
1.(2) Lobau 

W dokumencie biskupa miśnieńskiego Brunona II Löbau, jako oppidum, było po raz pierwszy

wymienione w 1221 r. Termin ten oznacza małą osadę typu miejskiego z miejscem

handlowym. Niegdyś jeszcze większy rynek sugeruje, że miasto zostało założone z myślą o

dalekobieżnym handlu. Jurysdykcja była sprawowana dla 36 wsi w XIV wieku. Szczególne

znaczenie dla Löbau miało utworzenie w 1346 r. Związku Sześciu Miast. W jego skład

weszły miasta leżące wzdłuż Via Regia (pol. Królewskiej Drogi Łużyckiej): Budziszyn

(Bautzen), Zgorzelec (Görlitz), Kamenz, Żytawa (Zittau), Löbau i Lubań (Lauban). Wojny i

pożary często powodowały poważne zniszczenia i opóźnienia w rozwoju miasta. W 1429

roku spłonęło całe miasto, pozostał tylko kościół św. Mikołaja i klasztor.W XVIII wieku

dominującym przemysłem w mieście było tkactwo i handel lnem. W 1835 r. wraz z

industrializacją rozpoczął się nowy rozkwit miasta. Wiele fabryk i regionalna linia kolejowa

Paryż-Warszawa przyniosło zatrudnienie i dobrobyt. Po 1890 r. powstały fabryki przemysłu

spożywczego i przetwórnie oraz związana z tym zabudowa mieszkaniowa poza starymi

murami miejskimi. Pod koniec XIX wieku dzięki industrializacji miasto rozwijało się bardzo

dynamicznie. Założenie fabryki fortepianów August Förster, fabryki guzików Ernst, fabryki

butów i makaronów, cukrowni, fabryki słodu, fabryki wyrobów gumowych Kniepert, fabryki

dwutlenku węgla, sklepów z kamieniami, fabryki wyrobów złotniczych oraz fakt, że

funkcjonował tutaj najważniejszy rynek zbytu zbóż w Saksonii spowodowało, że ten okres był

złotym czasem dla jego rozwoju. W 1871 Löbau zostało częścią zjednoczonych Niemiec. W

1912 r. w miejscowym kościele św. Jana (Johanniskirche) odprawiono ostatnią mszę w

języku górnołużyckim.  Od 1949 do 1990 miasto należało do NRD.  W 1991 w ratuszu w

Löbau reaktywowano Związek Sześciu Miast.

2.(3) Ratusz w Löbau

Ratusz został zbudowany na początku XIV wieku jako wolnostojąca budowla na rynku w

stylu średniowiecznym. W latach 1570 i 1710 został poważnie uszkodzony przez pożary

miasta. Ten ostatni pożar przetrwała tylko wieża, która w swoim pochodzeniu była jeszcze

gotycka. Od 1711 do 1714 roku miała miejsce odbudowa. Po zakończeniu XIX wieku
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dokonano zmian strukturalnych, które częściowo odwrócono w latach 1935/36. Gotycka

forma wieży i barokowa fasada zostały w dużej mierze odrestaurowane.

Znaki szczególne:

* 2 zegary słoneczne

* maska z ruchomym podbródkiem w zegarze ratuszowym 

* złota kula wskazująca fazy księżyca (Mondphasenkugel)

* saksońsko-polski podwójny herb i herb miasta na portalu

Po pomalowaniu ratusza na czerwono w 1971 r. z okazji 750-lecia istnienia miasta, fasada

została ostatnio odnowiona w 1992 roku. Kolejne barokowe elementy dekoracyjne zostały

zrekonstruowane z wielkim wysiłkiem i dbałością o szczegóły.

Zegar słoneczny 

Na płycie rynku (ok. 25 metrów od wieży ratuszowej) znajduje się okrągły znacznik. Stąd
najlepiej widać księżyc z zegarem faz księżyca na wieży ratuszowej. Prędkość obrotowa
zegara jest zgodna z naturalnymi modelami - tzn. od jednej fazy księżyca do drugiej i nie
powtarza się. To Horst Büschel z Sohland stworzył Zegar Faz Księżyca dla Löbau w 1992
roku. Maska twarzy w tarczy pod zegarem, zwana Judute, również otwiera swoje usta z
każdym uderzeniem zegara. Reprezentuje ona jurysdykcję miejską. Mechanizm ruchu brody
opracował również Horst Büschel.

3. (4) Löbauer Berg 

Löbauer Berg to wygasły wulkan. Na jego szczycie stoi żeliwna wieża widokowa König-
Friedrich-August-Turm (Fryderyka Augusta II, króla Saksonii). Wieża ta jest jedyną
zachowaną żeliwną wieżą widokową w Europie, wykonaną techniką wtykową,
prawdopodobnie najstarszą żeliwną wieżą na świecie. Wieżę sfinansował z prywatnych
środków piekarz z + – Fryderyk August Bretschneider, kosztowało go to 25 tysięcy talarów.
Budowa rozpoczęto 18 maja 1854 roku. Do użytku oddano ją 9 września 1854 roku. Ma 28
m wysokości i prowadzi na nią 119 stopni. Składa się ona z około 1000 elementów i waży
około 70 ton. Jej ornamentyka inspirowana jest modelami gotyckimi i bizantyjskimi. W 1994
roku wieża została gruntownie odnowiona.

4. (5) Honigbrunnen 
Jeżeli szukacie Państwo miejsca skąd rozpościera się piękny widok na Lobau oraz jego
okolicę to na pewno należy odwiedzić górską restaurację Honigbrunnen”. Restauracja
znajduję się około 650 metrów na północny wschód od szczytu Löbauer Berg. Honigbrunnen
czyli Miodowa fontanna swoją nazwę zawdzięcza legendzie, w której zapisano, że w pobliżu
górskiej karczmy znajdowało się źródło, którego woda była podobno słodka jak miód. Ze
względu na położenie na zachodnim zboczu góry Löbauer i widok na miasto u podnóża z
tarasu górskiej gospody, miodowa fontanna nazywana jest również „balkonem Löbau”.
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Pierwsza wzmianka o miodowej fontannie pochodzi z 1681 roku. Pierwsze budynki powstały
w latach 1841-1844. W 1890 roku podjęto decyzję o remoncie i rozbudowie wówczas
istniejących budynków co nastąpiło 1 czerwca 1897 roku. Restauracja była bardzo popularna
w regionie. W 1909 roku w pobliżu wybudowano tor saneczkowy. Po II wojnie światowej, w
latach 50 restauracja została przekształcona w dom wakacyjny. W 1989 roku nastąpiła
awaria, której skutkiem było zaprzestanie działalności i zamknięcie obiektu. W efekcie
budynek z czasem zaczął popadać w ruin. Jego los przypieczętował pożar który wybuchł w
nim, w sylwestra 1999/2000.  W 2003 roku budynek za symboliczne 1 euro został sprzedany
obecnemu właścicielowi, któremu udało się go wyremontować w szwajcarskim stylu
architektonicznym. Ponowne otwarcie karczmy i hotelu górskiego po remoncie odbyło się 1
grudnia 2006 roku lecz oficjalna inauguracja odbyła się w dniach 6-8 lipca 2007 roku, w 110
rocznicę otwarcia miodowej fontanny. Za koncepcję, renowację i eksploatację hotelu i
restauracji „Honigbrunnen” Löbau otrzymał nagrodę MBE Maschinenbau Eibau GmbH i
Honigbrunnen e. V. trójnarodowych innowacje Innovation Award 2006 w Euroregionie
Neisse-Nisa-Nysa. 

5.(6)     Wiadukt kolejowy 
Wiadukt Löbauer to most kolejowy o długości 190 metrów ma 9 łuków, które wynoszą
linię kolejową na wysokość 28,6 metra. Konstrukcja została oddana do użytku w 1847
roku. Niestety w 1855 roku w wyniku wad konstrukcyjnych 2 i 3 filar wiaduktu zawalił się
uszkadzając pozostałe filary co zmusiło władze do wysadzenia kolejnych filarów, co w
rezultacie doprowadziło do całkowitego zniszczenia wiaduktu (sześć z ośmiu filarów
zostało zniszczonych). W wyniku tych wydarzeń budowniczy zawalonego wiaduktu
odebrał sobie życie. Inauguracja nowego wiaduktu odbyła się 28 sierpnia 1856 r. W
ostatnim dniu II wojny światowej - 7 maja 1945 r. - padł ofiarą oddziałów Wehrmachtu,
które wysadziły go, podobnie jak inne mosty i wiadukty w regionie. W listopadzie 1945 r.
oddano do użytku prowizorycznie naprawiony wiadukt umożliwiając uruchomienie
połączenia kolejowego pomiędzy Goerlitz i Dreznem. Prowizoryczny most pozostał na
miejscu do 1984 r.  Odbudowane łuki mostu można łatwo rozpoznać ponieważ znacznie
równią się kolorystycznie od pozostałych. W latach 90 dzięki inicjatywie Związku ochrony
Przyrody z Lobau na wiadukcie zamontowano budki lęgowe dla kawek. 

6. (7) Parowozownia

 Lobau otrzymało pierwsze połączenie kolejowe w grudniu 1846 roku. Wraz z rozbudową
sieci kolejowej wzrosło zapotrzebowanie na wybudowanie zaplecza maszynowego. Podjęto
decyzję, że poza parowozownią w Zittau zostanie wybudowany podobny obiekt w Lobau. Do
1859 roku parowozownia w Lobau rozpoczęła swoją działalność. Był to bardzo nowoczesny
na owe czasy obiekt np. aby móc obsługiwać obrabiarki w tokarni i pompę wody studni,
zainstalowano maszynę parową tzw. lokomobilę , która swoją energię kinetyczną
przekazywała do maszyn poprzez podwieszoną pod sufitem przekładnię . W kotłowni
wytwarzana była para do obsługi lokomobily. 

W latach 1875-1878 dworzec w Löbau został gruntownie przebudowany w celu obsługiwania
min. składów wagonów towarowych. W 1879 oddano obrotnicę napędzana ręczną korbą i
silnikiem pneumatycznym, dzięki której można było pomieścić w parowozowni więcej
lokomotyw. 

Z biegiem lat wraz z rozwojem techniki parowozownia została przekształcona w
lokomotywownię dla lokomotyw spalinowych. Ostatni parowóz obsługujące połączenia
kolejowe z Lobau w 1988 roku został zastąpiony lokomotywą spalinową. Po zmianach
politycznych w 1990 roku załamał się ruch towarowy i pasażerski, W parowozowni
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znajdowały się tylko maszyny do obsługi pasażerów. 1 stycznia 1994 roku Deutsche
Reichsbahn została połączona z nowo założoną spółkę Deutsche Bahn AG . Maszynownia
Lobau była używana do września 1994 roku, po czym została zamknięta.

W dniu 24 października 1994 roku DB AG przekazała lokomotywy muzealne z byłego BW
Bautzen do maszynowni w Löbau. Stowarzyszenie miłośników kolei odkupiło od DB AG
budynek lokomotywowni. Od tamtego czasu lokomotywownia była uzupełniana o nowe
eksponaty. Wykonano również jej gruntowny remont, który skończył się w 2010 roku. Dziś
możemy oglądać wspaniałe eksponaty oraz brać udział w przejażdżkach kolejowych
organizowanych przez stowarzyszenie. 

7. (8,9) Słupy poczty saksońskiej 

Lokowane przy bramach miejskich lub w bezpośredniej bliskości rynku słupy dystansowe
były częścią rozbudowanego systemu przydrożnej informacji komunikacyjnej w Saksonii,
które miały usprawniać komunikację. Zadaniem dystansowych słupów było informowanie
pocztylionów, pocztmistrzów oraz podróżujących o odległościach, pomiędzy określonymi
miejscami oraz o czasie, w jakim można było je pokonać. W okresie panowania dynastii
Wettynów w Polsce dużą wagę przywiązywano do funkcjonowania komunikacji pomiędzy
Warszawą a Dreznem. Dla usprawnienia przesyłania korespondencji wagi państwowej,
z rozkazu króla Polski i elektora saskiego, Augusta II Mocnego (Fryderyka Augusta I),
powołano pocztę polsko-saską.

Pomysłodawcą słupów pocztowych (niem. Kursächsische Postmeilensäule) w Saksonii był
Adam Friedrich Zürner (1679-1742). Powołany w 1716 r. na geografa księcia-elektora,
stworzył rok później pierwszą pocztową mapę po książęcej Saksonii. 

Pocztowe słupy dystansowe z racji tego, ze były stawiane w miejscowościach o dużym
znaczeniu komunikacyjnym, wyróżniały się znacznymi rozmiarami i ozdobnymi elementami.
Kolumny pocztowe były kilku rodzajów: kolumną odległościową, kolumną ćwierćmilową,
kolumną półmilowa i milową. Warto przy tym zaznaczyć, że pół mili pocztowej było równe
jednej godzinie i dystansowi 4,531 m. Na każdym słupie zostały wyryte litery „AR”,
monogram łacińskiego Augustus Rex (Król August). Z kolei bardziej okazałe słupy
dystansowe zdobią po dzień dzisiejszy godła Rzeczypospolitej i Saksonii, zwieńczone polską
koroną królewską. Na jednej ze ścian takiego słupa były zamieszczane odległości
do najważniejszych miast i miejscowości na trakcie. 

Miasto Lobau ma trzy słupy pocztowe wykonane z piaskowca.

- Kolumna dystansowa Neumarkt (dawniej Bautzner Tor): Oryginalna kolum  na z 1725 r.
została prawdopodobnie zburzona. Pierwotny herb pojawił się ponownie w 1953 roku i został
ponownie użyty w kopii, która została wystawiona w 1957 roku. W 2017 roku kolumna
została zdemontowana, odrestaurowana za 29 000 euro i ponownie zamontowana w 2019
roku, niedaleko dawnej lokalizacji, na rogu Promenadenring i Innere Bautzener Straße.

- Kolumna dystansowa na rogu Bahnhofstraße / Promenadenring (dawniej Görlitzer
Tor): Pierwotna kolumna z 1725 roku została zburzona około 1820 roku. Pierwotny herb
został wykorzystany przy rekonstrukcji kolumny z Zittauer Tor. Egzemplarz stojący dziś na
Promenadenring został wzniesiony w latach 1992/93.

- Kolumna dystansowa Theaterplatz (dawniej Zittauer Tor): Pierwotna ko  lumna z 1725 r.
została zburzona około 1820 r. Pierwszy egzemplarz tej kolumny wykonano około 1926 roku,
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wykorzystując herb kolumny dystansowej z Görlitz. W 1945 r. kolumna uległa zniszczeniu w
wypadku. Egzemplarz, który dziś stoi na Placu Teatralnym, został wzniesiony w 1993 roku.

Ciekawostką jest, że kolumny dystansowe na Theaterplatz i na rogu Bahnhofstrasse /
Promenadering są błędnymi rekonstrukcjami, z pomieszanymi herbami.

8. (10) Młyn w Kottmarsdorf. 

Kottmarsdorf to mała wieś położna w centrum Górnych Łużyc. Na najwyższym szczycie
Pfarrberg (435 m n.p.pm.) góruje wiatrak. Wybudowano go w 1843 roku, przez ponad 100 lat
mielono w nim mąkę. Członkowie stowarzyszenia Natur und Heimatfreunde dziś utrzymują
ten obiekt jako muzeum, w którym od maja do października można oglądać jego wnętrze
wraz z możliwością wysłuchania historii o nim. W domu młynarza, wybudowanym nieopodal,
organizowane są wypieki chleba i ciast przy użyciu tradycyjnych metod. Tu również
zorganizowano muzeum, w którym możemy prześledzić jak ze zboża wytwarza się mąkę. 

Dodatkowe

Siedziba informacji turystycznej 

W średniowieczu, w celu lepszej kontroli przepisów higienicznych i jakościowych, kramy

rzeźnicze i masarskie, które początkowo były ustawiane na zewnątrz, były przenoszone do

bezpośrednio przylegających do nich punktów sprzedaży, często w sklepieniach. Zazwyczaj

znajdowały się one na parterach domów stojących wokół rynku. Ich nazwę wskazuje

ławkowa forma stołów sprzedażowych.

Pieczęcie cechowe rzeźników z Löbau znane są z lat 1448, 1554 i 1566. Podobnie jak

piekarze, rzeźnicy mieli 14 kramów mięsnych, z których 10 musiało płacić radzie roczne

odsetki bankowe. Ciekawe, że odsetki były płacone w różny sposób, a mianowicie 4 kramy

dawały ¼ Görl. Mark i 6 kramów ½ Görl. Mark. 2 kramy płaciły po ½ Görl. Marki odsetek

kościelnych na kościoł św. Mikołaja (jako wieczystą stawkę kościelną), a z dwóch innych po

4 Grosze należało zapłacić kapelanowi w Kittlitz. Ta tajemnicza opłata musiała być bardzo

stara i musi pochodzić sprzed budowy kościoła św. Mikołaja.

Dzisiaj miasto Löbau ma prawdopodobnie jedyne Fleischbänke, które nadal istnieją w

ratuszu. W trakcie zmiany najemcy, miasto Löbau zleciło w 1937 r. przebudowę restauracji

"Ratskeller". Zmieniono również czteroskrzydłowe sklepienie dawnych kramów mięsnych.

Przed przebudową, pokój, który czasami nazywano "Biertunnel" (tunel piwny), był dostępny

schodami od Ratskeller i służył jako "dolny pokój gościnny". W trakcie rekonstrukcji poziom



podłogi w Fleischbänke został podniesiony do poziomu pozostałych pomieszczeń w

Ratskeller przez zainstalowanie sufitu podwieszanego. Dodatkowo wybudowano ściany

działowe, które zapewniły miejsce dla: nowej kuchni z pomieszczeniem gospodarczym,

"Bawialni" i nowego holu wejściowego. Historyczne wejście do Ratskeller, znajdujące się

obok wieży ratuszowej, od tego czasu służy jedynie jako drugie wejście. Lokalizację

"Bawialni" można jeszcze zobaczyć w odrestaurowanym w 2008 roku malowidle ściennym

oraz w sklepieniu krzyżowym, które podczas remontu w 1937 roku zostało w dużej mierze

pozbawione tynku. Sklepienia żeberkowe są zaprojektowane z uwzględnieniem wartości

kolorystycznych liścia francuskiego (krzyż, pik, serce, karo).

Po demontażu wszystkich urządzeń i elementów wyposażenia z 1937 roku, Fleischbänke w

Löbau, po ponad 70 latach, znów mogą być postrzegane jako jedna spójna całość. Jako

centrum informacji turystycznej ponownie otworzyło swoje podwoje w czerwcu 2008 roku.


