
Bauzen 

1(2).Alte Wasserkunst – stare wodociągi 

Przy wjeździe do starego miasta Bauzen wyróżnia się budynek starych wodociągów. 47
metrowa wieża ciśnień powstała w połowie XVI w na miejsce na miejsce drewnianego
budynku, który spłonął w 1515 roku. Wodociągi pierwotnie zaopatrywały miasto w wodę pitną
ze Szprewy, później także ze źródeł w pobliżu miasta. Dzięki przemyślanemu systemowi kół i
pomp wodę z kontenera zbiorczego umiejscowionego na wysokości ok 224 m n.p.m.
grawitacyjnie dostarczano  na targ mięsny przed Petridom - najwyższym punktem w mieście.
W 1965 roku wieża ciśnień wodociągów została zamknięta i obecnie służy jako muzeum
techniki. W miejscu pierwotnego koła wodnego znajduje się obecnie turbina wodna , za
pomocą której na małą skalę wytwarzana jest energia elektryczna z elektrowni wodnej
Szprewy. W latach 1982/84 i 2006/07 dokonano gruntownej renowacji dawnej wieży
ciśnień. Dla zwiedzających oprócz maszynowni, przygotowano również platformę widokową
z wspaniałym widokiem na Bauzen oraz Góry Żytawskie 

2(3).Zamek Otenburg

Zamek Otenburg został wybudowany przez Niemców, którzy ok 958 r. zdobyli miasto
pokonując plemiona słowiańskie. Kiedy w 1469 r. Budziszyn przeszedł pod panowanie
Węgier, król Maciej Korwin zadbał o wzmocnienie zamku i fortyfikacji miejskich. Zamek
zachował gotycki wystrój z późniejszymi renesansowymi dodatkami. Wejście do warowni
prowadzi przez Wieżę Macieja, nazwaną tak na cześć króla Węgier. Wokół zamku
zachowały się fragmenty murów obronnych z basztami. Na zamku znajduje się od 1971 r.
„Muzeum Serbołużyczan”, zajmujące się historią, kulturą i literaturą Serbołużyczan

3(4).Muzeum Serbołużyczan.

Serbołużyczanie jest słowiańską grupą etniczną, która prawdopodobnie w VI w. wyruszyła z
obszarów morza Adriatyckiego. Serbołużyczanie zajęli cały region rozciągający się między
rzekami Bobrem, Kwisą i Odrą na wschodzie, a rzekami Soławą i Łabą na zachodzie. Przez
wieki zamieszkiwali ten region walcząc o swoją niezależność narodową, odrębność
kulturalną i zachowanie języka serbołużyckiego. W toku ogólnych tendencji
nacjonalizacyjnych w Europie od początku XIX w. widoczne było także powstanie
serbołużyckiego ruchu narodowego. Towarzystwo naukowo-kulturalne Maćica Serbska,
założone w Budziszynie, oprócz wydawania książek prowadziło badania folklorystyczne i
historyczne. Jednym z celów jakie Towarzystwo obrało była budowa muzeum
serbołużyckiego. Na początku XX w. zebrane eksponaty prezentowano w Domu Wendyjskim

https://de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Dom_St._Petri_(Bautzen)?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,sc,se
https://de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Volkskunde?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,sc,se
https://de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Ma%C4%87ica_Serbska?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,sc,se
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81aba
https://pl.wikipedia.org/wiki/So%C5%82awa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwisa
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3br_(dop%C5%82yw_Odry)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serbo%C5%82u%C5%BCyczanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Korwin
https://de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Maschinenhaus?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,sc,se
https://de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Wasserturbine?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,sc,se
https://de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Technisches_Museum?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,sc,se
https://de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Technisches_Museum?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,sc,se


w Bauzen. Po wojnie w latach 60 w Hoyeswerda powstało muzeum historii i folkloru
serbołużyckiego. Dopiero w 1976 r podjęto decyzję o przekazaniu budynku warzelni soli na
terenie zamku Ortenburg w Bauzen pod Muzeum Serbołużyczan. Wystawa stała prezentuje
historię Serbołużyczan i ich różnorodnej kultury ludowej na Górnych i Dolnych Łużycach.
Szczególny nacisk położono na prezentację literatury serbołużyckiej i sztuki wizualnej. 

4(5).Muzeum musztardy. 

"Małe ziarna - wielki efekt" tak jednym zdaniem można by opisać produkty Bautz´ner
Senfladen Manufaktur czyli fabryki musztardy. Wydawać by się mogło, że tak powszechny i
znany produkt nie może być produktem regionalnym. A jednak. Musztarda produkowana jest
w Budziszynie od 60 lat XX w. Przez te lata opracowano wiele receptur tego dodatku do
potraw. W muzeum musztardy w Bazuen na stole degustacyjnym można ich skosztować w
ponad 30 rodzajach. Wszyscy znamy musztardę wyrabianą z gorczycy bardziej bądź mniej
pikantną. A co powiecie na propozycje spróbowania musztardy z czosnkiem, piwem,
miodem, majerankiem, tymiankiem lub pachnąca korzennie musztarda bożonarodzeniowa?
A może z dodatkiem pomarańczy, porzeczek, malin, wiśni, borówek? Tego wszystkiego
można skosztować podaczas zwiedzania muzeum jak również kupić na miejscu wszystkie
degustowane produkty i nie tylko. Poza musztardą można kupić tu inne produkty wyrabiane
na bazie gorczycy Jest chleb, likier, miody z pyłków kwiecia gorczycy, a nawet olej – pyszny
do sałat, pieczenia rybi i skuteczny przy bólach gardła Jest też makaron i mydełka, idealne
dla suchej skóry i alergików. 

5(6).Irrgarten w Kleinwelka

Irrgarten w Kleinwelka to największy labirynt w Niemczech o powierzchni 1 hektara.
Przechodząc przez ten labirynt przeżywa się pasjonującą przygodę. Kompleks składa się z
trzech połączonych ze sobą części. Znalezienie drogi do celu wymaga nie tylko dobrej orientacji w
terenie, ale także rozwiązania zagadek i wykazania się sprawnością fizyczną. Najkrótsza droga do
celu w środku obiektu wynosi 350 metrów, zaś całość dróg w sieci to ok. 1,5 kilometra. W
sumie istnieje 30.720 różnych możliwości dotarcia do celu. Ten „Labirynt Przygód” został
wybudowany przez polską rodzinę mieszkającą w Niemczech. Zaczęli oni realizacje swojego
planu w 1992 roku, karczując rzepak i sadząc drzewka na żywopłot. Na przełomie 1994 i
1995 roku ukończono budowę. „Labirynt Przygód” może być ciekawą formą spędzenia
rodzinnego popołudnia. Przed świętami Wielkiej Nocy zajączki wielkanocne rozdają dzieciom
słodycze  oraz chowają w labiryncie niespodzianki. Kiedy indziej można wziąć udział w
konkursie na najszybszego labiryntowego biegacza, spędzić noc duchów, napotkać w
różnych częściach korytarzy czarownice i straszydła czy po prostu podziwiać konstrukcje
ogrodu.

6(7).Saurierpark 

Park Dinozaurów w Kleinwelka to prehistoryczna przygoda dla dzieci i całej rodziny. Park
założył w 1978 r. rzeźbiarz Franz Gruß.W parku jest ponad 200 eksponatów prehistorycznych
olbrzymów, o wysokości do 30 m, które ryczą, syczą, śmierdzą i sprawiają, że ziemia się
trzęsie. 

Park dinozaurów jest niezwykle interesującym miejscem dla każdego. Zarówno starsi jak i
młodsi będą mieli powody do zadowolenia z wycieczki. Dzięki wizycie w tym magicznym
miejscu będą mieli państwo możliwość zobaczenia jak wyglądała Ziemia przed milionami lat.
Sam obiekt daje odpowiedź na wiele pytań. Podczas zwiedzania zobaczymy jak wielkie były
dinozaury, w jakich warunkach żyły. Park jest dość duży zatem będziecie mieli państwo
możliwość spędzenia tu całego dnia. Eksponaty zwierząt reprezentują niemal wszystkie znane
gatunki wielkich gadów jurajskich. Zwierzęta odtworzone są w skali 1:1 i przedstawione w sytuacjach z



ich codziennego życia: w scenach walki, polowania i zaspokajania głodu. Park oferuje wspaniały
spacer wśród tyranozaurów, brontozaurów, ichtiozaurów, pterodaktyli, dzięki któremu
możecie poczuć, że prehistoria ożywa prawie jak w słynnym filmie „Park Jurajski”. Poza
dinozaurami najmłodsi odwiedzający mogą skorzystać z wielu stacji przygód gdzie w
„lianowa dżungla” zaprasza do wspinaczki i na zjeżdżalnie, a „obóz badaczy” mali badacze
mogą wcielić się w rolę archeologa. Park jest podzielony na cztery strefy: Mezozoik–
puszcza wspinaczkowa, Jura -królestwo olbrzymów gdzie czekają skały wspinaczkowe,
olbrzymia zjeżdżalnia, dżungla lian, dinorama, Wszechświat –mgławica galaktyczna oraz
stacja kosmiczna, Centrum badawcze – obóz badawczy oraz zapomniany świat

7(8). Zalew Budziszyński (Talsperre Bautzen  

Zalew Budziszyński (nazywany potocznie „Stausee“, czyli jezioro zaporowe) budowano od
1968 do 1977 roku. Obiekt ten, drugi co do wielkości zbiornik zaporowy w Saksonii, miał po-
czątkowo zaopatrywać ludność w wodę użytkową i być zarazem zbiornikiem retencyjnym na
wypadek powodzi. Z biegiem lat stał się  jednym z bardziej lubionych miejsc wypoczynku na
obrzeżach miasta, z którego korzystają zarówno miejscowi jak i przyjezdni urlopowicze. Dla
miłośników kąpieli wodnej i słonecznej przygotowano plaże na wschodnim wybrzeżu zalewu.
Droga wokół Zalewu zaprasza do wędrówek pieszych i rowerowych. Przy promenadzie pla-
żowej są dostępne różne oferty spędzania wolnego czasu. Wzdłuż brzegu przygotowano
miejsca dla plażowiczów, którzy mogą spędzić swój czas przy lodach czy zimnych napojach
jak również dla tych, którzy szukają nieco ruchu Jednym z nich jest wspinaczkowy park lino-
wy, który z ponad 50 rodzajami ćwiczeń wspinaczkowych, 230 metrowa zjeżdżalnia na linie
daje szansę na aktywną niezapomnianą przygodę. Dla aktywnych, którzy niekoniecznie chcą
się odrywać od ziemi Zalew Budziszyński oferuje Minigolfpark. 18 pojedynczych pól do gry w
minigolfowa to nie tylko okazja do spędzenia wolnego czasu ale również możliwość zapo-
znania się z historią i atrakcjami Górnych Łużyc. Na każdym z pół przedstawione są miniatu-
ry miejsc i atrakcji Budziszyna jak i całego regionu. , które przedstawione są za pomocą mi-
niatur. Od maleńkiej bramy miejskiej w Budziszynie do 1000-letniego dębu w Niedergurig-
grający mają szansę dowiedzieć się czegoś ciekawego o zabytkach, czy poszczególnych re-
gionach Górnych Łużyc. W kiosku/kasie można zaopatrzyć się w lody, napoje czy smaczną
przekąskę.

8(9).Rieseneiche von Niedergurig 

Olbrzymi dąb (gatunek dąb angielski), znany również jako dąb duży, stoi 700 m na południe
od Niedergurig, małej dzielnicy Malschwitz, nad brzegiem dużego ceglanego stawu. Dąb,
zarejestrowany jako pomnik przyrody, jest najgrubszy w Saksonii i ma prawdopodobnie 500
lat, mierzy 22 metry, a jego korona mierzy prawie 9 metrów objętości. Stoi na tamie, która
podobno została zbudowana w 1397 roku. Ogromny pień jest pochylony i na wysokości 4 m
rozpływa się w liczne gałęzie, które biegną we wszystkich kierunkach i tworzą dość dużą
koronę. Dość krótki, wybrzuszony pień jest pusty i został wypełniony betonem w latach 30.
XX wieku. Po jednej stronie znajduje się kamienna ławka. W 2002 roku przez dwa dni w
bagażniku wybuchł pożar. Prawdopodobnie podpalenie zapoczątkowało pożar. Od czasu
pożaru dąb podupadł na zdrowiu, kilka ogromnych gałęzi obumarło. Obecnie około 50%
korony jest liściasta. W grudniu 2019 r. w pustym pniu wybuchły dwa pożary. Podobnie jak
17 lat wcześniej było to prawdopodobnie podpalenie. Oba pożary zostały szybko ugaszone,
ale pień jest z jednej strony zwęglony 
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