
Görliwood i coś dla rodziny 

1. Stadthalle

Okazały budynek, który jako pierwszy widzimy wjeżdżając mostem miejskim im. J.P II. Do
Goerlitz jest Stadthalle Inicjatywa budowy tego obiektu wywodzi się z potrzeby
organizowania Śląskiego Festiwalu Muzycznego w budynku na miarę tego wydarzenia
muzycznego. Około 1900 r. zaprojektowano nowoczesny gmach, który jednocześnie
odzwierciedlał rosnące znaczenie miasta. Budowę Hali Miejskiej rozpoczęto w 1906 roku.
Zakończenie prac planowano w 1908 roku lecz katastrofa budowlana w postaci zawalenia
się stropu hali opóźniły otwarcie hali o 2 lata. 27 października 1910 r. koncertem Filharmoniej
Berlińskiej zaingurowano działanośc obiektu. Stadhalle jako sala koncertowa, targowa,
miejsce rozgrywania imprez sportowych funkcjonowała do 2005 roku. Wówczas z uwagi na
zły stan techniczny i konieczny remont została zamknięta. Ze  względu na bardzo wysokie
koszty remontu (około 40 mln euro) i konieczności podzielenia go na etapy prace
renowacyjne trwają do dania dzisiejszwego. Zakończenie prac zaplanowano na 2024 rok. 

Budynek Stadhalle jest jednym z wielu w Goerlitz, które posłużyło za plener filmowy. Wnę-
trze Stadthalle było kolejnym miejscem gdzie kręcono kadry Grand Budapest Hotel, filmu 
Wes Andersona, który za tą produkcję otrzymał min. Srebrnego Niedźwiedzia na fesiwalu fil-
mowym w Berlinie w 2014 r. W 2015 r. dostał też 9 nominacji do Oscara. Zdobył 4 statuetki: 
za muzykę, charakteryzację, scenografię i kostiumy.

2. Kamienny globus przy Stadhalle,

Będąc przy Stadhalle warto oglądnąć kamienny globus. Jego usytuowanie symbolizuje
punkt, przez  który przebiega linia 15 południka. Kamień został ustawiony  w tym miejscu w
1961 roku na pamiątkę lotu Jurija Gagarina – pierwszego człowieka w kosmosie. Autorem i
darczyńcą był rzeźbiarz i kamieniarz Carl Däunert.  Wskutek zastosowania odmiennych
układów odniesienia (system poczdamski a WGS 84) w rzeczywistości kamień znajduje się o
120 m na zachód od 15-go południka wg google earth. Ustawienie kamienia pokrywa się
natomiast z siatką kartograficzną mapy topograficznej (arkusz 4855: Gorlitz) Krajowego
Urzędu Geodezyjnego Saksonii.

3. Zegar Ratuszowy

Punktem kulminacyjnym Dolnego Rynku w Goerlitz jest renesansowy ratusz z imponującą,
mającą ponad 60 m. wieżą. Swoją formę budynek zawdzięcza znakomitemu architektowi
Wendelowi Rosskopfowi, który odbudowywał miasto po tragicznym pożarze w 1525 r. 

Na wspomnianej wieży, od strony rynku, znajduje się zegar posiadający dwie tarcze. Dolna
pochodzi z 1524 roku, ale swoją ostateczną, dwunastogodzinna wersję zawdzięcza
przeróbkom Bartłomieja Scultetusa w 1584 r. Na środku cyferblatu znajduje się głowa, która
podczas wybijania godzin wysuwa język i przewraca oczami. Górna tarcza zawiera
kalendarz lunarny – wskazuje fazy księżyca. W czasie nowiu, potężnym rykiem odzywa się
lew, siedzący w oknie powyżej. Na wieży znajdują się jeszcze 4 tarcze zegarowe



pochodzące z XVIII w. Fani filmu „Bękarty wojny” z pewnością rozpoznają tą wieżę. Daniel
Bruhl, który gra w filmie snajpera Wehrmachtu, dokonuje rzęzi na amerykańskich żołnierzach
strzelając ze szczytu wieży 

4. Kaufhaus Goerlitz. dom towarowy.

Budynek w którym znajdował się dom towarowy jest jednym z najlepiej
zachowanych domów towarowych z początku XX wieku. Jest zbudowany w stylu Art
Nouveau  Budowa domu towarowego miała miejsce w latach 1912-1913 według projektu
architekta z Potsdamu Carla Schmannsa. Fasada wzorowana była na berlińskim Domu
Towarowym Wertheim na Leipziger Platz (Placu Lipskim). W 1929 roku Rudolph Karstadt
AG nabył ten budynek. Po zakończeniu wojny właściciele zostali wywłaszczeni a sam
budynek został nazwany Dom Towarowy Centrum. Po zjednoczeniu Niemiec grupa Karstadt
odzyskała budynek gdzie jako dom towarowy funkcjonował do 15 sierpnia 2009 roku.
Pomimo inicjatywy obywatelskiej oraz zmianie właścicieli budynek do dnia dzisiejszego jest
nieczynny 

Jego kunszt architektoniczny przyciąga wiele osób doceniających jego konstrukcję oraz
wystrój. W 2013 roku, w uroczystościach setnej rocznicy otwarcia obiektu odwedziło go
ponad 20 tyś osób. Budynek ten stał się również planem filmowym kilku produkcji.
Największą sławę przyniosła mu produkcja wspomnianego filmu Grand Budapest Hotel z
udziałem takich aktorów jak Tilda Swinton, Will Dafoe, Ralph Fiennes

5. Filmpalast Görlitz

Niepozorne kino zlokalizowane przy dworcu kolejowym miało również swoje „5 minut” jako 
plener filmowy. Quentin Tarantino, kręcąc „Benkarty Wojny” zainteresował się tym miejscem.
Chciał nakręcić tutaj ostatnie sceny filmu, w którym wieruszka nazistów ginie uwięziona w 
kinie. Z uwagi na fakt, że kino mieści się w zabytkowym budynku właściciele obiektu nie 
wyrazili zgody aby tam kręcono sceny filmowe. Ekipa filmowa zbudowała replikę kina w 
studio w Berlinie, które podczas kręcenia finałowej sceny doszczętnie spłonęło.   

6. Browar Landskron

Historia browaru rozpoczyna się w 1869 roku kiedy to 18 czerwca podpisano umowę
powołującą spółkę akcyjną. Wówczas wyemitowano akcje wartości 250 000 talarów. 

Od początku działalności browar kładł nacisk na tradycyjne receptury celem uzyskania
najwyższej jakości i technologii. Piwo warzone jest w otwartych kadziach, warzenie w górnej
i dolnej fermentacji (Pils lub Weizen) leżakujące od 6 do 12 tygodni, w zależności od rodzaju
piwa.. Leżakownie piwa odbywa się na głębokości 12 m poniżej powierzchni ziemi, ważone
w małych ilościach celem zachowania najwyższej jakości i smaku. Podczas II wojny
światowej piwnice browaru z uwagi na odporność na bombardowania były wykorzystywane
na potrzeby przemysłu zbrojeniowego. Piwo browaru LANDSKRON było obecne na terenach
Śląska do 1945 roku. Po zakończeniu wojny browar przestał produkować piwo. Aby nie
zbankrutować zaczęto produkować lemoniadę. W 1959 r. spółka akcyjna przestała istnieć,
na jej miejsce powołano państwowe przedsiębiorstwo, które funkcjonowało przez cały okres
istnienia DDR (Niemiecka Republika Demokratyczna). Po zjednoczeniu Niemiec browar
został zreprywatyzowany. W 2003 roku browar został sprzedany spółce Holsten, a następnie
Carlsberg. Duński gigant planował zamknąć browar. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców
Heidrun i Dr. Rolf Lohbeck w 2006 roku browar został odkupiony 

https://de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Kaufhaus?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Jugendstil?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Jugendstil?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se


Za murem z czerwonych cegieł nad brzegiem Nysy warzy się nadal te same rodzaje piwa:
pilzner, jasne, koźlak majowy, koźlak złoty a także Lausitzer Kindl wszystkie według
tradycyjnej manualnej metody w otwartej fermentacji. Tradycyjne rodzaje piwa uzupełnione
są przez takie specjalne rodzaje jak ciemny Pupen-Schultzes i radler. Browar jest również
miejscem spotkań życia kulturalnego i towarzyskiego. Sala Landskron KULTurBRAUEREI
została otworzona w 1872 roku jako największa restauracja z arkadami. W sali było miejsce
dla tysiąca gości a w ogrodzie dla następnych trzech tysięcy. Obecnie  w sali mają miejsce
liczne imprezy które w ciągu roku przyciągają około 30 tysięcy odwiedzających.

Pondto corocznie ponad 15 tysięcy gości korzysta z możliwości zwiedzania browaru.
Ciekawostką jest, że w 2003 roku zabytkowe budynki zostały wykorzystane jako plan filmowy
produkcji „80 dni dookoła świata”. Wówczas browar imitował londyńskie doki. 

7. Görlitz Freizeitpark am Weinberg

Zaraz za murami browaru Landskron znajduje się plac zabaw gdzie od lat funkcjonuje linia
kolejowa, wspaniała atrakcja dla dzieci Linia kolejowa obsługiwana jest przez replikę lokomotywy
Adlera 800 - pierwszej lokomotywy parowej w niemieckich landach, która została zbudowana w 1835
roku. Dzisiejsza atrakcja turystyczna została stworzona jeszcze w czasach istnienia NRD (w 1976r)
przez zakłady pracy i organizacje młodzieżowe Lokomotywa tzw. „Adler” oraz wagony osobowe
są repliką oryginalnego pociągu z Norymbergi. Jest to kolejka wąskotorowa, 11 kolejką
parkową wybudowaną w Niemczech Wschodnich. W sezonie odbywają się tu różne imprezy
plenerowe. Poza linią kolejową w parku wybudowano inne elementy placu zabaw co
sprawia, że to miejsce warte jest odwiedzenia w gronie znajomych i rodziny. 

8. Naturschutz-Tierpark Nasze Zoo Görlitz-Zgorzelec o  powierzchni 5 ha zalicza się do 
mniejszych ogrodów zoologicznych w Niemczech. 500 zwierząt, 100 różnych gatun-
ków prezentowanych jest na wybiegach ukształtowanych w zgodzie z naturą oraz 
dbałością o szczegóły.  Logiem zoo jest wizerunek pandy czerwonej, zagrożonego 
gatunku, którego przedstawiciela można również tu spotkać. Poza nim są tu również 
inne zwierzęta wywodzące się z regionu gdzie naturalnie występuje panda czerwona.
Razem zamieszkują teren wioski tybetańskiej – jedyną jaką utworzono w Europie. 
Zoo w Goerlitz wyróżnia się spośród innych tego typu obiektów możliwością bezpo-
średniego obcowania ze zwierzętami. Wiele wybiegów ukształtowanych w sposób 
umożliwiający bliski kontakt ze zwierzętami jak np. wybieg koziorożców alpejskich, je-
leni, wielbłądów oferuje niezapomniane przeżycia ze zwierzętami. W tym zoo można 
szczotkować świnie, karmić jeżozwierze, siedzieć na ławce między wiewiórkami gór-
skimi i aleksandrettami chińskimi wsłuchując się w szum wodospadu. Tu również 
można podglądać życie zwierząt hodowlanych co stanowi nie lada atrakcję szczegól-
nie dla „mieszczuchów”. Poza kontaktem ze zwierzętami obiekt ten stawia na dobrą 
zabawę dzieci. Stąd wybudowano tu intersujące place zabaw tj. „Łużycka Zagroda”, 
która poza dobrą zabawą ma w sobie walory edukacyjne.



.

Robocze

Wieże 

W Goerlitz możemy podziwiać pozostałości średniowiecznych fortyfikacji miejskich. 
Wzrastające w XIII i XIV w. znaczenie gospodarcze miasta zrodziło konieczność 
zabezpieczenia przed najazdami i grabieżami. Ich groźba wzrosła zwłaszcza w okresie 
wojen z husytami w l połowie XV w. Pomimo ciągłych najazdów husyci nigdy nie zdobyli 
miasta. Dopiero w czasach wojny trzydziestoletniej (1618-1648) mury miejskie Zgorzelca 
okazały się niewystarczająco silne i nadnyski gród był wielokrotnie zajmowany przez 
walczące strony. Jeszcze około 1700 r. miasto posiadało 33 basteje położone po 
zewnętrznej lub wewnętrznej stronie murów. W XIX w. większość murów i baszt została 
zburzona. Jedyną zachowaną basztą jest Ochsenbastei (Baszta Wołowa), wznosząca się 
przy obecnej Uferstr., od strony Nysy Łużyckiej. W najbliższej okolicy kościoła św. Piotra i 
Pawła (Peterskirche) możemy podziwiać fragmenty dawnych murów miejskich. W Goerlitz 
ocalały ponadto trzy wieże (spośród czterech): Frauenturm (na zdjęciu) (Wieża Panny Marii; 
inna nazwa Dicker Turm = Gruba Wieża) o murach grubych miejscami na ponad 5 m 
(wzmiankowana w 1305 r.), Nikolaiturm (Wieżą Mikołajska), w pobliżu której w XIV w. 
mieszkali zgorzeleccy Żydzi oraz Reichenbacher Turm (Wieża Reichenbachska), położona 
przy Górnym Rynku i broniąca dawniej dostępu do miasta od zachodu. Reichenbacher Turm,
wzmiankowana po raz pierwszy w 1376 r., swój obecny kształt otrzymała w 1485 r. Podczas 
oblężenia miasta w 1641 r. przez wojska cesarskie i saskie wieża została uszkodzona na 
skutek ostrzału armatniego. Wieżę zdobią herby dawnego Związku Sześciu Miast Łużyckich.
Udostępniana jest do zwiedzania. Bardzo blisko Reichenbacher Turm stoi barbakan 
Kaisertrutz. Jego nazwa nawiązuje do czasów wojny trzydziestoletniej, gdy w 1641 r. 
Szwedzi pod dowództwem pułkownika Wanke zaciekle „stawiali czoło" oblegającym 
Zgorzelec żołnierzom cesarskim i saskim. Pierwotnie, ta powstała jeszcze przed 1490 r. 
budowla obronna, była wysunięta przed linię murów miejskich i otoczona fosą. W latach 80. 
XVI w. B. Scultetus umieścił tu część dokumentów miejskich. Od 1932 r. Kaisertrutz pełni 
funkcje muzealne. Początkowo była tu filia Muzeum Cesarza Fryderyka położonego na 
prawym brzegu Nysy Łużyckiej.



Dolny Rynek wraz z Ratu-
szem

W południowo-wschodniej części Dolnego Rynku (Untermarkt nr 14) wznosi się 
budynek wagi miejskiej powstałej przypuszczalnie w 1453 r. a przebudowanej w 
latach 1599-1600 według projektu Jonasza Rosskopfa. Staromiejska zabudowa 
„centrum" posiada szereg niezwykle cennych kamienic, z których każda ma odręb-
ną, bardzo ciekawą historię. Wprawdzie fasady tutejszych kamienic reprezentują 
renesans i barok, to większość domów kryje w sobie gotyckie relikty i posiada pla-
ny założone w oparciu o średniowieczne działki budowlane.

Szczególną wartość ma Schonhof, położony w południowo-wschodniej pierzei Dol-
nego Rynku. Jest to najstarszy w Niemczech renesansowy dom mieszczański, 
wzniesiony na miejscu starszego w 1526 r. Budynek był przebudowywany w 1617 
r. i w latach 1716-1717. Z kolei w północno-wschodniej pierzei wznosi się renesan-
sowa kamienica z lat 1550-1552, w której w 1771 r. August Struve założył aptekę 
(Untermarkt nr 24). Elewację budynku zdobią zegary słoneczne i rysunki astrono-
miczne wykonane przez Zachariasza Scultetusa, brata bardziej znanego Bartło-
mieja Scultetusa.
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