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Kampania promocyjna dofinansowana przez:

Serdecznie zapraszamy!

Dofinansowano ze środków
powiatu pszczyńskiego

Joanna Kowalczyk

rynek • kukułcze wzgórze • nekropolia książąt Anhalt • lodownia • brama chińska • wyspa z pawilonem herbacianym

Jeden z najpiękniejszych zespołów parkowo - pałacowych w kraju. Doskonały przykład europejskiej
stylistyki ogrodowej XIX wieku, nawiązującej do
angielskich parków krajobrazowych. Założenie to
doskonale wpisuje się także w XIX-wieczną modę
wśród arystokracji na posiadanie bogatej kolekcji
arborystycznej.

Z rynku wyruszamy do parku. Najpierw kierujemy się w stronę tzw. kukułczego wzgórza, na
którym usytuowano nekropolię Hochbergów. Pod
wspólną kamienną płytą pochowano tu Jana
Henryka XV i jego syna hrabiego Bolka.

gdzie leży kameralny cmentarz niemieckiej familii
Anhalt-Köthen-Pless,
która
przejęła
państwo
pszczyńskie w 1765 roku. W pobliżu nekropolii
zobaczymy budynek lodowni, w którym gromadzono
wielkie bryły lodowe, wykorzystywane później
w spiżarni zamkowej do chłodzenia żywności.

W drodze do bramy chińskiej nie sposób nie zwrócić uwagi na potężne dęby szypułkowe, kasztanowce,
cisy, lipy drobnolistne, graby, wiązy, klony, tulipanowce i buki. Prawdziwą atrakcją są również okazałe, kwitnące rododendrony oraz dekoracyjne krzewy azalii.
Romantycznego charakteru otoczenia dopełniają
mostki łukowe, stawy w stylu angielskim, wysepki
oraz malownicze rozlewiska Pszczynki.
Pomiędzy nimi kryją się obiekty małej architektury,
m.in. owalny pawilon herbaciany na wyspie, który,
podobnie jak brama chińska, jest pozostałością po
dawnych zainteresowaniach Hochbergów kulturą
i architekturą Orientu.
Na wyspę dostaniemy się po łukowatych mostkach.

W przeszłości było to miejsce spotkań pszczyńskich
książąt, zapewne przesiadywała tutaj księżna Daisy.
Obecnie wyspa
jest
znakomitym
punktem
widokowym na park i zamek. Przy stolikach ukrytych
w zieleni odpoczniemy po trudach wycieczki przy
tradycyjnie
parzonej
herbacie
podawanej
w imbrykach.
Spacer pozwoli na doświadczenie bogactwa zapachów, palety nastrojów i niezwykłości uczuć,
a także rozmaitości myśli, jaką oferuje bezpośredni
kontakt z historią i przyrodą w jednym z najpiękniejszych parków w kraju.
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Stąd udajemy się do północnej części parku,

