
 

 

Oybin

Zwiedzanie kurortu Oybin można rozpocząć dojeżdżając do miejscowości autem lecz
lepszym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z połączenia kolejowego Goerlitz – Zittau, a
stamtąd ruszyć w kierunku Oybin koleją wąskotorową. 

1.Żytawska Kolej Wąskotorowa.

Kolej wąskotorowa zaczęła funkcjonować w tym regionie od 11 listopada 1884 roku. Otwarto
wówczas linię Saksońskiej Kolei Wąskotorowej, prowadzącą z Żytawy do Bogatyni. Pociągi
od początku poruszały się po torach o prześwicie 750 mm. Głównym powodem powstania
kolei były względy przemysłowe. Na tym terenie  rozwijało się  górnictwo, ale również różne
zakłady przemysłowe.

W 1889 roku powstało połączenie z Żytawy do stacji Kurort Oybin i Kurort Jonsdorf, w ten
sposób umożliwiając podróż w Góry Żytawskie. Trasa kolejki została w następnych latach
wydłużona po czeskiej stronie do Frydlantu i Hermanic. W 1945 roku tory znalazły się na
terenie trzech państw. Jeszcze w tym samym roku zawieszono ruch do Czechosłowacji. Po
polskiej stronie linia nie funkcjonowała aż do 1951 roku. Wtedy wyruszyły parowozy na
trasę Sieniawka – Bogatynia – Turoszów. Rzecz jasna miały za zadanie transportować
górników do powstającej kopalni węgla brunatnego. 10 lat później wyjechał ostatni pociąg
pasażerski, natomiast przewozy towarowe definitywnie zakończono w 1964 roku. Polski
odcinek z Turoszowa do elektrowni po niemieckiej stronie granicy działał jeszcze do końca
lat 70 XX wieku. Po czeskiej stronie pożegnalny pociąg z Frydlantu do Heřmaníc odjechał w
styczniu 1976 roku. W kolejnych latach nastąpiła jej fizyczna likwidacja. My przedstawiamy w
artykule niemiecką część, która szczęśliwie przetrwała do naszych czasów.
Żytawska Kolej Wąskotorowa bierze swój początek na stacji w Żytawie. Ja tam dojechałem
wrześniowego przedpołudnia z Wrocławia. Jak widzicie na zamieszczonej mapce, punktem
centralnym całej sieci jest dworzec w Bertdsorfie. Tutaj linia rozdziela się na dwie odnogi: do
Oybinu i Jonsdorfu. Tam także są spektakularne mijanki z pociągami jadącymi z
naprzeciwka. Gdy czekałem w Zittau na przesiadkę, zwróciłem uwagę na typowo niemieckie
(ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu) zadbanie i dopieszczenie kolejki. Budynek stacyjny
jest utrzymany w fajnym, historycznym klimacie. Wagoniki są odremontowane oraz
naprawdę ładne, zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Mają nawet podnośniki dla osób na
wózkach i ograniczonej mobilności. Ponadto w sobotę, podczas której zwiedzałem trasę,
jeździły otwarte wagony. Z nich najlepiej w ładną pogodę podziwiać krajobrazy oraz wdychać
zapach dymu węglowego z lokomotyw. Na jednym z takich wagonów jechała orkiestra
grająca standardy jazzowe i co ciekawe pociąg, którym jechałem miał ją na pokładzie a
przejazd, był w standardowej cenie. U nas to by było raczej ciężkie do wyobrażenia sobie.



2 (3) Muzeum kolejki wąskotorowej. Najmniejsza scena teatralna

W celu wsparcia działalności Żytawskiej Kolejki Wąskotorowej (SOEG) zawiązano
stowarzyszenie. Jego siedziba mieści się w budynku stacyjnym Bertdorf. W parowozowni
amatorzy kolei mogą oglądnąć kilka ciekawych pojazdów trakcyjnych. Poza tym na stacji
Oybin funkcjonuje muzeum kolei wąskotorowej, które stoi otworem dla zwiedzających. Inną
ciekawostką jest scena teatralna, wg doniesień najmniejsza w regionie, która zlokalizowana
jest w… wagonie kolejowym. 

3 (5) Klasztor Oybin (Minster)

Największą atrakcją miejscowości jest góra Oybin zbudowana z piaskowca, z barokowym

kościołem. Na szczycie góry wznoszą się fascynujące ruiny zamku, klasztoru i cmentarza. W

XIII wieku  wybudowano na szycie obronną strażnicę. Na początku XIV wieku rozbudowano

tutejsze fortyfikacje, tworząc kompleks obronny. Cesarz Karol IV wzniósł rezydencję i

klasztor dla zakonu Celestynów. W XVI i XVII wieku uderzenie pioruna, pożar i obsunięcie

skały zamieniły obie imponujące budowle w ruiny, które nigdy nie zostały odbudowane.

Na terenie wokół klasztoru wyznaczono kilka ścieżek dla zwiedzających. Przechadzając

się po nich możemy docenić finezję i kunszt pozostałości po wspaniałych budowlach.

4 (6)Camera Obscura

Camera obscura jest prostym przyrządem optycznym, pierwowzorem aparatu
fotograficznego, pozwalającym uzyskać rzeczywisty obraz. Urządzenie to zbudowane jest z
poczernionego wewnątrz pudełka. Na jednej ściance znajduje się niewielki otwór spełniający
rolę obiektywu, a na drugiej matowa szyba. Promienie światła wpadające przez otwór tworzą
na matówce odwrócony i pomniejszony (lub powiększony) obraz. 

Kamera obscura na górze Oybin oddano do użytku w 1852 roku. Jest to niepozorny domek,
we wnętrzu którego mieści się zaledwie kilka osób. Po zamknięciu drzwi oglądający mogą
oglądać obrazy tego co znajduje się na zewnątrz, na tyle dokładne, że swobodnie można
rozpoznać postacie turystów. Camera obskura przeszła remont w latach 1980 – 83. Chyba
wówczas otrzymała ekran projekcyjny wykonany z dachu Trabanta.

5 (7) Skocznia narciarska

Nieopodal przy drodze do miejscowości Hain stoi opuszczona skocznia narciarska. 
Pierwsza skocznie w tym miejscu została wybudowana w 1932 roku. W 1957 r. skocznia
została zmodernizowana. Skocznia ta była jedną z pierwszych w NRD, pokrytych matami
igelitowymi. W latach 70-tych trenował na niej Mathias Buse, późniejszy mistrz świata w
skokach narciarskich. Po politycznym przełomie w 1989 r. klub narciarski, który zarządzał
obiektem, został rozwiązany a co za tym idzie aktywność związana ze skokami została
zakończona. Chociaż skocznie narciarskie byłyby wciąż zdatne do użytku zimą, nie
kontynuowano tu organizacji treningów i zawodów. W 2006 r. zorganizowane zostały zawody
z okazji 750. rocznicy Oybin, jednak miały jedynie symboliczny charakter dla historii
miasteczka.

6 (8) Kelchstein.

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oybin_(g%C3%B3ra)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obiektyw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aparat_fotograficzny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aparat_fotograficzny


W pobliżu Oybin warto odwiedzić grupę skalną Kelchstein (Kielichy). Czerwono rdzawe skały

piaskowe zachwycają swoim kształtem i kolorem. Kielichy są jednym z najbardziej

znanych skał wspinaczkowych w Górach Żytawskich. Pierwsze wejście na Kelchstein

miało miejsce przed 1785 r., kiedy to drwale umieścili na jego szczycie tablicę pamiątkową,

której już nie ma. Właściwy rozwój sportu wspinaczkowego rozpoczął się 3 września 1911

roku. Drezdeńscy wspinacze wspięli się na skałę za pomocą drzewa na północno-zachodnim

rogu. Pierwszy sportowiec, który wszedł na szczyt bez asekuracji pojawił się tam 26 czerwca

1946 

7 (9) Via Ferratę Alpiner

Miłośnicy wspinaczki skałkowej oraz chętni wrażeń powinni odwiedzić jedną z

ładniejszych dróg via ferrata. Via ferrata czyli w dosłownym tłumaczeniu stalowa

droga to trasa wytyczona na skale, po której poruszamy się po stalowych linach,

specjalnie przygotowanych stopniach, drabinkach i mostach .Ferrata Alpiner Grat (co

oznacza Alpejską Grań)  nie należy do najprostszych ale warta jest pokonania swoich lęków

aby dotrzeć do tarasu widokowego. 

8. (10,11) Scharfenstein ,Töpfer 

Każdy kto jest w tych okolicach podziwia piękne widoki, tajemnicze skały ukryte pośród

drzew oraz wspaniałą architekturę miejscowości Oybin, która tworzy z tej miejscowości

miejsce magiczne. Będąc w Oybin warto odwiedzić Scharfenstein oraz szczyt góry Töpfer

Scharfenstein to skała o wysokości około 25 metrów . Jej szczyt wynosi 569 metrów. Ze

względu na swój efektowny kształt nazywany jest również „Lausitzer Matterhorn” lub

„Oberlausitzer Matterhorn”. Jest jedną z najsłynniejszych skał widokowych w Górach

Żytawskich.

Punkt widokowy na górze  Töpfer (582 m n.p.m.) jest znany z interesujących formacji

skalnych, w których można dopatrzeć się konturów żółwi czy innych stworów. Poza nimi ze

szczytu góry możemy podziwiać szeroką panoramę z widokiem na Zittau, Hradek nad Nisou

oraz cały Worek Turoszowski. Poza pięknymi widokami i formami skalnymi na szczycie

znajduje się schronisko Töpfebaude.
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