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H ier ist ganz schön was los! – Tutaj dużo się 
dzieje! Ist Euch schon mal aufgefallen, wie gut 
Ihr in unserer Region Eure Freizeit verbringen 

könnt? Und dafür müsst Ihr nicht einmal weit fahren, 
denn die tollsten Ausflugsziele liegen direkt vor Eurer 
Haustür. In den Parks und auf den Spiel- und Bolz-
plätzen könnt Ihr toben bis Euch die Puste ausgeht. 
Ihr könnt spannende Abenteuer erleben und interes-
sante Entdeckungen machen. Entlang der Neiße, zwi-
schen Deutschland und Polen, könnt Ihr Kultur ohne 
Grenzen genießen.
In dieser Ausgabe haben wir ein paar Ideen für Euch, 
was Ihr mit Euren Freunden und Familien unterneh-
men könnt – ob im Wald, im Wasser, im Park oder in 
den Bergen. Es sind ein paar echte Geheimtipps dabei.

Schaut doch gleich mal rein! 
Die Corona-Pandemie macht es uns allen derzeit lei-
der schwer, unsere wunderschöne Region in vollen 
Zügen und so, wie wir es gewohnt sind, zu genießen. 
Diese Ausgabe der „Zeit(ung) für Kinder“ wurde erar-
beitet, als die gegenwärtigen Einschränkungen noch 
nicht absehbar waren. Wir sind aber voller Überzeu-
gung, dass wir all die vorgestellten Orte in Zukunft 
wieder gemeinsam erleben können. 
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen und natür-
lich beim Entdecken unserer Region. 

   Liebe Kinder, liebe Familien,

Euer Bernd Lange,  
Landrat des Landkreises 
Görlitz

Euer Artur Bieliński,  
Landrat des Landkreises 
Zgorzelec
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Achtung, fertig, los 
und ausmalen!

T utaj dużo się dzieje! – Hier ist ganz schön was 
los! Czy kiedykolwiek zauważyliście, jak do-
brze możecie spędzać swój wolny czas w na-

szym regionie? I nie musicie nawet jechać daleko, bo 
najlepsze miejsca na wycieczki są tuż za drzwiami 
Waszych domów i mieszkań. W parkach, na placach  
zabaw i boiskach piłkarskich można się wyszaleć, aż do 
utraty tchu. Możecie przeżywać ekscytujące przygody i 
dokonywać ciekawych odkryć. Wzdłuż Nysy, pomiędzy 
Niemcami a Polską, można cieszyć się kulturą bez gra-
nic. W tym wydaniu mamy dla Was kilka pomysłów na 
to, co możecie zrobić ze swoimi przyjaciółmi i rodziną 
– czy to w lesie, w wodzie, w parku czy w górach.  
Jest tu kilka prawdziwych wskazówek dla wtajemni-

czonych. Zajrzyjcie od razu! 
Pandemia koronawirusa niestety utrudnia nam wszy- 
stkim pełne korzystanie z naszego pięknego regionu 
tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To wydanie 
„Czas(opisma) dla dzieci“ zostało opracowane, nie 
można było jeszcze przewidzieć obecnych ograniczeń 
Jesteśmy jednak przekonani, że w przyszłości pono-
wnie będziemy mogli razem poznawać wszystkie za-
prezentowane tutaj miejsca. 
Życzymy Wam dużo przyjemności podczas czytania i 
oczywiście podczas odkrywania naszego regionu. 

   Liebe Kinder, liebe Familien,
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Hallo Florian, könntest Du Dich vorstellen und ein paar 
Worte über Dich und Deine Familie sagen?
Hallo, ich heiße Florian David Kraft. Zu meiner Familie gehö-
ren Mama, Papa, mein Bruder, meine kleine Schwester und 
unser Hund Gismo, ah und noch Oma und Opa. Wir wohnen 
in einer Wohnung in der Stadt. Ich gehe in die 3. Klasse 
der DPFA-Regenbogen-Grundschule in Görlitz. In die Schule 
werde ich immer von meiner Oma mit dem Auto gebracht.
 
Was machst Du gerne am Nachmittag?
Am Nachmittag spiele ich gerne mit meinen Freunden, 
manchmal habe ich AGs in der Schule. Ich bin in der Wald-
pädagogik und im Kochen und außerhalb der Schule habe 
ich noch Feuerwehr und Basketball.
  
Was machst Du bei der Feuerwehr?
Da werden verschiedene Fahrzeuge vorgestellt. Wir lernen 
zum Beispiel, wie man einen Schlauch an den Hydranten 
anschließt. Bei der Feuerwehr gab es mal ein Treffen mit 
dem Bürgermeister und ich habe von ihm einen Kinogut-
schein für 10 € und eine Rose bekommen, das war richtig 
cool.
 
Hast Du den Gutschein schon eingelöst?

Nein, den hebe ich 
für einen besonde-
ren Anlass auf.

Was spielst Du ger-
ne zu Hause?
Zu Hause passen 
wir zusammen mit 
meinem Bruder 
auf meine Schwes-
ter Isabella auf, sie 
wurde im April 2. 
Wir bauen auch 
eine Stadt aus Lego 
und wollen diese 
Stadt ausbauen, 
jetzt haben wir ein 
Hochhaus geplant.

Was ist Dein Lieblingsort?
Am liebsten bin ich zu Hause mit meiner Familie zusammen 
oder wenn ich bei meinen Großeltern übernachte. Früher 
hat mir die Oma Bücher vorgelesen, jetzt lese ich ihr das 
Buch vor, mein Lieblingsbuch – „König der Löwen“. Ich ver-
rate Euch einen Ort, wo ich gerne hinfliegen würde, nämlich 
zur Safari nach Afrika. Der Löwe ist mein Lieblingstier.

Was findest Du toll an Deiner Familie? Und was nicht so?
Am tollsten finde ich, dass ich meine Familie habe. Eigentlich 
fällt mir nichts ein, worüber wir streiten. Manchmal streite 
ich mit meinem Bruder, aber sehr selten, manchmal mit ei-
nem Freund in der Schule, aber wenn es ein Problem gibt, 
entweder lösen wir das untereinander oder ich kann auch 
immer zu Mama oder Papa gehen und mit denen sprechen.

„Mit meinem Bruder 
spielen wir Basketball.“ 

Und was macht Ihr als Familie draußen gern zusammen?
Mit meinem Bruder spielen wir Basketball. Zusammen spie-
len wir auch gern mit meiner Schwester im Hof. Mit Oma 
und Opa gehen wir wandern, wir waren zum Beispiel im 
Steinbruch. Das aufregendste war der Urlaub mit Oma und 
Opa auf Mallorca, da sind wir hingeflogen, das war echt toll.

Wie sieht ein typischer Sonntag in Deiner Familie aus?
Sonntag bedeutet für uns immer ganz lange ausschlafen, 
manchmal fahren wir ins Schwimmbad und manchmal 
genießen wir einfach den Tag zusammen zu Hause. Wir 
essen gemeinsam zu Mittag, spielen mit Isabella oder ich 
kann auf meiner Nintendo Switch spielen…

   Interview mit Florian  Wywiad z Florianem

W ie leben, denken und fühlen Kinder im Landkreis Görlitz? Das 
können uns am besten die Kinder selbst sagen. Also haben wir 
Florian – 8 Jahre alt aus Görlitz – gefragt…

Ball / piłka

Feuerwehr / straż pożarna
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Achtung, fertig, los 
und ausmalen!

Cześć Florian, czy mógłbyś się przedstawić i powiedzieć  
kilka słów o sobie i o swojej rodzinie?
Cześć, nazywam się Florian David Kraft. Do mojej rodziny 
należą mama, tata, mój brat, moja mała siostra oraz nasz 
pies Gismo. Są jeszcze babcia i dziadek. Mieszkamy w miesz- 
kaniu w mieście. Chodzę do III klasy szkoły podstawowej  
DPFA Regenbogen Grundschule w Görlitz. Moja babcia 
zawsze zawozi mnie do szkoły samochodem.
 
Co lubisz robić po południu?
Po południu lubię się bawić z moimi przyjaciółmi, czasem 
mam po południu kółka zainteresowań w szkole. Należę do 
grupy edukacji leśnej oraz gotowania, a poza szkołą mam 
jeszcze straż pożarną i koszykówkę. 
 
Co robisz w straży pożarnej?
Są tam prezentowane różne pojazdy, uczymy się np. jak 
podłączyć wąż do hydrantu. W straży pożarnej było też spot-
kanie z burmistrzem, a ja dostałem od niego bon na wyjście 
do kina za 10 € i różę, to było naprawdę fajne.  
 
Czy wykorzystałeś już swój bon?
Nie, trzymam go na szczególną okazję.

W co lubisz się bawić w domu?
W domu, wraz z bratem opiekujemy się moją siostrą Isabellą, 
która w kwietniu skończyła 2 lata. Budujemy też miasto 
z Lego i chcemy je rozbudować, teraz zaplanowaliśmy 
wieżowiec. 

Jakie jest Twoje ulubione miejsce?
Najbardziej lubię być w domu z moją 

rodziną, albo kiedy nocuję u moich 
dziadków. Wcześniej babcia czytała 

mi książki, teraz ja jej 
czytam moją ulubioną 
książkę – „Król Lew“. 
Zdradzę Wam również, 

dokąd chciałbym 
polecieć. Jest to sa-
fari w Afryce. Lew 

jest moim ulubionym 
zwierzęciem. 

Co podoba Ci się w 
Twojej rodzinie? Co Ci 
się nie podoba?
Najbardziej podoba mi 
się to, że mam swoją 
rodzinę. Właściwie 
nie przychodzi mi 
do głowy nic, o co 
byśmy się kłócili. Cza-
sami kłócę się z bratem, ale bardzo rzadko, czasem z przy-
jacielem w szkole. Jednak jeśli jest jakiś problem, to albo 
rozwiązujemy go między sobą, albo zawsze mogę iść do 
mamy lub taty i porozmawiać z nimi.  

„Z bratem gramy w  
koszykówkę.“ 

Co Twoja rodzina lubi robić razem na dworze?
Z bratem gram w koszykówkę. Lubimy też bawić się z moją 
siostrą na podwórku. Z babcią i dziadkiem chodzimy na 
piesze wycieczki, byliśmy np. w kamieniołomie. Najbardziej 
ekscytujące były wakacje z babcią i dziadkiem na Majorce, 
polecieliśmy tam, to było naprawdę super.

Jak w Twojej rodzinie wygląda typowa niedziela?
Niedziela zawsze oznacza dla nas długi sen, czasami jedzie-
my na basen, a czasami po prostu cieszymy się wspólnym 
dniem w domu. Jemy razem obiad, 
bawimy się z Isabellą lub mogę 
grać na mojej konsoli Nin-
tendo...

   Interview mit Florian  Wywiad z Florianem

J ak żyją, myślą i czują dzieci w powiecie Görlitz? O tym najlepiej 
opowiedzą nam one same. Więc zapytaliśmy Floriana – 8 lat z 
Görlitz…
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Könntest Du Dich vorstellen und ein paar Worte über Dich 
und Deine Familie sagen?
Mein Name ist Klemens, ich bin 7 Jahre alt. Meine Mutter 
heißt Monika, mein Vater heißt Tomek und meine Schwester 
heißt Greta. Unsere Katze heißt Mia. Ich wohne in Mikułowa 
– es ist ein Nikolausdorf, denn so hieß es einst. Wir haben ein 
gelbes Haus, einen großen Rasen, einen Wald, einen Garten, 
ein Spielfeld, ein Stelzenhaus und ein großes Gartentrampo-
lin. Mein Cousin Jaś wohnt in unserer Nähe. Ich gehe in die 
Klasse 1a der Regenbogen-Grundschule in Zgorzelec. Meine 
Mutter bringt mich und meine Schwester normalerweise zur 
Schule. Mein bester Freund ist Jan, wir verbringen viel Zeit 
miteinander. Wir spielen Domino, Uno, aber am liebsten PS4.          

 
Was machst Du gerne am 
Nachmittag?
Nach der Schule spiele ich 
gerne mit Jan Fußball, sprin-
ge auf dem Trampolin,  ver-
bringe die Zeit in unseren 
Lieblingsspielorten und ich 
spiele auch gerne Brett-
spiele und puzzle. Ich spiele 
gerne Hockey und gehe zum 
Schwimmbad. Ich schaue 
mir sehr gerne die Autoren-
nen „Jelenie Wraki“ an – das 
Team, das ich unterstütze, ist 
das „Kudłaty Racing Team“.

Was ist Dein Lieblinsgort?
Mein Lieblingsort ist das Kaunertal, ein Gletscher in Öster-
reich. Es liegt dort viel Schnee. Skifahren und Schlitten-
fahren machen Spaß und im Restaurant auf der Piste 
esse ich immer Germknödel – das ist eine Dampfnu-
del mit Marmelade, mit Vanillesauce übergossen 
und mit Puderzucker und Mohn bestreut. Meine  
Familie mag diesen Ort auch, wir fahren zu-
sammen dorthin.

Was findest Du toll an Deiner Familie? Was 
sind Eure Gewohnheiten und Regeln?
In meiner Familie gefällt es mir, dass wir 
an verschiedene Orte fahren, zum Beispiel 

Berge, Schwimmbad, 
Seen, wir besuchen  
Stadien, machen Hallo- 
ween, ertränken Marza-
nna* , lassen die Boote 
fahren.  Jeden Tag kocht 
jemand anderes das Mittagessen. Wir essen zu-
sammen mit den Eltern von Jaś, dem Onkel und der Groß-
mutter. Manchmal streite ich mich mit Greta um Legostei-
ne oder um einen Platz am Tisch (weil sie auf meinem 
sitzt) und mit meinen Eltern um das Aufräumen. Wenn ich 
traurig bin, hilft mir Jaś und wir gehen Ball spielen. Nor-
malerweise gehe ich schlafen, nachdem ich das Märchen 
„Nachbarn“ gesehen habe. Freitags schlafe ich bei Jaś.  
Unter der Woche spiele ich weder PS4 noch PSP. Manch-
mal räume ich das Zimmer auf und bringe den Müll raus.

Und was macht Ihr als Familie draußen gern zusammen?
Draußen zünden wir gerne ein Lagerfeuer an und grillen 
gemeinsam Würstchen. 

„Gerne spiele ich Hockey 
und gehe schwimmen.“ 

Wie sieht ein typischer Sonntag in Deiner 
Familie aus?

Am Sonntag machen wir normaler-
weise einen Ausflug oder ich 
habe Fußballturniere. Ich 
spiele auch mit Jaś in unse-
rem Lieblingsort. Abends  
fahren wir nach Görlitz 

zum Schwimmbad.  

Kennst Du einen besonderen Ort in 
der Nähe, einen Ort für einen Ausflug, 
von dem Du uns erzählen möchtest? 
Mir gefällt die Samotnia-Hütte (Klei-
ne Teichbaude) im Riesengebirge sehr 

gut – es gibt dort einen See und schö-
ne Aussichten. Ich war schon ein paar 

Mal dort. 

   Interview mit Klemens  Wywiad z Klemensem

W ie leben, denken und fühlen Kinder im Landkreis Zgorzelec? 
Das können uns am besten die Kinder selbst sagen. Also  
haben wir Klemens – 7 Jahre alt aus Mikułowa – gefragt…

See / jezioro

Fußball / piłka nożna

* Alljährlich wird in Polen eine in ein altes Kleid gekleidete Strohpuppe, die Marzanna, in einem Umzug umhergetragen 
und anschließend verbrannt oder ins Wasser geworfen. Dadurch soll der Winter ausgetrieben werden.
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Achtung, fertig, los 
und ausmalen!

Przedstaw się proszę i powiedz kilka słów o sobie i swojej 
rodzinie.
Nazywam się Klemens, mam 7 lat. Moja mama to Monika, 
tato Tomek, a siostra ma na imię Greta. Nasz kot nazywa się 
Mia. Mieszkam w Mikułowej – wiosce Mikołajów, bo tak się 
kiedyś nazywała (Nikolausdorf). Mamy zółty dom, duży traw-
nik, las, ogród, boisko, domek na palach i wielką trampolinę. 
Blisko nas mieszka mój kuzyn Jaś. Chodzę do Szkoły Pod-
stawowej „Tęcza“ w Zgorzelcu do klasy 1a, a do szkoły zawo-
zi mnie i siostrę najczęściej mama. 
Moim najlepszym przyjacielem jest Jan, spędzamy razem 
wiele czasu. Gramy w domino, Uno, ale najchętniej w PS4.
 
Co lubisz robić po południu?
Po szkole lubię grać z Janem w piłkę nożną, skakać na tram-
polinie, bawić się w naszych bazach i lubię też grać w plan-
szówki, układać puzzle. Chętnie gram w hokeja i chodzę na 
basen. Bardzo lubię oglądać wyścigi samochodowe „Jelenie 
Wraki“ – drużyna, której kibicuję to „Kudłaty Racing Team“.
  

Jakie jest Twoje ulubione miejsce?
Moje ulubione miejsce to Kaunertal – lo-
dowiec w Austrii. Jest tam dużo śniegu, 
fajnie jeździ się na nartach i sankach, a w 

restauracji na stoku zawsze jem Germkno-
del – to pampuch z dżemem, polany so-

sem waniliowym i posypany cukrem 
pudrem z makiem. Moja 

rodzina też lubi to 
miejsce, jeździmy 

tam razem.

Co Ci się podoba w Twojej rodzinie? Jakie macie zwyczaje 
i zasady?
W mojej rodzinie podoba mi się to, że jeździmy w różne 
miejsca, np. góry, basen, nad jeziora, zwiedzamy stadiony, 
robimy Halloween, topienie Marzanny, puszczamy statecz-
ki. Codziennie ktoś inny robi obiad. Jemy razem z rodzicami 
Jasia, wujkiem i babcią. Czasem kłócę się z Gretą o klocki 
Lego lub miejsce przy stole (bo ona siada na moim) no i z 
rodzicami o sprzątanie. Gdy jestem smutny, to pomaga mi 

Jasiu i idziemy pograć 
w piłkę. Zwykle 
chodzę spać po 
obejrzeniu baj-
ki „Sąsiedzi“. W 
piątki śpię u Jasia. 
W tygodniu nie 
gram w PS4, PSP.  
Czasem sprzątam 
pokój i wynoszę 
śmieci. 

Co Twoja rodzina 
lubi robić razem na 
dworze?
Na dworze lubimy ra-
zem rozpalać ognisko 
i piec kiełbaski.

„Chętnie gram w hokeja
i chodzę na basen.“ 

Jak w Twojej rodzinie wygląda niedziela?
W niedzielę jedziemy gdzieś zazwyczaj na wycieczkę lub 
mam turnieje piłki nożnej. Bawimy się też z Jasiem w naszej 
bazie. Wieczorami jeździmy do Görlitz na basen.

Czy znasz jakieś szczególne miejsce w 
pobliżu, miejsce na wycieczkę, o którym 
chciałbyś nam powiedzieć?
Bardzo podoba mi się Samot-
nia w Karkonoszach – jest 
tam jezioro i ładne widoki. 
Byłem tam już kilka razy. 

   Interview mit Klemens  Wywiad z Klemensem

J ak żyją, myślą i czują dzieci w powiecie zgorzeleckim? 
O tym najlepiej opowiedzą nam one same. Więc 
zapytaliśmy Klemensa – 7 lat z Mikułowej…

Das Interview führte / Wywiad przeprowadziła  
Adrianna Miara
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     CYRKUS-Luft in / w GörlitZgorzelec
  Eine Stadt nur für Kinder! / Miasto tylko dla dzieci!
  Nasze Miasto – Unsere Stadt: 

A lle zwei Jahre entsteht in Görlitz-Zgorzelec 
eine ganz besondere Stadt! Die Kinderstadt 
findet alle 2 Jahre auf der deutschen oder pol-

nischen Seite der Neiße statt. Ihr seid 7 bis 14 
Jahre alt? Dann seid Ihr herzlich willkommen!

In der Kinderstadt könnt Ihr Eure eigene Stadt ge-
stalten und verschiedene Berufe, wie Tischler oder 

Übersetzer ausprobieren. Man kann sogar Bürgermeister 
der Kinderstadt werden! Auch Regeln für das gemeinsame 
Leben werden in der täglichen Versammlung durch die Kin-
der beschlossen. Außerdem gibt es viele tolle Bewegungs-
möglichkeiten, zum Bei-
spiel beim Baumklettern 
oder Tanzen. In der Kin-
derstadt könnt Ihr auch 
viele neue Freunde aus 
Görlitz und Zgorzelec 
finden. Vor Ort lernt Ihr 
schnell, Euch mitein-
ander zu verständigen, 
auch wenn Ihr nicht im-
mer die Sprache der an-
deren sprecht. Viele Kin-
der sind begeistert von 
den verschiedenen Be-
rufen und dem Zusammenleben in der Kinderstadt: „Das 
Tolle ist, man kann immer alles erforschen und auch wenn 
man keine Arbeit hat, kann man herumlaufen und alle  
wissen, dass sie einen ansprechen können“, sagt ein ehema-
liger Übersetzer der Kinderstadt.

Habt Ihr Ideen, was Ihr gern bei der Kinderstadt 2021 ma-
chen würdet? Dann melde Euch bei uns! Bei Fragen könnt 
Ihr Euch unter info@nmus.de oder +49 (0) 3851 661269 an 
das Vorbereitungsteam wenden.

C o dwa lata w Görlitz-Zgorzelec powstaje bardzo 
szczególne miasto! Wydarzenie Miasto Dziecka 
odbywa się co 2 lata po niemieckiej lub pols-

kiej stronie Nysy. Masz od 7 do 14 lat? Serdecznie Cię 
witamy!

W Mieście Dziecka możecie zaprojektować 
własne miasto i wypróbować 
różne zawody, takie jak stolarz 
czy tłumacz. Można nawet zostać 
burmistrzem Miasta Dziecka! Pod-
czas codziennych spotkań dzieci decydują 

również o zasadach 
wspólnego życia. Po-
nadto, istnieje wiele 
wspaniałych możliwości 
ruchu, na przykład 
podczas wspina-
nia się na drzewa 
lub tańca. W Mieście 
Dziecka możecie również znaleźć 
wielu nowych przyjaciół z Görlitz i 
Zgorzelca. Na miejscu szybko nauczy-
cie się porozumiewać ze sobą, nawet 
jeśli nie zawsze mówicie w innych 
językach.  Wiele dzieci jest zachwy-

conych różnymi zawodami i wspólnym życiem w 
Mieście Dziecka: „Wspaniałą rzeczą jest to, że zawsze 
można odkrywać wszystko i nawet jeśli nie ma się  
pracy, można sobie chodzić i wszyscy wiedzą, że mogą się  
do ciebie zwrócić“, mówi były tłumacz Miasta Dziecka.

Macie pomysły na to, co możecie robić podczas Miasta  
Dziecka 2021? Zgłoście się do nas! W przypadku pytań 
możecie się również skontaktować z zespołem organizu-
jącym wydarzenie info@nmus.de lub +49 (0) 3851 661269.

Kinderstadt / Miasto dzieci
Obwohl die Kinderstadt in diesem Jahr leider nicht 
stattfinden kann, bereiten wir schon die Kinderstadt 
2021 für Euch vor! Um auf dem Laufenden zu bleiben, 
besucht unsere Webseite www.nmus.de oder unsere  
Facebookseite www.facebook.com/miastostadt.
Chociaż wydarzenie Miasto Dziecka nie może się odbyć 
w tym roku, już teraz przygotowujemy dla Was Miasto 
Dziecka 2021! Aby być na bieżąco, odwiedź naszą stronę 
internetową www.nmus.de lub naszą stronę na 
Facebooku www.facebook.com/miastostadt.

Sylvia Malec / Pauline Voigt / Daniel Wiesner

Einrad / rower
jednokołowy
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     CYRKUS-Luft in / w GörlitZgorzelec
  Eine Stadt nur für Kinder! / Miasto tylko dla dzieci!
  Nasze Miasto – Unsere Stadt: 

A uf der Jakobstraße 5 in Görlitz ist häufig ein 
Kommen und Gehen. Kinder, Jugendliche und 
ihre Eltern huschen durch das goldene Tor.  

Dabei ist deutsches und polnisches Stimmengewirr 
zu vernehmen.
 
Der „CYRKUS-Laden“ ist ihr Ziel. Er lädt Groß und Klein aus 
Görlitz und Zgorzelec dazu ein, gemeinsam zu jonglieren, 
Einrad zu fahren oder Clown zu sein und sich zu präsen-
tieren. Alwin (6 Jahre) aus Görlitz zum Beispiel lernt beim 
CYRKUS-Spiel, was es für Zirkusmaterialien gibt und wie 
man den Körper dabei einsetzt. Olga (10 Jahre) aus Zgor-
zelec ist schon länger CYRKUS-Artistin. Sie trainiert 
an hängenden Tüchern Luftakrobatik. Beide sind 
begeistert bei der Sache, lieben die Workshops 
und die Auftritte vor Publikum sowie den an-
schließenden Applaus für ihr Können. Na, hast 
Du selbst Lust bekommen, mal CYRKUS-Luft zu 
schnuppern?

N a Jakobstraße 5 w Görlitz często drzwi się 
nie zamykają. Dzieci, młodzież i ich rodzice 
pospiesznie przechodzą przez złotą bramę. 

Słychać głosy niemieckie i polskie. 

Celem jest „CYRKUS-Laden“. Zaprasza on dużych i małych z 
Görlitz oraz ze Zgorzelca do wspólnego żonglowania, jazdy 
na monocyklu lub bycia klaunem i do zaprezentowania sie-
bie. Alwin (6 lat) z Görlitz uczy się w ramach CYRKUSSpiel, 

jakie są materiały w cyrku i jak pracować swoim ciałem. 
Olga (10 lat) ze Zgorzelca już od dłuższego czasu jest 

artystką w CYRKUS. Trenuje akrobacje powietrzne na 
wiszących tkaninach. Oboje są entuzjastycznie nas-

tawieni do swoich zajęć, uwielbiają warsztaty i 
występy przed publicznością, a także późniejsze 
oklaski dla ich umiejętności. Masz ochotę poznać 
CYRKUS-Luft?    

CYRKUS-Laden / Sklep cyrkowy 
Öffnungszeiten: September bis Mai Mo-Fr ab 15:00 Uhr.
Godziny otwarcia: wrzesień do maja, pon.-pt. od godz. 15. Der 
CYRKUS-Laden ist ein Angebot des KulturBrücken Görlitz e. V. 
Mehr Informationen und weitere Angebote unter / CYRKUS- 
to oferta stowarzyszenia KulturBrücken Görlitz e. V. / Więcej 
informacji oraz ofert na stronie www.cyrkus.eu

Anne Bartusiak i. A. / na zlecenie KulturBrücken Görlitz e. V. 

Zelt / namiot

Was ist das? / Co to jest?
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M ilde (Früh-)Sommertage eignen sich per-
fekt für sportlich-aktive Familienausflüge. 
Wer dabei noch die umliegende Landschaft 

mit ihrer einzigartigen Natur und Kultur erkunden 
möchte, sollte den Froschradweg kennenlernen. 

Der circa 270 km lange Rundweg führt über Rothenburg/O.L. 
– Niesky – Hoyerswerda – Bad Muskau durch die Oberlau-
sitzer Heide- und Teichlandschaft. Die Strecke ist nur leicht 
hügelig und die Wege meist gut befahrbar und eignet sich 
daher auch schon für kleine Radfahrer ab circa 6 Jahren. 

Unterwegs gibt es viel zu entdecken: romanti-
sche Landschaftsparks in Kromlau und Bad 
Muskau, alte Schlösser in Hoyerswerda 
und Neschwitz. Viele Orts- und Stra-
ßenschilder sind zweisprachig, denn 
hier ist die Heimat der Sorben. 

Zudem kommt man an vielen Ba-
deseen und einigen gut ausge-
statteten Campingplätzen vorbei. 
So kann man den Weg für einen 
Tagesausflug nutzen (für eine 
Etappe braucht man insgesamt cir-
ca 4 Stunden) oder eine mehrtägige 
Radreise planen. Die Route ist durch-
gängig mit dem Frosch-Logo ausgeschil-
dert, trotzdem sollte man zur Sicherheit 
eine Karte mitnehmen. 

Etwa ein Fünftel des Gebietes ist Biosphärenreservat. Das 
bedeutet, dort leben seltene Tier- und Pflanzenarten, die es 
besonders zu schützen gilt, wie zum Beispiel Fischotter, Kor-
morane, Graureiher und Weißstörche. Sogar der Seeadler ist 
in dieser Region heimisch. Weil sich hier auch Frösche und 
andere Amphibien wohlfühlen, heißt der Radwanderweg 
„Froschradweg“. 

Ł agodne dni (wczesnego) lata są idealne na 
sportowe i aktywne wypady rodzinne. Kto 
chciałby poznać okoliczne krajobrazy z ich 

unikalną przyrodą i kulturą, powinien wybrać się na 
Żabi Szlak Rowerowy. 

Pętla o długości około 270 km prowadzi przez Rothenburg/
O.L. – Niesky – Hoyerswerdę – Mużaków (Bad Muskau) oraz 
przez Górnołużycką Krainę Wrzosowisk i Stawów. Trasa 
jest lekko pagórkowata, w większości łatwa do pokonania, 
dzięki czemu nadaje się też dla młodych rowerzystów od 
około 6 roku życia. 

Po drodze jest wiele do odkrycia: roman-
tyczne parki krajobrazowe w Kromlau i 

Mużakowie (Bad Muskau), stare zamki 
w Hoyerswerdzie i Neschwitz. Wiele 

tablic wjazdowych do miejscowości 
oraz znaków drogowych jest 
dwujęzycznych, ponieważ jest to 
ojczyzna Serbołużyczan.  

Mijamy też wiele kąpielisk i kil-
ka dobrze wyposażonych pól 
kempingowych. Szlak można 

wykorzystać na jednodniową 
wycieczkę (na jeden etap potrze-

ba około 4 godzin) lub zaplanować 
kilkudniową wycieczkę rowerową. Trasa 

jest na całej długości oznaczona logo żaby, ale 
dla bezpieczeństwa należy zabrać ze sobą mapę. 

Około jednej piątej tego obszaru to rezerwat biosfery.  
Oznacza to, że żyją tam rzadkie gatunki zwierząt i roślin, któ-
re należy chronić w szczególny sposób, takie jak np. wydry, 
kormorany, czaple siwe i bociany białe. Nawet orzeł bielik 
zadomowił się w tym regionie. Ponieważ żaby i inne płazy 
również czują się tu dobrze, ścieżka ta nazywa się „Żabi  
Szlak Rowerowy“.  

   Raj nie tylko dla żab
   Paradies nicht nur für Frösche

Froschradweg 
Mehr Informationen gibt es auf der Seite: 
www.radwandern-oberlausitz.de/froschradweg
 

Żabi Szlak Rowerowy 
Więcej informacji można uzyskać na stronie:
www.banita.travel.pl/saksonia-przewodnik-
internetowy-szlaki-rowerowe/

Livia Knebel

Fahrrad / rower

Frosch / żaba

 Begegnungsorte / Miejsca spotkań
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L ausitzer Findlingspark Nochten          
Łużycki Park Głazów Narzutowych 
Nochten.

Wie kommen nur die riesigen Steine, die man 
„Findlinge“ nennt, nach Nochten? Über 7.000 
Findlinge findest Du dort sowie viele bunte 
Pflanzen, einen Abenteuerspielplatz und eine 
interaktive Eiszeit-Ausstellung! / Jak gigantycz- 
ne kamienie, zwane głazami narzutowymi, 
dotarły do Nochten? Znajdziesz tam ponad 7000 
głazów, wiele kolorowych roślin, plac zabaw 
i interaktywną wystawę z epoki lodowcowej!   

www.findlingspark-nochten.de/pl

S teinzoo im Naturpark Zittauer 
Gebirge / Kamienne zoo w Parku 
Krajobrazowym Gór Żytawskich

Steine in Tiergestalt gibt es nur im Steinzoo im 
Naturpark Zittauer Gebirge. Gleich drei Wan-
derwege rund um Oybin, Jonsdorf und Lücken-
dorf führen zu „Löwen“, „Nashorn“, „Brütender 
Henne“, „Schildkröte“ und vielen anderen Tieren.  
Kamienne sylwetki zwierząt – można je znaleźć 
tylko w kamie-nnym zoo w Parku Krajobra-
zowym Gór Żytawskich. Trzy szlaki turystyczne 
wokół miejscowości Oybin, Jonsdorf i Lücken-
dorf prowadzą do „lwów“, „nosorożców“ „kwoki 
wysiadującej jajka“,  „żółwia“ i wielu innych zwierząt.    

www.zittauer-gebirge.com/pl

G eheime Welt von Turisede – Kultur- 
insel Einsiedel / Tajemnicza Kraina 
Turisede – Kulturinsel Einsiedel

Besuche eine Parkwildnis voller skurriler Bau-
ten, unterirdischer Geheimgänge und einer 
fantastischen Spielewelt. Hier kannst Du auch 
in Baumhäusern übernachten, im Kannibalen-
kessel baden oder mitten auf der Neiße einen 
Saft schlürfen. / Odwiedź dziki park pełen dzi-
wacznych budowli, podziemnych sekretnych 
przejść i fantastycznego świata zabaw. Możesz 
tu również przenocować w domkach na drzewie, 
wykąpać się w kociołku kanibalskim lub napić 
się soku na środku Nysy.

  www.turisede.com/pl

M uskauer Park Bad Muskau  
Park Mużakowski Bad Muskau

Hier ist Platz zum Laufen, Rennen, Radfahren 
und Kutsche fahren. Erkunde die wunder-
schöne Parkanlage in Bad Muskau, lerne das 
ehemalige Schloss vom Fürsten Hermann 
von Pückler kennen und genieße einen tollen 
Ausblick vom Schlossturm über die ganze Re-
gion. / Jest tu miejsce do biegania, wyścigów, 
jazdy na rowerze i przejażdżek powozem. War-
to zwiedzić piękne założenie parkowe w Bad 
Muskau, poznać dawny zamek księcia Herman-
na von Pücklera i podziwiać wspaniały widok z 
wieży zamkowej na cały region.

www.muskauer-park.de/pl

   Raj nie tylko dla żab
   Paradies nicht nur für Frösche

Maja Daniel-Rublack

Fahrrad / rower  Begegnungsorte / Miejsca spotkań
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  Begegnungsorte / Miejsca spotkań
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TGG NEISSELAND e. V.

Elisabethstraße 40 • 02826 Görlitz

Telefon: +49 (0) 3581 – 3 29 01 21

Telefax: +49 (0) 3581 – 3 29 01 10

info@neisseland.de • www.neisseland.de

Naturzwerge versetzen Berge

PAARTTNNNERRRZZZYYY DDOO KKKOONTTAAAKTTTUUU 

Wzbudziliśmy u Państwa zainteresowanie wycieczką rowerową po krainie 

NEISSELAND? Macie pytania lub chcielibyście otrzymać pocztą materiały 

informacyjne na temat regionu?

Więcej informacji na temat wycieczek rowerowych w krainie NEISSELAND oraz 

na terenie Górnych Łużyc,a także informacje dotyczące zabytków i możliwości 

noclegowych znajdziecie Państwo na stronie: www.neisseland.de

lub bezpośrednio w Punktach Informacji Turystycznej:

Bad Muskau Touristik GmbH

q +49 35771 50492 • info@badmuskau.info

Tourismusinformationszentrum „Bärwalder See“

q +49 35774 489579 • info@baerwalder-see.eu

Touristinformation Niesky (ATIS)

q +49 3588 25580 • touristinfo@niesky.de

Görlitz-Information und Tourist Service

q +49 3581-47570 • willkommen@europastadt-goerlitz.de

Sorbisches Kulturzentrum Schleife

q +49 35773 77230 • schleife@sorbisches-kulturzentrum.de

Touristinformation Kromlau

q +49 3576-22 28 28 • kromlau-tourist@t-online.de

Tourismuszentrum Muskauer Park

Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“

q +49 35771 63100 • info@muskauer-park.de

Erlebniswelt Krauschwitz

q +49 35771 61020 • info@badeparadies.com 

Touristinformation Weißwasser/O.L.

q +49 3576 2171117 • touristinfo@stadtverein-weisswasser.de

Touristinformation Findlingspark Nochten

q +49 35774-74 711 • info@findlingspark-nochten.de

Natur- und Touristinformation Erlichthof

q +49 35772-40 235 • kontakt@erlichthof.de

Stadtinformation Rothenburg/O.L.

q +49 35891 7720 • stadt@rothenburg-ol.de

Stadtinformation Reichenbach/O.L.

q +49 35828-88 790 • info@reichenbach-ol.com

TRASA przez Krainę Jezior

Seenland-ROUTE

Niegdyś wydobywano tu węgiel 

brunatny, dziś – z ponad 20 jeziorami, 

Łużycka Kraina Jezior uznawana jest 

za największą taką krainę w Europie 

utworzoną przez człowieka. Trasa 

o długości 186 kilometrów prowadzi 

właśnie przez te tereny. W niektórych 

miejscach można jeszcze dostrzec 

zmiany krajobrazu, w innych do 

odpoczynku zachęcają punkty 

widokowe, kąpieliska oraz możliwości 

uprawiania sportów wodnych.

 

 

            Długość: 186 km

SZLAK ROWEROWY

wzdłuż Sprewy

Podczas tej około 420 kilometrowej 

podróży rowerowej od źródła Sprewy 

do Berlina przeżyjecie różnorodność 

krajobrazową. Szlak rowerowy 

prowadzi przez niepowtarzalny 

krajobraz przyrodniczo – kulturowy, 

taki jak rezerwat Biosfery UNESCO 

– Górnołużycka Kraina Wrzosowisk 

i Stawów, przez Łużycką Krainę Jezior 

oraz sielankowy Spreewald.

 

 

            Długość: 420 km

TRASA Heidedörfer

Pętla rowerowa o długości 25 

kilometrów prowadzi przez rezerwat 

biosfery UNESCO – Krainę Wrzosowisk 

i Stawów. Jedziecie przez praktycznie 

nietkniętą przyrodę, a jeżeli będziecie 

mieć odrobinę szczęścia, możecie 

nad jednym z wielu stawów zobaczyć 

orła bielika lub wydrę. Przy pięknej, 

letniej pogodzie możecie zaplanować 

przerwę nad jeziorem Bärwalder See 

i pobyć aktywnie w wodzie. 

 

 

            Długość: 25 km

Rowerowa kraina

NEISSELAND

Malownicze

KRAJOBRAZY

W zgodzie z

NATURĄ

Zabytkowa

ARCHITEKTURA

oraz piękne

WIDOKI

Przepiękna Kraina Wrzosowisk i Stawów charakteryzuje środkową 

część NEISSELAND. Podczas jazdy na rowerze, spacerów, czy cierpliwej 

obserwacji z punktów widokowych, będziecie Państwo mieli kontakt 

z przyrodą. Można tu bez problemu znaleźć chwilę odprężenia.

W rezerwacie biosfery UNESCO Kraina Wrzosowisk i Stawów (Heide- und 

Teichlandschaft) zobaczycie Państwo, jak działalność i gospodarowanie 

człowieka może harmonizować z przyrodą. W największej krainie 

stawów na terenie Niemiec o poranku może Państwa obudzić wołanie 

przelatujących gęsi, możecie jeździć rowerem przez aleje dębowe, 

przy szeleszczących trzcinach i nad błyszczącymi stawami, a po drodze 

obserwować orły bieliki lub dokładniej przyjrzeć się pracy gospodarzy 

pielęgnujących swoje stawy.

Od wielu lat tereny Łużyc znów zamieszkują wilki. Wiele interesujących 

informacji na temat wilka, środowiska jego życia oraz zwyczajów 

łowieckich znajdziecie Państwo w Wilczej Stodole – Wolfsscheune 

w skansenie Erlichthof w Rietschen. (3) Koniecznie trzeba zaplanować 

zwiedzanie tej osady zrębowej. Możecie tu poznać tradycyjne 

rękodzieło oraz wzmocnić zarówno duszę, jak i ciało. W zagrodzie 

muzealnej poznacie wiele interesujących informacji na temat życia 

w domach zrębowych oraz ich historii. Jeżeli natomiast interesujecie 

się architekturą, warto zatrzymać się w Domu Konrada Wachsmanna 

w Niesky. Niesky do dzisiaj uznawane jest za miasto wzorcowe 

nowoczesnego budownictwa drewnianego okresu weimarskiego. 

Produkowane tu były na skalę przemysłową pierwsze domy 

drewniane z prefabrykatów i sprzedawane na całym świecie. Podczas 

spaceru ścieżką drewnianych domów można zobaczyć wiele domów 

wzorcowych z ówczesnej produkcji. Większość z nich jest pieczołowicie 

pielęgnowana przez mieszkańców, dzięki czemu wspaniale wzbogacają 

panoramę miasta.

Na wielu dobrze oznakowanych szlakach rowerowych rowerzyści 

mają możliwość bliższego poznania regionu oraz jego zabytków. (2) 

Przy ładnej pogodzie można się również wyszaleć podczas kąpieli nad 

jeziorami: Bärwalder See, Biehainer See, Stausee Quitzdorf lub uprawiać 

tam sporty wodne. Oprócz tego, nad wieloma jeziorami i stawami 

można zarzucić wędkę (1) – oczywiście wymagane jest posiadanie 

aktualnej karty wędkarskiej.

SZLAK ROWEROWY

Hermannsdorf

Szlak rowerowy Hermannsdorf 

o długości 21 kilometrów łączy 

założenia parkowe w Nochten 

i Kromlau. Po dłuższym spacerze po 

niepowtarzalnym łużyckim Parku 

Głazów Narzutowych – Findlingspark 

w Nochten wsiadamy na rower 

i jedziemy do Weißwasser/O.L. 

W Centrum Komunikacyjnym 

i Ochrony Przyrody „Am Schweren 

Berg“ (1) otrzymacie wiele informacji 

na temat wydobycia węgla 

brunatnego. Z wieży widokowej 

można obejrzeć aktywną kopalnię 

odkrywkową oraz podziwiać 

krajobraz, który już został poddany 

rekultywacji. Dalej jedziemy do 

Parku Rododendronów w Kromlau 

(2) z jedynym w swoim rodzaju 

Diabelskim Mostem – Rakotzbrücke.

 

 

            Długość: 21 km

ŚCIEŻKA ROWEROWA Wilka

Wilki (1) od ponad 150 lat uznawane 

były w Niemczech za gatunek 

wymarły, a od 2000 roku można je 

ponownie obserwować na terenie 

Łużyc. Trasa o długości 43 kilometrów 

prowadzi przez ich środowisko 

życia. Wycieczkę rozpocznijcie nad 

Nysą i pojedźcie przez Niederspreer 

Teichgebiet do Erlichthof 

w Rietschen. (2) W „Wilczej Stodole“ 

(Wolfsscheune), w zabytkowej 

osadzie zrębowej, można dowiedzieć 

się wielu ciekawostek na temat 

wilka. Dalej jedziemy do Boxberg/

O.L., gdzie warto się zatrzymać nad 

jeziorem Bärwalder See. Stąd już 

blisko do miejsca docelowego – Parku 

Głazów Narzutowych – Findlingspark 

Nochten.

 

 

            Długość: 43 km

PĘTLA Stausee

Parking przy „Alte Schäferei“ między 

Jänkendorf i Niesky jest optymalnym 

punktem wyjściowym dla 20 

kilometrowej trasy wokół jeziora 

zaporowego Stausee Quitzdorf. 

(1) Trasa prowadzi przez pięknie 

położony park krajobrazowy do 

Sproitz. Na placu zabaw KNAX 

wyszaleć się mogą i mali i duzi, zanim 

wyruszą dalej, do Kollm. Tu można 

powędkować lub popływać kajakiem. 

W drodze powrotnej warto zatrzymać 

się w Diehsa i zwiedzić miejscowy 

kościół (2) z XIV wieku oraz zabytkowy 

rynek, który do dziś przypomina 

o czasach średniowiecznych.

 

 

            Długość: 20 km

TRASA WOKÓŁ JEZIORA

Bärwalder See

26-kilometrowa pętla wokół 

największego jeziora w Saksonii 

(1) rozpoczyna się w Boxberg/O.L., 

skąd wyruszamy do Klitten, gdzie 

można zwiedzić przystań, a z latarni 

morskiej poobserwować sportowców 

uprawiających sporty wodne. 

Dalej jedziemy do Uhyst. Warto 

również pojechać do pałacu w Uhyst 

z założeniem parkowym lub na wyspę 

Spreeinsel z małym, idyllicznym 

pałacykiem. Jedną z możliwości jest 

również safari-trekking na lamach 

(2). Dalej szlak prowadzi przy miejscu 

pamięci Merzdorf/Schöpsdorf oraz 

przez nowy most rowerowo – pieszy 

do miejsca startu – Boxberg/O.L.

 

 

            Długość: 26 km

WOKÓŁ Berzdorfer See

Znajdujące się u bram miasta 

Görlitz jezioro Berzdorfer See (1) 

jest miejscem przyciągającym gości 

z bliska i z daleka. Prowadząca 

wokół jeziora pętla o długości około 

24 kilometrów, przebiega między 

innymi przy Kościele Zbawiciela 

(Erlöserkirche) w Kunnerwitz oraz 

przez sielankową „górską“ wieś 

Jauernick-Buschbach. Stąd rozciąga 

się niepowtarzalny widok na 

jezioro. Latem kąpielisko zaprasza 

do ochłody w przejrzystej wodzie. 

Ale także podczas chłodnych dni 

jezioro oczaruje Państwa swoim 

urokiem. Ogromna koparka kołowa 

w Hagenwerder (2) przypomina 

o wydobywaniu tu w przeszłości 

węgla brunatnego.

 

 

            Długość: 24 km

SZLAK ROWEROWY Kreisbahn

Do poznania regionu wokół Görlitz 

nadaje się 14 kilometrowa trasa 

Kreisbahnradweg, biegnąca między 

Görlitz oraz Königshain w górach 

Königshainer Berge. Szlak prowadzi 

wzdłuż byłej trasy kolejowej 

z Görlitz bezpośrednio do Pałacu 

Königshain. (1) Warto zwrócić uwagę 

na wspaniały kompleks pałacowy. 

W Königshain możecie też zamienić 

rower na buty górskie i wspiąć się 

na Hochstein lub przespacerować 

się do jezior w kamieniołomach 

gór Königshainer Berge. Przystanek 

w Muzeum Wydobycia Granitu (2) 

w Königshainer Berge umożliwi 

zdobycie wiedzy na temat 

wydobywanego tu niegdyś surowca.

 

 

            Długość: 14 km

SZLAK ROWEROWY Odra-Nysa

 

 

            Długość: 630 km

Stare miasta z wielką historią, niepowtarzalna bliskość przyrody, romantyczne 

ogrody i założenia parkowe oraz idylliczne miejsca spotkacie wzdłuż 

630 kilometrowego szlaku rowerowego (1) biegnącego od źródła Nysy 

w miejscowości Nova Ves nad Nisou w Czechach Północnych (CZ) do Parku 

Natury Wyspy Uznam. Jedna czwarta dobrze rozbudowanych tras przebiega 

przez terytorium saksońskie. Warto się zatrzymać w średniowiecznym mieście 

Zittau, przy klasztorze St. Marienthal w Ostritz, w niemiecko – polskim mieście 

Görlitz/Zgorzelec (2). A może chcielibyście pokonać fragment trasy płynąc łódką 

po Nysie? Z roweru do łodzi możecie się przesiąść w Rothenburg/O.L. Zanim 

szlak doprowadzi Państwa do Brandenburgii, musicie się koniecznie zatrzymać 

w przepięknym mieście uzdrowiskowo – parkowym Bad Muskau (Mużaków). 

Należący do dziedzictwa UNESCO Park Mużakowski (3), leżący w centrum 

UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen – Parku Krajobrazowego Łuk 

Mużakowa, oferuje zwiedzającym przepiękne, rozległe widoki oraz sielankowe 

formy krajobrazu. W Nowym Zamku można obejrzeć interesujące wystawy, na 

przykład dotyczącą księcia Hermanna von Pückler-Muskau. Po tym przystanku 

szlak prowadzi wzdłuż Nysy, następnie wzdłuż Odry, aż do Morza Bałtyckiego. 

SZLAK ROWEROWY Żabi 

 

 

            Długość: 260 km

Żabi Szlak Rowerowy o długości około 260 kilometrów prowadzi na skos przez 

północną część Górnych Łużyc. Podróż rozpoczyna się w Mużakowie (Bad 

Muskau), gdzie można podziwiać należący do światowego dziedzictwa UNESCO 

Park Mużakowski, niepowtarzalne niemiecko – polskie założenie pałacowo – 

parkowe. Z Bad Muskau (Mużaków) do Weißwasser/O.L. możecie pojechać Kolejką 

Leśną „Muskau“ (1) i podziwiać krajobraz UNESCO Global Geopark Muskauer 

Faltenbogen – Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa (2). Z Weißwasser/O.L. warto 

się wybrać Kolejką Leśną do Parku Rododendronów w Kromlau. (3) Następnie 

trasa rowerowa prowadzi przez obszar zamieszkany przez Serbołużyczan, którzy 

pielęgnują swoje tradycje i zwyczaje. Możecie je dokładniej poznać podczas 

pobytu w Serbołużyckim Centrum Kultury w Schleife. Następnie jedziemy dalej 

rowerem przez Łużycką Krainę Jezior. Szczególne chwile na łonie przyrody 

przeżyjecie w Rezerwacie Biosfery UNESCO – Górnołużyckiej Krainie Wrzosowisk 

i Stawów (Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft). (4) Warto poświęcić tu 

trochę czasu, na przykład na obserwację orła bielika. Zanim wrócicie do Bad 

Muskau, trasa rowerowa wiedzie wzdłuż wielu mniejszych i większych zabytków. 

TRASA Neisseland

 

 

            Długość: 150 km

Pętla o długości około 150 kilometrów prowadzi przez typowe pogórza Górnych 

Łużyc. Wycieczkę rowerową należy rozpocząć w Niesky. Tu w latach 30-tych XX 

wieku produkowane były pierwsze w Niemczech domy z prefabrykatów. Do 

dnia dzisiejszego osiedla drewnianych domów (2) przypominają tą szczególną 

historię przemysłową miasta. Trasa rowerowa prowadzi obok kościoła 

obronnego w miejscowości Horka, z dobrze zachowanym 700-letnim murem 

obronnym. Przemieszczając się na północ od Rothenburg/O.L. dotrzecie do 

przepięknego rezerwatu Dolnej Sprewy (Naturschutzgebiet Niederspree) 

z wieloma stawami. Stąd blisko jest do skansenu – osady Erlichthof w Rietschen. 

Osiedle domów zrębowych (3), to żywe muzeum wsi z wieloma rzemieślnikami 

i ofertami gastronomicznymi. Koniecznie powinniście się również zatrzymać 

w największym Parku Głazów Narzutowych Europy – Findlingspark Nochten 

(4). Każda pora roku rozkwita tu innymi barwami. Przebiegający przez Rezerwat 

biosfery UNESCO szlak rowerowy prowadzi następnie do Pałacu Krobnitz. (1) 

Tu żył pruski feldmarszałek, hrabia Alfred von Roon. W drodze powrotnej do 

miejsca startu – Niesky, przejedziecie jeszcze obok Pałacu Königshain oraz gór 

Königshainer Berge.

TRASA PRZEZ MIASTA Saksonii

 

 

            Długość: 345 km

Trasa o długości około 345 kilometrów, wiodąca przez saksońskie miasta, łączy 

wiele miast, od niemiecko – polskiej granicy w Görlitz do granicy z Turyngią. Na 

wschód od Drezna, na długości około 120 kilometrów, trasa przebiega przez 

cztery z sześciu miast założonego w 1346 roku jako związek ochronno – obronny 

„Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast“ – Görlitz, Löbau, Bautzen oraz Kamenz. 

Swoją podróż tą dobrze rozbudowaną, lekko pagórkowatą trasą najlepiej 

rozpocząć w Görlitz. (1) Po zwiedzeniu niepowtarzalnego miasta nad Nysą, 

posiadającego prawie 4000 zabytków, średniowieczne domy halowe, przepiękne 

budowle barokowe oraz dzielnice z okresu grynderskiego, udajemy się do 

Löbau. Kto ma siłę w nogach, może się pokusić o dodatkową wycieczkę przez 

małe miasteczko Bernstadt auf dem Eigen (2) i obejrzeć znajdującą się na rynku 

fontannę z „Osią Ziemi“. Po przybyciu do Löbau należy koniecznie wejść na Wieżę 

Króla Fryderyka Augusta (König-Friedrich-August-Turm) (4), jedyną zachowaną 

w Europie żeliwną wieżę widokową na wzgórzu Löbauer Berg. Następnie trasa 

prowadzi dalej do miasta wież – Bautzen (3) oraz do miasta Lessinga – Kamenz.

SZLAK ROWEROWY

Księcia Pücklera

 

 

            Długość: 500 km

Szlak Rowerowy Księcia Pücklera o długości 500 kilometrów łączy różnorodne 

cele wycieczkowe na terenie Łużyc saksońskich, brandenburskich i polskich. 

Trasa prowadzi wzdłuż niepowtarzalnych parków, zabytków przemysłowych, 

terenów kopalni odkrywkowych oraz przez Spreewald. Szlak rowerowy został 

nazwany na cześć księcia Hermanna von Pückler-Muskau, wybitnego XIX-

wiecznego architekta ogrodów. Oprócz Parku Mużakowskiego w Bad Muskau 

(3) zaprojektował on również przepiękny, oddalony jedynie o 60 kilometrów 

Branitzer Park (1) koło Cottbus. Oba założenia parkowe możecie poznać podczas 

wycieczki rowerowej. Dalej szlak prowadzi przez Łużycką Krainę Jezior. Jeszcze 

kilka lat temu wydobywano tu węgiel brunatny. Dziś te tereny to niepowtarzalna 

kraina jezior, zachęcająca do pływania, kąpieli oraz uprawiania sportów wodnych. 

Kiedy już dotrzecie do Spreewaldu (2), warto się przesiąść do kajaka i popływać 

wieloma romantycznymi kanałami. Do odpoczynku i odprężenia się zapraszają 

tradycyjne wsie.

Schleifer Kirchspiel

Podczas wycieczki po pętli rowerowej 

o długości około 27 kilometrów, 

prowadzącej przez osiem serbołużyckich 

miejscowości, zwanej również Schleifer 

Kirchspiel, można poznać tradycyjne 

życie tej małej słowiańskiej mniejszości 

narodowej. Najbardziej odpowiednim 

miejscem do rozpoczęcia wycieczki jest 

miejscowość Schleife z Serbołużyckim 

Centrum Kultury oraz wczesnogotyckim 

kościołem ewangelickim. Szlak 

rowerowy prowadzi wzdłuż leśnego 

jeziora Groß Düben, nad Halbendorfer 

See oraz w pobliżu Trebendorf. 

Więcej informacji na temat życia 

i zwyczajów Serbołużyczan można 

uzyskać zatrzymując się w tradycyjnym 

gospodarstwie Njepila-Hof w Rohne. Po 

pełnym wrażeń dniu wycieczkę można 

zakończyć w Schleife.

 

 

            Długość: 27 km Tour
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Łużyckie impresje

           Serbske impresije

Ten tematyczny szlak rowerowy 

prowadzi przez obszar wschodniej 

Saksonii oraz południowej Branden-

burgii zamieszkany przez Serbołużyczan/

Wenedów. Dwujęzyczność, żywe tradycje,

zwyczaje, serbołużycki świat legend oraz 

stroje ludowe poznacie w czasie świąt, 

w muzeach, na wystawach i podczas 

codziennych czynności. Serbołużyckie 

Centrum Kultury w Schleife pokazuje 

różnorodność strojów ludowych ze 

Schleife (1), zdobionych pisanek oraz 

serbołużyckich bohaterów legend. 

Podczas zwiedzania miejscowości 

z przewodnikiem uzyskamy informacje 

na temat historii, kościoła i architektury. 

Gospodarstwo Njepila-Hof w Rohne 

(2) pielęgnuje styl życia serbołużyckich 

rolników oraz tradycyjne rękodzieło. 

www.tourismus-sorben.com 

 

 

            Długość: 500 km

1

2
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W centrum Gór Łużyckich (Czechy Północne), pomiędzy miasta-

mi Nový Bor oraz Cvikov znajduje się mała gmina Svor. Można tu 

świetnie wypocząć – w otoczeniu góry Klíč o wysokości 760 met-

rów, wzgórza Rousínovský o wysokości 660 metrów oraz góry So-

kolík o wysokości 500 metrów. 

Oprócz dzielnicy Nová Huť warto również odwiedzić dzielnicę 

Rousínov i wybrać się na spacer przez malownicze osiedle budow-

nictwa ludowego z pierwszej połowy XIX wieku. W Svor możecie 

również zwiedzić Kaplicę Świętej Trójcy z 1788 roku, która została 

wpisana na listę zabytków kultury Republiki Czeskiej. Przy kościele 

znajduje się również najstarszy zabytek kulturowy miejscowości – 

kolumna maryjna z 1715 roku.

Svor – Brama do Gór Łużyckich
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Chcecie być aktywni? Przez gminę prowadzą różne szlaki turystycz-

ne, takie jak Łużycka Magistrala Górska. 

W Svor możecie też rozpocząć swoją podróż po tej magistrali przez 

Góry Łużyckie. Dobrze rozbudowana sieć szlaków rowerowych, ta-

kich jak Szlak Rowerowy Świętej Zdzisławy (1 etap: Nový Bor – Svor) 

lub Międzynarodowy Szlak Rowerowy „Droga do sąsiadów“, który 

łączy miasto Nový Bor oraz niemiecką gminę Lückendorf w Par-

ku Krajobrazowym Gór Żytawskich, zachęca do wycieczek rowe-

rowych. Ze Svor można się również wybrać na wędrówkę na trzecie 

co do wielkości wzniesienie Gór Łużyckich – górę Klíč. Tak, jak na 

Rotstein w NEISSELAND rośnie tu lilia złotogłów, jeden z najbardziej 

niezwykłych gatunków lilii w Europie. Po dotarciu na szczyt można 

podziwiać wspaniały widok na Góry Łużyckie, pagórkowatą krainę 

Ralská pahorkatina, Czeskie Góry Średnie oraz Szwajcarię Czesko 

– Saksońską.

www.obecsvor.cz ∙ www.naucnastezkasvor.cz

© Helmar Schulze

Północna część krainy NEISSELAND skrywa mnóstwo pięknych miejsc. 

Trzy ważne założenia parkowo – ogrodowe charakteryzują region 

wokół Bad Muskau. Należący do światowego dziedzictwa UNESCO Park 

Mużakowski to przepiękne niemiecko – polskie założenie parkowe. 

Można w nim podziwiać rozległe łąki, majestatyczne drzewa, łukowate 

drogi, sielankowe jeziora i rzeki oraz niepowtarzalne mosty i budowle. 

Podczas oglądania wystaw w Nowym Zamku (4) i zwiedzania założenia 

parkowego z przewodnikiem, można dowiedzieć się więcej na temat 

powstawania parku w XIX wieku.

Kuszącym przeciwieństwem jest Łużycki Park Głazów Narzutowych 

(Lausitzer Findlingspark) w Nochten. Ponad 7 000 głazów narzutowych 

zostało wkomponowanych w piękne założenie parkowo – ogrodowe, 

które najlepiej jest zwiedzać pieszo. Na około 20 hektarach można 

podziwiać łagodne wzgórza, przepiękne strumienie, wspaniałe 

panoramy i ciągle zmieniającą się kolorystykę roślin kwitnących. 

Poza tym koniecznie powinniście Państwo odwiedzić park w Kromlau. 

Zaliczany jest on do największych i najpiękniejszych Parków 

Rododendronowych w Niemczech. Park zajmuje powierzchnię 

około 200 hektarów i należy też do największych założeń parkowych 

w Saksonii. Fascynującą budowlą jest Diabelski Most – Rakotzbrücke. 

Zbudowany z bazaltu i kamieni polnych most nad jeziorem Rakotzsee 

często wybierany jest jako motyw na pocztówkach, a także na zdjęciach 

ślubnych i urlopowych. 

Szczególnym przeżyciem może być również przejażdżka Kolejką 

Leśną „Muskau“. Mała kolejka, niegdyś wykorzystywana w celach 

przemysłowych, przemieszcza się po torze o szerokości 600 milimetrów 

pomiędzy Weißwasser/O.L., Bad Muskau, Kromlau oraz Centrum 

Komunikacyjnym i Ochrony Przyrody „Turm am Schweren Berg“ (2) 

w Weißwasser/O.L. 

Interesujące jest również to, że znajdujecie się Państwo w szczególnym 

regionie geologicznym. Podczas ostatniego zlodowacenia, przed 

około 400 000 lat, jęzor lodowca właśnie tu się kończył. Powstała w ten 

sposób spiętrzona morena czołowa uformowała dzisiejszy krajobraz. 

Zauważycie pagórkowate formy oraz wiele barwnych cieków wodnych. 

Najlepiej można je poznać na obszarze chronionym UNESCO Global 

Geopark Muskauer Faltenbogen (1) – Geoparku Łuk Mużakowa lub 

podczas wizyty w Muzeum Sagar (3).

Na południu krainy NEISSELAND napotkacie wyraźnie bardziej górzysty 

i dzięki temu również bardziej zróżnicowany krajobraz. Tworzą go 

znajdujące się niedaleko Görlitz góry Königshainer Berge. Wtopiona 

w te niewysokie granitowe góry gmina Königshain stanowi interesujący 

cel podróży. Warto zwiedzić przepiękny kompleks pałacowy lub 

wybrać się na wycieczkę na Hochstein lub nad naturalne jeziora 

w kamieniołomach. (2) Po drodze, w Muzeum Wydobycia Granitu 

– Granitabbaumuseum Königshain można zasięgnąć informacji 

na temat byłych miejsc produkcji oraz technik wydobycia granitu. 

W pobliżu znajduje się Rotstein – jedna z „najpiękniejszych gór“ 

Górnych Łużyc. Mający 455 metrów wysokości Rotstein uznawany jest 

za najstarszy rezerwat przyrody w Saksonii. Podczas wędrówki można 

odkryć 530 różnych gatunków roślin kwitnących, między innymi 

rzadko występujące lilie. Z wieży widokowej na szczycie rozpościera 

się wspaniała panorama Górnych Łużyc. Przy dobrej pogodzie widać 

czeskie Góry Izerskie i Karkonosze. W pobliżu Rotstein znajduje się 

Reichenbach/O.L. W tym mieście, leżącym na szlaku VIA REGIA, warto 

zwiedzić piękny pałac w Krobnitz oraz zobaczyć Bramę Husycką. Jeżeli 

szlakiem VIA REGIA udamy się dalej w kierunku wschodnim, dotrzemy 

do jednego z najpiękniejszych miast Niemiec. Görlitz (1) przywita nas 

niepowtarzalną atmosferą oraz wieloma atrakcyjnymi wydarzeniami. 

Z prawie 4000 zabytków architektonicznych ze wszystkich istotnych 

epok środkowoeuropejskiego rozwoju osadniczego, to miasto nad Nysą 

jest największym pod kątem powierzchni zabytkiem Niemiec. Podczas 

zwiedzania miasta przenosimy się w czasie historycznym. Symbolem 

miasta jest wzgórze Landeskrone o wysokości 420 metrów z wieżą 

widokową, z której można podziwiać rozległy krajobraz. Bezpośrednio 

u bram miasta od kilku lat znajduje się jezioro Berzdorfer See. Tam, 

gdzie kiedyś wydobywano węgiel, można dziś jeździć na rowerze, 

łyżworolkach, biegać, żeglować i kąpać się lub po prostu cieszyć się 

kontaktem z naturą. 
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Renomowana Informacja Turystyczna

Punkt Informacji Turystycznej

Ogród zoologiczny – Naturschutz-Tierpark Görlitz

Muzeum Wsi –

Dorfmuseum Markersdorf

Ariane Archner

5 6

7 8

K letterpark in Żarki Wielkie
Park linowy Extreme Mużaków 
w Żarkach Wielkich

Im Kletterpark in Żarki Wielkie findest Du bis zu 
42 Attraktionen in drei Schwierigkeitsstufen, 9 
Seilrutschen – darunter sogar eine mit 100 Meter 
Höhe –, aufblasbare Hüpfburgen für die Jüngsten 
und eine kleine Gastronomie! Sogar Geburtsta-
ge und andere Veranstaltungen kannst Du dort 
feiern. / W parku linowym w Żarkach Wielkich 
można znaleźć aż do 42 atrakcji o trzech sto-
pniach trudności, 9 zjeżdżalni linowych – w tym 
jedna o wysokości 100 metrów, dmuchane zamki 
dla najmłodszych i mała gastronomia! Możesz tu 
świętować swoje urodziny i inne wydarzenia. 

E rholungs- und Touristikzentrum 
Radmeritz / CRT Centrum Rekre-
acyjno-Turystyczne Radomierzyce

Hier findest Du einen überdachten Grillplatz 
für circa 60 Personen, einen Spielplatz, einen 
Kiosk und ein Spielfeld mit Sand für Strand- 
volleyball und -fußball. Du kannst auch eins der 
30 Fahrräder für die ganze Familie  ausleihen 
und herrliche Ausflüge in die Umgebung machen.  
Znajdziesz tu zadaszone miejsce do grillowania 
dla około 60 osób, plac zabaw, kiosk i boisko z  
piaskiem do gry w siatkówkę plażową i piłkę 
nożną. Możesz też wypożyczyć jeden z 30 ro-
werów dla całej rodziny i wybrać się na wspaniałe 
wycieczki po okolicy. 
www.crtradomierzyce.pl

G estüt in Studniska Dolne
Stadnina Studniska Dolne

Im Gestüt in Studniska Dolne kannst Du in einem 
einzigartigen historischen Hotel übernachten. 
Das Anwesen stammt aus dem Jahr 1531 und be-
herbergte das ehemalige Schloss Nieder Schön-
brunn. Du kannst mit den Pferden trainieren 
oder Kutschfahrten unternehmen. / W stadninie 
w Studniskach Dolnych możesz przenocować w 
unikalnym, zabytkowym hotelu. Obiekt pochodzi 
z 1531 roku i mieścił w sobie dawny pałac Nieder 
Schönbrunn. Możesz tu potrenować jazdę konną 
lub wybrać się na przejażdżkę bryczką.

www.studniskahorsecentrum.eu

G örlitzer Heide 
Puszcza Zgorzelecka

Mitten in den Wäldern der Görlitzer Heide fin-
dest Du eine beträchtliche Anzahl von Teichen.  
Als besondere Baumart ist die Moor-Kiefer zu 
nennen. Tiere wie Dachs, Baummarder, Stein-
marder, Iltis, Hermelin, Mauswiesel und Fischot-
ter fühlen sich in der Görlitzer Heide sehr wohl.  
W samym środku lasów Puszczy Zgorzeleckiej 
znajdziesz sporą ilość stawów. Jednym ze szcze-
gólnych gatunków drzew jest tu sosna bagienna. 
W Puszczy Zgorzeleckiej bardzo dobrze czują się 
zwierzęta takie jak: borsuk, kuna leśna, kuna do-
mowa, tchórz pospolity, gronostaj, łasica i wydra. 
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  Begegnungsorte / Miejsca spotkań
 

Regionalne prospekty
Regionale Faltblätter

Dolina Baryczy – park krajobrazowy, utworzony w środ-

kowym biegu rzeki Baryczy, chroni unikatowe gatunki 

fl ory i fauny środowiska leśnego i wodnego.

Valley of the River Barycz – The Landscape Park – Val-

ley of the River Barycz – set up in the middle course of the 

River Barycz, protects rare fl ora and fauna species inhabit-

ing the woodland and water environment.

Das Barycz-Tal ist ein Landschaftsschutzpark, der am 

mittleren Lauf des Flusses Barycz angelegt wurde und die 

einzigartige Flora- und Fauna in Wald und Wasser schützt.

Долина Барычи – ландшафтный парк, который 

лежит в центральном течении реки Барыч, оберегает 

уникальные виды флоры и фауны лесной и водной 

среды.

Leżące na nizinie śląsko-łużyckiej Bory Dolnośląskie 

tworzą jeden z największych w Europie zwartych 

kompleksów leśnych.

Lower Silesian Wilderness – The Wilderness makes 

a dense forest complex – one of the largest in Europe 

and is situated on the Silesian-Lusatian Lowlands.

Niederschlesische Wälder – Eines der größten 

Waldkomplexe Europas, das sich in der schlesisch-

lausitzer Tiefebene befi ndet.

Нижнесилезские боры – Боры создают один 

из самых больших сплошных лесных комплексов 

в Европе, расположенных на шлёнско-лужицкой 

низменности.

Jeden z tzw. „kościołów łaski”, który pozwolono zbudo-

wać śląskim protestantom w 1714 r. na mocy porozu-

mienia z cesarzem niemieckim.

Church of Grace in Milicz – It is one of the so-called 

“churches of grace”, which the Silesian Protestants 

were allowed to build in 1714 under an agreement 

with the German emperor.

Gnadenkirche in Milicz – Eine der Gnadenkirchen, 

die die schlesischen Protestanten im Jahr 1714 dank 

eines Übereinkommens mit dem deutschen Kaiser 

erbauen durften.

Костел Милости в Миличе – Это один из так 

называемых «костелов милости», который раз-

решено построить шленким протестантам в 1714 г.

на основе договора с немецким императором.

Stawy są częścią parku Dolina Baryczy i stanowią re-

zerwat ornitologiczny, który zamieszkuje ponad 277 

gatunków ptaków.

Milickie Ponds – These Ponds form a part of the 

Landscape Park – Valley of the River Barycz – and 

constitute an ornithological reserve inhabited by over 

277 bird species.

Militzer Teiche – Die Teiche sind Teil des Landschafts-

schutzparks Barycz-Tal und bilden ein ornithologisches 

Reservat, in dem über 277 Vogelarten leben.

Милицкие пруды – Пруды являются частью парка 

«Долина Барычи» и составляют орнитологический 

заповедник, в котором обитает более 277 видов птиц.

Zamek położony w sercu Borów Dolnośląskich, którego 

początki sięgają XIII w. Obecnie znajduje się tu luksu-

sowy Hotel.

Kliczków Castle – This Castle situated in the heart of 

the Lower Silesian Wilderness originates from the 13th 

century. At present, it hosts a luxurious Hotel.

Schloss Kliczków – Das Schloss befi ndet sich im 

Herzen der Niederschlesischen Wälder und stammt 

aus dem  13. Jahrhundert. Heute beherbergt es ein 

Luxus-Hotel.

Замок Кличкув – Замок, начало которого было 

положено в XIII веке, расположен в самом сердце 

Нижнесилезских боров. В данный момент тут на-

ходится роскошный отель.

Fabryka bombek choinkowych powstała na bazie upa-

dłego zakładu w Miliczu. Produkuje niepowtarzalne 

i  oryginalne wzory szklanych ozdób choinkowych 

znanych na całym świecie.

Factory of Christmas baubles in Krośnice – Formed 

on the basis of a plant that has gone bankrupt. The factory 

in Milicz designs unique and original patterns of glass 

balls, which are well-known all over the world.

Weihnachtsbaumkugeln-Fabrik in Krośnice – In ei-

nem ehemals bankrotten Fabrikgelände in Milicz werden 

heute einzigartige und originelle Weihnachtsbaumkugeln 

aus Glas hergestellt, die man auf der ganzen Welt kennt.

Фабрика елочных игрушек в Кросницах – Соз-

данная на базе неплатежеспособного предприятия 

в Миличе, фабрика создает неповторимые и ориги-

нальные узоры известных во всем мире стеклянных 

елочных украшений.
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Dolina Baryczy

Bory Dolnośląskie
ZOO Wrocław

Kościół Łaski w Miliczu

Zamek Kliczków

Fabryka bombek 
w Krośnicach

Stawy Milickie Centrum 

Edukacyjno-Turystyczne

ISBN: 978-83-62578-05-4

wydawnictwo współ nansowane

ze środków
Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Dolnośląskiego

oraz ze środków Gminy Wrocław

www.dolnyslask.pl

www.wroclaw.pl

www.dolnyslask.info.pl

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu 

– wyjątkowy obiekt poprzemysłowy łączy atrakcje 

turystyczne z edukacją i sztuką.

Old Mine – Old Mine Science and Art Centre in 

Wałbrzych; it is a unique postindustrial object combin-

ing tourist attractions and art.

Stara Kopalnia – das Zentrum für Wissenschaft und 

Kunst „Stara Kopalnia“ in Wałbrzych stellt ein einzigar-

tiges postindustrielles Objekt dar, das Touristenattrak-

tionen mit Bildung und Kunst verbindet.

Старая шахта – Центр науки и искусства «Старая 

шахта» в г. Валбжих – исключительный промыш-

ленный объект, сочетающий интересную туристи-

ческую программу с образованием и искусством.

Najstarsza część miasta, siedziba książąt wrocławskich, 

gdzie wśród wspaniałych kościołów możemy podziwiać 

katedrę pw. św. Jana Chrzciciela oraz Pałac Biskupi. 

Ostrów Tumski (Cathedral Island) in Wrocław – The 

oldest part of the city, with the residence of the Dukes 

of Wrocław, where among magnifi cent buildings, one 

can admire St. John the Baptist Cathedral and Bishop’s 

Palace. 

Dominsel in Wrocław – Im ältesten Teil der Stadt, 

dem früheren Sitz der Breslauer Herzöge, können neben 

großartigen Kirchen auch die Kathedrale  St. Johannes 

des Täufers sowie der Bischofspalast besichtigt werden.

Остров Тумский во Вроцлаве – Старейшая часть 

города, резиденция вроцлавских князей, где среди 

великолепных костелов можно восхищаться Кате-

дрой Св. Иоанна Крестителя и Дворцом Епископов.

Charakterystyczna bryła zamku z dwiema wieżami 

noszącymi imiona świętych Piotra i Jadwigi na trwałe 

wpisała się w panoramę Legnicy.

Castle of Piasts – the Dukes of Silesia – in Leg-

nica – Characteristic form of the castle with two tow-

ers named after St. Peter and St. Jadwiga has become 

a permanent element of the panorama of Legnica.

Piastenschloss in Legnica – Der charakteristische 

Bau des Schlosses mit seinen zwei Türmen, die nach 

dem Heiligen Peter und der Heiligen Hedwig benannt 

wurden, sind fester Bestandteil des Panoramas von 

Legnica.

Замок династии Пястов шленских в Легнице 

– Отличительная глыба замка с двумя башнями, 

носящими имена святых Петра и Ядвиги, прочно 

вписалась в панораму Легницы.

12.
14.

13.
Ostrów Tumski 
we WrocławiuZamek Piastów Śląskich 

w Legnicy

Malowniczo położony w zakolu Odry, jeden z najwięk-

szych w Europie barokowy, pocysterski klasztor wznie-

siony przez znakomitych architektów.

Cistercian Abbey in Lubiąż – One of the largest in 

Europe, baroque, post-Cistercian monastery construct-

ed by distinguished architects, set picturesquely in a 

bend of the River Oder.

Zisterzienserabtei in Lubiąż – Eines der größten 

barocken Zisterzienserklöster Europas, das von großar-

tigen Architekten erbaut wurde und malerisch an einer 

Oderschleife liegt.

Цистерцианское аббатство в Любёнже – По-

слецистерцианский барочный монастырь является 

одним из самых больших в Европе, вознесен вы-

дающимися архитекторами и расположен в живо-

писном уголке изгиба Одры.

8. Opactwo Cystersów 

w Lubiążu
Siedziba książąt oleśnickich, której czasy największej 

świetności przypadły na okres renesansu.

Castle of the Dukes of Oleśnica – The residence of 

the Dukes of Oleśnica whose greatest glory took place 

in the period of Renaissance.

Schloss Oels – Sitz des Herzogtums Oels, dessen 

Glanzzeit in die Epoche der Renaissance fi el.

Замок Князей Олешницких – Резиденция 

князей олешницких, время расцвета которой 

приходилось на период Ренессанса.

10. Zamek Książąt 
Oleśnickich

Sanktuarium Świętej Jadwigi wznoszące się wśród 

trzebnickich wzgórz należy do najstarszych i najchęt-

niej odwiedzanych na Dolnym Śląsku.

Basilica of St. Jadwiga in Trzebnica – Sanctuary 

of St. Jadwiga rising up among the Trzebnickie Hills is 

one of the oldest and most often visited attractions of 

Lower Silesia.

Basilika der Heiligen Hedwig in Trzebnica – Das 

Kloster der Heiligen Hedwig, das inmitten der Trebnit-

zer Berglands gelegen ist, gehört zu den ältesten und 

beliebtesten Klöstern Niederschlesiens.

Базилика Святой Ядвиги в Тшебнице – Святи-

лище Святой Ядвиги, возвыщающееся над тшеб-

ницкими холмами, относится к самым древним

и охотно посещаемым в Нижней Силезии.

9. Bazylika Św. Jadwigi 

w Trzebnicy

Wzniesiony z kamienia na wzór rzymskich akweduktów 

ma aż 489 m długości – co czyni go najdłuższym wia-

duktem kolejowym w Polsce.

Railway Viaduct in Bolesławiec – Erected of stone, 

in the imitation of the Roman aqueducts, it is as much as 

489 m long – and is the longest railway viaduct in 

Poland.

Eisenbahnbrücke in Bolesławiec – Aus Stein nach 

dem Vorbild der römischen Aquädukte erbaut, ist sie 

mit einer Länge von 489m die längste Eisenbahnbrücke 

Polens.

Железнодорожная эстакада в Болеславце – 

Была воздвигнута из камня по образцу римских 

акведуков, имеет целых 489 метров длины и 

является самой длинной железнодорожной эста-

кадой в Польше.

11. Wiadukt kolejowy 

w Bolesławcu

Stara Kopalnia
w Wałbrzychu

„Ambasador zwierząt w świecie ludzi”, to ikona miasta z 

wyjątkowym na świecie Afrykarium gwarantuje zabawę 

na wiele godzin.

Wrocław ZOO – “animals’ ambassador in the human 

world”; it is an iconic place in the city, which, with a 

unique Africanarium, guarantees long hours of enter-

tainment.

Zoo in Wroclaw – bezeichnet sich selbst als den „Bot-

schafter der Tiere in der Menschenwelt“; dieses High-

light in Wroclaw mit dem weltweit außergewöhnlichen 

Afrykarium garantiert Spaß für mehrere Stunden.

Вроцлавский зоопарк – «представитель живот-

ных в мире людей», икона города с не имеющим 

аналогов во всем мире Африкариумом – развлече-

ний здесь хватит на долгие часы.

www.goerlitz.de/see

Natur erleben in Görlitz. 

Zachwyć się jeziorem w Görlitz. 

Užijte si jezero v Görlitz.

Berzdorfer See
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Bezaubernde Horizonte

Czarujące horyzonty

Okouzlující horizonty

Görlitz

www.goerlitz.de
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Naturzwerge versetzen Berge

PAARTTNNNERRRZZZYYY DDOO KKKOONTTAAAKTTTUUU 

Wzbudziliśmy u Państwa zainteresowanie wycieczką rowerową po krainie 

NEISSELAND? Macie pytania lub chcielibyście otrzymać pocztą materiały 

informacyjne na temat regionu?

Więcej informacji na temat wycieczek rowerowych w krainie NEISSELAND oraz 

na terenie Górnych Łużyc,a także informacje dotyczące zabytków i możliwości 

noclegowych znajdziecie Państwo na stronie: www.neisseland.de

lub bezpośrednio w Punktach Informacji Turystycznej:

Bad Muskau Touristik GmbH

q +49 35771 50492 • info@badmuskau.info

Tourismusinformationszentrum „Bärwalder See“

q +49 35774 489579 • info@baerwalder-see.eu

Touristinformation Niesky (ATIS)

q +49 3588 25580 • touristinfo@niesky.de

Görlitz-Information und Tourist Service

q +49 3581-47570 • willkommen@europastadt-goerlitz.de

Sorbisches Kulturzentrum Schleife

q +49 35773 77230 • schleife@sorbisches-kulturzentrum.de

Touristinformation Kromlau

q +49 3576-22 28 28 • kromlau-tourist@t-online.de

Tourismuszentrum Muskauer Park

Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“

q +49 35771 63100 • info@muskauer-park.de

Erlebniswelt Krauschwitz

q +49 35771 61020 • info@badeparadies.com 

Touristinformation Weißwasser/O.L.

q +49 3576 2171117 • touristinfo@stadtverein-weisswasser.de

Touristinformation Findlingspark Nochten

q +49 35774-74 711 • info@findlingspark-nochten.de

Natur- und Touristinformation Erlichthof

q +49 35772-40 235 • kontakt@erlichthof.de

Stadtinformation Rothenburg/O.L.

q +49 35891 7720 • stadt@rothenburg-ol.de

Stadtinformation Reichenbach/O.L.

q +49 35828-88 790 • info@reichenbach-ol.com

TRASA przez Krainę Jezior

Seenland-ROUTE

Niegdyś wydobywano tu węgiel 

brunatny, dziś – z ponad 20 jeziorami, 

Łużycka Kraina Jezior uznawana jest 

za największą taką krainę w Europie 

utworzoną przez człowieka. Trasa 

o długości 186 kilometrów prowadzi 

właśnie przez te tereny. W niektórych 

miejscach można jeszcze dostrzec 

zmiany krajobrazu, w innych do 

odpoczynku zachęcają punkty 

widokowe, kąpieliska oraz możliwości 

uprawiania sportów wodnych.

 

 

            Długość: 186 km

SZLAK ROWEROWY

wzdłuż Sprewy

Podczas tej około 420 kilometrowej 

podróży rowerowej od źródła Sprewy 

do Berlina przeżyjecie różnorodność 

krajobrazową. Szlak rowerowy 

prowadzi przez niepowtarzalny 

krajobraz przyrodniczo – kulturowy, 

taki jak rezerwat Biosfery UNESCO 

– Górnołużycka Kraina Wrzosowisk 

i Stawów, przez Łużycką Krainę Jezior 

oraz sielankowy Spreewald.

 

 

            Długość: 420 km

TRASA Heidedörfer

Pętla rowerowa o długości 25 

kilometrów prowadzi przez rezerwat 

biosfery UNESCO – Krainę Wrzosowisk 

i Stawów. Jedziecie przez praktycznie 

nietkniętą przyrodę, a jeżeli będziecie 

mieć odrobinę szczęścia, możecie 

nad jednym z wielu stawów zobaczyć 

orła bielika lub wydrę. Przy pięknej, 

letniej pogodzie możecie zaplanować 

przerwę nad jeziorem Bärwalder See 

i pobyć aktywnie w wodzie. 

 

 

            Długość: 25 km

Rowerowa kraina

NEISSELAND

Malownicze

KRAJOBRAZY

W zgodzie z

NATURĄ

Zabytkowa

ARCHITEKTURA

oraz piękne

WIDOKI

Przepiękna Kraina Wrzosowisk i Stawów charakteryzuje środkową 

część NEISSELAND. Podczas jazdy na rowerze, spacerów, czy cierpliwej 

obserwacji z punktów widokowych, będziecie Państwo mieli kontakt 

z przyrodą. Można tu bez problemu znaleźć chwilę odprężenia.

W rezerwacie biosfery UNESCO Kraina Wrzosowisk i Stawów (Heide- und 

Teichlandschaft) zobaczycie Państwo, jak działalność i gospodarowanie 

człowieka może harmonizować z przyrodą. W największej krainie 

stawów na terenie Niemiec o poranku może Państwa obudzić wołanie 

przelatujących gęsi, możecie jeździć rowerem przez aleje dębowe, 

przy szeleszczących trzcinach i nad błyszczącymi stawami, a po drodze 

obserwować orły bieliki lub dokładniej przyjrzeć się pracy gospodarzy 

pielęgnujących swoje stawy.

Od wielu lat tereny Łużyc znów zamieszkują wilki. Wiele interesujących 

informacji na temat wilka, środowiska jego życia oraz zwyczajów 

łowieckich znajdziecie Państwo w Wilczej Stodole – Wolfsscheune 

w skansenie Erlichthof w Rietschen. (3) Koniecznie trzeba zaplanować 

zwiedzanie tej osady zrębowej. Możecie tu poznać tradycyjne 

rękodzieło oraz wzmocnić zarówno duszę, jak i ciało. W zagrodzie 

muzealnej poznacie wiele interesujących informacji na temat życia 

w domach zrębowych oraz ich historii. Jeżeli natomiast interesujecie 

się architekturą, warto zatrzymać się w Domu Konrada Wachsmanna 

w Niesky. Niesky do dzisiaj uznawane jest za miasto wzorcowe 

nowoczesnego budownictwa drewnianego okresu weimarskiego. 

Produkowane tu były na skalę przemysłową pierwsze domy 

drewniane z prefabrykatów i sprzedawane na całym świecie. Podczas 

spaceru ścieżką drewnianych domów można zobaczyć wiele domów 

wzorcowych z ówczesnej produkcji. Większość z nich jest pieczołowicie 

pielęgnowana przez mieszkańców, dzięki czemu wspaniale wzbogacają 

panoramę miasta.

Na wielu dobrze oznakowanych szlakach rowerowych rowerzyści 

mają możliwość bliższego poznania regionu oraz jego zabytków. (2) 

Przy ładnej pogodzie można się również wyszaleć podczas kąpieli nad 

jeziorami: Bärwalder See, Biehainer See, Stausee Quitzdorf lub uprawiać 

tam sporty wodne. Oprócz tego, nad wieloma jeziorami i stawami 

można zarzucić wędkę (1) – oczywiście wymagane jest posiadanie 

aktualnej karty wędkarskiej.

SZLAK ROWEROWY

Hermannsdorf

Szlak rowerowy Hermannsdorf 

o długości 21 kilometrów łączy 

założenia parkowe w Nochten 

i Kromlau. Po dłuższym spacerze po 

niepowtarzalnym łużyckim Parku 

Głazów Narzutowych – Findlingspark 

w Nochten wsiadamy na rower 

i jedziemy do Weißwasser/O.L. 

W Centrum Komunikacyjnym 

i Ochrony Przyrody „Am Schweren 

Berg“ (1) otrzymacie wiele informacji 

na temat wydobycia węgla 

brunatnego. Z wieży widokowej 

można obejrzeć aktywną kopalnię 

odkrywkową oraz podziwiać 

krajobraz, który już został poddany 

rekultywacji. Dalej jedziemy do 

Parku Rododendronów w Kromlau 

(2) z jedynym w swoim rodzaju 

Diabelskim Mostem – Rakotzbrücke.

 

 

            Długość: 21 km

ŚCIEŻKA ROWEROWA Wilka

Wilki (1) od ponad 150 lat uznawane 

były w Niemczech za gatunek 

wymarły, a od 2000 roku można je 

ponownie obserwować na terenie 

Łużyc. Trasa o długości 43 kilometrów 

prowadzi przez ich środowisko 

życia. Wycieczkę rozpocznijcie nad 

Nysą i pojedźcie przez Niederspreer 

Teichgebiet do Erlichthof 

w Rietschen. (2) W „Wilczej Stodole“ 

(Wolfsscheune), w zabytkowej 

osadzie zrębowej, można dowiedzieć 

się wielu ciekawostek na temat 

wilka. Dalej jedziemy do Boxberg/

O.L., gdzie warto się zatrzymać nad 

jeziorem Bärwalder See. Stąd już 

blisko do miejsca docelowego – Parku 

Głazów Narzutowych – Findlingspark 

Nochten.

 

 

            Długość: 43 km

PĘTLA Stausee

Parking przy „Alte Schäferei“ między 

Jänkendorf i Niesky jest optymalnym 

punktem wyjściowym dla 20 

kilometrowej trasy wokół jeziora 

zaporowego Stausee Quitzdorf. 

(1) Trasa prowadzi przez pięknie 

położony park krajobrazowy do 

Sproitz. Na placu zabaw KNAX 

wyszaleć się mogą i mali i duzi, zanim 

wyruszą dalej, do Kollm. Tu można 

powędkować lub popływać kajakiem. 

W drodze powrotnej warto zatrzymać 

się w Diehsa i zwiedzić miejscowy 

kościół (2) z XIV wieku oraz zabytkowy 

rynek, który do dziś przypomina 

o czasach średniowiecznych.

 

 

            Długość: 20 km

TRASA WOKÓŁ JEZIORA

Bärwalder See

26-kilometrowa pętla wokół 

największego jeziora w Saksonii 

(1) rozpoczyna się w Boxberg/O.L., 

skąd wyruszamy do Klitten, gdzie 

można zwiedzić przystań, a z latarni 

morskiej poobserwować sportowców 

uprawiających sporty wodne. 

Dalej jedziemy do Uhyst. Warto 

również pojechać do pałacu w Uhyst 

z założeniem parkowym lub na wyspę 

Spreeinsel z małym, idyllicznym 

pałacykiem. Jedną z możliwości jest 

również safari-trekking na lamach 

(2). Dalej szlak prowadzi przy miejscu 

pamięci Merzdorf/Schöpsdorf oraz 

przez nowy most rowerowo – pieszy 

do miejsca startu – Boxberg/O.L.

 

 

            Długość: 26 km

WOKÓŁ Berzdorfer See

Znajdujące się u bram miasta 

Görlitz jezioro Berzdorfer See (1) 

jest miejscem przyciągającym gości 

z bliska i z daleka. Prowadząca 

wokół jeziora pętla o długości około 

24 kilometrów, przebiega między 

innymi przy Kościele Zbawiciela 

(Erlöserkirche) w Kunnerwitz oraz 

przez sielankową „górską“ wieś 

Jauernick-Buschbach. Stąd rozciąga 

się niepowtarzalny widok na 

jezioro. Latem kąpielisko zaprasza 

do ochłody w przejrzystej wodzie. 

Ale także podczas chłodnych dni 

jezioro oczaruje Państwa swoim 

urokiem. Ogromna koparka kołowa 

w Hagenwerder (2) przypomina 

o wydobywaniu tu w przeszłości 

węgla brunatnego.

 

 

            Długość: 24 km

SZLAK ROWEROWY Kreisbahn

Do poznania regionu wokół Görlitz 

nadaje się 14 kilometrowa trasa 

Kreisbahnradweg, biegnąca między 

Görlitz oraz Königshain w górach 

Königshainer Berge. Szlak prowadzi 

wzdłuż byłej trasy kolejowej 

z Görlitz bezpośrednio do Pałacu 

Königshain. (1) Warto zwrócić uwagę 

na wspaniały kompleks pałacowy. 

W Königshain możecie też zamienić 

rower na buty górskie i wspiąć się 

na Hochstein lub przespacerować 

się do jezior w kamieniołomach 

gór Königshainer Berge. Przystanek 

w Muzeum Wydobycia Granitu (2) 

w Königshainer Berge umożliwi 

zdobycie wiedzy na temat 

wydobywanego tu niegdyś surowca.

 

 

            Długość: 14 km

SZLAK ROWEROWY Odra-Nysa

 

 

            Długość: 630 km

Stare miasta z wielką historią, niepowtarzalna bliskość przyrody, romantyczne 

ogrody i założenia parkowe oraz idylliczne miejsca spotkacie wzdłuż 

630 kilometrowego szlaku rowerowego (1) biegnącego od źródła Nysy 

w miejscowości Nova Ves nad Nisou w Czechach Północnych (CZ) do Parku 

Natury Wyspy Uznam. Jedna czwarta dobrze rozbudowanych tras przebiega 

przez terytorium saksońskie. Warto się zatrzymać w średniowiecznym mieście 

Zittau, przy klasztorze St. Marienthal w Ostritz, w niemiecko – polskim mieście 

Görlitz/Zgorzelec (2). A może chcielibyście pokonać fragment trasy płynąc łódką 

po Nysie? Z roweru do łodzi możecie się przesiąść w Rothenburg/O.L. Zanim 

szlak doprowadzi Państwa do Brandenburgii, musicie się koniecznie zatrzymać 

w przepięknym mieście uzdrowiskowo – parkowym Bad Muskau (Mużaków). 

Należący do dziedzictwa UNESCO Park Mużakowski (3), leżący w centrum 

UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen – Parku Krajobrazowego Łuk 

Mużakowa, oferuje zwiedzającym przepiękne, rozległe widoki oraz sielankowe 

formy krajobrazu. W Nowym Zamku można obejrzeć interesujące wystawy, na 

przykład dotyczącą księcia Hermanna von Pückler-Muskau. Po tym przystanku 

szlak prowadzi wzdłuż Nysy, następnie wzdłuż Odry, aż do Morza Bałtyckiego. 

SZLAK ROWEROWY Żabi 

 

 

            Długość: 260 km

Żabi Szlak Rowerowy o długości około 260 kilometrów prowadzi na skos przez 

północną część Górnych Łużyc. Podróż rozpoczyna się w Mużakowie (Bad 

Muskau), gdzie można podziwiać należący do światowego dziedzictwa UNESCO 

Park Mużakowski, niepowtarzalne niemiecko – polskie założenie pałacowo – 

parkowe. Z Bad Muskau (Mużaków) do Weißwasser/O.L. możecie pojechać Kolejką 

Leśną „Muskau“ (1) i podziwiać krajobraz UNESCO Global Geopark Muskauer 

Faltenbogen – Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa (2). Z Weißwasser/O.L. warto 

się wybrać Kolejką Leśną do Parku Rododendronów w Kromlau. (3) Następnie 

trasa rowerowa prowadzi przez obszar zamieszkany przez Serbołużyczan, którzy 

pielęgnują swoje tradycje i zwyczaje. Możecie je dokładniej poznać podczas 

pobytu w Serbołużyckim Centrum Kultury w Schleife. Następnie jedziemy dalej 

rowerem przez Łużycką Krainę Jezior. Szczególne chwile na łonie przyrody 

przeżyjecie w Rezerwacie Biosfery UNESCO – Górnołużyckiej Krainie Wrzosowisk 

i Stawów (Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft). (4) Warto poświęcić tu 

trochę czasu, na przykład na obserwację orła bielika. Zanim wrócicie do Bad 

Muskau, trasa rowerowa wiedzie wzdłuż wielu mniejszych i większych zabytków. 

TRASA Neisseland

 

 

            Długość: 150 km

Pętla o długości około 150 kilometrów prowadzi przez typowe pogórza Górnych 

Łużyc. Wycieczkę rowerową należy rozpocząć w Niesky. Tu w latach 30-tych XX 

wieku produkowane były pierwsze w Niemczech domy z prefabrykatów. Do 

dnia dzisiejszego osiedla drewnianych domów (2) przypominają tą szczególną 

historię przemysłową miasta. Trasa rowerowa prowadzi obok kościoła 

obronnego w miejscowości Horka, z dobrze zachowanym 700-letnim murem 

obronnym. Przemieszczając się na północ od Rothenburg/O.L. dotrzecie do 

przepięknego rezerwatu Dolnej Sprewy (Naturschutzgebiet Niederspree) 

z wieloma stawami. Stąd blisko jest do skansenu – osady Erlichthof w Rietschen. 

Osiedle domów zrębowych (3), to żywe muzeum wsi z wieloma rzemieślnikami 

i ofertami gastronomicznymi. Koniecznie powinniście się również zatrzymać 

w największym Parku Głazów Narzutowych Europy – Findlingspark Nochten 

(4). Każda pora roku rozkwita tu innymi barwami. Przebiegający przez Rezerwat 

biosfery UNESCO szlak rowerowy prowadzi następnie do Pałacu Krobnitz. (1) 

Tu żył pruski feldmarszałek, hrabia Alfred von Roon. W drodze powrotnej do 

miejsca startu – Niesky, przejedziecie jeszcze obok Pałacu Königshain oraz gór 

Königshainer Berge.

TRASA PRZEZ MIASTA Saksonii

 

 

            Długość: 345 km

Trasa o długości około 345 kilometrów, wiodąca przez saksońskie miasta, łączy 

wiele miast, od niemiecko – polskiej granicy w Görlitz do granicy z Turyngią. Na 

wschód od Drezna, na długości około 120 kilometrów, trasa przebiega przez 

cztery z sześciu miast założonego w 1346 roku jako związek ochronno – obronny 

„Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast“ – Görlitz, Löbau, Bautzen oraz Kamenz. 

Swoją podróż tą dobrze rozbudowaną, lekko pagórkowatą trasą najlepiej 

rozpocząć w Görlitz. (1) Po zwiedzeniu niepowtarzalnego miasta nad Nysą, 

posiadającego prawie 4000 zabytków, średniowieczne domy halowe, przepiękne 

budowle barokowe oraz dzielnice z okresu grynderskiego, udajemy się do 

Löbau. Kto ma siłę w nogach, może się pokusić o dodatkową wycieczkę przez 

małe miasteczko Bernstadt auf dem Eigen (2) i obejrzeć znajdującą się na rynku 

fontannę z „Osią Ziemi“. Po przybyciu do Löbau należy koniecznie wejść na Wieżę 

Króla Fryderyka Augusta (König-Friedrich-August-Turm) (4), jedyną zachowaną 

w Europie żeliwną wieżę widokową na wzgórzu Löbauer Berg. Następnie trasa 

prowadzi dalej do miasta wież – Bautzen (3) oraz do miasta Lessinga – Kamenz.

SZLAK ROWEROWY

Księcia Pücklera

 

 

            Długość: 500 km

Szlak Rowerowy Księcia Pücklera o długości 500 kilometrów łączy różnorodne 

cele wycieczkowe na terenie Łużyc saksońskich, brandenburskich i polskich. 

Trasa prowadzi wzdłuż niepowtarzalnych parków, zabytków przemysłowych, 

terenów kopalni odkrywkowych oraz przez Spreewald. Szlak rowerowy został 

nazwany na cześć księcia Hermanna von Pückler-Muskau, wybitnego XIX-

wiecznego architekta ogrodów. Oprócz Parku Mużakowskiego w Bad Muskau 

(3) zaprojektował on również przepiękny, oddalony jedynie o 60 kilometrów 

Branitzer Park (1) koło Cottbus. Oba założenia parkowe możecie poznać podczas 

wycieczki rowerowej. Dalej szlak prowadzi przez Łużycką Krainę Jezior. Jeszcze 

kilka lat temu wydobywano tu węgiel brunatny. Dziś te tereny to niepowtarzalna 

kraina jezior, zachęcająca do pływania, kąpieli oraz uprawiania sportów wodnych. 

Kiedy już dotrzecie do Spreewaldu (2), warto się przesiąść do kajaka i popływać 

wieloma romantycznymi kanałami. Do odpoczynku i odprężenia się zapraszają 

tradycyjne wsie.

Schleifer Kirchspiel

Podczas wycieczki po pętli rowerowej 

o długości około 27 kilometrów, 

prowadzącej przez osiem serbołużyckich 

miejscowości, zwanej również Schleifer 

Kirchspiel, można poznać tradycyjne 

życie tej małej słowiańskiej mniejszości 

narodowej. Najbardziej odpowiednim 

miejscem do rozpoczęcia wycieczki jest 

miejscowość Schleife z Serbołużyckim 

Centrum Kultury oraz wczesnogotyckim 

kościołem ewangelickim. Szlak 

rowerowy prowadzi wzdłuż leśnego 

jeziora Groß Düben, nad Halbendorfer 

See oraz w pobliżu Trebendorf. 

Więcej informacji na temat życia 

i zwyczajów Serbołużyczan można 

uzyskać zatrzymując się w tradycyjnym 

gospodarstwie Njepila-Hof w Rohne. Po 

pełnym wrażeń dniu wycieczkę można 

zakończyć w Schleife.

 

 

            Długość: 27 km Tour
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Łużyckie impresje

           Serbske impresije

Ten tematyczny szlak rowerowy 

prowadzi przez obszar wschodniej 

Saksonii oraz południowej Branden-

burgii zamieszkany przez Serbołużyczan/

Wenedów. Dwujęzyczność, żywe tradycje,

zwyczaje, serbołużycki świat legend oraz 

stroje ludowe poznacie w czasie świąt, 

w muzeach, na wystawach i podczas 

codziennych czynności. Serbołużyckie 

Centrum Kultury w Schleife pokazuje 

różnorodność strojów ludowych ze 

Schleife (1), zdobionych pisanek oraz 

serbołużyckich bohaterów legend. 

Podczas zwiedzania miejscowości 

z przewodnikiem uzyskamy informacje 

na temat historii, kościoła i architektury. 

Gospodarstwo Njepila-Hof w Rohne 

(2) pielęgnuje styl życia serbołużyckich 

rolników oraz tradycyjne rękodzieło. 

www.tourismus-sorben.com 

 

 

            Długość: 500 km

1
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W centrum Gór Łużyckich (Czechy Północne), pomiędzy miasta-

mi Nový Bor oraz Cvikov znajduje się mała gmina Svor. Można tu 

świetnie wypocząć – w otoczeniu góry Klíč o wysokości 760 met-

rów, wzgórza Rousínovský o wysokości 660 metrów oraz góry So-

kolík o wysokości 500 metrów. 

Oprócz dzielnicy Nová Huť warto również odwiedzić dzielnicę 

Rousínov i wybrać się na spacer przez malownicze osiedle budow-

nictwa ludowego z pierwszej połowy XIX wieku. W Svor możecie 

również zwiedzić Kaplicę Świętej Trójcy z 1788 roku, która została 

wpisana na listę zabytków kultury Republiki Czeskiej. Przy kościele 

znajduje się również najstarszy zabytek kulturowy miejscowości – 

kolumna maryjna z 1715 roku.

Svor – Brama do Gór Łużyckich
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Chcecie być aktywni? Przez gminę prowadzą różne szlaki turystycz-

ne, takie jak Łużycka Magistrala Górska. 

W Svor możecie też rozpocząć swoją podróż po tej magistrali przez 

Góry Łużyckie. Dobrze rozbudowana sieć szlaków rowerowych, ta-

kich jak Szlak Rowerowy Świętej Zdzisławy (1 etap: Nový Bor – Svor) 

lub Międzynarodowy Szlak Rowerowy „Droga do sąsiadów“, który 

łączy miasto Nový Bor oraz niemiecką gminę Lückendorf w Par-

ku Krajobrazowym Gór Żytawskich, zachęca do wycieczek rowe-

rowych. Ze Svor można się również wybrać na wędrówkę na trzecie 

co do wielkości wzniesienie Gór Łużyckich – górę Klíč. Tak, jak na 

Rotstein w NEISSELAND rośnie tu lilia złotogłów, jeden z najbardziej 

niezwykłych gatunków lilii w Europie. Po dotarciu na szczyt można 

podziwiać wspaniały widok na Góry Łużyckie, pagórkowatą krainę 

Ralská pahorkatina, Czeskie Góry Średnie oraz Szwajcarię Czesko 

– Saksońską.

www.obecsvor.cz ∙ www.naucnastezkasvor.cz

© Helmar Schulze

Północna część krainy NEISSELAND skrywa mnóstwo pięknych miejsc. 

Trzy ważne założenia parkowo – ogrodowe charakteryzują region 

wokół Bad Muskau. Należący do światowego dziedzictwa UNESCO Park 

Mużakowski to przepiękne niemiecko – polskie założenie parkowe. 

Można w nim podziwiać rozległe łąki, majestatyczne drzewa, łukowate 

drogi, sielankowe jeziora i rzeki oraz niepowtarzalne mosty i budowle. 

Podczas oglądania wystaw w Nowym Zamku (4) i zwiedzania założenia 

parkowego z przewodnikiem, można dowiedzieć się więcej na temat 

powstawania parku w XIX wieku.

Kuszącym przeciwieństwem jest Łużycki Park Głazów Narzutowych 

(Lausitzer Findlingspark) w Nochten. Ponad 7 000 głazów narzutowych 

zostało wkomponowanych w piękne założenie parkowo – ogrodowe, 

które najlepiej jest zwiedzać pieszo. Na około 20 hektarach można 

podziwiać łagodne wzgórza, przepiękne strumienie, wspaniałe 

panoramy i ciągle zmieniającą się kolorystykę roślin kwitnących. 

Poza tym koniecznie powinniście Państwo odwiedzić park w Kromlau. 

Zaliczany jest on do największych i najpiękniejszych Parków 

Rododendronowych w Niemczech. Park zajmuje powierzchnię 

około 200 hektarów i należy też do największych założeń parkowych 

w Saksonii. Fascynującą budowlą jest Diabelski Most – Rakotzbrücke. 

Zbudowany z bazaltu i kamieni polnych most nad jeziorem Rakotzsee 

często wybierany jest jako motyw na pocztówkach, a także na zdjęciach 

ślubnych i urlopowych. 

Szczególnym przeżyciem może być również przejażdżka Kolejką 

Leśną „Muskau“. Mała kolejka, niegdyś wykorzystywana w celach 

przemysłowych, przemieszcza się po torze o szerokości 600 milimetrów 

pomiędzy Weißwasser/O.L., Bad Muskau, Kromlau oraz Centrum 

Komunikacyjnym i Ochrony Przyrody „Turm am Schweren Berg“ (2) 

w Weißwasser/O.L. 

Interesujące jest również to, że znajdujecie się Państwo w szczególnym 

regionie geologicznym. Podczas ostatniego zlodowacenia, przed 

około 400 000 lat, jęzor lodowca właśnie tu się kończył. Powstała w ten 

sposób spiętrzona morena czołowa uformowała dzisiejszy krajobraz. 

Zauważycie pagórkowate formy oraz wiele barwnych cieków wodnych. 

Najlepiej można je poznać na obszarze chronionym UNESCO Global 

Geopark Muskauer Faltenbogen (1) – Geoparku Łuk Mużakowa lub 

podczas wizyty w Muzeum Sagar (3).

Na południu krainy NEISSELAND napotkacie wyraźnie bardziej górzysty 

i dzięki temu również bardziej zróżnicowany krajobraz. Tworzą go 

znajdujące się niedaleko Görlitz góry Königshainer Berge. Wtopiona 

w te niewysokie granitowe góry gmina Königshain stanowi interesujący 

cel podróży. Warto zwiedzić przepiękny kompleks pałacowy lub 

wybrać się na wycieczkę na Hochstein lub nad naturalne jeziora 

w kamieniołomach. (2) Po drodze, w Muzeum Wydobycia Granitu 

– Granitabbaumuseum Königshain można zasięgnąć informacji 

na temat byłych miejsc produkcji oraz technik wydobycia granitu. 

W pobliżu znajduje się Rotstein – jedna z „najpiękniejszych gór“ 

Górnych Łużyc. Mający 455 metrów wysokości Rotstein uznawany jest 

za najstarszy rezerwat przyrody w Saksonii. Podczas wędrówki można 

odkryć 530 różnych gatunków roślin kwitnących, między innymi 

rzadko występujące lilie. Z wieży widokowej na szczycie rozpościera 

się wspaniała panorama Górnych Łużyc. Przy dobrej pogodzie widać 

czeskie Góry Izerskie i Karkonosze. W pobliżu Rotstein znajduje się 

Reichenbach/O.L. W tym mieście, leżącym na szlaku VIA REGIA, warto 

zwiedzić piękny pałac w Krobnitz oraz zobaczyć Bramę Husycką. Jeżeli 

szlakiem VIA REGIA udamy się dalej w kierunku wschodnim, dotrzemy 

do jednego z najpiękniejszych miast Niemiec. Görlitz (1) przywita nas 

niepowtarzalną atmosferą oraz wieloma atrakcyjnymi wydarzeniami. 

Z prawie 4000 zabytków architektonicznych ze wszystkich istotnych 

epok środkowoeuropejskiego rozwoju osadniczego, to miasto nad Nysą 

jest największym pod kątem powierzchni zabytkiem Niemiec. Podczas 

zwiedzania miasta przenosimy się w czasie historycznym. Symbolem 

miasta jest wzgórze Landeskrone o wysokości 420 metrów z wieżą 

widokową, z której można podziwiać rozległy krajobraz. Bezpośrednio 

u bram miasta od kilku lat znajduje się jezioro Berzdorfer See. Tam, 

gdzie kiedyś wydobywano węgiel, można dziś jeździć na rowerze, 

łyżworolkach, biegać, żeglować i kąpać się lub po prostu cieszyć się 

kontaktem z naturą. 
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Renomowana Informacja Turystyczna

Punkt Informacji Turystycznej

Ogród zoologiczny – Naturschutz-Tierpark Görlitz

Muzeum Wsi –

Dorfmuseum Markersdorf

Schloss und Parkanlage Krobnitz

Dorfmuseum Markersdorf

Ackerbürgermusem Reichenbach

Granitabbaumuseum Königshainer Berge

Erfahren Sie vom Tagewerk der „kleinen Leute“
In dem kleinen, original wieder aufgebauten Haus mit seinem Hof und Garten 

kann in das Leben der so genannten „Ackerbürger“ um 1900 Einblick genom-

men werden. Neben ihrer Arbeit in der Fabrik, in Handel und Gewerbe, betrieben 

die Einwohner Reichenbachs auch eine bescheidene Landwirtschaft im Neben-

erwerb. Die rekonstruierte Inneneinrichtung des Wohnhauses ist ein Spiegel 

kleinstädtischer Lebensweise. Die engen Räume lassen die einfachen Verhält-

nisse ihrer einstigen Bewohner wieder spürbar werden. Im Hof befi nden sich die 

Werkstatt eines Glasdrückers sowie ein kleiner Garten mit Blumen, Gemüse und 

Kräutern, der als typische Anlage eines Ackerbürgergartens gestaltet wurde.
Poznaj codzienna, prace, „zwykłych ludzi“
W małym, odbudowanym zgodnie z oryginałem domu z dziedzińcem i ogrodem 

można przyjrzeć się życiu mieszczan zajmujących się rolnictwem około 1900 

roku. Oprócz pracy w fabryce, handlu i drobnym przemyśle, mieszkańcy Reichen-

bach zajmowali się również skromnym rolnictwem. Zrekonstruowane wnętrze 

domu odzwierciedla typowy dla małego miasteczka styl. Ciasne pomieszcze-

nia pozwalają ponownie poczuć proste warunki życia dawnych mieszkańców. 

Na dziedzińcu znajduje się warsztat z prasą do szkła oraz mały ogródek z 

kwiatami, warzywami i ziołami, zaprojektowany jako typowe założenie ogro-

dowe.

Hören Sie von schwerer Arbeit im Steinbruch
Inmitten einer reizvollen Landschaft vermittelt das Museum Einblicke in die 

Arbeits- und Lebensbedingungen der Steinarbeiter in den Königshainer Bergen. 

Zwischen 1844 und 1975 wurde hier Granit gebrochen. In einem ehemaligen 

Sozial- und Schmiedengebäude kann sich der Besucher über die schwere Arbeit 

in den Steinbrüchen informieren. Ein weiterer Ausstellungsteil widmet sich der 

Geologie und erläutert die Entstehung und Besonderheiten des Königshainer 

Granits. Auf dem Außengelände kann der Interessierte den gesamten Werde-

gang des Steins vom Bruch bis zur Verarbeitung als Pfl aster nachvollziehbar 

und wirklichkeitsnah mit Hilfe moderner Technik und durch Funktionsmodelle 

kennenlernen. 

Posłuchaj o cie,zkiej pracy w kamieniołomie
Leżące w samym środku urokliwego krajobrazu muzeum daje możliwość po-

znania warunków pracy i życia kamieniarzy w górach Königshainer Berge. 

Granit był tu wydobywany między 1844 a 1975 rokiem. W dawnym budynku 

socjalnym i kuźni zwiedzający mogą zasięgnąć informacji na temat ciężkiej 

pracy w kamieniołomach. Kolejna część wystawy poświęcona jest geologii i 

wyjaśnia powstanie oraz szczególne właściwości granitu z Königshain. Na 

zewnątrz zainteresowane osoby mogą przy pomocy nowoczesnych techno-

logii i funkcjonalnych modeli w zrozumiały i realistyczny sposób zapoznać się 

z całym procesem produkcji – od wydobycia surowca po obróbkę kamienia w 

formie kostki brukowej.

Finden Sie ein Stück Preußen in Sachsen
Umgeben von einem Landschaftspark erhebt sich der imposante Bau des 

Krobnitzer Schlosses. Das um die Mitte des 18. Jahrhunderts erbaute barocke 

Herrenhaus erwarb im Jahr 1873 der preußische Kriegsminister und General-

feldmarschall Albrecht Theodor Emil Graf von Roon und ließ es neoklassizistisch 

umgestalten. Er erweiterte den Park und legte eine Familiengruft an. Sein Sohn 

bebaute diese Gruft mit einer neogotischen Kapelle, die 1980 leider dem Ab-

bruch zum Opfer fi el. Seit Abschluss der Sanierungsarbeiten im Jahr 2005 

lockt das wiederhergestellte Ensemble von Schloss, Gut und Park alljährlich mit 

Ausstellungen, Vorträgen und anderen Veranstaltungen tausende Interessierte 

nach Krobnitz.

Odnajdz kawałek Prus w Saksonii Otoczony parkiem krajobrazowym, wznosi się imponujący budynek pałacu 

Krobnitz. Barokowy dwór, zbudowany około połowy XVIII wieku, został nabyty w 

1873 roku przez pruskiego ministra wojny i feldmarszałka Albrechta Theodora 

Emila hrabiego von Roon, który nakazał jego przeprojektowanie w stylu neokla-

sycystycznym. Powiększył on park i zbudował rodzinną kryptę. Jego syn ozdobił 

kryptę neogotycką kaplicą, która niestety została rozebrana w 1980 roku. Od 

czasu zakończenia prac renowacyjnych w 2005 roku, odrestaurowany zespół 

zamku, dworu i parku przyciąga wystawami, wykładami i innymi wydarzeniami 

co roku do Krobnitz tysiące gości.

Entdecken Sie die bäuerliche Lebensweise vor 100 Jahren
In dem fast 300 Jahre alten Vierseithof wird eine verloren geglaubte Welt wie-

der lebendig. Eine Kleinbauernwirtschaft ö� net mit ihrer vollständig erhaltenen 

Einrichtung ein Tor in die Vergangenheit. Alle Wohn- und Wirtschaftsräume sind 

so gestaltet, als wäre der Bauer mit dem Gesinde auf dem Acker und könnte 

jeden Augenblick zurückkehren. Die tierischen Hofbewohner verstärken diesen 

Eindruck auf ihre Weise. In einem Ausgedingehaus ist eine Dorfschule aus der 

Zeit um 1900 zu besichtigen. Besonders die aktive Vermittlung überlieferter 

Bräuche und traditioneller Arbeiten steht im Mittelpunkt der am bäuerlichen 

Jahreslauf orientierten Veranstaltungen vom Flegeldrusch bis zum Schlachtfest. 
Odkryj rolniczy styl zycia 100 lat temu W 250-letnim gospodarstwie, składającym się z czterech budynków, ożywa 

świat, który wydawał się być utracony. Mała zagroda rolnicza, z zachowanym 

wyposażeniem, otwiera drzwi do przeszłości. Wszystkie pomieszczenia miesz-

kalne i gospodarcze są tak urządzone, jakby rolnik znajdował się na polu 

ze swoim pomocnikiem i mógł wrócić w każdej chwili. Wrażenie to potęguje 

obecność zwierząt, które znajdują się w gospodarstwie. W wolnostojącym 

domu można zwiedzić szkołę wiejską z okresu około 1900 roku. Głównym 

celem organizowanych wydarzeń jest aktywne przekazywanie informacji o 

zwyczajach i tradycyjnej pracy w ciągu roku rolniczego – od młócenia cepem do 

uroczystego posiłku, np. po tradycyjnym świniobiciu w gospodarstwie.

Ö� nungszeiten / Godziny otwarcia Sa-So / sob.-niedz. 13.00 – 17.00 Uhr (Führungen außerhalb der Ö� nungszeiten 
möglich / zwiedzanie z przewodnikiem mozliwe 

równiez poza godzinami otwarcia)

Ackerbürgermusem Reichenbach map- Görlitzer Straße 25  02894 Reichenbach/O.L. telep +49 35828 72093  
Granitabbaumuseum Königshainer Berge map- Dorfstraße 163 b  02829 Königshain     telep +49 35826 60127Dorfmuseum Markersdorf map- Kirchstraße 2

 02829 Markersdorf  telep +49 35829 60329

Schloss Krobnitz
map- Am Friedenstal 5  02894 Reichenbach/O.L.  OT Krobnitz

telep +49 35828 88700

Ö� nungszeiten  / Godziny otwarcia April-Oktober / kwiecień-październik: Mi-Fr / śr.-pt. 10.00 – 14.30 Uhr Sa,So,Feiertags / sob.,niedz.,świe,ta 14.00 – 17.00 Uhr

Ö� nungszeiten  / Godziny otwarcia April-Oktober / kwiecień-październik: Mi-So / śr.-niedz. 11.00-17.00 Uhr November-März / listopad-marzec: Mi-So / śr.-niedz. 10.00 - 16.00 Uhr 

Ö� nungszeiten  / Godziny otwarcia November-Februar / listopad-luty: auf Anfrage unter 
/ na zyczenie pod nr. +49 35829 60349 März-Oktober / marzec-październik: Mi-Fr / śr.-pt. 10.00 – 16.00 Uhr Sa-So  / sob.-niedz. 13.00 – 17.00 Uhr (Terminvereinbarungen außerhalb der Ö� nungszeiten 

über / poza godzinami otwarcia +49 35829 60329)

Heiraten im Schloss / Wesele w pałacu telep +49 35828 88700

Vielseitig(e) Kultur genießen Mitten in der schönen Oberlausitz können Sie sich auf die Suche einer 

noch unentdeckten Welt begeben. Kleinstädtische Ackerbürger, kühne 

Steinarbeiter, strebsame Kleinbauern und nicht nur preußische Adlige ha-

ben ihre Spuren hier hinterlassen. Unsere Museen bewahren und fördern 

aktiv das kulturelle und historische Erbe in der Oberlausitz. Besuchen Sie 

uns, denn Museum macht Spaß! Mehr zur Erlebniswelt unserer Museen 

auf der Homepage und in unseren Veranstaltungsfl yern. Ciesz się różnorodną kulturą W centrum pięknego Oberlausitz mogą się Państwo udać na poszukiwa-

nie nieodkrytego świata. Nie tylko pruska szlachta lecz również rze-

mieślnicy miejscy, kamieniarze oraz właściciele małych gospodarstw 

rolnych pozostawili tu swoje ślady. Nasze muzea angażują się aktywnie, aby 

chronić i zachować kulturę oraz spadek historyczny w Górnych Łużycach. 

Odwiedzajcie nas, bo muzeum to coś fajnego. Więcej o świecie doświadczeń 

w naszych muzeach znajdziecie na stronie internetowej oraz w naszych 

ulotkach promujących wydarzenia.

Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH
Geschäftsstelle Museumsverbund map- Elisabethstraße 40, 02826 Görlitz telep +49 3581 329010  www.museum-oberlausitz.de
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Konnten wir Ihr Interesse an einer Radreise durch das NEISSELAND wecken? 
Sie haben weitere Fragen oder möchten sich gern Informationsmaterial der 
Region zusenden lassen? 

Mehr Informationen zum Radfahren im NEISSELAND und in der Oberlausitz-
sowie Informationen zu Sehenswürdigkeiten oder Übernachtungsmöglich-
keiten erhalten Sie unter: www.neisseland.de oder unter:

Bad Muskau Touristik GmbH
q +49 35771 50492 • info@badmuskau.info

Tourismusinformationszentrum „Bärwalder See“
q +49 35774 489579 • info@baerwalder-see.eu

Touristinformation Niesky (ATIS)
q +49 3588 25580 • touristinfo@niesky.de

Görlitz-Information und Tourist Service
q +49 3581-47570 • willkommen@europastadt-goerlitz.de

Sorbisches Kulturzentrum Schleife
q +49 35773 77230 • schleife@sorbisches-kulturzentrum.de

Touristinformation Kromlau
q +49 3576-22 28 28 • kromlau-tourist@t-online.de

Tourismuszentrum Muskauer Park
Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“
q +49 35771 63100 • info@muskauer-park.de

Erlebniswelt Krauschwitz
q +49 35771 61020 • info@badeparadies.com 

Touristinformation Weißwasser/O.L.
q +49 3576 2171117 • touristinfo@stadtverein-weisswasser.de

Touristinformation Findlingspark Nochten
q +49 35774-74 711 • info@findlingspark-nochten.de

Natur- und Touristinformation Erlichthof
q +49 35772-40 235 • kontakt@erlichthof.de

Stadtinformation Rothenburg/O.L.
q +49 35891 7720 • stadt@rothenburg-ol.de

Stadtinformation Reichenbach/O.L.
q +49 35828-88 790 • info@reichenbach-ol.com

Seenland-ROUTE

Einst wurde hier Braunkohle abge-
baut, heute gilt das Lausitzer Seen-
land als die größte von Menschen-
hand geschaffene Wasserlandschaft 
Europas mit mehr als 20 Seen. Auf 
186 Kilometern führt die Route 
durch dieses Gebiet. An manchen 
Stellen ist der Wandel der Land-
schaft noch zu erkennen, an anderer 
Stelle locken Aussichtspunkte, Bade-
strände und Wassersport.

 
 

 
           Länge: 186 km

Spree-RADWEG

Landschaftliche Abwechslung erle-
ben Sie bei dieser etwa 420 Kilome-
ter langen Radtour von der Spree-
quelle bis nach Berlin. Die Radtour 
führt Sie dabei durch einzigartige 
Natur- und Kulturlandschaften wie 
das UNESCO-Biosphärenreservat 
Oberlausitzer Heide- und Teich-
landschaft, das Lausitzer Seenland 
und den idyllischen Spreewald.

 
 

 
           Länge: 420 km

Heidedörfer-TOUR

Die 25 Kilometer lange Radrund-
tour führt Sie durch das UNESCO-
Biosphärenreservat Heide- und 
Teichlandschaft. Sie radeln durch 
fast unberührte Natur und mit 
etwas Glück entdecken Sie einen 
Seeadler oder einen Fischotter an 
einem der vielen Teiche. Bei som-
merlichem Wetter können Sie am 
Bärwalder See eine Pause einlegen 
und selbst im Wasser aktiv werden.

 
 

 
           Länge: 25 km

Raderlebnis
NEISSELAND

Malerische
LANDSCHAFTEN

Im Einklang
mit der NATUR

Historische
ARCHITEKTUR
und reizvolle
AUSBLICKE

Wunderschöne Heide- und Teichlandschaften prägen die Mitte des 
NEISSELANDES. Ob mit dem Fahrrad, zu Fuß oder beim geduldigen 
Beobachten auf Aussichtspunkten – überall finden Sie viel Natur. 
Hier können Sie problemlos die Seele einfach mal baumeln lassen. 
Im UNESCO-Biosphärenreservat Heide- und Teichlandschaft erle-
ben Sie, wie menschliches Wirken und Wirtschaften im Einklang mit 
der Natur vollzogen werden kann. Im größten Teichgebiet Deutsch-
lands können Sie sich am Morgen vom Ruf der der ziehenden Gän-
se wecken lassen, durch die Eichenalleen an raschelndem Schilf 
und glitzernden Teichen entlang radeln, Seeadler beobachten oder 
dem Teichwirt bei seiner Arbeit über die Schulter schauen. 
Seit vielen Jahren gibt es wieder Wölfe in der Lausitz. Viele span-
nende Informationen zum Wolf, seinem Lebensraum und seinem 
Jagdverhalten erhalten Sie in der Wolfsscheune auf dem Erlichthof 
in Rietschen. (3) Sie sollten einen Besuch dieser alten Schrotholz-
haussiedlung unbedingt einplanen. Hier können Sie traditionelles 
Handwerk erleben sowie Leib und Seele stärken. Im Museums-
gehöft erfahren Sie zudem viel Wissenswertes über das Leben in 

den Schrotholzhäusern und deren Geschichte. Wenn Sie sich für 
Architektur interessieren, ist ein Zwischenstopp beim Konrad-
Wachsmann-Haus in Niesky zu empfehlen. Niesky gilt noch heute 
als Musterstadt für den modernen Holzbau der Weimarer Zeit. Hier 
wurden die ersten industriell vorgefertigten Holzbauten herge-
stellt und weltweit vertrieben. Bei einem Spaziergang entlang des 
Holzhauspfades sehen Sie noch heute zahlreiche Musterhäuser aus 
der einstigen Produktion. Die meisten von ihnen werden durch ihre 
Bewohner liebevoll gepflegt, so dass die Holzhäuser das Stadtbild 
wunderbar bereichern. 
Als Radfahrer lernen Sie auf zahlreichen, gut ausgeschilderten Rad-
wegen die Region mit ihren Sehenswürdigkeiten näher kennen. (2) 
Bei schönem Wetter können Sie sich am Bärwalder See, am Biehai-
ner See oder am Stausee Quitzdorf bei Wassersport oder Badespaß 
austoben. Außerdem besteht an vielen Seen und Teichen die Mög-
lichkeit, die Angel auszuwerfen (1) – einen gültigen Angelschein 
vorausgesetzt. 

Hermannsdorfer RADWEG

Der Hermannsdorfer Radweg ver-
bindet auf 21 Kilometern Länge 
die beiden Parkanlagen in Nochten 
und Kromlau. Starten Sie nach ei-
nem ausgiebigen Spaziergang im 
einzigartigen Lausitzer Findlings-
park in Nochten und radeln Sie bis 
nach Weißwasser/O.L. Im Kommu-
nikations- und Naturschutzzent-
rum am „Schweren Berg“ (1) erhal-
ten Sie viele Informationen über 
die Braunkohleförderung. Vom Aus-
sichtsturm können Sie einen Blick 
in den aktiven Tagebau und die 
bereits rekultivierten Landschaften 
werfen. Danach geht es weiter bis 
in den Rhododendronpark nach 
Kromlau (2) mit der einzigartigen 
Rakotzbrücke.

 
 

 
           Länge: 21 km

WolfsRADWEG

Seit dem Jahr 2000 können die 
Wölfe (1) wieder in der Lausitz be-
obachtet werden. Dabei schienen 
sie seit über 150 Jahren in Deutsch-
land ausgestorben. Der 43 Kilome-
ter lange Radweg führt Sie mitten 
durch deren Lebensraum. Begin-
nen Sie Ihre Tour an der Neiße und 
radeln Sie durch das Niederspreer 
Teichgebiet bis zum Erlichthof in 
Rietschen. (2) In der Wolfsscheune 
der alten Schrotholzhaussiedlung 
können Sie viel Wissenswertes 
zum Wolf erfahren. Danach geht es 
weiter bis nach Boxberg/O.L., wo 
Sie einen Stopp am Bärwalder See 
einlegen sollten. Von hier aus ist 
Ihre Tour bis zum Zielort, dem Find-
lingspark Nochten, nicht mehr weit.

 
 

 
           Länge: 43 km

Stausee-RUNDWEG

Der Parkplatz an der „Alten Schäfe-
rei“ zwischen Jänkendorf und Nies-
ky ist der optimale Ausgangspunkt 
für die 20 Kilometer lange Tour um 
den Stausee Quitzdorf. (1) Durch 
das idyllische Landschaftsschutzge-
biet führt Sie der Weg nach Sproitz. 
Auf dem KNAX-Abenteuerspielplatz 
können sich Groß und Klein aus-
toben, bevor die Tour weiter nach 
Kollm führt. Hier können Sie angeln 
oder mit dem Kanu den See entde-
cken. Auf der Rückfahrt legen Sie 
einen Zwischenstopp in Diehsa ein. 
Lohnenswert ist die Besichtigung der 
Ortskirche (2) aus dem 14. Jahrhun-
dert sowie ein denkmalgeschütz-
tes Marktensemble, welches noch 
heute an das Mittelalter erinnert.

 
 

 
           Länge: 20 km

RUND um den Bärwalder See

Starten Sie Ihre 26 Kilometer lan-
ge Rundtour um den größten See 
Sachsens (1) in Boxberg/O.L. und 
radeln Sie nach Klitten. Am Hafen 
in Klitten angekommen können Sie 
die Hafenanlage begehen und vom 
Leuchtturm aus die Wassersportler 
beobachten. Dann geht es weiter 
nach Uhyst. Empfehlenswert ist ein 
Abstecher zum Uhyster Schloss mit 
Parkanlage oder auf die Spreein-
sel mit dem kleinen verträumten 
Spreeschlösschen. Auch eine Lama-
Trekkingtour im Safariwildrevier (2) 
ist lohnenswert. Weiter führt Sie der 
Radweg vorbei an der Gedenkstät-
te Merzdorf/Schöpsdorf über die 
neue Rad- und Gehwegbrücke bis 
zum Ausgangsort Boxberg/O.L.

 
 

 
           Länge: 26 km

RUND um den Berzdorfer See

Der vor den Toren der Stadt Gör-
litz gelegene Berzdorfer See (1) ist 
ein landschaftlich reizvoller Anzie-
hungspunkt für Gäste aus Nah und 
Fern. Die circa 24 Kilometer lange 
Rundtour um den See führt Sie 
unter anderem vorbei an der Kun-
nerwitzer Erlöserkirche und dem 
idyllischen „Bergdorf“ Jauernick-
Buschbach. Von hier aus haben Sie 
einen einzigartigen Blick auf den 
See. Im Sommer laden Badesträn-
de zum Erfrischen im klaren Wasser 
ein. Doch auch an kühleren Tagen 
wird Sie der See mit seinem Charme 
verzaubern. Ein riesiger Schaufel-
radbagger in Hagenwerder (2) erin-
nert an den Braunkohleabbau, der 
hier betrieben wurde.

 
 

 
           Länge: 24 km

Kreisbahn-RADWEG

Um die Region um Görlitz ken-
nenzulernen, eignet sich der 14 
Kilometer lange Kreisbahnradweg 
zwischen Görlitz und Königshain in 
den Königshainer Bergen. Entlang 
einer ehemaligen Bahntrasse führt 
Sie der Weg von Görlitz direkt zum 
Königshainer Schloss. (1) Werfen 
Sie unbedingt einen Blick auf den 
herrlichen Schlosskomplex. In Kö-
nigshain können Sie auch das Rad 
gegen Ihre Wanderstiefel tauschen 
und den Hochstein erklimmen oder 
zu den Steinbruchseen in den Kö-
nigshainer Bergen laufen. Ein Stopp 
am Granitabbaumuseum (2) in den 
Königshainer Bergen vermittelt zu-
dem viel Wissenswertes über den 
hier einst betriebenen Granitabbau.

 
 

 
           Länge: 14 km

Oder-Neiße-RADWEG

 
 

 
           Länge: 630 km

Alte Städte mit großer Geschichte, einzigartige Nähe zur Natur, romantische 
Park- und Gartenanlagen sowie verträumte Orte können Sie auf dem etwa 
630 Kilometer langen Radweg (1) zwischen der Neißequelle in Nova Ves nad 
Nisou in Nordböhmen (CZ) und der Naturparkinsel Usedom erleben. Rund 
ein Viertel der gut ausgebauten Strecke verläuft dabei auf sächsischem Terri-
torium. Stopps sollten Sie in der mittelalterlichen Stadt Zittau, am Kloster St. 
Marienthal in Ostritz und in der deutsch-polnischen Stadt Görlitz/Zgorzelec 
(2) einplanen. Vielleicht wollen Sie auch ein Stück des Weges mit dem Boot 
auf der Neiße zurücklegen? In Rothenburg/O.L. können Sie vom Rad ins 
Boot umsteigen. Bevor der Radweg Sie nach Brandenburg führt, müssen Sie 
unbedingt in der wunderschönen Park- und Kurstadt Bad Muskau anhalten. 
Mitten im UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen gelegen, bietet 
sie den Besuchern mit seinem UNESCO-Welterbe Muskauer Park (3) wunder-
schöne Aussichten, Fernsichten und verträumte Landschaftsformen. Span-
nende Ausstellungen, zum Beispiel zu Hermann Fürst von Pückler-Muskau, 
sind im Neuen Schloss zu besichtigen. Nach diesem Stopp führt der Radweg 
entlang der Neiße und später entlang der Oder bis an die Ostsee.

Frosch-RADWEG

 
 

 
           Länge: 260 km

Der Froschradweg führt Sie auf circa 260 Kilometer quer durch den Norden 
der Oberlausitz. Beginnen Sie Ihre Radtour in Bad Muskau und genießen Sie 
zunächst das UNESCO-Welterbe Muskauer Park, eine einzigartige deutsch-
polnische Schloss- und Parkanlage. Von Bad Muskau bis Weißwasser/O.L. 
können Sie sich während einer Fahrt mit der Waldeisenbahn Muskau (1) 
erholen und die Landschaft des UNESCO Global Geopark Muskauer Falten-
bogen (2) genießen. Von Weißwasser/O.L. aus lohnt sich auch ein Abstecher 
mit der Waldeisenbahn in den Rhododendronpark nach Kromlau. (3) An-
schließend führt Sie Ihre Radtour durch das Gebiet der Sorben. Alte Traditi-
onen und Bräuche sind hier zu Hause. Bei einem Zwischenstopp im Sorbi-
schen Kulturzentrum Schleife können Sie mehr darüber erfahren. Mit dem 
Rad geht es weiter durch das Lausitzer Seenland. Besondere Naturmomente 
erleben Sie im UNESCO-Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teich-
landschaft. (4) Nehmen Sie sich ruhig Zeit um zum Beispiel die Seeadler zu 
beobachten. Bis Sie zurück in Bad Muskau sind, wird Sie der Radweg an vie-
len weiteren kleinen und großen Sehenswürdigkeiten vorbeiführen.

Neisseland-TOUR

 
 

 
           Länge: 150 km

Die circa 150 Kilometer lange Rundtour führt Sie durch die typische Hügel-
landschaft der Oberlausitz. Beginnen Sie die Tour in Niesky. Hier wurden 
in den 1930er Jahren die ersten Fertigteilhäuser Deutschlands hergestellt. 
Noch heute verdeutlichen die bewohnten Holzhaussiedlungen (2) diese be-
sondere Industriegeschichte der Stadt. Wieder auf dem Rad geht es vorbei 
an der Wehrkirche in Horka mit der gut erhaltenen 700 Jahre alten Wehr-
mauer. Nördlich von Rothenburg/O.L. gelangen Sie in das wunderschöne 
Naturschutzgebiet Niederspree mit seinen vielen Teichen. Von hier aus ist es 
nicht mehr weit bis in den Erlichthof nach Rietschen. Die Schrotholz-haus-
siedlung (3) ist ein lebendiges Museumsdorf mit zahlreichen Handwerkern 
und gastronomischen Angeboten. Unbedingt sollten Sie einen Halt im 
größten Findlingspark Europas, dem Findlingspark Nochten (4), einlegen. 
Hier blüht es zu jeder Jahreszeit anders. Auf Ihrem Weg durch das UNESCO-
Biosphärenreservat führt Sie der Radweg bis zum Schloss Krobnitz. (1) Hier 
lebte der preußische Reichskriegsminister Alfred Graf von Roon. Auf der 
Fahrt zurück zum Ausgangsort Niesky radeln Sie noch am Schloss Königs-
hain und den Königshainer Bergen vorbei.

Sächsische STÄDTEROUTE

 
 

 
           Länge: 345 km

Die Sächsische Städteroute verbindet auf circa 345 Kilometern Länge zahl-
reiche Städte von der deutsch-polnischen Grenze in Görlitz bis zur thüringi-
schen Landesgrenze. Östlich von Dresden auf circa 120 Kilometern durch-
quert die Route vier der sechs Städte des 1346 als Schutz- und Trutzbündnis 
gegründeten Oberlausitzer Sechsstädtebundes – Görlitz, Löbau, Bautzen 
und Kamenz. Auf der gut ausgebauten, leicht hügeligen Tour starten Sie 
Ihre Fahrt am besten in Görlitz. (1) Nachdem die einzigartige Stadt an der 
Neiße mit ihren fast 4.000 Denkmalen, mittelalterlichen Hallenhäusern, 
wunderschönen Barockbauten und Gründerzeitvierteln bewundert haben, 
führt Sie der Radweg nach Löbau. Wer genug Kraft in den Beinen hat, kann 
einen kleinen Abstecher über die kleine Stadt Bernstadt auf dem Eigen (2) 
wagen und deren Erdachsenbrunnen auf dem Marktplatz besichtigen.
In Löbau angekommen, sollten Sie unbedingt einen Besuch auf dem König-
Friedrich-August-Turm (4), dem einzigen noch erhaltenen gusseisernen 
Aussichtsturm Europas, auf dem Löbauer Berg einplanen. Danach führt Sie 
ihre Tour weiter in die Stadt der Türme nach Bautzen (3) und in die Lessing-
stadt Kamenz.

Fürst-Pückler-RADWEG

 
 

 
           Länge: 500 km

Auf rund 500 Kilometern verbindet der Fürst-Pückler-Radweg abwechs-
lungsreiche Ausflugsziele in der sächsischen, brandenburgischen und pol-
nischen Lausitz. Dabei führt der Weg vorbei an einzigartigen Parks, industri-
ellen Denkmälern, Tagebaulandschaften und durch den Spreewald.
Der Radweg wurde nach Hermann Fürst von Pückler-Muskau benannt, 
einem bedeutenden Gartenkünstler des 19. Jahrhunderts. Neben dem 
Muskauer Park in Bad Muskau (3) schuf er auch den wunderschönen, nur 
60 Kilometer entfernten Branitzer Park (1) in der Nähe von Cottbus. Beide 
Parkanlagen können Sie während ihrer Radtour kennenlernen. Darüber hi-
naus führt Sie der Radweg weiter durch das Lausitzer Seenland. Noch vor 
wenigen Jahren wurde hier Braunkohle abgebaut. Heute erwartet Sie eine 
einzigartige Seenlandschaft, die zum Schwimmen und Baden sowie zum 
Wassersport einlädt. Im Spreewald (2) angekommen, steigen Sie vom Rad 
und genießen eine Kahnfahrt auf den vielen romantischen Kanälen. Urige 
Dörfer laden zudem zum Erholen und Entspannen ein.

Schleifer Kirchspiel

Auf dem etwa 27 Kilometer langen 
Radrundweg durch acht sorbische 
Orte, auch Schleifer Kirchspiel ge-
nannt, lässt sich das traditionelle 
Leben der kleinen slawischen Volks-
gruppe entdecken. Ein geeigneter 
Startpunkt für den Radrundweg ist 
Schleife mit dem Sorbischen Kul-
turzentrum und der frühgotischen 
evangelischen Kirche. Der Radweg 
führt Sie vorbei am Waldsee Groß 
Düben, am Halbendorfer See sowie 
an Trebendorf. Mehr über das sor-
bische Leben und das Brauchtum 
erfahren Sie bei einem Stopp im 
traditionellen Njepila-Hof in Roh-
ne. Nach diesen zahlreichen Erleb-
nissen können Sie die Radtour in 
Schleife ausklingen lassen.

 
 

 
           Länge: 27 km

Tour
1

Tour
9

Tour
3

Tour
11

Tour
16

Sorbische Impressionen
           Serbske impresije

Dieser Themenradweg führt durch 
das Siedlungsgebiet der Sorben/
Wenden im Osten Sachsens und im 
Süden Brandenburgs. Die Zweispra-
chigkeit, lebendigen Traditionen, 
Bräuche, die sorbische Sagenwelt 
und die Trachten entdecken Sie bei 
Festen, in Museen und Ausstellun-
gen und im Alltag. Das Sorbische 
Kulturzentrum in Schleife zeigt die 
Vielfalt der Schleifer Tracht (1) und 
der verzierten Ostereier sowie sor-
bische Sagenfiguren. Ein geführter 
Ortsrundgang informiert zur Ge-
schichte, Kirche und Architektur. Der 
Njepila-Hof in Rohne (2) pflegt die 
Lebensweise der sorbischen Heide-
bauern und das traditionelle Hand-
werk. www.tourismus-sorben.com

 
 

 
           Länge: 500 km

Ihre

12

3

Mitten im Lausitzer Gebirge (Nordtschechien) zwischen den Städ-
ten Nový Bor und Cvikov befindet sich die kleine Gemeinde Svor. 
Umgeben von dem 760 Meter hohen Berg Klíč, dem 660 Meter 
hohen Rousínovský-Hügel und dem 500 Meter hohen Berg Sokolík 
können Sie sich hier bestens erholen.

Neben dem Ortsteil Nová Huť lohnt sich ein Besuch im Ortsteil 
Rousínov. Machen Sie einen Spaziergang durch die malerische 
Siedlung mit ihren Volksholzbauten aus der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. Besuchen können Sie in Svor auch die Kapelle der 
heiligen Dreiheit aus dem Jahr 1788, die auf der Liste der Kultur-
denkmäler der Tschechischen Republik eingetragen ist. An der Kir-
che befindet sich auch das älteste Kulturdenkmal des Ortes – die 
Mariensäule aus dem Jahr 1715.

Svor – Tor zum Lausitzer Gebirge
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Sie wollen aktiv werden? Verschiedene touristische Wege führen 
durch die Gemeinde wie die Lausitzer Gebirgsmagistrale. Von Svor 
aus können Sie Ihren Lauf auf dieser Magistrale durch das Lausitzer 
Gebirge beginnen. Gut ausgebaute Radwege wie der Radweg der 
heiligen Zdislava (1. Etappe: Nový Bor – Svor) oder der internatio-
nale Radweg „Der Weg zu den Nachbarn“, der die Stadt Nový Bor 
und die deutsche Gemeinde Lückendorf im Naturpark Zittauer 
Gebirge verbindet, bieten sich zum Radfahren an. Der dritthöchste 
Gipfel des Lausitzer Gebirges, der Berg Klíč, lässt sich von Svor aus 
gut erwandern. Hier wächst, wie am Rotstein im NEISSELAND, die 
Türkenbundlilie, eine der auffälligsten Lilienarten Europas. Sind Sie 
auf dem Gipfel angekommen, eröffnet sich ein herrlicher Ausblick 
in die Landschaft des Lausitzer Gebirges, des Hügellandes Ralská 
pahorkatina, des Böhmischen Mittelgebirges und der Tschechisch-
sächsischen Schweiz.

www.obecsvor.cz ∙ www.naucnastezkasvor.cz

© Helmar Schulze

Der Norden des NEISSELANDES hält für Sie jede Menge Erlebnisse 
bereit. Gleich drei bedeutende Park- und Gartenanlagen geben der 
Region um Bad Muskau ihr Gesicht. Das UNESCO-Welterbe Mus-
kauer Park entführt Sie in eine wunderschöne deutsch-polnische 
Parkanlage. Genießen Sie weitläufige Wiesen, majestätische Bäu-
me, geschwungene Wege, idyllische Seen und Flüsse sowie einzig-
artige Brücken und Bauten. In den Ausstellungen im Neuen Schloss 
(4) und während einer Führung durch die Parkanlage erfahren Sie 
mehr zur Entstehung des Parks im 19. Jahrhundert.
Einen reizvollen Gegensatz dazu stellt der Lausitzer Findlingspark 
in Nochten dar. Mehr als 7.000 Findlinge wurden in eine wunder-
schöne Park- und Gartenanlage eingebettet, die am besten zu Fuß 
zu erleben ist. Auf circa 20 Hektar Fläche können Sie sanfte Hügel, 
wunderschöne Wasserläufe, herrliche Weitblicke und eine stets 
wechselnde Blütenpracht bestaunen.
Außerdem sollten Sie unbedingt den Kromlauer Park besuchen. 
Dieser zählt zu den größten und schönsten Rhododendronparks 
Deutschlands. Mit einer Ausdehnung von circa 200 Hektar gehört 

er auch zu den flächenmäßig größten Parkanlagen in Sachsen. Ein 
faszinierendes Bauwerk ist die Rakotzbrücke. Die aus Basalt- und 
Feldsteinen errichtete Brücke über den Rakotzsee wird oft als Bild-
motiv für Postkarten, Hochzeits- und Urlaubsfotos gewählt.
Zu einem besonderen Erlebnis kann für Sie auch eine Fahrt mit der 
Waldeisenbahn Muskau werden. Die kleine, ehemalige Industrie-
bahn mit einer Spurbreite von 600 Millimetern verkehrt zwischen 
Weißwasser/O.L., Bad Muskau, Kromlau und dem Kommunika-
tions- und Naturschutzzentrum „Turm am Schweren Berg“ (2) in 
Weißwasser/O.L.
Interessant ist auch, dass Sie sich in einer besonderen geologischen 
Region befinden. In der letzten Eiszeit vor circa 400.000 Jahren en-
dete die Eiszunge genau hier. Die somit entstandene Stauchend-
moräne formte die heutige Landschaft. Wenn Sie darauf achten, 
erkennen Sie die hügeligen Formen und die vielen farbigen Gewäs-
ser. Am besten erleben Sie die als UNESCO Global Geopark Mus-
kauer Faltenbogen (1) geschützte Region mit einem Geoparkführer 
oder bei einem Besuch im Museum Sagar (3).

Im Süden des NEISSELANDES erwartet Sie eine deutlich bergigere 
und damit auch abwechslungsreichere Landschaft. Dazu gehören 
die unweit von Görlitz gelegenen Königshainer Berge. Eingebettet 
in dieses kleine Granitgebirge stellt die Gemeinde Königshain ein 
lohnenswertes Ausflugsziel dar. Besuchen Sie den wunderschö-
nen Schlosskomplex oder wandern Sie hinauf zum Hochstein und 
zu den urigen Steinbruchseen. (2) Auf dem Weg dahin können Sie 
sich im Granitabbaumuseum Königshain über die ehemaligen Pro-
duktionsstätten und die Techniken des Granitabbaus informieren. 
Nicht weit entfernt befindet sich der Rotstein, einer der „schönsten 
Berge“ der Oberlausitz. Der 455 Meter hohe Rotstein gilt als das äl-
teste Naturschutzgebiet in Sachsen. Entdecken Sie während Ihrer 
Wanderung 530 verschiedene Blütenarten, darunter seltene Lilien. 
Vom Aussichtsturm auf dem Gipfel haben Sie einen hervorragen-
den Ausblick auf die Oberlausitz. Bei gutem Wetter können Sie bis 
in das Iser- und Riesengebirge in Tschechien schauen. In unmittel-

barer Nähe des Rotsteins liegt Reichenbach/O.L. In der Stadt an der 
VIA REGIA sollten Sie das reizvolle Schloss in Krobnitz und das Hus-
sitentor besichtigen. Folgen Sie der VIA REGIA gen Osten, erreichen 
Sie eine der schönsten Städte Deutschlands. Görlitz (1) erwartet Sie 
mit einem einzigartigen Flair und zahlreichen Veranstaltungshöhe-
punkten. Mit fast 4.000 Baudenkmalen aus allen wesentlichen Epo-
chen der mitteleuropäischen Siedlungsentwicklung ist die Stadt 
an der Neiße das größte Flächendenkmal Deutschlands. Bei einem 
Stadtrundgang treten Sie eine Reise durch die Geschichte an. Das 
Wahrzeichen der Stadt ist die 420 Meter hohe Landeskrone, von 
deren Aussichtsturm Sie die weite Landschaft genießen können. 
Direkt vor den Toren der Stadt befindet sich seit einigen Jahren der 
Berzdorfer See. Wo einst Kohle gefördert wurde, können Sie heute 
Radfahren, Skaten, Joggen, Segeln und Baden oder einfach nur die 
Natur genießen. 
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Anerkannte Tourisinformation
Touristinformationsstelle

vor Ort

Naturschutz-Tierpark Görlitz

Dorfmusem Markersdorf

Przyroda i wędrówkiW KRAINIE NYSY – NEISSELAND
Natur- und Wandererlebnisse

IM NEISSELAND
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Nähcafé 10.00–12.00 | Cari-fé

Nähcafé 10.00–12.00 | Cari-fé

Nähcafé 10.00–12.00 | Cari-fé

Spielen und vieles mehr  

9.45–10.45 | MGH

Spielen und vieles mehr  

9.45–10.45 | MGH

Spielen und vieles mehr  

9.45–10.45 | MGH

Apollo Görlitz Hospitalstr. 2 | T: 03581-47470 www.g-h-t.de

ASB Frauen- und Begegnungszentrum Hospitalstraße 21 | T: 03581-403311 

www.asb-goerlitz.de

Kinder-Kultur-Café Camaleón Tierra – Eine Welt e.V. Lutherplatz 5 | 03581-878295 

www.tierra-goerlitz.de

Familientreff Cari-fé Caritas-Regionalstelle Görlitz Schulstr. 7 | 03581-661013

www.caritasgoerlitz.de

CaTeeDrale Chr.-Lüders-Str. 47 | T: 03581-315948, Anmeldung unter catee@cateedrale.de 

www.cateedrale.de

einer für alle e.V. Zittauer Str. 78 | T: 03581-413841 www.efa-goerlitz.de

esta e.V. / Jugendhaus Wartburg Joh.-Wüsten-Str. 21 | T: 03581-316150 www.estaev.de

Görlitzer Elternwerkstatt Lokales Bündnis Görlitz für Familie Demianiplatz 7   

T: 03581-8787333 www.goerlitz-fuer-familie.de

IBZ St. Marienthal St. Marienthal 10 | Ostritz | Anmeldung: 035823-77256  

www.ibz-marienthal.de

Kinder- und Familientreff KIDROLINO Deutscher Kinderschutzbund OV Görlitz  

Gersdorfstr. 5 | 03581-301100 www.kinderschutzbund-goerlitz.de

Lebensschule Görlitz Bautzener Str. 20 | T: 03581-402888 www.lebensschule-goerlitz.de

Mehrgenerationenhaus Landheimstr. 8 | T: 03581-761292

www.mehrgenerationenhaus-goerlitz.de

Senckenberg Naturkundemuseum Am Museum 1 | T: 03581-47605220  

www.senckenberg.de/goerlitz

KiEZ Querxenland Viebigstraße 1, 02782 Seifhennersdorf | T: 03586-45110  

www.querxenland.de

St. Wenzeslausstift Jauernick Dorfstraße 30, Markersdorf OT Jauernick-Buschbach

www.bistum-goerlitz.de/kursanmeldung

Theater Görlitz Demianiplatz 2 | T: 03581-47470 www.g-h-t.de

Tivoli Freie evangelische Gemeinde Dr.-Kahlbaum-Allee 14 | T: 03581-878089

www.feg-goerlitz.de

Vereinshaus Ostritz e.V. Markt 2, Ostritz | T: 035823 86229 www.vereinshaus-ostritz.de

VHS Volkshochschule Görlitz Langenstraße 23 | T: 03581-420980

VHS Kreativzentrum Hainwald 8 www.vhs-goerlitz.de

Windmühle Seifhennersdorf Neugersdorfer Str. 7 | Seifhennersdorf

www.windmuehle-seifhennersdorf.de

Gartenprojekt „Kleine Gartenzwerge“ für Eltern 

mit ihren Kindern 9.00–11.00 | KIDROLINO

Gartenprojekt „Kleine Gartenzwerge“ für Eltern 

mit ihren Kindern 9.00–11.00 | KIDROLINO

Gartenprojekt „Kleine Gartenzwerge“ für Eltern 

mit ihren Kindern 9.00–11.00 KIDROLINO

Babymassage alarm 9.30 | Cari-fé

Babymassage alarm 9.30 | Cari-fé

Babymassage alarm 9.30 | Cari-fé

Kochen für Kinder, Jugendl. & Familien 

15.30–17.30 | CaTeeDrale / Café InWest

Still- und Ernährungsberatung 10.30 | Cari-fé

Kochen für Kinder, Jugendl. & Familien 

15.30–17.30 | CaTeeDrale / Café InWest

Kleine Gartenzwerge Gartenprojekt 

15.00–16.00 | KIDROLINO

Offenes Café mit Café-Klatsch

13.00–17.30 | CaTeeDrale / Café InWest

Offenes Café mit Café-Klatsch 13.00–17.30

CaTeeDrale / Café InWest

Offenes Café mit Café-Klatsch

13.00–17.30 | CaTeeDrale / Café InWest

Still- und Ernährungsberatung  

10.30 | Cari-fé

Still- und Ernährungsberatung  

10.30 | Cari-fé

Still- und Ernährungsberatung 10.30 | Cari-fé

Medienclub für Kinder und Familien alarm 

15.30–17.30 | KIDROLINO

Medienclub für Kinder und Familien alarm 

15.30–17.30 | KIDROLINO

Internat. Begegnungscafé für Familien 

16.00–18.00 | Lebensschule

Lesewerkstatt zur Steigerung der Lese-, Schreib- 

und Rechenkompetenz 15.00 | Mehrgenerationen-

haus

Löwenkinder-Gruppe 09.30-11.00 12.09., 17.10., 

21.11., 19.12. | Camaleón

Lesewerkstatt zur Steigerung der Lese-, Schreib- 

und Rechenkompetenz 15.00 | Mehrgeneratio-

nenhaus

Lesewerkstatt zur Steigerung der Lese-, Schreib- 

und Rechenkompetenz 15.00 | Mehrgenerationen-

haus

Beratung zum Wunsch-Oma-Opa-Dienst 

13.00–17.00 | ASB Begegnungszentrum

Beratung zum Wunsch-Oma-Opa-Dienst 

13.00–17.00 | ASB Begegnungszentrum

Beratung zum Wunsch-Oma-Opa-Dienst 

13.00–17.00 | ASB Begegnungszentrum

Einen digitalen Kalender und mehr Informationen erhalten 

Sie auf sfws-goerlitz.de/aktuelles/familienzeit-kalender

Ein Service der Koordinierungsstelle 

für Familienbildung im Landkreis Görlitz

Direkt auf ś  

Smartphone

laden:

alarm Anmeldung erwünscht / notwendig!  � mit Kinderbetreuung Alle Angaben ohne Gewähr!

Nähcafé 10.00–12.00 | Cari-fé

Kochen für Kinder, Jugendl. & Familien 

15.30–17.30 | CaTeeDrale / Café InWest

Medienclub für Kinder und Familien alarm 

15.30–17.30 | KIDROLINO

Lesewerkstatt zur Steigerung der Lese-, Schreib- 

und Rechenkompetenz 15.00 | Mehrgeneratio-

nenhaus

Familienbüro Görlitz – Die Anlaufstelle für 

Familien Infos & Anschubberatung rund um 

Familie, Babysitting-Kontaktstelle Demiani-

platz 7, Görlitz | T: 03581 8787333

Mo./Mi. 10.00–17.00 | Di./Do. 08.00–16.00 

| Fr. 10.00–14.00

Schwangerschafts(konflikt)beratung 

Gesundheitsamt Görlitz, Reichertstr. 112 | 

T: 03581 663 2716 Di./Do. 08.30–12.00 

und 13.30–18.00 | Mi. 09.00–12.00 | 

Fr. 08.30–12.00

Schwangerschaftsberatung Caritas 

Wilhelmsplatz 2, Görlitz | T: 03581 420025

Di. 09.00–12.00 (offene Sprechzeit)

Familienhebammen* Landratsamt Görlitz, 

Bahnhofstr. 24 | T: 03581 663 2614

Di. 09.00–10.30 | Do. 15.00–16.30

Ergänzende unabhängige Teilhabe-Bera-

tung (EUTB) rund um das Thema Behinde-

rung Görlitz für Familie e.V. Familienbüro 

Görlitz, Demianiplatz 7 | T: 0174 9750504, 

0172 7860604 Di. 10.00–14.00 | 

Do. 10.00–16.00

Beratungsstellen

in der Region Görlitz

Weitere Angebote finde Sie auf 

sfws-goerlitz.de/aktuelles/

familienzeit-kalender

15



Welchen Sport machst Du am liebsten draußen?
Jaki sport uprawiasz najchętniej na dworze?

      Zapytaliśmy ponad 100 dzieci
  Wir haben über 100 Kinder befragt

Wie bist Du gern draußen unterwegs? 
Jak lubisz się przemieszczać na dworze?

zu Fuß
pieszo

22
mit dem Fahrrad

rowerem

41
mit Bus und Bahn

autobusem i pociągiem

35
mit dem Auto
samochodem

28

andere Sportarten 
inne sporty

10
im Wasser
w wodzie

5

die befragten Kinder 
zapytane dzieci

62

61

Turnen und Klettern

4

andere Fortbewegungsmittel / inne środki lokomocji

11

gimnastyka i  
wspinaczka
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     W

as ist Dein Lieblingsort oder Dein Lieblingsausf ugsziel in der Natur?

 
    J

akie jest Twoje ulubione miejsce lub ulubiony cel wycieczek w przyrodzie?

      Zapytaliśmy ponad 100 dzieci
  Wir haben über 100 Kinder befragt

7 8 9 10 11

das Alter 
wiek

See / Fluss
jezioro / rzeka

Garten / ogród

Ramona Frinker / Katarzyna Hübner

Wald / Park / Gebirge 
las / park / góry

52

andere Orte / inne miejsca

Brasilien / Brazylia 

Stadt / miasto

Dorf / wieś

Geschäft / sklep
Dorf Rothwasser
wieś Czerwona Woda

 Afrika / Afryka

Karibik / KaraibyUSA

5

1

29

Tierpark /  zoo

4

 mit Rollen 
na kółkach

21

Renn-, Ball- und Fangspiele 
wyścigi, gry w piłkę i  

zabawy w berka

49
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Alle Interessierten bitten wir um Kontakt mit Herrn Jacek Okoń: Tel. +48 606 
631 574 oder jacek.okon@wroclaw.lasy.gov.pl / Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt z P. Jackiem Okoń: tel. +48 606 631 574 lub jacek.okon@
wroclaw.lasy.gov.pl
Nadleśnictwo Ruszów / Oberförsterei Ruszów, ul. Leśna 2, 59-950 Ruszów

    Za kulisami... Nadleśnictwo w Ruszowie
    Hinter den Kulissen... Oberförsterei in Ruszów  

Organisierte Gruppen können 
nach Voranmeldung die „Bil-
dungspfade“ besuchen und 
am Unterricht im Bildungs-
raum oder vor Ort mit dem 
Förster-Waldpädagogen teil-
nehmen, der den Besuchern 
auf zugängliche Weise all 
ihre Fragen über das Funktio-
nieren der Waldökosysteme 
erklärt. Die Waldpädagogen 
der Oberförsterei führen un-
entgeltlich pädagogische 
Angebote durch, die sich mit 
Ökologie, Biologie und Wissen über den Wald befassen – 
weitere Themen können auch individuell mit der Oberförs-
terei vereinbart werden. Wir empfehlen, sich mindestens 7 
Tage vor dem geplanten Termin anzumelden.

Grupy zorganizowane, po 
uzgodnieniu terminu, mogą 
zwiedzić „ścieżki“ lub 
uczestniczyć w zajęciach w  
Sali Edukacyjnej lub w tere-
nie z leśnikiem-edukatorem, 
który w przystępny sposób 
wyjaśni zwiedzającym wszyst- 
kie nurtujące ich wątpli- 
wości związane z proble- 
matyką funkcjonowania eko-
systemów leśnych. Eduka-
torzy nadleśnictwa prowadzą 
bezpłatne zajęcia eduka-

cyjne, poświęcone ekologii, biologii i wiedzy o lesie –  
dodatkowe tematy zajęć można także ustalić indywidualnie 
z Nadleśnictwem. Zalecamy zgłoszenie chęci odbycia zajęć 
minimum 7 dni przed planowanym terminem spotkania.

W ir möchten alle Interessierten herzlich ein-
laden, die Oberförsterei in Ruszów und Um-
gebung zu besuchen und den Verlauf der 

Bildungswege kennenzulernen.    
S erdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowa-

nych do odwiedzenia  Nadleśnictwa w Ruszowie 
i okolic, oraz do zapoznania się z przebiegiem 

ścieżek edukacyjno-dydaktycznych.

Katarzyna Hübner

Igel / jeż

Vogel / ptak

Bl
at

t /
 li

ść

Pilze / grzyby

Re
h 

/ 
sa

rn
a

 Ein kleines Buch selbst falten

 Własnoręczne złożenie małej książeczki
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    Za kulisami... Nadleśnictwo w Ruszowie
    Hinter den Kulissen... Oberförsterei in Ruszów  

Video-Anleitung
instrukcja wideo

 Ein kleines Buch selbst falten

 Własnoręczne złożenie małej książeczki

A us diesem Blatt kannst Du ganz einfach ein 
kleines Buch machen. Die Seiten des Buches 
befinden sich auf der Rückseite des Blat-

tes. Schneide das Blatt aus und mit einem kleinen 
Schnitt sowie wenigen geschickten Griffen falte es zu  
Deinem Buch. Eine Faltanleitung findest Du hier:

Z tej kartki możesz z łatwością zrobić małą 
książkę. Strony książki znajdują się na odwrocie 
kartki. Wytnij kartkę i przy pomocy niewielkiego 

nacięcia i kilku sprytnych chwytów zrób z niej Twoją 
książkę. Instrukcję składania można znaleźć tutaj:

 
Schritt 1. Falte das Blatt waagerecht in der 
Mitte und klappe es wieder auf. Falte es an-
schließend auch senkrecht in der Mitte. 
Schritt 2. Falte nun beide offenen Seiten-
teile in der Mitte nach außen und klappe 
sie wieder auf. 
Schritt 3. Schneide das Blatt an der ge-
schlossenen Seite bis zur Mitte ein (unter-
brochene Linie).
Schritt 4. Klappe alles wieder auf und falte 
das Blatt senkrecht in der Mitte.
Schritt 5. Stelle das Blatt so auf. Wenn Du 
Dir das Buch nun von oben ansiehst, kannst 
Du in die aufgeschnittene Mitte hineinse-
hen. Fasse das Buch an den geschlossenen 
Seiten an und schiebe es zusammen.
Schritt 6. Dadurch entsteht ein Stern. Die-
sen kannst Du nun so zusammenklappen, 
dass ein Buch mit 8 Seiten entsteht.

 
Krok 1. Złóż kartkę poziomo na  
środku i rozłóż ją ponownie. Następnie 
złóż ją również pionowo na środku.
Krok 2. Teraz złóż obie otwarte części 
boczne na środku na zewnątrz i rozłóż 
je ponownie.   
Krok 3. Natnij kartkę po zamkniętej 
stronie aż do środka (linia przerywana).  
Krok 4. Rozłóż wszystko jeszcze raz i 
złóż kartkę pionowo na środku.  
Krok 5. Ustaw kartkę  w ten sposób. 
Jeśli teraz spojrzysz na książkę z góry, 
zobaczysz nacięty środek. Przytrzymaj 
książkę na zamkniętych stronach i 
zsuń ją.  
Krok 6. Dzięki temu powstaje gwiazda. 
Teraz możesz ją złożyć, aby powstała 
książka składająca się 
z 8 stron.

Rätsel / Zagadki
 
 Finde die 7 Fehler und kreuze sie an! 
 Znajdź 7 błędów i zaznacz je!

 Zähle alle Bälle, die im Ziel liegen! Wie viele wurden nicht getroffen? Welche sind mehr? Wie viele Bälle sind es insgesamt?
 Policz wszystkie piłki, które trafiły do celu! Ile nie trafiło? Których jest więcej? Ile w sumie jest piłek?  

           Verbinde die passenden Bilder! / Połącz pasujące obrazki!

Hilke Glück / Nicole Blana (Hochschule Zittau/Görlitz)

1

2

3
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Dzieci pytają: „Dlaczego woda jest mokra?“Kinderfrage: „Warum ist Wasser nass?“
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Dzieci pytają: „Dlaczego woda jest mokra?“Kinderfrage: „Warum ist Wasser nass?“

Ramona Frinker

Tauche eine Hand in Wasser und die andere Hand in trockenen Sand. Bewege Deine Hände.
Zanurz jedną rękę w wodzie, a drugą w suchym piasku. Poruszaj rękoma. 

Was spürst du? – Du merkst jeweils zwei Dinge gleichzeitig: / Co czujesz? – Zauważysz dwie rzeczy na raz:

Wenn Du jetzt die Hand aus dem Wasser und die andere aus dem Sand ziehst… 
Jeżeli teraz wyjmiesz jedną rękę z wody, a drugą z piasku…

Die Antwort: „Wasser an sich ist gar nicht nass. Aber Dinge, die mit Wasser in Berührung kommen, sind nass. Das Wort 
„nass“ hilft uns also zu beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn etwas mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung 
kommt. / Odpowiedź: „Woda sama w sobie nie jest wcale mokra. Ale rzeczy, które mają kontakt z wodą, są mokre. Słowo 
„mokry“ pomaga nam więc opisać, jakie to uczucie, gdy coś wchodzi w kontakt z wodą lub innymi płynami."

W ir alle wissen, was mit „das Wasser ist nass“ gemeint ist. Doch ist Wasser wirk-
lich nass? Um das rauszukriegen, kannst Du ein einfaches Experiment machen:         
Wszyscy wiemy, co mamy na myśli mówiąc „woda jest mokra“. Ale czy woda jest 

naprawdę mokra? Aby się o tym przekonać, możesz przeprowadzić prosty eksperyment:

1. Hand und Wasser sind unterschiedlich warm. Du spürst 
diesen Temperaturunterschied. / 1. Ręka i woda mają różną 
temperaturę. Czujesz różnicę temperatury.
2. Die Bewegung des Wassers, wie es um Deine Finger fließt. 
Dies tut es, weil es flüssig ist. / 2. Ruch wody, która opływa 
Twoje palce. Robi to, ponieważ jest płynna.

Weitere interessante Infos zum Thema findet Ihr hier: / Więcej interesujących informacji na ten temat znajdziecie tutaj:

… haftet das Wasser noch an der Hand:
 das Wasser tropft von Deiner Hand – es bewegt sich also immer noch und
 das Wasser verdunstet – deswegen fühlt sich die Haut auf der Hand kühler an.
 Das Fühlen der Bewegung und der Kühle bezeichnen wir als „nass“.

… woda nadal przykleja się do dłoni:
 woda kapie z Twojej ręki – więc nadal się porusza oraz
 woda wyparowuje – dlatego skóra dłoni jest chłodniejsza.
 Odczuwanie tego ruchu oraz chłodu opisujemy jako „mokre“.

1. Hand und Sand sind unterschiedlich warm. Du spürst die-
sen Temperaturunterschied. / 1. Ręka i piasek mają różną 
temperaturę. Czujesz różnicę temperatury.
2. Die Bewegung des Sandes, wie dieser um Deine Finger 
rieselt. / 2. Ruch piasku, który rozsypuje się wokół Twoich 
palców.

… bleibt noch etwas Sand an der Hand 
haften. Aber der Sand bewegt sich nicht 
weiter. Es fühlt sich trocken an.
… na dłoni pozostaje trochę przyklejo-
nego piasku. Jednak ten piasek już się 
nie porusza. Czujemy, że jest suchy.
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Das 7. Größte internationale KITA-
Fußball-Welpenpokalturnier der Lau-
sitz 2020 um den Pokal des Oberbür-
germeisters von Weißwasser/O.L., Herrn 
Torsten Pötzsch, sollte am 19. Juni 2020 
stattfinden. Es wurde aufgrund von Corona 
komplett abgesagt und ist nun für den 25. Juni 
2021 mit insgesamt 24 Teams aus Polen, Tschechien 
und Deutschland geplant. Lassen es die Bedingungen zu, 
startet die deutschlandweit einmalige KITA-Welpenliga am 
3. September 2020 in ihre bereits 8. Saison.

Anmeldung für interessierte Kitas: 
Frank Konietzky, E-Mail: frankkonietzky@gmail.com

W dniu 19 czerwca 2020 r. miał się 
odbyć 7. Największy Międzynarodowy  
Turniej Przedszkolnej Piłki Nożnej 

Łużyce 2020 o puchar przechodni 
nadburmistrza Weißwasser/O.L., pana 

Torstena Pötzscha. Wydarzenie to zostało 
całkowicie anulowane z powodu Coronawi-

rusa i jest obecnie planowane z 24 drużynami z  
Polski, Czech i Niemiec na 25 czerwca 2021 r.  Jeśli pozwolą 
na to warunki, wyjątkowa w Niemczech Liga Szczeniąt 
rozpoczynie 8 sezon 3 września 2020 r. 

Zgłoszenia zainteresowanych przedszkoli przyjmuje:
Frank Konietzky, e-mail: frankkonietzky@gmail.com

E lf Freunde müsst Ihr sein! – Getreu dem Motto findet 
seit mittlerweile sieben Jahren ein gemeinsames in-
ternationales Fußballturnier zwischen Kindertages-

stätten aus Sachsen, Brandenburg und Polen statt. Mit dem 
Besuch eines Spieltages der bayerischen Welpenliga fing 
alles an. Überzeugt von der Idee, Kinder durch das gemein-
same Fußballspiel für sportliche Bewegung mit Freunden 
zu begeistern, wurde im Jahr 2014 erstmalig auch 
in unserem Landkreis Görlitz ein „Welpen-
turnier“ veranstaltet. Damals nahmen 12 
Mannschaften teil und 2017 beteiligten 
sich sogar 38 Teams aus Polen, Tsche-
chien, Brandenburg und Sachsen.

M usi być jedenastu przyjaciół! – Zgodnie z tym 
mottem już od siedmiu lat między przedszkola-
mi z Saksonii, Brandenburgii i Polski odbywa się 

wspólny międzynarodowy turniej piłki nożnej. Wszystko 
zaczęło się od wizyty na meczu Bawarskiej Ligi Przedsz-
kolnej. Przekonani o idei inspirowania dzieci do ćwiczeń 
z przyjaciółmi poprzez wspólną grę w piłkę nożną, po raz 

pierwszy zorganizowaliśmy „Turniej Szczenia-
ka“ w naszym Powiecie Görlitz w 2014 roku. 

Wtedy wzięło w nim udział 12 drużyn, a w 
2017 roku aż 38 drużyn z Polski, Czech, 
Brandenburgii i Saksonii.

  Internationales Welpenturnier in Weißwasser/O.L.

  Międzynarodowy Turniej „Szczeniaków“ w Weißwasser/O.L.   „Flizzy“

9
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Co nas wyróżnia: 
Polskie placówki mogą również uzyskać 
Dziecięcą Odznakę Sportową za pośrednic- 
twem saksońskich klubów sportowych lub 

przedszkoli – w tym celu należy w każdym przypadku 
sprawdzić możliwość pokrycia kosztów.  

Das Sächsische Kindersportabzeichen „Flizzy“ ist ein Fit-
nesstest für alle Kindergartenkinder im Alter von 3 bis 7 
Jahren. Es soll bereits im Vorschulalter den Spaß an der 
Bewegung vermitteln, Kinder spielerisch an sportliche Ak-
tivitäten heranführen und zum regelmäßigen Sporttreiben 
animieren. Entwickelt wurde es 2013 vom Landessportbund 
Sachsen. Seit Januar 2014 wohnt die sportliche Maus auch 
in der Oberlausitz.

Euer Sportverein oder 
Eure Kita melden sich an:

Besonderheit:
Auch polnische Einrich-
tungen können über 
sächsische Sportvereine 
oder Kitas das Kindersportabzeichen erhalten – dazu muss 
die Kostenübernahme im Einzelfall geprüft werden.

Zgłoszenie Waszego klubu sportowego lub 
przedszkola:

Saksońska Dziecięca Odznaka Sportowa „Flizzy“ jest tes-
tem sprawności dla wszystkich dzieci przedszkolnych w 
wieku od 3 do 7 lat. Ma ona na celu pokazanie radości z 
ćwiczeń już w wieku przedszkolnym, wprowadzenie dzieci 
do aktywności sportowej dzięki zabawie i zachęcenie ich 
do regularnego uprawiania sportu. Została wymyślona w 
2013 roku przez Saksoński Związek Sportowy. Od stycznia 
2014 roku ta wysportowana mysz żyje również na Górnych 

Łużycach.

Wer oder was ist Flizzy?

Die Übungen: Ćwiczenia:

Wie kommt Flizzy zu den Kindern? Jak Flizzy dotrze do dzieci?

Kim lub czym jest Flizzy?

Sieben Stationen sind zu ab-
solvieren: Standweitsprung, 
Zielwerfen, Rumpfbeugen, 
Pendellauf, Balancieren, 
Springen/Hampelmann und 
Rollen/Purzelbaum. Ist alles 
geschafft, gibt es eine Urkun-
de und das Sächsische Kin-
dersportabzeichen mit der 
niedlichen Sportmaus „Flizzy“. 

Należy ukończyć siedem stacji: 
skok w dal z miejsca, rzuca-
nie do celu, brzuszki, bieg 
wahadłowy, balansowanie, 
skakanie/pajacyki i turlanie 
się/fikołki. Kiedy już wszystko 
zostanie zrobione, otrzymasz 
certyfikat i Saksońską Dziecięcą 
Odznakę Sportową z uroczą 
wysportowaną myszką „Flizzy”.

Wie bekommen die 
Kinder das Sport-
abzeichen Flizzy?

Jak dzieci dostają 
odznakę sportową 
Flizzy?

www.sport-fuer-sachsen.de/
de/breitensport/kinder-und-
jugendsport/flizzy-kinder-
sportabzeichen

  Internationales Welpenturnier in Weißwasser/O.L.

  Międzynarodowy Turniej „Szczeniaków“ w Weißwasser/O.L.

Nicole Blana / Dr. Regina Gellrich / Stefan Walter

Springen / skakanie

Pendellauf / bieg wahadłowy Purzelbaum / fikołek Längsrollen / turlanie się

Standweitsprung / skok w dal z miejsca
Hampelmann / pajacyk Balancieren / balansowanie

Sportowa odznaka saksońska dla dzieciSächsisches Kindersportabzeichen

  „Flizzy“
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spk-on.de/jugendgirokonto

Genau 
mein 
Ding.

Unser Jugendgirokonto gibt es für alle von Geburt an bis 
zum 23. Geburtstag - kostenfrei und mit Banking-App für 
Handy oder Tablet. Was beim Jugendgirokonto alles für 
dich drin ist, findest du auf spk-on.de/jugendgirokonto.

Immer da, wo ich bin: 
mein Konto.

standard_2016.indd   1 14.05.2019   14:17:41

Schloss Krobnitz Dorfmuseum 
Markersdorf

Ackerbürgermusem
Reichenbach

Granitabbaumuseum
Königshainer Berge

www.museum-oberlausitz.de
Mitten in der schönen Oberlausitz könnt Ihr Euch auf die Suche einer noch unentdeckten Welt begeben. Kleinstädtische 
Ackerbürger, kühne Steinarbeiter, strebsame Kleinbauern und nicht nur preußische Adlige haben ihre Spuren hier hinter-
lassen. Unsere Museen bewahren und fördern aktiv das kulturelle und historische Erbe in der Oberlausitz. Besucht uns, 
denn Museum macht Spaß! W środku pięknej Górnej Łużyc możesz udać się w poszukiwaniu nieznanego dotąd świata. 

Rolnicy z małych miasteczek, odważni kamieniarze, ambitni mali rolnicy i nie tylko szlachta pruska odcisnęli tu 

swój ślad. Nasze muzea aktywnie zachowują i promują dziedzictwo kulturowe i historyczne w Górnych Łużyceach. 

Odwiedź nas, bo muzeum jest fajne!

Museum macht Spaß!
Muzeum jest fajne!

OberlausitzMuseum

somuseumsverbund#
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