
 Jonsdorf

1.(2) Grosschonau jest niewielką miejscowością położona u stóp Lausche (793 m.n.p.m.)
najwyższego szczytu Gór żytawskich. Pierwsze zmianki o tej miejscowości datowane są na
1352 rok. Dzięki tkactwu adamaszku oraz dzianin frotte miejscowość ta znana była na całym
świecie  Z 660 domami Grosschonau jest największym nienaruszonym zespołem domów
tego typu w regionie. Domy, z miłością odrestaurowane i utrzymywane przez ich właścicieli
odgrywają decydującą rolę w kształtowaniu krajobrazu miejskiego gminy. Doceniając historie
i znaczenie produkcji adamaszku i frotte dla rozwoju regionu w 2014 roku otwarto Szlak
Tekstylny łączący ważne stacje w mieście, które w przeszłości lub obecnie mają związek z
lokalnym przemysłem tekstylnym. Należą do nich wille fabryczne i (dawne) fabryki, a także
dawne domy tkaczy. Tablice informacyjne ustawione na poszczególnych stacjach zawierają

fakty historyczne oraz pokazują zdjęcia lub reprodukcje dokumentów archiwalnych. Poza
pięknymi domami w miejscowości tej można odwiedzić park linowy oraz park wodny, który z
pewnością przypadnie do gustu najmłodszym.  

2(3) .Muzeum Weteranów Motocykli i Techniki. 

W Großschönau możemy odwiedzić muzeum Weteranów Motocykli i Techniki. W Zittau
przez ponad 100 lat. w fabryce MC Robur Zittau eV założoną przez Gustava Hillera w 1888
roku produkowano rowery, motocykle i ciężarówki. Z inicjatywy lokalnych miłośników
motoryzacji w celu zachowania jak największej ilości technicznego dziedzictwa w lipcu
1992roku w Großschönau otwarto muzeum, w którym dzięki ponad 100 eksponatom można
prześledzić rozwój techniczny od wirnika do nowoczesnego motocykla naszych czasów.
Oprócz pojazdów w gablotach prezentowane są również związane z czasem epoką różne
akcesoria, tablice i trofea. Osoby zainteresowane inżynierią mechaniczną na parterze
muzeum mogą obejrzeć parowozy z przełomu wieków. Na wystawę stała składa się min.
warsztat ślusarski z lat około 1900-1920 gdzie zabytkowe tokarki, wiertarki nadal pracują
napędzane przekładniami taśmowymi.  Można tu również  obejrzeć instalację silnika
parowego z 1902 roku z kotłem parowym, pompą wody zasilającej, generatorem i
rozdzielnicą. Wszystko to zostało zrealizowane w starym muzeum i jest demonstrowane w
ruchu. Każdy miłośnik motoryzacji odnajdzie tu swoiste perełki techniki, które zachwycają do
dziś. 

3(4)  Niemieckie Muzeum Adamaszku i Frotte

Wielowiekowa tradycja włókiennicza ukształtowała oblicze i gospodarkę Großschönau. W 
1666 roku po raz pierwszy w Niemczech utkano adamaszek, ekskluzywną tkaninę 
obrazkową, która wkrótce miała stać się znanym na całym świecie towarem luksusowym. 
Również z Großschönau od 1865 r rozpowszechnił się w Niemczech inny szczególny proces
produkcji tekstyliów: tkanie frotte. Turyści odwiedzający Großschönau mogą odwiedzić 
Muzeum Adamaszku i Frotte. Na wystawie stałej można dowiedzieć się jak przed ponad 350 
laty tkactwo adamaszkowe trafiło do Großschönau. Dzięki prawdopodobnie ostatniemu 
działającemu w Niemczech krosnu adamaszkowemu można przekonać się o złożoności tej 



szczególnej sztuki tkackiej. Można tu  podziwiać wybrane damaszki a interaktywna wystawa 
zachęca do poznawania sztuki tkactwa adamaszkowego  Oprócz adamaszku Großschönau 
słynęło również z tkania frotte: w 1856 roku w mieście działało pierwsze ręczne krosno do 
tkania frotte. W tym muzeum można zobaczyć jedyne na terenie Niemczech sprawne krosno
frotte.

4 (5) Ewangelicko Luterański kościół w Großschönau

Kościół w Großschönau jest jednym z dwóch największych wiejskich kościołów w Saksonii.  
Wnętrze kościoła zdobią malowidła przedstawiające sceny z Nowego i Starego Testamentu. 
Ciekawostką jest fakt, że w kościele używa się nadal chrzcielnicy, którą wykonano w 1570 
roku. 

5 (6) Muzeum folklorystyczne i młynarstwa

W Großschönau możemy odwiedzić kolejne muzeum, tym razem z ekspozycją zawierająca
maszyny do mielenia mąki. Poza tym możemy uzyskać informację nt. tej miejscowości, jej
architektury oraz wybitnych jej mieszańcach. 

6 (7) Lausche – najwyższa góra w Górach Żytawskich.
Góra Luž ( z niem. Lausche) to szczyt wchodzący w skład Korony Sudetów, znajdujący się
na przy granicy niemiecko-czeskiej. Jest to najwyższy szczyt w paśmie gór Łużyckich
sięgający 793 m n.p.m. z przepięknym punktem widokowym rozlegającym się na panoramę
pobliskiego Olbersdorfu, Zittau oraz Bogatyni. Szczyt ten Nie jest to wymagająca górą dla
piechurów. Dzięki łagodnej różnicy wzniesień Lausche jest idealna dla osób starszych oraz
rodzin z dziećmi. Trasę na szczyt można pokonać również na rowerze lecz utrudnieniem są
luźne kamienie, uciekające spod kół. 
Dawniej na szczycie góry znajdowała się gospoda z wieżą widokową. Dzisiaj możemy
odnaleźć po niej tylko fundamenty, ponieważ w roku 1946 zajął ją pożar i doszczętnie
zniszczył przybytek. Obecnie na szczycie góry funkcjonuje wieża widokowa, która umożliwia
podziwianie pięknych widoków na pasmo gór Łużyckich i Żytawskich. 

7 (8) Via Ferrata i Berggasthof Nonnenfelsen

Nonnenfelsen to formacja skalna na stoku południowo-wschodniej części Buchberg
znajdującej się na południowy zachód od uzdrowiskowej miejscowości Jonsdorf. Setki lat
temu formacje skalne, zwane wówczas aktami zakonnic, pobudzały wyobraźnię
mieszkańców. Wielu widziało w nim sylwetki ludzi, m.in. zakonnice w szatach i habitach , ale
także mnichów. W 1846 Johann Friedrich Seidel , mieszkaniec Jonsdorf zbudował pierwsze
mosty, udostępnił dróżki skalne i postawił tablice informacyjne, które pomagały w dotarciu na
szczyt skał. W 1860 roku na szczycie skały zbudowano pierwszą restaurację dla turystów.
Niestety spłonęła w 1902 roku, alena szczęście natychmiast zostało odbudowana. Działa
ona do dzisiaj i zachwyciła odwiedzających swym położeniem. Na szczyt Nonnenfelsen
można się dostać idąc szlakiem. Można również skorzystać z ferraty, która poprowadzona
jest przez szczyty pobliskich skał. Oczywiście wejście na via ferrate wymaga posiadania
odpowiedniego sprzętu, który można min. wypożyczyć w Zgorzelcu, planując wycieczkę. 

8 (9) Jonsdorf 

https://de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Buchberg_(Zittauer_Gebirge)?_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/Habit?_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/Jonsdorf?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se


Pierwsza wzmianka o Jonsdorf miała miejsce w 1539 roku, kiedy tutejsze ziemie weszły w
posiadanie dziesięciu osadników. Nabyli oni te ziemie od Celestynów z Oybin. Niedługo po
tym odkryto, że piaskowiec znajdujący się na południe od założonej wsi nadaje się do
produkcji kamieni młyńskich. Jonsdorf to kurort, który wita swoich gości od ponad 180 lat W
1841 roku wieś zaczęła rozwijać się turystycznie, a stało się to, gdy Karl Linke otworzyły tutaj
sanatorium zimnej wody, oparte na leczeniu naturalnym opracowanym przez Sebastiana
Kneipp’a. Wspaniała atmosfera, malownicze domy z muru pruskiego oraz liczne możliwości
spędzania wolnego czasu zachęcają do wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu
w tej miejscowości oraz w jej okolicy o każdej porze roku. Przyjemny klimat, świeże górskie
powietrze i liczne możliwości wędrówek po urokliwym górskim krajobrazie przekazują walory
klimatycznego uzdrowiska. Niskie pasmo górskie oferuje dobre warunki do urozmaiconego
zimowego wypoczynku. W Jonsdorfie w Górach Żytawskich wytyczonych jest 40 km szlaków
turystycznych. Poprzez prace górnicze związane z wydobyciem piaskowca powstało wiele
wyrobisk skalnych. Najbardziej spektakularnym wyrobiskiem jest Schwarzes Loch  Ciemna
Dziura – przejście, które powstało na skutek stopniowego wydobywania kamienia.

9 (10) Jonsdorfer Felsestadt

W pobliżu Jonsdorf usytuowany jest rezerwat „Jonsdorfer Felsestadt” – jonsdorskie skalne miasto. 
Jondorskie Skalne Miasto zbudowane jest z drobnoziarnistego i średnioziarnistego piaskowca, ale na 
jego obszarze znajdującą się pojedyncze kominy bazaltowych i fonolitowych Dzięki temu w rozległym 
labiryncie skalnego miasta można zobaczyć niesamowite formacje skalne i malownicze widoki. 
Znajduje się tu osobliwe zoo – skalne zoo. Możemy tu spotkać zwierzęce formacje skalne, w których 
dostrzeżemy kształty żółwia, nosorożca, ślimaka, jamnika, krokodyla oraz wielu innych – wszystko 
zależy od naszej spostrzegawczości i wyobraźni.  
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