görlitz należy obok
miejscowości Kaiserstuhl do najbardziej słonecznych regionów w Niemczech.
Znaleziska potwierdzają zasiedlenie tego terenu w prehistorycznych czasach. Położony jest on na północnym zboczu
nieznacznie wzruszonego i nawodnionego wcięcia doliny, które również w pełni lata gwarantuje przyjemny chłód w
parku pałacowym.
Znajdująca się przed kompleksem budynków aleja jabłoni płynnie przechodzi z kierunku fosy miasta Görlitz w ulicę
Klingewalder Straße. Oś drogi wyznaczona jest według głównego budynku. Aleja wynieniona jest już
w planach Daniela Ernsta Gadwoa z 1779 roku.
Pałacyk Klingewalde ma bezpośrednie połączenie autobusowe do Starego Miasta Görlitz. Linia autobusowa prowadzi z
centrum miasta bezpośrednio przed pałacyk i wynosi 12 minut.
Od zjazdu z autostrady „Görlitz-Ludwigsdorf“ można do pałacyku dotrzeć drogą w cztery minuty. Do lotniska w Dreźnie
jest stąd 88 km.

- FASADA OD PARKU, HISTORYCZNY WIDOK -

 ZEWNĘTRZNA KONSTRUKCJA
Pałacyk Klingewalde prezentuje się w stonowanej, prostej i eleganckiej formie. Dwukondygnacyjna bryła budowli jest
wzniesiona na prostokątnym planie. Fasada od strony ulicy dzieli się na 3 x 3 fasady okienne.
Portal wejściowy niesiony jest przez trójosiowy środkowy ryzalit, szczególnie podkreślony poprzez obramowujące lizeny
i wykańczający fryz arkadowy na wysokości głównego gzymsu jak i szczyt schodkowy z blankami poddasza.
Główny gzyms jest ozdobiony rzędem wydatnych blanków formą zbliżonych do attyk. Okna parteru mają wyważoną
prostokątną formę, natomiast okna piętra zwieńczone są łukami odcinkowymi.
Zewnętrzny wygląd bryły budynku zdominowany jest przez nowogotyckie formy oraz styl łuków pełnych. Formalny
wizerunek okien piętra jak i portalu wejściowego pozwalają na datowanie na połowę XIX wieku.
Według informacji byłej właścicielki Karoline von Fromberg, z domu Freiin v. Friesen, przebudowę dokonano po zakupie
w 1854 r. Ślady na budynku fakt ten potwierdzają. Dla oceny pod kątem historyczno-architektonicznym szczególne
znaczenie ma szereg budowli w Görlitz datowanych na ten sam okres powstania. W pierwszej połowie XIX wieku
oficjalna polityka budowlana państwa pruskiego korzystała zwłaszcza ze wzorów średniowiecznych.
Pałacyk Klingewalde jest jedynym w regionie przykładem kosekwentnego rozprzestrzeniania się form stylistycznych
wykorzystywanych przez państwo pruskie na prywatne przedsięwizięcia budowlane.

- FASADA POŁUDNIOWA -

 HISTORIA BUDOWLI
Początki istnienia pałacyku według pozostałości znalezionych w piwnicy po pierwotnym budynku sięgają czasów
późnego średniowiecza.
Pierwsza wzmianka pojawiła się przed niespełna pięciuset laty w 1520 r.
Barokowe przekształcenie z XVII w. przejawia się przede wszystkim w zachowanych sufitach pomieszczeń na pierwszym
piętrze. Konstrukcyjny nakład i zrealizowane tutaj zamierzenia artystyczne czynią pałacyk Klingewalde wartościowym
świadkiem dawno minionych epok.
Przebudowy oraz odbudowa w 1854 roku uzupełniły zachodnie części oraz ryzalit elewacji północnej. Wygląd
zewnętrzny w stylu neogotyku zawdzięczamy Szkole Berlińskiej. Reprezentatywna klatka schodowa została przyjęta po
części w wieży ustawionej przed środkowy ryzalit. Przed salonem wychodzącym na ogród mieści się latem ciągle
chłodna lodżia, a nad nią zabudowany balkon.
W 1953 roku zamieniono Pałacyk Klingewalde w zakład opiekuńczy. Związane są z tym uproszczenia fasad oraz
zburzenie piętra wieży.
Na początku lat 80-tych pałacyk ten opustoszał.

- FASADA PÓŁNOCNA -

 WŁAŚCICIELE PAŁACYKU
1580

13 maja nadano Paulowi Siegmundowi auf Grunert wraz z wsią jako lenno

1581

Sprzedaż miejscowości Kasparowi II. von Fürstenau

1590

Wieś przypada spadkobiercy Kaspara III. von Fürstenau

1649

Wieś przypada Casparowi Christophowi von Kottwitz

1650

10 stycznia nadano wdowie Catharinie von Kottwitz, z domu von Nostitz dobra jako lenno

1663

Dzięki kolejności dziedziczenia majątek przypada Sophie Elisabeth von Gersdorf, z domu von Nostitz

1677

Wdowa Schneider pozostawia majątek w drugim związku małżeńskim Albinowi Seyfriedowi auf Deutsch-Ossig

1704

Według kolejności dziedziczenia majątek przypada Johannie Christinie Seyfried, z domu Wiedemann

1712

Sprzedaż Christianowi Friedrichowi Frombergowi

1793

Pałacyk dostaje się w posiadanie Wolfa Christiana Ludwiga von Gersdorffa

1802

Sprzedaż Christophowi Steudnerowi auf Ober-Ludwigsdorf

1804

Sprzedaż Carolinie Auguście Hernriecie von Uechtritz, z domu von Polenz

1814

Sprzedaż Wilhelminie Julianie Louisie von Uechtritz, z domu von Rotier

1814

Sprzedaż Carlowi Benjaminowi Wolfowi

1821

Poprzez kolejność dziedziczenie pałacyk przypada Eleonorze Friederice Henriecie Wolf, z domu Hedluff

1854

Sprzedaż przez pana von Hübel

1905

Rentier Julius Harck z Lipska (potwierdzenie)

1933

Karoline von Fromberg, z domu Freiin von Friesen

1945

Wywłaszczenie; przejście w ręce Miasta Görlitz, wykorzystanie najpierw dla uciekinierów, potem jako zakład opiekuńczy,
przedszkole, remiza strażacka i inne. Opustoszenie wkrótce po 1980 r.

1994

Miasto Görlitz przyznaje 30 maja Europejskiemu Centrum Informacji i Edukacji Görlitz dziedziczne prawo zabudowy na ok. 35 lat
(uchylone 29 września 1998 r.)

1998

Pałacyk Klingewalde przechodzi w ręce Saksońskiego Instytutu Infrastruktury Kulturalnej.

Informacje prasowe nt. wydarzeń kulturalnych w pałacyku Klingewalde

 RENOWACJA 1994 - 2000
W połowie lat 90-tych odnowiono dach, wieżę oraz fasady jak
również zostały konserwatorsko odrestaurowane sufity.
Renowacja wnętrz przeprowadzona przez Saksoński Instytut
Infrastruktury Kulturalnej również pod nadzorem Saksońskiego
Urzędu Krajowego ds. Ochrony Zabytków przebiegła w duchu
architekta Andrei Palladio, głównego mistrza włoskiej sztuki
budowlanej XVI wieku. Dzięki restauratorowi Ahmed Mehdaoui z
Paryża renowacja została przeprowadzona za pomocą
ówczesnych technik.
Główną zasadą, jaką się kierowano, było uzupełnienie
charakterystycznych elementów architektonicznych jak drewniane
sufity czy sklepienia oszczędnymi akcentami bez ich
przeładowania. Prostymi środkami powstały antypompatyczne i
przestronne pomieszczenia stwarzające w swym urokliwym
otoczeniu idealne warunki dla skoncentrowanej i kreatywnej
pracy.

- RENOWACJA 1994-2000 POD NADZOREM SAKSOŃSKIEGO URZĘDU KRAJOWEGO DS. OCHRONY ZABYTKÓW -

 ZARYS PLANU
Główne pomieszczenie na parterze kształtuje sklepienie beczkowe położone w poprzek na długość ryzalitu.
Reprezentatywne wejścia umożliwiają połączenie poszczególnych części budynku. We wschodniej części budynku
odznacza się duża sala, zachodnie salony są w większośsci zaklepione.
Od północy przyłączona jest do głównego pomieszczenia klatka schodowa w ryzalicie położonym od strony parku.
Podpiwniczenie budynku znajduje się tylko w zachodniej i północnej części budynku i posiada raczej charakter sutereny.
Pomieszczenia piętra połączone są środkowym korytarzem ciągnącym się przez całą długość budynku.
Obydwa duże salony – czerwony i niebieski – dzięki swoim dziewięciu osiom są szczególnie wypełnione światłem.

- SALON NIEBIESKI -

 PARK
Obok budynku głównego znajdują się dom z pokojami gościnnymi, wcześniejsze czworaki oraz duża stajnia z połowy
XIX wieku. Sala ogrodowa głównego budynku prowadzi do parku krajobrazowego z polanką, azaliami i stawem. Dwa
potężne dęby zaznaczają wejście na łąkę i do gaju z szerokim wylotem. Staw połączony jest z całym parkiem, do
których dostęp jest przez własne podwórze.
Dzięki położeniu i różnorodnej roślinności park ten jest szczególnym schronieniem dla 44 gatunków ptaków.

- STAW PAŁACOWY -

 FLORA
Ainus glutinosa

Olsza czarna

Ficaria vema

Betula pendula

Brzoza brodawkowata

Aegopodium podagraria Podagrycznik pospolity

Querus rabur

Dab szypulkowy

Urtica dioica

Pokrzywa

Tilia platyphyllos

Lipa szerokolistna

Galium aparine

Przytulia czepna

Salix alba

Wierzba biała

Galium odoratum

Przytulia wonna

Fraxinus excelsior

Jesion wyniosły

Glecoma hederacea

Bluszczyk kurdybanek

Acerpseudoplatanus

Klon jawor

Cardamine amara

Rzeżucha gorzka

Aesculus hippocastanum

Kasztanowiec zwyczajny

Stellatia uliginosa

Gwiazdnica bagienna

CoMus avellanda

Orzech laskowy

Stellaria media

Gwiazdnica pospolita

Crataegus monogyna

Głóg jednoszyjkowy

Primula vefis

Pierwiosnek lekarski

Prunus avium

Wiśnia ptasia

Viola reichenbachiana

Fiołek leśny

Prunus padus

Czeremcha pospolita

Polygonarum odoratum

Kokoryczka wonna

Philadelphus coronarius

Jaśminowiec wonny

Maianthemum bifolium

Konwalijka dwulistna

Sorbus aucuparia

Jarząb pospolity

Caftha palustris

Kaczeniec błotny

Sambucus nigra

Bez czarny

Oxalis acetosella

Szczawik zajęczy

Ribes rubrum

Czerwona porzeczka

Veronica hederifolia

Przetacznik bluszczykowy

Rubus idaeus

Malina

Filipendula ulmatia

Wiązówka błotna

Anemone nemorasa

Zawilec gajowy

Ziarnopłon m wiosenny

- CZERWONY SALON -

- PIWNICA -

- PARTER -

-

- 1. PIĘTRO -

- PODDASZE -

 DANE NIERUCHOMOŚCI PAŁACYK KLINGEWALDE
Gmina Görlitz,

dzielnica Klingewalde, numer działki gruntowej 32/2-3-4

Powierzchnia budynku/kubatury łącznie
Budynek główny:

Dom gościnny:

1.915 m² 8.750 m³

Łącznie
parter i piętro

pom. seminaryjne

663 m²

poddasze

mieszkanie

230 m²

Powierzchnia jednego piętra
Pow.użytk.

14 pokoi

Dom dozorcy:

Pow. mieszk.

mieszkanie

Dawna stajnia:

łącznie
Pow.użytk.

warsztat, magazyn

421 m²

1.488 m³

164 m²

644 m³

375 m²

976 m³

72 m²

180 m³

375 m²

3 garaże

Działka łącznie:
Dom i park:

5.462 m³

293 m²

Garaże
Pow. użytk.

883 m²

13.971 m²
32/2-3-4

9.115 m²

32/2

6.795 m²

32/3

1.776 m²

32/3

624 m²

Staw:

1.600 m²

Działka 22 (system dróg):

3.256 m²

- PLAN POŁOŻENIA I NIERUCHOMOŚĆ -

- FOYER -

 PAŁACYK KLINGEWALDE
[NIEM. HAUS KLINGEWALDE]
Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen
Dyrektor: Prof. Dr. Matthias Theodor Vogt
D-02828 Görlitz, Klingewalde 40
Tel. +49/3581/42094.21 Fax .28
E-Mail: institut@kultur.org
http://www.kultur.org

