
Berzdorfer See 

1 Most kolejowy w Zgorzelcu/ Görlitz

Jest to łukowy most kamienny zbudowany w latach 1844-1847 przez architekta Gustava
Kießlera. Jeden z czterech najdłuższych mostów kamiennych w Polsce i najdłuższy taki w
Niemczech. Ma 448 m długości i jest krótszy od mostu w Bolesławcu (519 m), ale wyższy od
niego (maksymalnie 35 m nad lustrem wody). Wzorowany na kamiennych mostach
rzymskich, wyglądem przypomina akwedukt. Cechują go lekkość, prostota i elegancja formy.
Konstrukcję nośną tworzą przyczółki kamienne oraz 30 przęseł łukowych, opartych na 27
kamiennych i 2 betonowych filarach. Za budulec posłużył miejscowy granit  a cement był
sprowadzany aż z Anglii i Tarnowskich Gór. Budowa okazała się przeprowadzoną bardzo
solidnie, gdyż most przetrwał prawie sto lat u w zasadniczo niezmienionym stanie Środkowe
przęsła, wysadzone przez wycofujących się Niemców w maju 1945 roku. Odbudowano go w
1954 roku. Obecnie to most graniczny, wchodzący w skład europejskiego korytarza
transportowego E 30.

2 (9) Koparka wielonaczyniowa 

Wjeżdżając z Radomierzyc przez most graniczny do miejscowości Hagenwerder nie da się
zauważyć górującą nad domami metalową konstrukcję koparki. Koparka 1452 to koparka
wielonaczyniowa zachowana jako eksponat muzealny, znajdująca się obok byłej kopalni
odkrywkowej Berzdorf. Koparkę wielonaczyniową typu SRs 1200 uruchomiono w kopalni
odkrywkowej w Berzdorfie w roku 1971. Całkowita długość koparki wynosi 75 m, jej
wysokość 33,5 m, a liczba czerpakόw to 8. Koparki wielonaczyniowe to maszyny używane w
kopalniach odkrywkowych do wydobywania surowców oraz na wielkich placach budowy.
Koparka w Görlitz służy dziś jako muzeum. W godzinach otwarcia można ją zwiedzać i na
nią wejść – wstęp jest płatny.

3 (10)Blue Lagune – Berzdorfersee,  

Dzisiejsze Jezioro Berzdorfer (Berzdorfer See) powstało na terenie byłej odkrywkowej
kopalni węgla brunatnego, która została zamknięta w 1997 roku. Przygotowanie terenu pod
przyszły akwen trwało od 2002 roku, zalanie kopalni wodą trwało około 3 lat i zakończyło się
w 2013 roku. Berzdorfer See ma powierzchnie 960 hektarów, maksymalną głębokość 72
metry, mieści około 330 milionów sześciennych wody. Długość linii brzegowej wynosi
15,5km. Obecnie najlepiej zagospodarowana jest część wschodnia nabrzeża. Powstały trzy
plaże, punkty gastronomiczne, port jachtowy, kapitanat, hotel. Obecnie zagospodarowywana
jest część północna gdzie powstaje strefa dla kamperów z infrastrukturą gastronomiczną.
Wokół jeziora powstała trasa pieszo rowerowa, która na większości trasy ma nawierzchnię
asfaltową. Fragment na zachodniej części zbiornika, z uwagi na walory geologiczne, nie
został wyasfaltowany. Poza rowerami z niskim profilem opony, pozostali może bez
większego problemu pokonać ten odcinek. 

4 (11)wieża widokowa

Wieża widokowa Neuberzdorfer Höhe znajduje się w gminie Schönau- Berzdorf na Eigen w 
powiecie Goerlitz. Została oddana do użytku w 2008 roku, ma 26 metrów wysokości i składa 



się z dwóch platform widokowych usytuowanych na 19 i 21 metrach. Na szczycie wierzy 
zamontowano kamerę internetową http://www.berzdorferseeblick.de. Wejście na wierze jest 
płatne, należy mieć 1 euro. Z góry rozciąga się widok na Pogórze Izerskie, wygasły wulkan 
Landeskrone, Góry Łużyckie i przede wszystkim na zbiornik Berzdorfer See. Aby zobaczyć 
piękne widoki należy pokonać 121 schodów.  

5 (12) Wieża Bismarka,  

Wieże Bismarcka  – powstałe w latach 1869–1934. Są to proste budowle w kształcie wieży
l u b kolumny, sławiące Ottona von Bismarcka i wyrażające niemiecką dumę narodową.
Pierwsze budowle tego typu wybudowano jeszcze za życia Bismarcka, a ostatnia wieża
została oddana do użytku w roku 1926 w Polanowie. Jedną z 240 wież, jakie powstały na
całym świecie jest ta usytuowana nieopodal szczytu Landeskrone. Zaprojektowana przez
architekta Wilhelma Kreisa została odsłonięta 18 grudnia 1901 roku. Po powstaniu
zaplanowano, że kilkakrotnie w ciągu roku na wieży rozpalany będzie ogień ku czci
Bismarcka. Uroczystości takie przypadały na rocznice urodzin i śmierci patrona i inne święta,
np. przesilenie letnie. Zwyczaj ten przetrwał w Niemczech w stanie szczątkowym do dnia
dzisiejszego. 

6 (13) Landeskrone

Landeskrone to wygasły od 30 milionów lat wulkan powstały w okresie paleogenu. Ta
bazaltowa góra o wysokości 419,4 m n.p.m. stanowi jeden z symboli okolic Goerlitz. Początki
osadnictwa na Landeskrone sięgają wczesnej epoki brązu,czyli około 2200 p.n.e. Słowianie
około roku wybudowali umocnienia po południowej stronie góry pomiędzy jej obydwoma
wierzchołkami. Landeskrone była miejscem centralnym Bieżuńczan na Landeskrone mogły
istnieć wczesnośredniowieczne osady Milczan. Milczanie prawdopodobnie wchłonęli
mniejsze plemię Bieżuńczan około 900 roku. W średniowieczu na Landeskrone wybudowano
zamek, który długo należał do Czech (z przerwą na polskie rządy w XIV w. jako
część księstwa jaworskiego), oraz do zamożnych rodzin von Landeskrone a później do
Bibersteinów. Zamek znajdował się pod czeską administracją i włączony był do systemu
obronnego drogi handlowej Via Regia, która w średniowieczu przebiegała przez Görlitz.
Zamek przeszedł na własność miasta Görlitz w 1440 roku, a wkrótce potem został zburzony
z obawy, by nie stał się schronieniem dla rozbójników. Pod koniec XVIII wieku Landeskrone
coraz częściej zaczęli odwiedzać pisarze oraz filozofowie szukający natchnienia.
W 1863 roku na ruinach zamku miasto wybudowało gospodę. W wyniku pożaru w 1946 roku
gospoda doszczętnie spłonęła, pięć lat później została odbudowana. Obecnie znajduje się
tam hotel i restauracja.

7 (14) Obserwatorium

Obserwatorium Astronomiczne „Scultetus-Sternwarte” zostało wybudowane w latach 1967 –
1971. 20 lutego obchodzono 50 lecie jego otwarcia. Niestety z uwagi na pandemię
Coronavirusa świętowanie zostało przesunięte na kolejną okrągłą rocznicę. 
Sercem placówki jest planetarium ze swoją 8-metrową kopułą. Mieści ona Małe Planetarium
ZEISS, które pokazuje fascynujące, zgodne z naturalnym, gwieździste niebo. Pomieszczenie
oferuje do 60 (maksymalnie 80) miejsc na prelekcję. W ofercie planetarium są otwarte
imprezy jak również wszelkiego rodzaju usługi. Z powodu pięknej, oryginalnej akustyki
planetarium odbywają się tam również koncerty. Warte zobaczenia są „Wirtualne Światy” -
grafiki komputerowe Petera Domschke z Taubenheim. Charakterystyczne dla większych
obserwatoriów są widoczne z daleka kopuły obserwacyjne. Pod 4-metrowej wielkości kopułą

http://www.berzdorferseeblick.de/
https://pl.wikipedia.org/wiki/1946
https://pl.wikipedia.org/wiki/1863
https://pl.wikipedia.org/wiki/1440
https://pl.wikipedia.org/wiki/Via_Regia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_jaworskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Czech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Milczanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bie%C5%BCu%C5%84czanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epoka_br%C4%85zu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paleogen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przesilenie_letnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polan%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumna_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCa


znajdują się główne instrumenty: 400/200/8000 lustrzany teleskop Newtona-Cassegreina z
refraktorem 110/1650 i szukacz komet 80/500.
Pod 3-metrową kopułą obserwacyjną znajduje się teleskop Cassegreina 150/2250. Do
szerokiego wyposażenia należą kamera CCD i filtr protuberancji słonecznych. 
Na należącym do Obserwatorium Scultetusa terenie o powierzchni 3000 m² znajdują się dwa
budynki obserwacyjne z otwieranymi dachami. Jeden dysponuje refraktorem 80/1200 oraz
refraktorem 100/1000. W drugim są cztery refraktory 63/840. Budynki służą w pierwszej
kolejności do obserwacji grupowych. Obserwatorium dysponuje również obszerną, fachową
biblioteką.

8 (15) Dworzec kolejowy, 

Dworzec kolejowy w Goerlitz to zabytkowy budynek, który wkomponowuje się w otaczające
go inne posesje. Hala peronowa dworca w Görlitz została oddana do użytku w 1917 roku.
Codziennie z dworca korzysta około 4.000 osób dojeżdżających do pracy i podróżnych To co
go wyróżnia to hol w stylu art. nouveau z pięknie zdobionym sufitem. Wielkość holu, tuneli
prowadzących do peronów daje nam namiastkę tego jak niegdyś ważnym miejscem dla
miasta i regionu był ten obiekt. Tutaj niegdyś tętniło życie, wielu oczekujących na pociąg
korzystało z kawiarni i sklepów. Sam dworzec jest usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie
najważniejszych zabytków. Tuż po wyjściu rozpoczyna się Berlinen Str., ulica która niegdyś
była główną arterią handlową miasta prowadzącą do Postplatz oraz do Kaufhaus Goerlitz. 

Obecnie planowana jest gruntowna modernizacja tego wspaniałego obiektu. Po
dziesięcioleciach eksploatacji historyczny dach hali dworca kolejowego w Görlitz zostanie
zmodernizowany. Planuje się wymienić historyczne szklane ściany, gruntownie odnowić
konstrukcję nośną, świetliki dachowe zmodernizować oświetlenie. Zgodnie z nakazem
konserwatorskim odnawiane będą  również unikalne obudowy klatek schodowych a w okna
zostaną wykonane ręcznie z zastosowaniem zielonego szkła, zbliżone odcieniem do
oryginału.
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