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wycieczki krajoznawcze Dominika Hilger
p o z n a j e m y  n a s z e  o k o l i c e
W niniejszym wydaniu zapraszam wszystkich czytelników do kolejnych ciekawych zakątków naszego miasta.  
Wystarczy rozglądnąć się dookoła, aby stwierdzić, że w Monachium kultura i sztuka nie skupiła się tylko w samym 
centrum lecz rozwijała się równolegle z biegiem przeszłych stuleci w dalszych jego rejonach i dzielnicach.

klęskami Monachium wreszcie zapanował pokój.  
Władcą Bawarii był nadal książę-elektor Maksy-
milian I, jedyny władca europejski, który pozo-
stał u władzy od początku trwania wojny aż do 
momentu jej zakończenia i nadal uczestniczył  
w najważniejszych decyzjach nowego układu 
politycznego. Aby umocnić swoje wpływy poli-
tyczne postanowił w roku 1650 ożenić swojego 
najstarszego syna Ferdynanda Marię z księżniczką 
z Savoyen Henrietą Adelaidą. Ferdynand i Hen-
rieta w dniu ślubu mieli po 14 lat, a ceremonia 
zaślubin odbyła się według zasady per procura, 
według której księżniczka brała ślub w Turynie  
a Ferdynand w Monachium. Do ich spotkania do-
szło po raz pierwszy dopiero rok później. I chociaż 
małżeństwo ich było tylko aktem politycznym to 
do dnia dzisiejszego mówi się o ich miłości i uczu-
ciach. W rezydencji zimowej Wittelsbachów, która 
znajduje się w centrum miasta, w jednej z daw-
nych komnat Henriety Adelaidy widnieje do chwili 
obecnej tzw. „mapa miłości“ nawiązująca do histo-
rii tej właśnie pary. Jednak mimo ich szczęśliwego 
pożycia na dworze panował niepokój spowodo-
wany brakiem potomstwa, brakiem prawowitego 
następcy tronu. Fakt ten stanowił nie tylko pro-
blem rodzinny Wittelsbachów ale stawał się pro-
blemem politycznym i państwowym. Przez wiele 
lat czekano niecierpliwie na pierwszego potomka 
tej pary i dopiero po dwunastu latach małżeństwa 
Adelaida wydała na świat pierwszego syna Maxa 
Emanuela, który w mgnieniu oka swoją obecno-
ścią rozwiązał wszystkie problemy kraju. Szczęśli-
wy tata, pełny wdzięczności dla swojej małżonki, 
podarował jej ziemię w Kemnat (Schwaige Kem-
nat). Miejsce to zostało przeznaczone na pałacyk 
dla Henriety Adelaidy. Ta Włoszka, zakochana w 
mitologii, nimfach, włoskiej kulturze i sztuce na-
zwała swój przyszły zameczek „Borgo delle Ninfe“ 
(1664). Na jej zlecenie w roku 1663 do Monachium 
przybył włoski architekt Enrico Barelli, który miał 
zająć się realizacją nowego projektu. W roku 1674 
jego zadanie przejęli tacy znakomici architekci 
jak Enrico Zuccalli, Antoni Viscardi i Joseph Effner. 
Pierwotny zamek Nymphenburg wybudowany za 
panowania Ferdynanda Marii i Henriety Adelaidy 
to tylko środkowa część dzisiejszego kompleksu 
- kwadratowy, pięciokondygnacyjny pawilon ze 
wspaniałymi dwubiegowymi schodami, wsparty-
mi na trzech arkadach filarowych. Przez następne 
3 stulecia kolejni władcy rozbudowywali Nym-
phenburg tworząc z niego jeden z największych  
i najwspanialszych zamków barokowych Europy. 

Do dziś miejsca te stanowią prawdziwy magnez 
dla miłośników sztuki i kultury, dla spragnio-
nych nowych wrażeń turystów jak i również dla 
samych Monachijczyków, którzy chętnie spę-
dzają swój wolny czas w licznych galeriach, mu-
zeach i zamkach. Atrakcyjne dzielnice, nowo-
czesność połączona z historią, tereny zielone, 
parki i ogrody, które można spotkać nie tylko 
na obrzeżach miasta, lecz i w samym jego sercu 
przyciągają swoją oryginalnością oraz zaskaku-
jącą ciszą i spokojem. Jednym słowem warto 
poznać zakątki tego nowoczesnego miasta,  
z jednej strony tętniącego życiem i jednocze-
śnie nasyconego duchem bogatej przeszłości.
Pisząc o Monachium trudno dokonać podziału 
na miejsca lub zabytki mniej lub bardziej intere-
sujące. Wszystko zależy od zainteresowań, epoki, 
która ma być zaprezentowana lub od opracowy-
wanego tematu. Tym razem pragnę skupić się 
na dzielnicy, w której powstała letnia rezydencja 
Wittelsbachów, czyli zamek Nymphenburg.
Dzielnica Nymphenburg - dokładna jego nazwa 
Neuhausen-Nymphenburg - została dołączona 
do Monachium w roku 1899. Z centrum miasta, 
a konkretnie z Odeonsplatz prowadzi do zamku 
ulica Briennerstrasse, która została wytyczona 
jako arteria mająca połączyć najkrótszą drogą 
dwie rezydencje: zimową i letnią. Ulica prowa-
dzi nas przez Plac Karoliny i monumentalny Plac 
Królewski, przechodząc dalej w ulicę Nymphen-
burger Strasse. W dawnych czasach rodzina kró-
lewska z cała swoją świtą i orszakiem przeprowa-
dzała się dwa razy do roku z jednej rezydencji do 
drugiej. Podróż do Nymphenburg, po kamieni-
stej i uciążliwej drodze trwała wówczas ponad 
dwie godziny i stanowiła prawdziwą wyprawę.  
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W następnym wydaniu Moje Miasto  
- Plac Królewski i Glyptoteka

w ycieczki krajoznawcze (c.d.)

Warto wejść do środka i przenieść się choćby na 
chwilę we wspaniałe czasy książąt i królów ba-
warskich. Na uwagę zasługuje przepiękna Sala 
Kamienna, przebudowana w latach 1755-1757 
przez znanego monachijskiego architekta Fran-
cois Cuvillies w typowym dla tego okresu stylu 
rokoko. Dekoracją i bogatymi malowidłami przed-
stawiającymi cały świat bogów, bogiń i nimf zajął 
się inny znany monachijski artysta i sztukator Jo-
hann Baptist Zimmermann. Zwiedzając pozostałe 
wnętrza natrafimy w przedpokoju elektora na ślad 
polskiej historii. Spoglądając na wizerunki wład-
ców odkryjemy portret polskiej księżniczki Teresy 
Kunegundy Sobieskiej, córki Sobieskiego, która 
była żoną Maxa Emanuela. Nie możemy również 
pominąć słynnej galerii piękności króla Ludwika I, 
która powstała w latach 1827-1850 i została nama-
lowana przez Josepha Karola Stielera. Na 36 por-
tretach malarz przedstawił najpiękniejsze kobiety 
XIX wieku, specjalnie wybrane przez króla Ludwi-
ka I. W tworzeniu swojej galerii król nie stosował 
ustalonych wzorców czy ideałów piękna, lecz pra-
gnął przedstawić kobiety, tak jak wyglądały w rze-
czywistości. Król Ludwik I jako pierwszy odważył 
się umieścić w swojej galerii młodą kobietę, której 
piękno i wdzięk tak go zaskoczyły, ale która nie po-
chodziła z arystokracji i nigdy wcześniej nie mogła 
być pokazana w królewskiej galerii i umieszczona 
obok innych arystokratycznych piękności. Ale nie 
tylko Helene Sedlmayer, o której jest tu mowa 
zwraca uwagę zwiedzających, lecz niemniej Lola 
Montez, kochanka króla Ludwika I, buntownicza  
i nie trzymająca się żadnej etykiety ani norm oraz 
znana aktorka Charlotte von Hagn. W galerii znaj-
dziemy również portret królowej Marie Friederike 
von Preußen, matki króla Ludwika II. 
Wracając do zabudowy zamku nie możemy po-
minąć wspaniałego barbakanu z jego wystaw-
nymi willami, przeznaczonymi dla wyższych do-
stojników królewskich. Zaprojektowane jeszcze 
przez Barelliego zostały ukończonego dopiero 
za czasów elektora Karola Theodora. W jednym 
z pałacyków w barbakanie znajduje się od roku 
1761 jedna z najstarszych europejskich manufak-
tur porcelany o nazwie Nymphenburg. Dzieła jej 
najznakomitszego mistrza Antoniego Bustelliego, 
pochodzącego z Locarno, możemy podziwiać 
w muzeum porcelany, znajdującym się nad mu-
zeum karet i powozów królewskich. Manufaktura, 
czynna do dnia dzisiejszego, znajduje się w jed-
nym z pawilonów w północno-wschodniej części 
barbakanu zamykającego podjazd. 

Przechodząc na drugą stronę zamku znajdzie-
my się w ogrodzie pałacowym, który otoczo-
ny jest parkiem w stylu angielskim. Park został 
przekształcony przez Fryderyka Wilhelma Sckell  
w latach 1804-1823 z dużym wyczuciem stylu i  
z zachowaniem dawnego parterowego ogrodu 
z czasów baroku. Ogród francuski możemy ogar-
nąć jednym rzutem oka. Aby jednak poznać park 
angielski musimy zagłębić się w jego najodleglej-
sze zakamarki. Wśród wiekowych drzew ukryte 
zostały malutkie zameczki, każdy inny i o innym 
przeznaczeniu. Wszystkie są przykładem znako-
mitej architektury tamtych czasów. Jeden z nich, 
Amalienburg, jest prawdziwą perełką rokoka.
Zameczek Amalii (Amalienburg) jest typowym 
zameczkiem myśliwskim wybudowanym według 
planów Francois von Cuvillies. Powstał w latach 
1734-39 na zlecenie elektora Karola Alberta i jest 
darem dla jego małżonki Marii Amalii austriackiej, 
córki cesarza Józefa I. Ukryty wśród zieleni, z tara-
sem zdobionym balustradą z zewnątrz wygląda 
skromnie, lecz cechuje go szlachetność kształtów 
i proporcji. Pałacyk służył Marii Amalii nie tylko do 
polowań na bażanty, lecz był miejscem spotkań, 
zabaw i uroczystości. Maria Amalia, zafascynowa-
na polowaniami chętnie przebywała ze swoimi 
gośćmi w zameczku i często sama przygotowy-
wała dla nich smakowite potrawy w specjalnie do 
tego celu zaprojektowanej kuchni.
Amalienburg jest klejnotem dworskiej archi-
tektury, czego dowodem jest jego unikatowe, 
bogate, rokokowe wnętrze. Podobne wspaniałe 
wnętrze możemy podziwiać w Monachium tylko 
w rezydencyjnym teatrze Cuvillies.
Bogata sztukateria wnętrz jest dziełem J.B. 
Zimmermanna. Komnaty utrzymane są w pa-
stelowych kolorach, dominuje tu żółć, błękit 
i róż, na których tle błyszczą srebrne orna-
menty. W celu spotęgowania efektów, ściany 

środkowej komnaty udekorowano lustrami, 
co daje wrażenia zwielokrotnienia bogactwa. 
Szczególnie niezwykła i romantyczna atmos-
fera pojawia się, gdy w żyrandolach i kinkie-
tach zapłoną wszystkie świece. 
Idąc dalej napotkamy inny pawilon, wzniesiony 
w latach 1719-1721 przez Josepha Effnera dla 
Elektora Maksymiliana Emanuela, zwany Ba-
denburg czyli Łazienka. Jest to dzieło jedyne 
w swoim rodzaju i trudno jednoznacznie orzec, 
czy przeważa tutaj strona reprezentacyjna czy 
jego przeznaczenie praktyczne. Badenburg 
to prostokątny basen wbudowany w pałacyk, 
bogato ozdobiony sztukateriami, malowidła-
mi i tapiseriami. Basen napełniany był wodą  
z osobnej studni. 
Ostatnim pałacykiem, który możemy spotkać 
podczas naszego spaceru po parku Nymphen-
burg jest Pagodenburg. Wybudowany przez 
Josepha Effnera w latach 1717-1719 stano-
wi najstarszy pawilon w parku. Swoją nazwę 
otrzymał od wnętrz utrzymanych w stylu chiń-
skim. W tym miejscu zmęczone spacerami to-
warzystwo dworskie odpoczywało przy filiżan-
ce herbaty i szukało ciszy i spokoju po grach 
towarzyskich. Do dnia dzisiejszego atmosfera 
intymności, spokoju i odprężenia dominuje  
w tym miejscu i przypomina minione epoki.
Badenburg nie jest jednak ostatnią budowlą, 
która powstała w parku. Pod koniec życia Maksy-
milian Emanuel, starszy i znużony trudami swo-
jego losu, postanowił stworzyć sobie miejsce 
pokuty i modlitwy. W tym celu w roku 1725 zlecił 
swojemu architektowi Effnerowi budowę Pustel-
ni tzw. Magdalenenklause. W tym okresie czasu 
nie bawiło go już bogate życie dworskie, nie ba-
wiły go kąpiele w Badenburg, czy pogaduszki w 
Pagodenburg, przyszedł czas na pobożne medy-
tacje i dialog z Bogiem. Elektor nie doczekał jed-
nak ukończenia samotni i zmarł dwa lata przed 

ukończeniem budowy. Pustelnia jest skompo-
nowana na kształt ruiny i połowę jej wnętrza 
zajmuje kaplica św. Magdaleny, zbudowana w 
kształcie groty z tufu, o ścianach wyłożonych 
muszlami. Cały wystrój utrzymany jest w szarej 
tonacji i jedynym barwnym akcentem jest fresk 
Nikolausa Gottfrieda Stubera, przedstawiający 
św. Marię Magdalenę jako pokutnicę, a jedyną 
ozdobą krucyfiks wyrzeźbiony z zęba narwala.
Podążając dróżką obok Pustelni dojdziemy do 
jednego z największych i najpiękniejszych Ogro-
dów Botanicznych w Europie, który powstał  
w tym miejscu w latach 1909-1914 po zlikwido-
waniu starego ogrodu przy Placu Lenbacha ze 
względu na rozbudowę miasta i szkodliwe wa-
runki atmosferyczne.

W dniu dzisiejszym odległości te pokonujemy 
dużo szybciej, a i zamek z jego okolicami już daw-
no został włączony w granicę miasta. W dalszym 
odcinku Nymphenburger Strasse przechodzi  
w szeroką, zadrzewioną aleję dojazdową, która 
jest przecięta wzdłuż kanałem. Kanał został prze-
kopany w roku 1702, aby połączyć Izarę z pała-
cem i w ten sposób zaopatrzyć go w wodę. 
Sama historia zamku Nymphenburg sięga wie-
ku XVII (1688), okresu, w którym po cierpieniach  
i trudach wojny trzydziestoletniej, w nękanym 

Zapraszam Państwa serdecznie do space-
ru po parku Nymphenburg i do odkrywa-
nia nowych dróg i miejsc. Tych z Państwa, 
którzy pragną poznać dalsze dzielnice 
Monachium zapraszam na 3-godzinną wy-
cieczkę autokarem po Monachium wraz ze 
zwiedzaniem wnętrz zamku Nymphenburg  
i zameczku Amalii w dniu 26.04.2009
Zgłoszenia na wycieczkę objazdową po Mo-
nachium prosimy składać do dnia 20.04.2009.
Zgłoszenia i bilety w cenie: 15,00 EUR/os. 
(dzieci 10,00 EUR) do nabycia w Agencji  
Turystycznej BOA, Einsteinstrasse 157, 81675 
Munchen, tel. 089-41189289

PRZYPOMINAMY: najbliższy spacer po najład-
niejszych zakątkach Starego Miasta z przewod-
nikiem: 29.03.2009. Zgłoszenia do dnia 20.03.09

Zamek Nymphenburg - ściana frontalna. Fot. Internet (Wikimedia)

Porcelana ze zbiorów w zamku Nymphenburg. Fot. Internet (Wikimedia)
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