
XVIII Cis Henrykowski 

1 (start) Zegar słoneczny. Zegar datowany na 1715 pochodzi z nieistniejącego domu przy 
ulicy Lubańskiej 4. Inicjały GL oznaczają prawdopodobnie Georga Lochmanna właściciela 
posesji, który w roku 1739 przeniósł zegar z innej lokalizacji. Budynek na którym był 
umieszczony, w połowie lat 90-tych XX w został rozebrany, sam zegar leżał w magazynie. W
2015 z inicjatywy Piotra Gruszczyńskiego został odrestaurowany i w 2018 roku ustawiony w 
Parku Błachańca. Zegar pokazuje czas zimowy -  naturalny czas, w zależności od pory roku 
może spóźniać się lub spieszyć do 15 minut.

2. (Daszyńskiego)15 południk, tutaj wyznaczany jest czas dla Niemiec i dla całej strefy 
środkowo- europejskiej. Linia ta przebiega przez ulicę Daszyńskiego w Zgorzelcu. W trakcie 
rewitalizacji Przedmieścia Nyskiego, z inicjatywy Piotra Gruszczyńskiego, powstał pomysł by 
oznaczono go w postaci linii wyłożonej z kostki brukowej przecinającej ulicę. Dużo wcześniej 
bo w 1961 w Parku Miejskim przy Stadthalle w Goerlitz, ustawiono kamienny pomnik - 
piętnastego południka (Gedenkstein 15 Meridian). Nie jest to jednak dokładne miejsce gdzie 
ten południk przechodzi. Wskutek zastosowania odmiennych układów odniesienia (system 
poczdamski a WGS 84) jego umiejscowienie jest o 120 metrów przesunięte na zachód w 
stosunku do rzeczywistego przebiegu 15 – go południka.- 

3 Dom Jakuba Bohme , Mieszkał w dawnym Zgorzelcu , urodził się w pobliskim 
Zawidowie w 1575 roku 24 kwietnia , filozof i działacz religijny , uważany za 
pierwszego który pisł po niemiecku a nie w łacinie . Powstało o nim kilka filmów . W 
Zgorzelcu zachował się budynek w którym mieszkał – w budynku jest obecnie także 
informacja turystyczna

4 PGE Turów Arena w Zgorzelcu, hala sportowo – widowiskowa została otwarta 23 
listopada 2014 roku. Budynek hali to bryła złożona z dwóch prostokątów z dachem płaskim 
i attykami. Nowoczesny rozkładany parkiet pozwala na organizowanie różnego rodzaju 
eventów nie związanych ze sportem na płycie betonowej, co umożliwia ustawianie w hali 
ciężkich konstrukcji bez szkody dla parkietu. Dwie bramy znajdujące się po przeciwległych 
stronach umożliwiają wjazd na teren hali samochodom transportowym. Łączna ilość miejsc 
to ponad 4,5 tys. Są tu 302 miejsca parkingowe. W latach 2014–2018 mecze w roli 
gospodarza na tym obiekcie rozgrywała męska drużyna koszykarska Turowa Zgorzelec. Po 
ogłoszeniu upadłości przez klub w 2018 na hali odbywają się koncerty, wydarzenia 
kulturalne, gale bokserskie oraz miejskie turnieje koszykówki ulicznej.

5 Pałac Łagów, najstarsze informacje o Łagowie pochodzą z początku XIV w. Właścicielami 
majątku była m.in. rycerska rodzina von Penzig, von Salza, Matthias Axt, od 1481 
burmistrz Görlitz Georg Emmerich. Za sprawą Michała Endera von Serch i jego żony 



Elizabeth Hoffmann, w 1581 powstał renesansowy pałac, którego fragmenty zachowały się 
do dzisiaj w bryle budynku. W 1620 w łagowskim pałacu główną kwaterę miał Johann Georg 
von Brandenburg. W czasie wojny trzydziestoletniej od 30 X do 4 XI 1633 rezydował 
tu Albrecht von Wallenstein. W 1680 r gościł tu książę saksoński Johann Georg II. Swój 
kształt uzyskał w czasie przebudowy w 1782 z inicjatywy Christiny Frederiki Geissler. Z tego 
okresu pochodzi m.in. główny portal z pilastrami we wschodnim ryzalicie, w którym także 
znajduje się tablica fundacyjna z 1581 roku oraz kartusz herbowy Endera von Sercha i 
rodziny Hoffmanów. Pałac w Łagowie pozostawał w rękach rodziny Geissler do przełomu 
XIX i XX wieku. W XXI wieku zmienił się właściciel, dzięki czemu zabytek został 
odremontowany i przywrócono mu dawny wygląd. W pierwszym ćwierćwieczu XVII w. dwór 
mieścił bibliotekę, zbrojownię, kolekcję monet oraz 2 wielkie kredensy. W 2014 nowy 
właściciel przeprowadził gruntowny remont i rewitalizacje zarówno budynku Pałacu jak i 
otaczających go zabudowań. Obecnie w pałacu znajduje się hotel a w budynkach 
folwarcznych sale bankietowe.

6 Pałac w Sławnikowicach powstał w latach 1812 – 1815 z inicjatywy rodziny von Gersdorf.
Rezydencja w tym miejscu funkcjonowała jednak dużo wcześniej. Jak podają źródła, 
pierwotny dwór został spalony przez Szwedów podczas wojny trzydziestoletniej. Ostatni 
pożar miał miejsce w 1812. Spłonęły wówczas położone w sąsiedztwie, browar i gorzelnia. 
Na przestrzeni wieków właścicielami majątku były rodziny von Hoberg, von Tschirnhaus, von
Falkenhain, von Fromberg a od 1801 von Gersdorf. Ostatnimi właścicielami w latach 1864 – 
1945 była rodzina von Witzleben.
Wśród właścicieli na szczególną pamięć zasłużył Ehrenfried Walther von Tschirnhaus 
wynalazca europejskiej porcelany. Podczas swoich podróży poznał Barucha de 
Spinozę i Christiaana Huygensa w Holandii, Isaaca Newtona w Anglii i Gottfrieda Wilhelma 
Leibniza (z którym utrzymywał dożywotnią korespondencję) w Paryżu. Został członkiem 
Académie Royale des Sciences w Paryżu. Założył w Sławnikowicach „Muzeum” – prywatne 
towarzystwo naukowe. Zbudował we wsi hutę szkła. Przeprowadzał eksperymenty optyczne 
oraz pracował nad technologią otrzymywania porcelany. Ciekawostką jest, że dnia 9 
września 1813 w pałacu kwaterował feldmarszałek von Blücher. Od lat 40-tych XX wieku do 
2000 roku obiekt wykorzystywany był jako szkoła. W latach 2001-05 pałac był użytkowany 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gronów, Przesieczany, Sławnikowice oraz 
Fundację Tschirnhaus Museion. Dzięki staraniom Fundacji Tschirnhaus Museion w 2003 
roku w pałacu gościł na spotkaniu autorskim Tadeusz Różewicz.

Galeria Pałac Sławnikowice, to miejsce autorskich wystaw polsko-holenderskiej malarki 
Maugosi Sycz oraz zaproszonych przez nią artystów. Obrazy artystki znajdują się w 
kolekcjach galerii takich jak Saatchi Art oraz w licznych kolekcjach prywatnych kolekcjonerów
z USA i Europy. Na swoim koncie ma liczne wystawy indywidualne i zbiorowe w Holandii, 
Francji i Niemczech. 

7 Cis Henrykowski „Henryk” to najstarsze drzewo w Polsce. Drzewo z gatunku cis 
pospolity, od 1945 jest najstarszym drzewem na terenie Polski. Jego wiek w 1987 
oszacowano na około 1250 lat. Drzewo było uszkodzone przez żołnierzy w 1813, przez 
pocisk artyleryjski w 1945 oraz przez huragan w 1989. W latach 90. XX wieku drzewo 
przeszło kurację zabezpieczającą. W 2016 podjęto prace zmierzające do poprawy stanu 
drzewa. Korzenie zabezpieczono przed gryzoniami, zbudowano specjalne rusztowanie, 
zainstalowano zraszacze i zamgławiacze mające przygotować drzewo do letnich upałów. 
Rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego Nr 8 z dnia 6 kwietnia 1992 cis w Henrykowie
Lubańskim został ustanowiony pomnikiem przyrody.

8 Zalew Czerwona Woda, zbiornik wodny położony w granicach administracyjnych miasta 
Zgorzelec na rzece Czerwona Woda, prawym dopływie Nysy Łużyckiej. Przez lata było to 
popularne wśród mieszkańców Zgorzelca i okolic kąpielisko. Zalew Czerwona Woda powstał 
na początku lat 70-tych. Był to ośrodek wybudowany przez Elektrownię Turów. Na terenie o 



łącznej powierzchni 8 ha powstał sztuczny zbiornik wodny z trzema wyspami oraz plażą. 
Obecnie na terenie Zalewu realizowany jest V etap projektu "Przygoda z Nysą". W ramach 
projektu powstaje 2 km ścieżek pieszo-rowerowych i pieszych wyposażonych w urządzenia 
rekreacyjne, ścieżka konna, bród przez rzekę, oświetlenie, sieć ochronna i zasilająca oraz 
mała architektura na trasie, kosze na śmieci, ławki czy oznakowanie. Projekt zakłada, że 
ścieżki w przyszłości połączą się ze ścieżkami innych gmin, dzięki czemu z czasem 
powstanie wygodna sieć tras rowerowych na polsko-niemieckim pograniczu.


