
Zittau

1 (10)Dzielnica artystów.

Dzielnica artystów Zittau, znana również pod nazwą projektu Mandauer Glanz to dzielnica
mieszkaniowa w Zittau. Jest to największa pod względem powierzchni dzielnica pop-artu w
Niemczech. Kwartał artystów został zaprojektowany na początku 2009 roku. Działania
renowacyjne zostały wdrożone pod kierownictwem artysty Sergeja Alexandra Dotta.
Oprócz modernizacji sześciu prefabrykowanych budynków z NRD z lat 80-tych celem
również było zmodernizowanie kwartału miasta w historycznym centrum Zittau jako atrakcji
turystycznej. Do końca 2010 roku odnowiono 10 000 m² powierzchni mieszkalnej
obejmującej łącznie 180 mieszkań. Po początkowym sceptycyzmie dzielnica artystów została
zaakceptowana przez ludność. Po początkowym wskaźniku pustostanów wynoszącym 66
procent, kiedy rozpoczęły się prace remontowe, dzielnica artystów jest prawie całkowicie
wynajęta.

2 Rynek Zittau 

Niemieckie Zittau, czyli po polsku Żytawa, to niewielkie, malownicze miasto z wieloma
zabytkowymi kościołami gotyckimi i barokowymi. Niezwykle piękna historyczna część miasta
z brukowanymi chodnikami jest jak skrzynia pełna skarbów kompletowanych od
średniowiecza. Rynek i boczne uliczki otoczone są odrestaurowanymi kamienicami, nad
którymi góruje najbardziej charakterystyczna budowla: zbudowany w pierwszej połowie XIX
w ieku neorenesansowy zaprojektowany przez Schinkela ratusz posiadający jedną z
najpiękniejszych sal ratuszowych Saksonii wraz z wieżą ratuszową o wysokości 50 metrów.
Przy wejściu do ratusza usytuowane są dwie rzeźby z piaskowca: bogini sprawiedliwości i
bogini mądrości. Nieopodal rynku mieści się Dom Solny wybudowany w XVI wieku. W jego
miejscu niegdyś mieściła się komora solna przynosząca miastu bardzo duże dochody.
Kilkukrotnie przebudowywany Dom Solny obecnie posiada osiem pięter, a jego łączna
wysokość to blisko 30 metrów. Dzięki swoim ogromnym rozmiarom (długość 53 metry na 25
metrów szerokości) przez wieki mógł pełnić różne role. Był magazynem na zboże i stajnią, a
obecnie mieści się w nim biblioteka, restauracje oraz siedziby kilku miejskich instytucji. Na
rynku można oglądać kilka barokowych fontann kompletuje zabytkowy wizerunek rynku.
Historyczną Starówkę otacza pierścień zazielenionych murów miejskich, jaki trudno znaleźć
gdziekolwiek indziej. Poza rynkiem warto oglądnąć słynny zegar kwietny ozdobiony
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kurantami z porcelany miśnieńskiej, budynek  Łaźni Miejskiej zbudowanej w 1873 r. oraz
Basztę Rzeźniczą (Fleischerbastei)

3.Żytawska zasłona wielkopostna.

Do czasu wynalezienia czcionki drukarskiej biblia była przepisywana ręcznie i była bardzo
droga. Reformacja przyczyniła się do przetłumaczenia biblii na języki narodowe, a tani druk
zwiększył znacznie krąg czytelników. Do tego okresu sceny z Pisma Świętego malowano na
ścianach kościołów lub na tkaninach. Z biegiem czasu dawne polichromie zamalowano, a
płótna zwinięto i zapewne porzucono na strychach. Przetrwały tylko nieliczne. Jest ich 18: 13
w Austrii, 2 w Szwajcarii, po jednym w Lichtensteinie, w Niemczech i we Włoszech. Płótno 

Zasłona ma 8,2 m wysokości i 6,2 m szerokości. Powstała w 1472 roku z fundacji
żytawskiego kupca handlującego przyprawami. Przeznaczona była do zasłaniania
prezbiterium kościoła św. Jana w Żytawie na okres od środy popielcowej do środy w Wielkim
Tygodniu. Zasłona z przedstawia sceny z Pisma Świętego: 45 scen zaczerpnięto ze Starego
Testamentu, 29 z Nowego Testamentu, a 6 z ksiąg apokryficznych. 

Mieszkańcy Żytawy oglądali zasłonę przez ponad 200 lat. Trwała ona na swoim miejscu do
1684 roku. Wówczas została uszkodzona i prawdopodobnie schowana W 1757 roku pożar
doszczętnie zniszczył miasto, sklepienia kościoła św. Jana zawaliły się. Płótno znikło;
uważano, że zostało wtedy zniszczone. Jednak w roku 1840 odnaleziono je za regałami
miejskiej biblioteki. 

Niewiele brakowało, aby liczący ponad pół tysiąca lat zabytek przepadł zupełnie po II wojnie 
światowej. W obawie przed nalotami wywieziono go do piwnic ruin klasztoru Celestynów w 
Oybinie. Nieopodal żołnierze radzieccy urządzili sobie w lesie łaźnię polową, wykorzystując 
znalezione mocne, lniane tzw. Wielkie Płótno Wielkopostne i budując z niego namiot. Podarli
je na 17 kawałków, zrobili dziury do zaczepienia linek. Po opuszczeniu terenu przez wojska 
okoliczni mieszkańcy odnaleźli fragmenty i je ukryli. 

W czasach byłego NRD eksponowanie religijnego dzieła było politycznie niepoprawne. 
Leżało więc zwinięte w magazynie muzealnym Dopiero po zjednoczeniu Niemiec 
przeprowadzono konserwację zabytku. Do ekspozycji przeznaczono kościół Świętego 
Krzyża w Żytawie. Płótno wisi w specjalnej (największej w świecie) gablocie.

4 Trójstyk 

Trójstyk granic Polska - Niemcy - Czechy znajduje się między miejscowościami Porajów koło
Bogatyni w Polsce, Hradek nad Nysą w Czechach i Zittau w Niemczech. Jest jednym z
sześciu trójstyków granicznych w Polsce.Granica tych trzech państw przebiega na Nysie
Łużyckiej, w miejscu gdzie wpada do niej Lubota. Ponieważ znajduje się na wodzie,
fizycznie w tych trzech państwach naraz możemy być jedynie siedząc w łódce albo płynąc
wpław. Na lądzie, konkretnie po stronie czeskiej, stoi jednak pamiątkowy obelisk, a
przy nim kilka ławek. Na terytorium każdego z państw wetknięto także ponadto jego flagę.
Przez Lubotę prowadzi z Czech do Niemiec mały mostek.

5 Olbersdorfer See

Olbersdorfer See jest sztucznym jeziorem powstałym w wyniku zalania kopalni odkrywkowej
Olbersdorf. Głęboki do 40 metrów, z trasami prowadzonymi wokół o długości 4,5 i 6 km, z
300 metrowym pasem plaż zbiornik ten jest jednym z chętniej odwiedzanych obiektów
rekreacyjno wypoczynkowych w regionie.Historia wydobycia węgla w tym miejscu sięga
końca XVIII kiedy to w 1799 roku przeprowadzono badania wiertnicze w celu stwierdzenia
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występowania węgla brunatnego. Od tamtego momentu aż do 1 marca 1990 r., kiedy podjęto
decyzję o zaprzestaniu wydobycia węgla (faktyczne zaprzestanie wydobycia nastąpiło 30
września 1991 r.), wydobyto łącznie 21,5 mln ton węgla. Od  czerwca 1991 r. rozpoczęto
prace rewitalizacyjne mające za zadanie zagospodarowanie terenu pogórniczego oraz
stworzenie nowych miejsc. Utworzono strefy lęgowe, wykonano wypełnienia retencyjne,
spłaszczono zbocza i zbudowano rozległą sieć ścieżek. Prace związane z zalewaniem
wyrobiska zakończono w marcu 1999 r

6 (7).Barfussweg an der Mandau Ścieżka gołą stopą

Ścieżka dla bosych stóp w dzielnicy Mittelherwigsdorf została utworzona już w 1997 r. Trasa
dla bosych stóp o długości ok. 1 km zaczyna się i kończy przy centrum sportowym w
Mittelherwigsdorf.. Ścieżka dla bosych stóp oferuje 14 różnych odczuć dla stóp - ostre
kamyki, skarpy lub głębokie błoto ciągle stawiają przed stopami nowe wyzwania. W innych
miejscach jednak zmysł równowagi jest bardziej pożądany. W dwóch miejscach uczestnicy
zabawy muszą przekroczyć rzekę Mandau, co jest albo mile widzianym orzeźwieniem, albo
może wymagać trochę wysiłku - w zależności od temperatury wody i jej poziomu. 

7 (8,9).Alpine Slide Park  i Via Ferrata 

Alpine Slide Park to park saneczkowy na zboczu góry Spitzberg w Oberoderwitz. Tor został
oddany do użytku w 1995 roku, ma długość 587 m, różnica wysokości toru to 39,4 metra.
Poza torem saneczkowym mamy tutaj plac zabaw oraz imbis. Dla osób, które szukają
mocniejszych wrażeń związanych ze wspinaczką górska można zaproponować via ferratę
umiejcowioną powyżej toru saneczkowego, na szczycie Spitzberg. Via ferrata (z włoskiego:
żelazna droga) – to szlak turystyczny o charakterze wspinaczkowym, wyposażony dla
celów autoasekuracji w stalowe liny, stopnie, chwyty, czasami mosty liniowe. Pierwsze via
ferraty zbudowano w Dolomitach podczas pierwszej wojny światowej w czasie walk między
Królestwem Włoch a Austro-Węgrami, w celu ułatwienia przemieszczania się żołnierzy. Dziś
są wspaniałą okazją do poczucia dreszczyku adrenaliny podczas jej pokonywania. 

8(finish). Fabryka Robur

Fabryka w Zittau uruchomiona została 1 czerwca 1946 r, jednak w pierwszym okresie jej
funkcjonowania nie powrócono do produkcji pojazdów, lecz prowadzono remonty
samochodów znajdujących się w wyposażeniu wojsk radzieckich, m.in. ZIS, GAZ, Ford
i Dodge. Sytuacja zmieniła się po tym, jak w 1949 r. powołano do życia nowe państwo –
Niemiecką Republikę Demokratyczną. Władze postanowiły odbudować przemysł
motoryzacyjny i uruchomić produkcję we wszystkich fabrykach, w których było to możliwe.
W styczniu 1950 r. taśmę montażową fabryki w Zittau opuściło 13 pierwszych ciężarówek
Phänomen Granit 27. Pojazd był nieznacznie zmodyfikowaną wersją modelu Phänomen
Granit 25, który debiutował w 1931 r. (m.in. zwiększono ładowność z 1,5 do 2 t).. W związku
z dużym zapotrzebowaniem na pojazdy tej wielkości władze NRD zdecydowały o rozbudowie
fabryki i wdrożeniu do produkcji modelu Granit k30. W 1961 r. na Międzynarodowych
Targach w Lipsku zaprezentowano nowy model pojazdu o nazwie Robur LO-2500
(o ładowności 2,5 t). Nie była to jednak całkowicie nowa konstrukcja, lecz rozwinięcie modelu
Granit. Od tego momentu zaczęła się wieloletnia kariera tego auta zarówno w krajach
socjalistycznych jak i w krajach zachodnich gdzie Robur przede wszystkim wyróżniała…
cena. W latach 60. ubiegłego wieku Robury LO-1800 znalazły się w wyposażeniu Ludowego
Wojska Polskiego, gdzie były wykorzystywane przez siły lądowe i piechotę marynarki
wojennej do holowania moździerzy. Robury w wersji 4x4służyły także, oprócz armii NRD,
w siłach zbrojnych Angoli, Kuby, Węgier, Iraku, Syrii, Egiptu i Libii. Dzięki zastosowaniu
silnika chłodzonego powietrzem samochód dobrze sprawdzał się w gorącym klimacie Afryki
Północnej i Bliskiego Wschodu. W Polsce autobusy Robur użytkowały głównie
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przedsiębiorstwa turystyczne, takie jak Orbis, PTTK, Turysta i Gromada, choć
wykorzystywano je także do typowych przewozów pracowniczych. W szczytowym okresie
produkcji przypadającym na początek lat 80. ubiegłego stulecia– na eksport trafiało około
80% produkcji, z czego 1/3 do Związku Radzieckiego. Niezaprzeczalną zaletą ciężarówek
Robur była szeroka paleta dostępnych wersji, których w szczytowym okresie było aż 80.
Załamanie sprzedaży Roburów nastąpiło na przełomie roku 1989 i 1990, kiedy
dotychczasowi odbiorcy zarówno krajowi, jak i zagraniczni, m.in. z ZSRR, Polski i Węgier,
przestali terminowo wywiązywać się ze zobowiązań płatniczych wobec fabryki. Ostatecznie
produkcja ciężarówek marki Robur została zakończona w 1991 r. Ogółem w latach
1950−1991 taśmy montażowe fabryki opuściło ponad 250 tys. ciężarówek i autobusów
wszystkich typów.


