
Opis trasy Konigshein.

1.Most Staromiejski obecnie jest mostem belkowym o konstrukcji stalowej. Ze znanych
zapisów i zachowanych zdjęć wiemy, że do 1905 roku stal w mniej więcej tym samym
miejscu most drewniany. Został on zniszczony wskutek powodzi wraz z Kościołem Św.
Ducha. Kolejna, mocniejsza konstrukcja mostu przetrwała do 7 maja 1945 roku kiedy to
żołnierze niemieccy wysadzili go wraz z innymi przeprawami na Nysie Łużyckiej. Do końca
wieku w Zgorzelcu przez rzekę można było przeprawić się  tylko jednym  mostem oraz
wiaduktem kolejowym. Impulsem do odbudowy mostu było proklamowanie 5 maja 1998r
Europa-Miasto Zgorzelec/Görlitz. Rozpoczęta kilka lat później, w 2003 roku odbudowa
zniszczonego w maju 1945 roku mostu Staromiejskiego stała się impulsem do zmian na
polskim brzegu Nysy, gdzie niedługo po rozpoczęciu budowy kładki ruszyły pierwsze prace
związane z rewitalizacją miasta. Przywróciły one dawną urodę, najstarszej, historycznie
ukształtowanej części Zgorzelca – Przedmieściu Nyskiemu. 20 października 2004 roku
nastąpiło uroczyste otwarcie 80 metrowej przeprawy pieszo rowerowej.. W związku z
przystąpieniem Polski do układu w Schengen, 21 grudnia 2007 roku zniesiono całkowicie
kontrolę graniczną na moście.  

Goerlitz

Gdyby zapytać, które niemieckie miasto ma najwięcej zabytków, wiele osób szybciej
pomyślałoby o Dreźnie, Kolonii czy Monachium a nie o Goerlitz. Dzięki temu, że jako jedno z
niewielu niemieckich miast praktycznie nie ucierpiało w trakcie II Wojny Światowej, Goerlitz
zachowało swoją oryginalną tkankę miejską. Składa się na nią ponad 4000 zabytków!

Samo przechadzanie się po uliczkach starego miasta jest przyjemnością samą w sobie.
Podczas pobytu w Goerlitz warto zwrócić szczególną uwagę na kilka zabytków. Warto
odwiedzić Runek Dolny  (Untermarkt) gdzie niegdyś mieszkali najbogatsi kupcy, gdzie
budowali swoje wspaniałe budynki. 

2.Dom barokowy i Dom biblijny 

Przy Neiβstraβe 30 stoi najsłynniejszy dom barokowy w Goerlitz. Obiekt ten wyróżnia się
ozdobną elewacją, bogatym portalem i okazałym dziedzińcem. W obecnym kształcie powstał
on w latach 1727-1729. Budynek zaprojektował znany architekt saski Jan Fryderyk Karcher
dla kupca Chrystiana Ameisa.  W 1807 r. budynek stał się siedzibą Górnołużyckiego
Towarzystwa. W barokowym budynku przy Neissstr. 30 mieści się muzeum miejskie (od
1951 r.). Można tutaj podziwiać przebogate zbiory grafik i obrazów, starych mebli, porcelany i
szkła. Jedna z ekspozycji poświęcona jest Jakubowi Boehme (1575-1624), mistykowi i
teozofowi zgorzeleckiemu. W opisywanym budynku mieści się ponadto biblioteka, licząca
ponad 100 tys. tomów. 

Barockhaus sąsiaduje z tzw. Domem Biblijnym renesansową kamienicą wybudowaną w
1570 r. przez Hansa Heinzego, handlarza marzanną barwierską. Fasada tego domu
przyozdobiona jest płaskorzeźbami ze scenkami Starego i Nowego Testamentu.
 Wykonawcą fasady był Hans Kramer Młodszy. W górnej części przedstawione są sceny z
Nowego Testamentu: Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, Narodziny Chrystusa, Chrzest
Jezusa, Ostatnia Wieczerza i Ukrzyżowanie Chrystusa. W dolnej części znajdują się scenki
ze Starego Tesatamentu: Stworzenie Ewy, Grzech pierworodny, Ofiarowanie Izaaka,
Otrzymanie dekalogu przez Mojżesza, Podniesienie spiżowego węża.



3.Budynek wagi  

O b e c n y b u d y n e k w a g i m i e j s k i e j j e s t e f e k t e m p r z e b u d o w y
wcześniejszego gotyckiego budynku z 1453 r., z którego zachowały się jedynie gotyckie
piwnice. Waage - Waga to jeden z najważniejszych budynków z grupy domów na Rynk
Dolnym zwanego Zeile (szereg).Budek ten służył do ważenia i clenia w nim sprowadzanych
do miasta towarów. Został on wzniesiony w roku 1600 na późnogotyckim parterze przez
budowniczego miejskiego Jonasa Roskopfa. Fasada ozdobiona jest kolumnami z jońskimi
kapitelami i konsolami z popiersiami. Na jedynm z nich uwiecznił się na Jonas Roskopf z
cyrklem, na drugim przedstawiony jest mistrz murarski Elias Ebermann z kielnią a mistrz
wagi Andreas Alert z ciężarkiem i wagą uwieczniony jest na trzecim popiersiu. Wzdłuż osi
południowy zachód – północny wschód znajdowało się kiedyś przejście, w którym odbywał
się targ rybny.  Do roku 1823 swoję siedzibę w budynku Wagi miał urząd akcyzowy. 

4.Zegar słoneczny na aptece

 Ratsapotheke (Apteka Ratuszowa) jest jednym z najbardziej charakterystycznych kamienic
Dolnego Rynku. Pięknie niegdyś gotycki budynek, był od 1558 roku przebudowany w stylu
renesansowym. Z tego okresu pochodzi dekoracyjna fasada budynku. Z 1550 roku pochodzą
dwa zegary słoneczne autorstwa Zachariasza Scultetusa - brata zgorzeleckiego astronoma i
matematyka Bartholomäusa Scultetusa. Lewy zegar nosi tytuł Solarium. Pokazuje on różne
rodzaje godzin z różnymi liniami. Szare linie skierowane w stronę ręki cienia oznaczają
godziny urzędowe. Zaczyna się o siódmej rano po lewej stronie, a kończy o czwartej po
południu po prawej stronie. Arabskie i rzymskie cyfry oraz odpowiednie linie biegnące z góry
po lewej stronie do dołu po prawej stronie ilustrują włoskie godziny. Czerwone linie pokazują
godziny babilońskie. Sąsiadujący z nim zegar słoneczny nosi tytuł Arachne i umożliwia
odczytanie godzin planetarnych. Czerwone i białe obszary zegara pokazują fragmenty nieba
odpowiadające danemu znakowi zodiaku. Grupa linii parabolicznych reprezentuje sezonowy
wschód Słońca rysunki astronomiczne między pierwszym i drugim piętrem na południowej
fasadzie. 

5.Łuk Szeptów

Położony po północnej stronie rynku budynek numer 22 charakteryzuje się szczególną
cechą: półkolistym łukowym portalem, który z pewnością pochodzi z czasów późnego
gotyku. Otoczony jest on obwódką z ornamentów kwiatowych. Jednak nie ornament
wzbudza tyle uwagi, lecz wgębienie w łuku, które posiada akustyczną orgynalność. Można
tam z jednej strony coś wyszeptać co zostanie poniesione na drugą stronę i będzie dobrze
zrozumiane. Dzięki tej cesze portal ten zwany jest Łukiem Szeptów.

6.Ratusz,

Dolny Rynek wraz z Ratuszem stanowi niewątpliwie najważniejszą część starego Goer-
litz. Nazwa Dolny Rynek (Nieder Markt, Untermarkt) pojawia się w źródłach od pierw-
szych lat XV w. Najstarsza wzmianka źródłowa o Ratuszu (położony w południowo-za-
chodnim narożniku Dolnego Rynku) pochodzi z 1369 r., choć początki tej budowli sięga-
ją około 1350 r. Wielokrotnie przebudowywany zachował elementy typowe dla architek-
tury gotyku, renesansu i baroku. Wieża ratuszowa, poświadczona w 1378 r., została
poddana przebudowie w latach 1511-1516. Po podwyższeniu do około 60 m otrzymała
późnogotycką formę architektoniczną. Po uszkodzeniach związanych z uderzeniem pio-
runa w 1742 r. wieżę zwieńczono nowym, barokowym hełmem. Najsławniejsze są scho-
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dy ratuszowe wybudowane w latach 1537-1538. Ich autorem jest Wendel Rosskopf,
słynny architekt, który na Łużycach i Śląsku wzniósł wiele budowli w duchu renesansu.
Nad schodami od 1488 r. znajdują się wykonane w kamieniu, późnogotyckie herby Ma-
cieja Korwina (zm. w 1490 r.), władcy węgierskiego panującego na Łużycach.

7.Grób Jakuba Bohme

Jakub Böhme  był protestanckim mistykiem i filozofem religii. Uważany za pierwszego
filozofa piszącego po niemiecku, a nie po łacinie. W Görlitz spędził trzydzieści lat swego
życia. Tu zaczynał jako szewc, tu przez długie lata zajmował się pracą twórczą i pisaniem, tu
w końcu zmarł i został pochowany. Odwiedzający Görlitz i Zgorzelec możemy podążać jego
śladami, do miejsc w których żył i tworzył. Jakub Böhme   po śmierci spoczął na cmentarzu
Mikołaja. Czynny do roku 1847 roku cmentarz Św Mikołaja jest najstarszym cmentarzem w
mieście Gorlitz. Jego początki sięgają zarani historii miasta. 

8.Kamieniołom Königshain 

Kamieniołom Königshain położony jest w Górach Königshain, powyżej miejscowości o tej
samej nazwie. Najwyższym szczytem Gór Königshain jest Hochstein osiągający 406 m
n.p.m. To właśnie na jego zboczach powstał kamieniołom granitu liczący sobie 200 lat.
Wyrobisko jak i całe góry Königshain są chronionym obszarem krajobrazowym od 1974 roku.
Kamieniołom składa się z kilku zbiorników. Dwa z nich, główny (głębszy) i mniejszy,
połączone są one ze sobą wąskim przesmykiem skalnym. Miejsce jest bardzo urokliwe i
widokowe, a wokół wyrobisk poprowadzono ścieżki i przygotowano punkty widokowe. We
wschodniej części kamieniołomu urządzono nawet niewielki skansen. Przejrzysta woda
sprawia, że Kamieniołom Königshain jest też atrakcją dla nurków, oraz osób uprawiających
wspinaczkę skałkową. 


