ŻYWA HISTORIA I ROZLEGŁE KRAJOBRAZY

Potężna twierdza górska z ponad 50 imponującymi budowlami, obejmującymi
koszary, kazamaty, studnię i zadbany teren zielony to połączenie kultury,
natury i zabawy dla małych i dużych odkrywców.

GODZINY OTWARCIA
Kwiecień – październik: godz. 9 – 18 | listopad – marzec: godz. 9 – 17
1 styczn: godz. 10 – 17 | 24 grudnia: zamknięte | 31 grudnia: godz. 9 – 15.30
Koniec wstępu dla zwiedzających: 1 godzina przez zamknięciem twierdzy
CENY WSTĘPU

łącznie z użytkowaniem windy i wstępem na wystawy
kwiecień – październik listopad – marzec

Dorośli

12 €

10 €

Grupy od 15 osób

10 €

9€

Ulgowe

9€

7€

Rodziny

30 €

25 €

Rodziny mini

18 €

15 €

Uczniowie w grupach

4€

4€

Bilet roczny

24 €

24 €

2 osoby dorosłe + 4 dzieci do 16 la

© Thomas Eichberg – Major Tom Luftbilder

1 osoba dorosłe + 2 dzieci do 16 lat
od 15 uczniów do 16 lat

Ciągnący się wzdłuż murów twierdzy szlak widokowy o długości 1,7 km oferuje
fantastyczne widoki na Park Narodowy Czesko-Saksońskiej Szwajcarii, dolinę
Łaby i Drezno.

2021

DLA ODWIEDZAJĄCYCH

TWIERDZA KÖNIGSTEIN

w Górach Połabskich

17.11.2021 Dzień pokuty i modlitwy (święto kościelne): Każdy odwiedzający 7 €, rodziny 15 €!
Karta SchlösserlandKARTE na rok: 48 € | na 10 dni: 24 €
Odkryj różnorodność naszych ponad 40 obiektów: www.schloesserland-sachsen.de/pl/serwis!

RADA: Na zwiedzanie twierdzy należy zaplanować minimum dwie godziny czasu.

PROPOZYCJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH TWIERDZĘ
• Free WIFI na Placu defilad
• model dotyku twierdzy
• winda osobowa (całoroczna) i winda panoramiczna (w lato)
• schowki na bagaże (również na kaski motorowe)
• na teren twierdzy można wprowadzać psy na smyczy, wprowadzanie do
pomieszczeń wystawowych niedozwolone
• mieszkania wakacyjne w Domu studziennym

DOZNANIA KULINARNE
Kasyno oficerskie* + Restauracja „W kazamatach”* (wcześniejsza rezerwacja) +
Historyczna karczma „U muszkietera” + Piekarnia forteczna* + Ogródek piwny*
Restauration Festung Königstein GmbH | www.festung.de
* bez barier

KONTAKT
Festung Königstein gGmbH | D-01824 Königstein | info@festung-koenigstein.de
Bliższych informacji na temat oferty twierdzy szukaj na
www.festung-koenigstein.de/pl/witamy

Nasze motto: ZADOWOLENI GOŚCIE - NASZ NAJWAŻNIEJSZY CEL!

BLOG

Już zdobyta?

©
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© André Thonig

DOJAZD
Twierdza oddalona jest 70 km od Sienawki, 120 km od Zgorzelca (granica) i 35 km
od Drezna. Na teren obiektu można się bardzo wygodnie dostać lokalnymi środkami
komunikacji (autobus, kolej, parowiec, samochód).
Kolejka z miasta Königstein i z parkingu (kwiecień – październik i w weekendy
adwentowe) | www.festungsexpress.de
Parking piętrowy przy drodze krajowej B 172 (zjazd na Festung) | 650 metrów
spacerem do twierdzy | bezpośrednio przy twierdzy dla autokarów oraz pojazdów
osób niepełnosprawnych (za okazaniem dokumentu uprawniającego, 20 m
spacerem do windy)

ZAMEK – KLASZTOR – TWIERDZA – MUZEUM

TWIERDZA KÖNIGSTEIN „SAKSOŃSKA BASTYLIA“

ODKRYWAJ – POZNAWAJ – WYPOCZYWAJ

IN LAPIDE REGIS – Na królewskim kamieniu
Najważniejsze historyczne wydarzenia zilustrowane są przy pomocy ponad 500
eksponatów, trójwymiarowych tablic poglądowych i scen z naturalnych rozmiarów
postaciami.

Ponieważ twierdza Königstein uważana była za nie do zdobycia, wierzono, że
więźniowie polityczni są tutaj najbezpieczniejsi. Zachowany spis więźniów z
lat 1591-1922 zawiera prawie 1000 nazwisk, wśród nich wiele znanych osób,
jak chociażby Johann Friedrich Böttger – wynalazca europejskiej porcelany.

Wielka twierdza dla małych odkrywców
Dla najmłodszych twierdza przygotowała specjalny audioprzewodnik, gry
plenerowe, bezpłatne kostiumy do zwiedzania wystawy „IN LAPIDE REGIS” –
Na królewskim kamieniu” i wiele więcej.

© Festung Königstein
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Stara Zbrojownia – najstarszy magazyn broni na twierdzy
Wystawa opowiada historię budynku i stacjonującej tu artylerii od 1590 do 1850
roku. Prezentowane tutaj potężne armaty, ciężkie działa, ręczna broń palna czy
inne elementy uzbrojenia liczą sobie nierzadko ponad 400 lat.
Uwięzieni na Königstein – „Saksońska Bastylia“
Wrogowie państwowi, rewolucjoniści, duelanci, jeńcy wojenni – wszyscy oni
znajdowali bezpieczne „schronienie” na Königstein. Wystawa przedstawia historię
więziennictwa na twierdzy i opowiada o losach przebywających tutaj więźniów.
Najgłębsza studnia w Saksonii – górnicze mistrzostwo.
Widok w głąb 152,5 metrowej studni na długo zapada w pamięć. W domu studziennym obejrzeć można ciekawe animacje i modele, prezentujące różne techniki
wydobywania wody.

© Archiv Festung Königstein

Fryderyk August II, król Polski w latach
1697 – 1706 i 1709 – 1733, elektor Saksonii
1694 – 1733 jako August Mocny

© Festung Königstein

Więzienie państwowe w Zamku Jerzego

Również obydwaj polscy książęta Jakub i Konstanty Sobiescy są na niej odnotowani. Podczas wielkiej wojny północnej August Mocny obawiając się, że szwedzki
król Karol XII mógłby pomóc Jakubowi Sobieskiemu – byłemu kontrkandydatowi
Augusta do polskiego tronu, zdobyć koronę, schwytał Jakuba i Konstantego w 1704
r. i do 1706 r. więził ich na Königstein. W spisie więźniów odnotowano, iż książęta
wraz ze swoją służbą oraz dwoma duchownymi zamieszkiwali zamek Magdaleny,
gdzie od czasu do czasu zamieszkiwał również dwór królewski.
Podczas drugiej wojny światowej na twierdzy Königstein utworzono obóz jeńców wojennych Oflag IV B. Początkowo osadzono tutaj polskich wojskowych, którzy popadli
w niemiecką niewolę. Pod koniec października 1939 r. na Königstein przebywało 26
generałów i 350 oficerów z ordynansami. Należał do nich również generał Franciszek
Kleeberg – komendant ostatniej dywizji Wojska Polskiego. Więźniowie przetrzymywani byli w starych koszarach, w starej zbrojowni i częściowo w kazamatach. Później
twierdza stała się obozem francuskich jeńców wojennych.

© Matthias Hultsch

Różnorodność zapewniają liczne koncerty, festiwale i wydarzenia. Do najbardziej
popularnych imprez należą Piknik o świcie z widokiem na dolinę Łaby,
koncerty organowe w kościele garnizonowym czy Historyczno-Romantyczny
Jarmark Bożonarodzeniowy.
Wydarzenia: www.festung-koenigstein.de/pl/imprezy
Chwila wytchnienia
Ławeczki w pełnym starych drzew zagajniku, pośród kwitnących prawie przez
cały rok rozległych rabat kwiatowych czy na sielankowym placu piknikowym
zapraszają do wyciszenia i odpoczynku.
Dodatkowym atutem jest biegnący przez Königstein „Szlak Malarzy“. Ta
licząca 112 km długości i wciąż stanowiąca inspirację dla wielu artystów
ścieżka wędrowna, uznawana jest za jedną z najpopularniejszych w
Niemczech.

NASZ SERWIS W JĘZYKU POLSKIM
• audioprzewodniki z trasą zwiedzania twierdzy i wystawy stałej, prezentującej
historię twierdzy, dostępne są w sklepie muzealnym | Koszt wypożyczenia
wynosi 3,50 € plus zastaw (dowód osobisty lub karta kredytowa)
• bezpłatny plan twierdzy
• plan twierdzy z krótkimi objaśnieniami (1 €)
• „Wielka twierdza dla małych odkrywców“ – Gra detektywistyczna dla dzieci
(8 – 12 lat)
• teksty opisowe do wystaw
• książki na temat historii twierdzy
• strony internetowe www.festung-koenigstein.de/pl/witamy
© Festung Königstein

© Michael Wilke

