Muzeum Kresów Wschodnich

Museum vom Ostpolen

Museum vom Ostpolen in Węgliniec ist eine der interessantesten Sehenswürdigkeiten von Ziemia Zgorzelecka- sowohl in Bezug auf die untypische Form, das Klima als auch
kulturelle Vorteile. Das Museum ist in zwei Waggons beherbergt, die auf der 30 Meter langen Eisenbahnlinie aufgestellt
sind, die speziell zu diesem Zweck auf einem in der Nähe vom
Stadtpark (Plac Wolności) liegenden Grundstück aufgebaut
wurde. Im ersten Waggon kann man vor allem solche Exponate wie Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs finden, die eigenhändig
in den Haushalten von Ostpolen ausgeführt worden sind.
Im zweiten Waggon werden eine Fotogalerie sowie verschiedene Unterlagen dargestellt. Hier können wir die Geschichte von
Ostpolen und die sehr gut belegte Tätigkeit des Museums kennen lernen.

IZBA Pamięci w Jasieniu

HEIMATSTUBE in Jasień

Die Heimatstube entstand im Jahre 2014 aus der Initiative
einer Gruppe von Geschichts- und Militaria- Liebhabern unter dem
Namen „Szaruga“, deren Sitz sich in der Stadtverwaltung im IV. Stock
befindet. Die meisten Sammlungen und Andenken der Heimatstube
sind mit der Geschichte der Stadt und Region verbunden. Die hier
gesammelten Gegenstände stammen aus verschiedenen Epochen, seit
der Bronzezeit bis zum II. Weltkrieg und den kommunistischen Zeiten.

Kontakt: Jasień, ul. XX-lecia 20, Tel. +48 68-457-88-72
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Izba Dziedzictwa Kulturowego w Bieniowie

Izba powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi RAZEM w Bieniowie 15 sierpnia 2009 roku.
Zgromadzono w niej zebrane materiały - eksponaty pozostałe z minionych lat, mające wartość pamiątkową i historyczną.
W skład ekspozycji wchodzą dokumenty, zdjęcia, książki, sprzęt gospodarstwa domowego, dawne narzędzia pracy mające
związek z przeszłością mieszkańców wsi osiedlonych po wojnie w Bieniowie oraz byłych mieszkańców narodowości niemieckiej i serbołużyckiej.
Wyeksponowano wystrój wnętrza izby polskiej i niemieckiej wzbogacone o stroje ludowe : strój rudecki i serbołużycki. Segmentowo przedstawiono eksponaty wiodących zawodów wykonywanych na terenie Bieniowa -leśników, kolejarzy,
nauczycieli. Swoje miejsce znalazły tam również eksponaty i dokumenty Parafii Rzymskokatolickiej w Bieniowie i Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Chronologicznie ułożono przedmioty służące dawniej ludziom do pracy m.in. narzędzia
rolnicze, stolarskie, kowalskie, szewskie oraz związane z pszczelarstwem.
Na placu przed Izbą postawiono „Kuchnie Babuni” służącą do przygotowywania tradycyjnych potraw.
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Placówka historyczno-muzealna

Placówka mieści się na piętrze wczesnorenesansowego Ratusza. Na szczególną uwagę zasługuje znajdująca się tutaj
kolekcja minerałów zgromadzonych w Sali Agatowej. Zobaczyć można przepiękne okazy lwóweckich agatów, rodzimych
skał gipsowych i anhydrytowych oraz piaskowce i skamieliny. Sala Miejska prezentuje obrazy z życia miasta, samorządu gminnego, instytucji, szkół i innych podmiotów działających na terenie gminy. W trakcie zwiedzania warto zajrzeć
do dawnej sali posiedzeń lwóweckiego sądu, z częściowo
zachowanymi kunsztownymi freskami o charakterze moralizatorskim. Znajdują się tu eksponaty dotyczące historii
browarnictwa lwóweckiego, kopalnictwa złota, pamiątek
związanych z Bitwą nad Bobrem oraz przedmioty codziennego użytku.

Historische Einrichtung - Heimatstube

Diese Einrichtung befindet sich im ersten Stock des Frührenaissance – Rathauses. Besonders empfehlenswert ist die im
Achat- Saal dargestellte Mineraliensammlung. Man kann hier
wunderschöne Exponate von Löwenberger Achaten, der einheimischen Gips- und Anhydrit- Felsen sowie Sandsteine und Versteinerungen bewundern. Im Städtischen Saal werden Gemälden aus dem Leben der Stadt, der Gemeinde, der Einrichtungen,
Schulen und anderer Subjekten dargestellt, die in der Gemeinde
tätig sind. Während der Besichtigung lohnt es sich, den Verhandlungssaal des ehemaligen Löwenberger Gerichtes besuchen, wo wir
teilweise gut erhaltene Freskogemälden mit übermoralischen Ton bewundern. Hier gibt es auch Exponate bezüglich der Löwenberger Brauerei, Goldabbau, Andenken, die mit der Bober- Schlacht verbunden sind, sowie Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs.

Museum Kargula i Pawlaka

Das Museum ist den Kultfilmen von Sylwester Chęciński
„Sami Swoi”, „Nie ma mocnych” und „Kochaj albo rzuć” gewidmet. Es befindet sich am Marktplatz von Lubomierz (Plac Wolności), auf dem einige Szenen im Film Sami Swoi gedreht wurden. Die Museumsräume befinden sich im Erdgeschoß eines der
ältesten Gebäuden in der Stadt – s. g. Leinenwerberhaus, seit dem XVI. Jh. der Innungssitz von Leinwandmachern. Das Objekt
besitzt zahlreiche architektonische Vorteile, die Sehenswürdigkeit für Touristen sind.

Kontakt: Lubomierz, ul. Wacława Kowalskiego 1,Tel. +48 75 78 33 573
www.okislubomierz.pl/muzeum-kargula-i-pawlaka/
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Kraina domów przysłupowych

W gminie Bogatynia zobaczyć można zespół drewnianych budynków łużyckich z XVII–XIX wieku. Konstrukcja
tych domów charakteryzuje się połączeniem wielu materiałów i technik budowlanych, gdzie podstawowym elementem jest przysłup – stąd nazwa dom przysłupowo-zrębowy. Domy te w większości piętrowe, na parterze posiadały
warsztaty tkackie. Wiele z nich posiada elementy zdobnicze
– portale drzwiowe, opaski okienne i dekorowane słupy.
Wykaz domów przysłupowych do zobaczenia: www.
goryizerskie.pl/?file=art&art_id=2359

Land der Umgebindehäuser

In der Gemeinde Bogatynia kann man ein Komplex von
Lausitzer Holzgebäuden aus dem XVII.-XIX. Jh. bewundern.
Die Konstruktion zeichnet sich durch die Verbindung vieler Baumaterialien und Techniken aus, wo Hauptelement das hölzerne
Stützensystem (Umgebinde) ist- daher der Name das Umgebindehaus. In diesen meist einstöckigen Häusern gab es im Erdgeschoss
Weberwerkstätte. Viele von diesen Häusern besitzen Schmuckelemente- Tür- und Fensterportale sowie verzierte Säulen. Das Verzeichnis von Umgebindehäusern finden Sie auf: www.goryizerskie.pl/?file=art&art_id=2359
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IZBA REGIONALNA w Działoszynie

Izba regionalna w kompleksie Zespołu Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum w Działoszynie
gromadzi zbiory przedmiotów użytkowych, mebli, narzędzi
rolniczych. Prezentuje również dokumenty i fotografie obrazujące życie mieszkańców Działoszyna i okolicznych miejscowości od XVIII do XX wieku. Czynne przez cały rok, od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Pozostałe dni
po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kontakt: Lwówek Śląski, Plac Wolności 1 (Ratusz), Tel. +48 75 647 78 96, www.biblioteka.lwowekslaski.pl
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Muzeum browarnictwa

Jest to jedyne takie miejsce na Dolnym Śląsku, w którym zgromadziliśmy blisko 400 eksponatów dokumentujących historię lwóweckiego browarnictwa. W specjalnie przygotowanych gablotach znajdują się niepowtarzalne kolekcje
butelek i zamknięć z blisko 40 browarów, które działały dawniej na Dolnym Śląsku. W muzeum zgromadzone zostały
dawne urządzenia, które służyły do wytwarzania piwa i jego
przechowywania.

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów – Muzeum Karkonoskie Oddział

Dom został zakupiony w 1890 roku i od tamtej pory był zamieszkiwany przez braci Hauptmann. Zasłynęli oni
w świecie kultury i nauki na przełomie XIX i XX wieku. Warto podkreślić, iż Gerhart Hauptmann został uhonorowany
literacką nagrodą Nobla za całokształt twórczości. Uhonorowanie miało miejsce w 1912 roku.
Aktualnie w domu Carla i Gerharta znajduje się muzeum, w którym można podziwiać stałe wystawy: W królestwie
Ducha Gór, Wyroby huty szkła „Józefina” w Szklarskiej Porębie, Gerhart Hauptmann i jego krąg towarzyski, Łukaszowcy,
Carl Hauptmann i jego przyjaciele, Wlastimil Hofmann i wczesne lata powojennej kolonii, Artyści szkła i fotografii, Najmłodsze pokolenie artystów Szklarskiej Poręby.

Carl und Gerhart Hauptmann Haus –– Museum von Riesengebirgen

Riesengebirgsmuseum (Muzeum Karkonoskie) Niederlassung Dom wurde im Jahre 1890 gekauft und seit dieser
Zeit wurde von Gebrüder Hauptmann bewohnt. Sie waren
in kulturellen und wissenschaftlichen Kreisen im XIX. und
XX. Jh. bekannt. Es ist erwähnenswert, dass Gerhart Hauptmann mit dem Nobelpreis für das ganze künstlerische Schaffen im Jahre 1912 ausgezeichnet. Heutzutage befindet sich in
dem Haus von Carl und Gerhart das Museum, wo man solche
Ausstellungen wie: Im Königreich vom Berggeist, Erzeugnisse der Glashütte „Józefina” in Szklarska Poręba, Gerhart
Hauptmann und sein Bekanntenkreis, Łukaszowcy, Carl
Hauptmann und seine Freunde, Wlastimil Hofmann und
frühere Zeiten der Nachkriegskolonie, Glas- und Fotokünstler, die jüngste Künstlergeneration von Szklarska Poręba.

Kontakt: Szklarska Poręba, 11 Listopada 23,
Tel. +48 75 717 26 11, www.domhauptmannow.pl

ÖKOMUSEUM DER BRAUNKOHLE

Izba powstała w 2014 roku dzięki nieformalnej grupie pasjonatów militariów i historii nazwanej jako Grupa militarno - historyczna „Szaruga” i mieści się w Urzędzie Miejskim
na IV piętrze. Większość zbiorów i pamiątek zgromadzonych w izbie jest ściśle związanych z historią miasta i regionu.
Przedmioty zgromadzone w izbie pochodzą z różnych epok
dziejowych od epoki brązu po II wojnę światową i okres
PRL-u.

Kontakt: Zgorzelec, ul. Daszyńskiego 15, Tel. +48 75 648-24-24, www.muzeumluzyckie.pl

8

EKOMUZEUM WĘGLA BRUNATNEGO
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Lausitzer Museum in Zgorzelec

Lausitzer Museum sammelt Antiquitäten, die mit der Vergangenheit der Oberlausitz verbunden sind, die sich heutzutage
aber in Polen befinden, mit besonderer Berücksichtigung der Gegend von der Stadt Zgorzelec und ihres Kreises. Unter den erst
seit einigen Jahren gesammelten Exponaten befinden sich verschiedene Museumssammlungen, die aus dem breiten Zeitraum
stammen: archäologische, ethnografische, kartographische, historische und ikonographische Sammlungen.

Kontakt: Alfred Janicki, Tel. +48 75 77 12 130, 606 805 178, www.nickt.pl/wegliniec-muzeum-kresow-wschodnich

W połowie XIX wieku na obszarze Borów Dolnośląskich odkryto bogate złoża węgla brunatnego. Spowodowało
to gwałtowny rozwój przemysłu. W wielu rejonach przez ponad 100 lat funkcjonowały małe podziemne kopalnie węgla
brunatnego, miasta rozbudowywały się, rozkwitał handel i usługi.
Po II wojnie światowej zostały one wyparte przez wielkie kombinaty hutniczo-energetyczne. Miejscem, które nie
pozwala zapomnieć o dorobku górniczym jest Ekomuzeum górnictwa węgla brunatnego w Mirostowicach Dolnych. Powstało ono dzięki pasji mieszkańca sołectwa Tomasza Zabawy, który kultywuje tradycje rodzinne po dziadku – górniku kopalni „Henryk”. Ekomuzealna oferta obejmuje wycieczki z przewodnikiem po terenach związanych z wydobyciem „brunatnego
złota”, lekcje muzealne dla szkół, wykłady z historii wydobycia
oraz zwiedzanie ekspozycji przyrządów górniczych.

Kontakt: Mirostowice Dolne, Kolejowa 7a, Tel. 880-810-716, E-mail: tomaszzabawa@wp.pl

Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu

Muzeum Łużyckie gromadzi zabytki związane z przeszłością wschodnich partii Górnych Łużyc, dziś znajdujących
się w granicach państwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem okolic miasta Zgorzelca i powiatu zgorzeleckiego.
W zbiorach budowanych zaledwie od kilku lat znalazły się
muzealia różnorodne, o szerokich ramach chronologicznych:
Zbiory archeologiczne, Zbiory etnograficzne, Zbiory kartograficzne, Zbiory historyczne, Zbiory ikonograficzne.
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Muzeum Kresów Wschodnich w Węglińcu jest jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych Ziemi Zgorzeleckiej –
zarówno przez wzgląd na swą nietypową formę, panujący klimat, jak i walory kulturalne. Mieści się ono w dwóch zabytkowych wagonach ustawionych na 30-metrowym odcinku torów, zbudowanym specjalnie w tym celu na niewielkiej działce
sąsiadującej z parkiem miejskim (Plac Wolności).
W pierwszym wagonie znajdziemy przede wszystkim eksponaty w postaci oryginalnych przedmiotów
użytku codziennego, wykonanych ręcznie w gospodarstwach Kresów Wschodnich.
Drugi wagon jest miejscem przechowywania galerii
zdjęć oraz dokumentów. Możemy zapoznać się tu z historią Kresów Wschodnich, ale również z bogato udokumentowaną działalnością samego muzeum.

Muzeum poświęcone jest kultowej trylogii Sylwestra
Chęcińskiego „Sami Swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj
albo rzuć”. Zlokalizowane jest w pobliżu Lubomierskiego Rynku (Placu Wolności), którego plener kilkakrotnie
pojawia się w filmie Sami Swoi. Pomieszczenia muzealne
mieszczą się na parterze jednego z najstarszych w mieście
budynków – tzw. Domu Płócienników, od XVI wieku - siedzibie cechu Płócienników. Obiekt posiada bogate walory
architektoniczne, stanowiące atrakcję turystyczną.
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Muzeum Mineralogiczne

W Muzeum Mineralogicznym w Szklarskiej Porębie można obejrzeć blisko 2500 eksponatów: minerałów i skamieniałości z całego świata, a także jeden eksponat z kosmosu
- meteoryt Gibeon. Przed budynkiem muzeum znajduje
się jedyny w Europie “LAS KARBOŃSKI”. Są to skamieniałe pnie drzewa Dadoxylon, które rosły około 300
milionów lat temu.
Osobnym działem muzeum są skamieniałości
i szkielety dinozaurów. Jest to największa w Polsce prywatna kolekcja tych gadów z przed milionów lat.

Brauerei- Museum

Das ist eine einzigartige Stelle in Niederschlesien, an der ca.
400 Exponate gesammelt wurden, die die Geschichte der Löwenberger Brauerei belegen. In den speziell zu diesem Zweck vorbereiteten Schaukasten befinden sich einzigartige Sammlungen von Flaschen und Flaschenverschlüssen aus ca. 40 Brauereien, die in Niederschlesien tätig waren. Im Museum wurden ehemalige Einrichtungen gesammelt, die zum Bierbrauen und Bieraufbewahrung dienten.

Kontakt: Lwówek Śląski, ul. Traugutta 7, Tel. +48 75 643 18 80, www.browarlwowek.pl
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Muzeum Zdrojowe - Muzeum Górnictwa Uzdrowiskowego

Muzeum Zdrojowe znane również jako Muzeum Górnictwa Uzdrowiskowego znajduje się w piwnicach zabytkowego
Domu Zdrojowego. Jego otwarcie miało miejsce we wrześniu 2014 roku z okazji 260-rocznicy ocembrowania pierwszych świeradowskich źródeł wód mineralnych. W muzealnych piwnicach znajdują się ekspozycje ukazujące historię
uzdrowiska oraz początki wykorzystania tutejszych źródeł.

Museum der Heilkunde - Muzeum Górnictwa
Uzdrowiskowego

Kontakt: Jelenia Góra, ul. Chałubińskiego 23
Tel. +48 75 755 37 26, www.zabytki.pl/sources/
muzea/j/jelenia-gora-karkonoski.html

Büro von Kunstausstellungen in Jelenia Góra

Büro von Kunstausstellungen in Jelenia Góra – Galerie der
modernen Kunst wurde im Jahre 1976 gegründet. Hier werden Ausstellungen organisiert, Publikationen herausgegeben und
Einwohner gebildet, hier wird die Kunst nicht kommerziell betrachtet, indem es auf aktuelle Ereignisse lebhaft reagiert wird.
Das Büro bietet vielfältiges Programm an.

In dem kleinen, original wieder aufgebauten Haus mit
seinem Hof und Garten kann in das Leben der so genannten
„Ackerbürger” um 1900 Einblick genommen werden. Neben ihrer Arbeit in der Fabrik, in Handel und Gewerbe, betrieben die
Einwohner Reichenbachs zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes
eine bescheidene Landwirtschaft im Nebenerwerb. So gehörte zu
jedem innerstädtischen Grundstück auch ein kleiner Acker vor der
Stadt. Die rekonstruierte Inneneinrichtung des Wohnhauses ist
ein Spiegel kleinstädtischer Lebensweise.

Museum für Technik und Handwerk

Das Museum hat seinen Sitz im Ort Zapusta 28 in einem Umgebindehaus, das aus dem Jahre 1830 stammt und für diese Region typische Bauweise
hat. Die Ausstellung befindet sich in einem Saal mit separatem Eingang. Auf
dem Gelände rund um das Haue werden größere Exponate präsentiert (landwirtschaftliche Maschinen, Pferdewagen).
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Wieża Książęca w Siedlęcinie

Wieża książęca w Siedlęcinie jest jednym z najważniejszych zabytków średniowiecznych w Polsce. Bez wątpienia jest
także największym i najlepiej zachowanym obiektem tego typu w naszym kraju. Zbudowana została w drugiej dekadzie
XIV wieku przez Fundację Księcia Henryka I Jaworskiego.
Najciekawszym elementem wyposażenia wieży są czternastowieczne malowidła ścienne, przedstawiające legendę
o rycerzu króla Artura – sir Lancelocie z Jeziora (jedyne zachowane takie na świecie).

Fürstenturm in Siedlęcin

Fürstenturm in Siedlęcin ist eines der wichtigsten mittelalterlichen Denkmale in Polen. Ohne Zweifel ist das Bauwerk
am größten und am besten erhalten in ganz Polen. Der Turm
wurde in der zweiten Dekade des XIV. Jh. durch die Stiftung
vom Heinrich I. von Schweidnitz erbaut. Die meist interessanteste Ausrüstung des Turms sind Wandgemälden aus dem XIV.
Jh., die die Sage über Artus Ritter - Lanzelot vom See darstellen
(einzige solche Wandgemälden in der ganzen Welt).

Kontakt: Siedlęcin, Długa 21
Tel. +48 882 964 805, 75 713 75 97
www.wiezasiedlecin.pl

WANDERKARTE
Lerne das Kulturerbe der polnisch- deutschen Grenzregion kennen

W tym małym, oryginalnie odbudowanym domu z gospodarstwem i ogrodem możecie Państwo zobaczyć jak wyglądało życie tzw. „mieszczan- rolników” w 1900 roku. Oprócz pracy w fabrykach, w handlu i rzemiośle prowadzili oni, w celu
zapewnienia sobie lepszego życia, skromne gospodarstwa rolne jako działalność dodatkową. Tak więc do każdej miejskiej
działki należało małe pole poza miastem. Zrekonstruowane wyposażenie domu jest odzwierciedleniem małomiasteczkowego stylu życia. Wąskie pomieszczenia pozwalają odczuć prosty sposób życia ich ówczesnych mieszkańców.

Muzeum ma swoją siedzibę w miejscowości Zapusta 28 w typowym
dla regionalnego budownictwa domu przysłupowym z 1830 roku. Na ekspozycję przeznaczono salę posiadającą osobne wejście. Przy domu znajduje
się obszerny teren na którym eksponowane są muzealia o większych gabarytach (maszyny rolnicze, wozy konne).

Muzeum przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze

Das Ziel des Naturmuseums ist es natürliche, historische, ethnografische und archivalische Exponate von Riesengebirgen zu
sammeln und aufzubewahren. In der Ausstellung werden folgende
Bereiche präsentiert:
I. Naturschutz und Nationalparks in Polen,
II. Geologie von westlichen Sudeten,
III. Tier- und Pflanzenwelt von Riesengebirge,
IV. Alpinum mit Pflanzen von Riesengebirgen. In dem Museum
werden auch vorübergehend Ausstellungen vom allgemein natürlichen Charakter dargestellt.

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze – galeria sztuki współczesnej założona została w 1976 roku.
Prowadzi ona działalność wystawienniczą, wydawniczą oraz
edukacyjną, jest miejscem niekomercyjnego podejścia do
sztuki, żywo reagującym na zjawiska aktualne, preferującym
różnorodność programową.

Ackerbürgermuseum Reichenbach/ OL

Kontakt: Olszyna Lubańska, Zapusta 28,
Tel. +48 75 72 40 610, E-mail: tuskulum@wp.pl

Naturmuseum von Riesengebirgsnationalpark
in Jelenia Góra

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze

Muzeum Techniki i Rzemiosła Wiejskiego
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Celem Muzeum Przyrodniczego Karkonoskiego Parku Narodowego jest eksponowanie, a także gromadzenie i przechowywanie zbiorów przyrodniczych, historycznych, etnograficznych i archiwalnych dotyczących obszaru Karkonoszy.
Wystawa stała prezentuje następujące działy:
I. Ochrona przyrody i parki narodowe w Polsce; II. Geologia Sudetów Zachodnich; III. Flora i fauna Karkonoszy;
IV. Alpinarium z roślinami Karkonoszy. W Muzeum prezentowane są także wystawy czasowe o charakterze ogólno-przyrodniczym.
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Muzeum Mieszczan-Rolników Reichenbach/OL
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Kontakt: Szklarska Poręba, Kilińskiego 20, Tel. +48 607 100 880, 697 355 880
www.szklarskaporeba.sokolowski-muzea.pl

Poznaj dziedzictwo
kulturowe pogranicza
polsko-niemieckiego

Kontakt: Ryszard Zawadzki, Tel. +48 665 325 971, 75 77 18 226
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Kontakt: Świeradów-Zdrój, 3-go Maja 1, Tel. +48 75 78 20 500

Im Mineralogischen Museum in Szklarska Poręba
kann man ca. 2500 Exponate bewundern: Mineralien und
Versteinerungen aus ganzer Welt, sowie ein Exponat aus dem
Weltall – Meteorit Gibeon. Vor dem Gebäude befindet sich der
einzige Wald in ganz Europa - “LAS KARBOŃSKI”. Das
sind versteinerte Stämme von Dadoxylon- Baum, der vor
300 Millionen Jahren wuchs. Eine separate Ausstellung bilden Versteinerungen und Skelette von Dinosauriern. Das ist die größte private Sammlung solcher Reptilien in Polen.

MAPA TURYSTYCZNA

Kontakt: Jelenia Góra, ul. Długa 1, Tel. +48 75 75 266 69, www.galeria-bwa.karkonosze.com

Muzeum Górnictwa Uzdrowiskowego Muzeum Zdrojowe ist auch als Kur- und Bergbaumuseum bekannt und befindet sich im Keller des historischen Kurhauses. Es wurde im
September 2014 anlässlich des 260. Jubiläums vom Ausmauern
der ersten Mineralwasserquellen in Bad Fliensberg, feierlich
eingeweiht. Im Museumskeller befinden sich Sammlungen, die
die Geschichte des Kurortes und hiesiger Quellen darstellen

Mineralogisches Museum

HEIMATSTUBE in Działoszyn

In der Heimatstube im Grundschulkomplex Namens Jadwiga Śląska und Gymnasium in Działoszyn werden Sammlungen von Gebrauchsgegenständen, Möbeln und landwirtschaftlichen Werkzeugen präsentiert. Sie stellt auch Dokumente und
Fotos dar, die das Leben der Ortsbewohner und der Einwohner
der Region seit dem XVIII. bis zum XX. Jh. präsentieren. Die Heimatstube ist von Montag bis Freitag, von 8.00 bis 15.00 Uhr
geöffnet. An anderen Tagen nach vorheriger Vereinbarung.

Kontakt: Reichenbach, Görlitzer Straße 25,
Tel. +49 (0) 358 28 72 093, Öffnungszeiten /
Otwarte : Di - So / Wt. - Nd. 13.00 - 17.00 Uhr
24
Muzeum Szkła Weißwasser

Muzeum Szkła w Weißwasser jest jedynym w swoim rodzaju w Saksonii oraz poza jej granicami we wschodnio
niemieckich Krajach Związkowych. Znajduje się ono w willi rodziny przedsiębiorców Gelsdorf. Wilhelm Gelsdorf był
pierwszym, który prowadził z powodzeniem w Weißwasser od roku 1877 hutę szkła.
W Muzeum można zobaczyć: łużyckie szkło z 19 i 20 wieku, szkło do celów naukowych i technicznych, warsztaty
historyczne i narzędzia do wytwarzania szkła, obróbki szkła i jego uszlachetniania, specjalne zbiory Prof. W. Wagenfeld,
F. Bundtzen oraz projektantów „Werkstatt für Glasgestaltung“, „Warsztat wyrobów ze szkła“, szkło typu Diatret i Arsall,
specjalne wystawy poświęcone ważnym osobowościom, technologiom i produktom.

Das Glasmuseum Weißwasser

Das Glasmuseum Weißwasser ist das einzige seiner Art in Sachsen und darüber hinaus in den ostdeutschen Bundesländern.
Es befindet sich in der Villa der Unternehmerfamilie Gelsdorf.
Wilhelm Gelsdorf war der Erste, der in Weißwasser seit 1877 erfolgreich eine Glashütte betrieben hat.
Im Museum sind zu sehen: Lausitzer Glas des 19. und 20.
Jahrhunderts, Glas für Wissenschaft und Technik, Historische
Werkstätten und Werkzeuge zur Glasherstellung, Glasverarbeitung und Glasveredelung, Spezialsammlungen von Prof. W.
Wagenfeld, F. Bundtzen und den Designern der „Werkstatt für
Glasgestaltung”, Diatret- und Arsallgläser, Sonderausstellungen
zu Persönlichkeiten, Technologien und Produkten

Kontakt: Weißwasser, ForsterStr. 12
Tel. +49 (0) 3576 204 000
www.glasmuseum-weisswasser.de

Egzemplarz bezpłatny Kostenloses Exemplar

Kontakt: Żary, ul. Bohaterów Getta 22, Tel. 68 479 13 77

Muzeum Kargula i Pawlaka

12

www.e-brs.pl

Museum der Ostpolnischen Kultur Namens Ks. abpa. I. Tokarczuk in Żary hat seinen Sitz in der Bohaterów Getta Straße
– neben dem Haus der Ostpolnischen Kultur, Galerie, Bibliothek
und dem Gabenlager für Polen im Osten. Es wird seit dem Jahre
2007 von den Volontären des Vereins „Kresowe Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich“ in Żary geführt. Das Museum verfügt über ca. 700 Exponaten, die von den
Ostpolen (Fahnen, Bilder, Gegenstände und Geräte, Geweben,
originelle Briefe aus Sibirien, sogar Reliquien) geschenkt wurden. Die Besichtigung ist nach vorheriger Absprache möglich.
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Lubomyśl 23b
68-200 Żary
Tel. 608 238 599
www.naturapolska.com

Museum der Ostpolnischen Kultur in Żary

3

Um die Hälfte des XIX. Jh. wurden in der Niederschlesischen
Heide reiche Lagerstätten von Braunkohle entdeckt. Das bewirkte,
dass die Industrie sich rasch entwickelt hat. In vielen Regionen traten
über 100 Jahre lang kleine unterirdische Gruben der Braunkohle auf,
die Städte vergrößerten sich, Handel und Dienstleistungen blühten
und gediehen.
Nach dem II. Weltkrieg wurden sie von große Hütten- und
Energiebetriebe verdrängt. Der Platz, der an die Bergbau-Industrie
immer noch erinnert, ist das Ökomuseum der Braunkohle in Mirostowice Dolne. Es ist dank der Leidenschaft des Gemeindebewohners Tomasz Zabawa entstanden, der die Familientraditionen nach
seinem Opa – Bergmann der Grube „Henryk“ – pflegt. Im Angebot des Museums gibt es Führungen mit dem Führer in der Region,
wo man „braunes Gold“ abgebaut hat, Museumsunterricht für Schüler, Vorlesungen über Abbaugeschichte sowie Besichtigung der
Ausstellungen über Bergbaueinrichtungen.

Kontakt: Szklarska Poręba, Jeleniogórska 9, Tel. +48 75 717-32-87, www.muzeumziemi-juna.pl

Muzeum Kresowe im. Ks. abpa. I. Tokarczuka w Żarach mieści się przy ulicy Bohaterów Getta – obok Domu Kultury
Kresowej, Galerii Kresowej, Biblioteki Kresowej i Magazynu Darów dla Polaków na Wschodzie. Jest prowadzone od
2007 roku przez wolontariuszy Kresowego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich w Żarach.
Muzeum posiada ok. 700 eksponatów, podarowanych przez
Kresowian (sztandary, obrazy, przedmioty i narzędzia, tkaniny, oryginały listów z Syberii, a nawet relikwie). Zwiedzanie
jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu.

Kontakt: Buczyny, Tel. 68 375-31-54, E-mail: skansenbuczyny@wp.pl

Kontakt: Bolesławiec, Brzeźnik 99, Tel. +48 601 302 391, www.grodbrzeznik.pl

Wydawca/Herausgeber:

Freilichtmuseum Buczyny

Es befindet sich im Zentrum der Lausitzer Kultur, an dem
früher hier verlaufenden Salzweg, und heute auf der Strecke
Żary- Łęknica. Das ist ein Komplex von alten, über 250. Jährigen, meistens aus Holz gebauten Häusern, die aus verschiedenen
Ortschaften der Ostlausitz und polnischer Grenzregion hierher
gebracht wurden.
In dem aus Jasionów stammenden Haus, das Bildungshaus
genannt wird, findet Geschichtsunterricht über Lausitz statt. Aus Włostowice stammt ein Haus, dessen Ausstattung der sorbischen
Häusern ähnelt. Außer dem Backofen gibt es hier alte Geräte und Ausrüstung eines Handwerkerbetriebes- Weberei, denn die Sorben
beschäftigten sich vor allem mit der Landwirtschaft, Töpferei und eben Weberei. An den Wänden hängen originale Trachten.
Seit dem Jahre 1995 finden im Museum im Herbst dreitägige Tagungen der sorbischen Kultur.
Es gibt hier auch einen Ferienbauernhof und einen Speicher, in dem Touristeninformation und Lausitzer Wirtshaus mit
stillvoller Ausstattung beherbergt sind.

Indem wir die Pforte der mittelalterlichen Burg in Brzeźnik passieren, werden wir in die Welt unserer Urahnen versetzt.
Wir können hier ein Gebäudekomplex aus Holz sehen. Die Hütten stellen eine Ausstellung dar, in der Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs, Haushaltsgeräte sowie damalige Arbeitswerkzeuge präsentiert werden.

Man kann hier Ausstellungen von Schmuck- und Edelsteinen aus der Region von Sudeten sowie aus ganzer Welt bewundern. Zusätzliche werden hier Mineralien und Schmucksteine,
Silber- und Glaserzeugnisse verkauft. Der Eintritt ist frei. Das
Museum befindet sich an der Landesstraße Nr. 3 nach Szklarska
Poręba. Früher wurde das Gebäude Hungerwirtshaus genannt.

S c h r o t h o l z h ä u s e r

Skansen Łużycki Buczyny

Znajduje się w Ośrodku Kultury Łużyckiej, przy niegdyś prowadzącym tędy szlaku solnym, a obecnie przy trasie
Żary-Łęknica. Jest to zespół starych, około 250-letnich, najczęściej drewnianych budowli, sprowadzonych z różnych miejscowości Łużyc Wschodnich i pogranicza polskiego.
W chacie sprowadzonej z Jasionowa, nazywanej edukacyjną, odbywają się lekcje historii łużyckiej. Z Włostowic została sprowadzona chata, która odzwierciedla dom dawnych Łużyczan. Poza piecem chlebowym, w izbach znajdują się stare
sprzęty i przykładowe wyposażenie zakładu rzemieślniczego – tkalni, bo Łużyczanie zajmowali się głównie rolnictwem,
garncarstwem i właśnie tkactwem. Na ścianach wiszą zdobyte z trudem trzy kompletne, oryginalne stroje mieszkańców
tych ziem.
W skansenie od 1995 roku odbywają się każdej jesieni
trzydniowe sorabistyczne (łużyckie) zjazdy naukowe. Znajduje się tutaj także gospodarstwo agroturystyczne.
Na terenie Ośrodka znajduje się również spichlerz,
w którymi mieści się informacja turystyczna i karczma łużycka ze stylowym wnętrzem.

Museum Mittelalterliche Burg (Grod) in Brzeźnik

Erlichthof Rietschen

2

Przekraczając bramę Grodu Średniowiecznego
w Brzeźniku, przenosimy się w odległą podróż naszych
przodków. Ujrzymy drewnianą zabudowę całej osady. Chaty
wyróżniające się swoją stałą ekspozycją wykonaną z replik
narzędzi codziennego użytku, sprzętu domowego oraz narzędzi pracy niezbędnych w ówczesnych czasach.

Partner:

Kontakt: Żary, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2, Tel. +48 68 363 83 70, www.muzeumzary.pl

Muzeum Gród Średniowieczny w Brzeźniku

Museum der Erde JUNA

Dom Kultury Kresowej w Żarach

Museum der Schlesisch- Lausitzer Grenzregion

Das Museum erfüllt eine wichtige Rolle im Schutz der beweglichen
Sehenswürdigkeiten der materiellen Kultur aus der Grenzregion von Schlesien
und Ostlausitz. Sein wichtiger Aufgabenbereich ist es, das Kulturerbe der
Region zu dokumentieren, zu schützen und den Einwohnern zur Verfügung
zu stellen. Es werden hier Denkmäler dargestellt, die nationale Vielfältigkeit
und Multikultur des Sorauer Landes präsentieren. Das Museum sammelt
auch Urkunden und Gegenstände, die mit der Besiedlung des Sorauer Landes
nach 1945 verbunden sind und dokumentiert damit das Engagement der
Bevölkerung, die aus verschiedenen Regionen und Kreise migriert hat und
dann Bevölkerung des Lebuser Landes gebildet hat.
Das Museum verfügt über große Sammlung von Sorauer Porzellan, Keramik aus Mirostowice, archäologischen Artefakten aus der Region Żary
und Lubsko sowie alte Postkarten, Frühdrucke, Landkarten, alte Münzen und Gegenständen des alltäglichen Gebrauchs. Das Museum verfügt auch
über eine Sammlung von Unterlagen und Andenken, die mit den Militäreinheiten aus dem Gebiet von Żary nach dem Jahre 1945 verbunden sind,
sowie Dokumente und Gegenstände, die mit der neuesten Kultur der Stadt und Region zusammenhängen

Muzeum Ziemi JUNA

Można tutaj zobaczyć ekspozycje kamieni ozdobnych
i szlachetnych z najbliższego regionu Sudetów jak również
całego Świata. Dodatkowo prowadzona jest sprzedaż minerałów oraz wyrobów z kamieni ozdobnych, srebra czy też
szkła. Muzeum jest bezpłatne. Położone jest przy krajowej
drodze nr 3 prowadzącej do centrum Szklarskiej Poręby. Budynek ten dawniej nazywany był Karczmą Głodową.

Projekt pn. „Bieniów-Rietschen-Sagar - razem chronimy dziedzictwo kulturowe na pograniczu polsko-niemieckim”
jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów
Interreg Polska–Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.
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Das Projekt u. d. T. „Bieniów-Rietschen-Sagar - gemeinsam schützen wir das Kulturerbe in der polnisch – deutschen
Grenzregion“ wird aus den Mitteln des Europäischen Fonds der Regionalen Entwicklung im Rahmen des Kleinprojektfonds
Interreg Polen- Sachsen 2014- 2022 sowie aus dem Staatshaushalt mitfinanziert.

Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego

Muzeum spełnia istotną rolę w ochronie ruchomych zabytków kultury materialnej z pogranicza Śląska i Wschodnich
Łużyc. Ważną sferą jego działalności jest dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dorobku kulturowego regionu. W placówce gromadzone i prezentowane są zabytki ukazujące narodową różnorodność i wielokulturowość Ziemi Żarskiej i Ziemi Lubuskiej. Placówka gromadzi także dokumenty i przedmioty związane z osadnictwem na Ziemi Żarskiej po 1945 r.
i dokumentuje wkład ludności, która migrowała z różnych regionów i środowisk, budując społeczeństwo Ziemi Lubuskiej.
Placówka posiada bogatą kolekcję żarskiej porcelany, mirostowickiej ceramiki, artefaktów archeologicznych z rejonu
Żar i Lubska oraz pocztówek, starodruków, map, numizmatów i przedmiotów codziennego użytku. Muzeum posiada
również kolekcję dokumentów i pamiątek związanych z jednostkami wojskowymi z terenu Żar po 1945 r. oraz dokumenty
i przedmioty związane z współczesną kulturą miasta i regionu.

Kontakt: Bieniów, ul. Dolna 60, Tel. 669 088 054, 503 978 317

11

Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy. Przedstawione poglądy nie muszą odzwierciedlać
oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
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Heimatstube in Bieniów

Die Heimatstube entstand aus der Initiative des Vereins „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi RAZEM“ in Bieniów und ihre
feierliche Einweihung fand am 15. August 2009 statt.
Man hat dort historische Ausstellungsstücke gesammelt, die Gedenkwert und historischen Wert haben. Diese Ausstellungsstücke sind
Unterlagen, Fotos, Bücher, Haushaltsgeräte, frühere Werkzeuge, die an
die Vergangenheit der Einwohner erinnern, die sich im Dorf nach dem
Krieg angesiedelt haben sowie der ehemaligen deutschen und sorbischen
Einwohner. Man hat hier innere Einrichtung einer polnischen und
deutschen Stube, zusammen mit Volkstrachten, dargestellt. In Segmenten
hat man Ausstellungsstücke bezüglich der in Bieniów führenden Berufe Forstwirte, Eisenbahner, Lehrer- dargestellt. Hier kann man Exponate
und Unterlagen der römisch- katholischen Pfarrei in Bieniów und des
ehemaligen Staatlichen Landwirtschaftsbetriebes finden.
Man hat die Werkzeuge chronologisch gesammelt, die früher
zur Ausführung der Arbeiten von Landwirten, Tischlern, Schmieden,
Schuhmachern sowie Imkern dienten. Auf dem Hof der Heimatstube wurde
„Omas Küche“ eingerichtet, in der traditionelle Speisen vorbereitet wurden.

Ausschließliche Verantwortung für den Inhalt der vorstehenden Publikation tragen ihre Autoren. Die hier dargestellten Ansichten müssen
die offizielle Stellung der Europäischen Union nicht widerspiegeln.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia muzeów, skansenów, izb tradycji i innych obiektów, które kultywują
dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-saksońskiego dokumentując dzieje regionu. Wszystkie one poprzez swoją
działalność, wpływają na rozwój wiedzy, zainteresowanie regionem oraz pobudzenie świadomości lokalnej.
Zapraszamy na szlak tradycji w poszukiwaniu wiedzy o naszym regionie! Ta fascynująca wędrówka może
być głównym celem Twojej podróży. Szlak możesz przemierzyć w dowolnie zaplanowanym przez siebie czasie.
Nieważna jest również pora roku, wszak na naszym pograniczu każda jest jednakowo piękna.
Wir laden Sie zum Besuch der Museen, Freilichthöfen, Heimatstuben und anderer Objekte ein, die das Kulturerbe der polnisch- sächsischen Grenzregion pflegen, indem sie die Geschichte der Region belegen. Alle diese Einrichtungen tragen zur Vertiefung des Wissens bei und wecken lokale Identität und das Interesse für die Region.
Wir laden Sie auf die Route der Traditionen ein, um dort nach dem Wissen über unsere Region zu suchen. Diese
außergewöhnliche Wanderung kann zum Hauptziel Ihrer Reise sein. Die Wanderung kann in der von Ihnen persönlich geplanten Zeit erfolgen. Die Jahreszeit spielt dabei auch keine Rolle, denn unsere Region ist zu jeder Zeit schön.
Projekt u. d. T. „Bieniów-Rietschen-Sagar – gemeinsam schützen wir das Kulturerbe in der polnisch- deutschen
Grenzregion“ wird von den Mitteln des Europäischen Fonds der regionalen Entwicklung im Rahmen des Kleinprojektfonds Interreg Polen- Sachsen 2014- 2022 sowie aus den Mitteln des Staatshaushaltes finanziert.

S c h r o t h o l z h ä u s e r

Erlichthof Rietschen
www.e-brs.pl
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Hoyerswerda

Kontakt: Rietschen, Turnerweg 6, Tel. (0049) 357 72 402 35, www.erlichthof.de

Lauta

Kontakt: Reichenbach, Am Friedenstal 5, tel +49 (0) 358 28 88 700
E-mail: info@museumsverbund-ol.de

Erlichthof Rietschen
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Erlichthof Rietschen

Alte Häuser sind gewandert? Ja, das ist möglich geworden In Rietschen, einem Dorf inmitten der reizvollen Heine- und
Teichlandschaft im Freistaat Sachsen – im Südlichen Zipfel Deutschlands.
Seit 1990 finden jahrhundertealte, verlassen Schrotholzhäuser aus der Region und dem Tagebauvorfeld am Erlichtteich ihre
neue Heimat. Balken für Balken wurden sie am alten Standort abgetragen und denkmalgerecht wieder errichtet. So erwachte die
Volksbauweise unserer Urahnen zu neuem Leben. Es entstand ein typisches Heidedorf des 19. Jahrhunderts, das viele Besucher und
Gäste zum Verweilen einlädt.
Schauen Sie den Handwerkerinnen im Weberhaus, in der Keramikscheune und im Stübchen zu. Erwerben Sie Naturprodukte
aus dem Hofladen, dem Naturladen oder dem SchokoLaden.

Schloss Krobnitz

Węgliniec

Przewóz

36

Hier finden Sie ein Stück Preußen in Sachsen. Umgeben von einem Landschaftspark erhebt sich der imposante Bau des
Krobnitzer Schlosses. Das um die Mitte des 18. Jahrhunderts von der Familie v. Üchtritz erbaute barocke Herrenhaus erwarb
im Jahr 1873 der preußisches Kriegsminister und Generalfeldmarschall Albrecht Theodor Emil Graf von Roon. Er ließ es durch
Aufstockung des Mansardengeschosses mit Flachdach und Balustrade in ein neoklassizistisches Gebäude umgestalten. Die gegliederte
Putzfassade kopiert in ihrem Erscheinungsbild das Berliner Kriegsministerium. Graf von Roon erweiterte den Park und legte
im hinteren Parksteil eine Familiengruft an, die 1876 eingeweiht wurde. Sein Sohn Waldemar bebaute diese Gruft mit einer
neogotischen Kapelle, die jedoch 1980 dem Abbruch zum Opfer fiel. Ein später Saalanbau am Schloss, der sich jedoch architektonisch
nicht in das Gesamtensemble einfügte, wurde im Zuge der Sanierungsarbeiten am Schloss im Jahr 2002/3 abgerissen.

Zamek Krobnitz

18

Obercunnersdor- Hauptstadt von Umgebindehäusern

To kawałek Prus w Saksonii. Otoczony jest parkiem krajobrazowym i wybudowany został około połowy XVIII wieku przez
rodzinę v. Üchtritz. Barokowy dworek kupił w 1873 roku pruski
Minister ds. Obrony i Marszałek Polny Albrecht Theodor Emil
Graf von Roon. Kazał on przekształcić zamek przez nadbudowę mansardy z płaskim dachem i balustradą w neoklasycystyczną
budowlę. Podzielona fasada budynku stanowi kopię Berlińskiego
Ministerstwa ds. Obrony. Graf von Ronn rozbudowuje park i buduje w tylnej części parku rodzinną kryptę, która zostaje oddana
do użytku w 1876 roku. Jego syn buduje w krypcie neogotycką
kaplicę, która jednakże w roku 1980 pada ofiarą rozbiórki. Późniejsza dobudowa sali do zamku, która jednakże nie wpasowuje się
architektonicznie do całości budynku, została wyburzona w trakcie prac remontowych w 2002-2003 roku.
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Obercunnersdorf wird für die Hauptstadt der Umgebindehäuser gehalten. Das Ortsbild des staatlich anerkannten Erholungsortes Obercunnersdorf nordöstlich des Kottmars prägen über 250 verschiedener Form und Gestalt Oberlausitzer Umgebindehäuser.
Die ersten Kolonisten hatten größere Grundstücke und ihre Häuser sind also größer. Mit der Zeit fehlte es immer mehr an freien
Grundstücken und man musste die Häuser enger bauen. Es entstanden damals kleine Häuser, die jede freie Fläche nutzten. Man
kann hier auch die Änderungen der Bauweise bemerken. Es änderte sich nicht nur der Block des Hauses aber auch die beim Bau
angewandten Materialien. Obercunnersdorf erhielt von der UNESCO den Ehrennamen Denkmalort.

To niezwykłe miejsce (Skansen) w którym spotkamy domy, które przywędrowały tutaj z okolicznego regionu z obszarów na których powstała odkrywkowa kopalnia węgla.
To stało się właśnie w Rietschen, wiosce otoczonej pięknym krajobrazem lasów i licznych stawów, leżącej w Wolnym Kraju Związkowym Saksonia – na południowym
krańcu Niemiec.
Od 1990 roku ponad stuletnie, opuszczone domy
z drewna ciosanego, znajdują tu swoją nową ojczyznę. Na początku na swoim starym miejscu zostały
one starannie rozebrane (belka po belce) a następnie
ponownie dokładnie złożone. W taki to sposób budowane przez naszych pradziadów domy otrzymały tutaj
nowe życie. Powstała tu typowa dziewiętnastowieczna
wioska, która zaprasza gości i turystów do zatrzymania
się i odpoczynku.
Tutaj warto przyjrzeć się znajdującym się w tych
domach rzemieślnikom - dom tkacki, warsztatowi ceramiki oraz innych izbach. Zapraszamy także do nabycia naturalnych produktów oraz sklepu z czekoladą.
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Kontakt: Görlitz, Brüderstraße 8, Tel.: +49 (0) 35 81 8791 0, www.schlesisches-museum.de
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Deutschland

Obercunnersdorf uważane jest za stolicę Domów Przysłupowych. Spacerując uliczkami dawnej wsi łańcuchowej widzimy
mnóstwo domów tej konstrukcji. Jest ich tutaj około 250 o różnych formach, bryłach, zdobieniach a każdy inny. Pierwsi koloniści mieli większe działki, więc ich domy są większe. Z upływem
stuleci, wolnego gruntu zaczęło brakować, więc zabudowa musiała się zagęścić. Powstawały domki małe, wykorzystujące każdy skrawek ziemi. Widoczne są również zmiany jakie zachodziły
przez lata przy budowie takich domów. Zmieniała się nie tylko
bryła ale również materiały jakie były używane przy budowie.
Obercunnersdorf zostało wyróżnione przez UNESCO za wioskę-pomnik.

Muzeum Śląskie Görlitz

Schlesisches Museum zu Görlitz

E36/A

Stolica Krainy Domów Przysłupowych
Obercunnersdor
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Seit Mai 2006 präsentiert das Sächsische Museum die dauerhafte
Ausstellung in einem der wertvollsten Gebäuden in der Altstadt von
Görlitz - im Schönhof. Auf der Fläche von 2 tausend Quadratmetern wird das Panorama des wechselhaften Schicksals des Landes
dargestellt. Hier wird schlesisches Handwerk und Kunsthandwerk aus dem Zeitraum vom XVII. bis zum XIX. Jh. präsentiert. Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs, Handwerks- und Industrieerzeugnisse, Belege des großstädtischen Lebens sowie Kunstwerke
stellen detailliertes Bild von Schlesien im XIX. und XX. Jh. dar.

2
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Kontakt: Rohne, Dorfstraße 48, Tel. +49 (0) 35 773 706 16, www.njepila-hof-rohne.de

Od maja 2006 roku Muzeum Śląskie prezentuje ekspozycję
stałą w jednym z najcenniejszych renesansowych budynków starego miasta w Görlitz - w Schönhofie (Pięknym Dworze). Na
powierzchni 2 tys. metrów kwadratowych roztacza się panorama
zmiennych losów kraju. Prezentowane jest tu śląskie rzemiosło
i rękodzieło artystyczne z okresu od XVII do XIX wieku. Przedmioty codziennego użytku, wyroby rzemiosła i przemysłu, dokumenty życia wielkomiejskiego i dzieła sztuki przedstawiają bogaty
w detale obraz Śląska w XIX i XX wieku.

Buczyny

Kontakt: Markersdorf, Kirchstraße 2, Tel. (0049) 35829 60329, www.oberlausitz-museum.de

Brandenburg

Njepila-Hof e.V. Rohne

Herr kann man heute von den sorbischen Bräuchen und dem
Alltag der Heidebauern erfahren.
Nun ist die Sorbenstube umgezogen - sie befindet sich auf dem Njepila-Hof. Sie ist zu bestellten Führungen geöffnet und
zu allen festlichen Anlässen, wie dem Schlachtfest, dem jährlichen Njepila-Hoffest und zu Kirmes. Mit der Integration der Alten
Sorbenstube und Möglichkeiten auf dem Njepila-Hof konnte vieles interessanter gestaltet werden. So können dort nun auch Inhalte
aus dem Leben des Hanzo Njepila und ein kleiner Teil seiner Werke bewundert werden.

Lubsko

Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund

Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund GmbH wurde am 1.
Januar 1999 gegründet. In dem Oberlausitz- Niederschlesischen Kulturkreis war das der erste Versuch, kleinere Museumsstätten, außer den
Kompetenzen von kommunalen Verwaltungen, zu gründen. Das festgelegte Ziel des Verbundes ist die Koordinierung verschiedener
Einrichtungen, bestehende Museumseinrichtungen zu erhalten und die spezifische kulturelle und historische Sitten und Bräuche der
Region in Rücksicht zu nehmen.

/A4

A18
E36/
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został założony 1 stycznia 1999 roku. W Górnołużycko-Dolnośląskim Obszarze Kulturowym była to pierwsza tego
rodzaju próba podjęcia prowadzenia mniejszych placówek muzealnych poza kompetencją samorządów lokalnych. Określonym celem Związku jest koordynacja różnorodnych placówek, zachowanie istniejącego krajobrazu muzealnego oraz lepsze uwzględnienie
specyfiki tradycji kulturowych i historycznych regionu.

Mirostowice Dolne

5

Śląsko-Górnołużycki Związek Muzeów /Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund GmbH

Jasień

Dowiemy się tutaj o serbołużyckich zwyczajach i o dniu powszednim tutejszych rolników. W międzyczasie Izba Serbołużyczan się przeniosła – teraz znajduje się w zagrodzie Njepila- Hof.
Można ją zwiedzać po wcześniejszym umówieniu terminu i jest
też czynna na specjalne okazje, takie jak coroczny festyn Njepila-Hof czy festyn ludowy Kirmes. Poprzez integrację Starej Izby
Serbołużyczan oraz możliwości zagrody Njepila-Hof można tu
organizować wiele interesujących imprez. Zapoznać się z życiem
i twórczością Hanzo Njepila i podziwiać małą część jego dzieł.
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Bieniów

Kontakt: Görlitz, Rothenburgerstr.7, Tel. +49 (0) 3581
405 870, www.spielzeugmuseum-goerlitz.de

Museum Niesky

Kwisa

1 6

Spielzeugmuseum Görlitz

Das Spielzeugmuseum Görlitz in der Görlitzer Altstadt
ermöglicht dem Besucher eine „Zeitreise” in seine Kindheit und darüber
hinaus. Spielzeug aus den letzten Jahrhunderten wird hier ausgestellt.
Hauptaugenmerk liegt dabei auf Holzspielzeugen aus dem Erzgebirge.

Żary

Muzeum Zabawek Görlitz

Muzeum Zabawek spotkamy na starym mieście. Umożliwia
ono „podróż w czasie“ do swojego dzieciństwa a nawet dalej. Można podziwiać tutaj wystawę zabawek z ostatnich stuleci. Szczególną uwagę przyciągają te z drewna z Gór Rudaw.

E40

Kontakt: Bautzen, Ortenburg 3, Tel. +49 (0) 3591 270 870 0, www.sorbisches-museum.de

Kamień węgielny pod pierwsze trzy domy w Niesky został
położony w roku 1742 przez czeskich uchodźców wyznaniowych, którzy przyłączyli się do Braci Morawskich. Dom tkacza
oraz pierwszego sołtysa Johanna Raschke zachował się do dzisiaj
i służył do 1981 roku jako dom mieszkalny. W latach 1788-1860
mieścił w sobie również punkt poczty. Od 1986 roku Muzeum,
a od 1991 roku znajduje się tutaj także informacja turystyczna. To
najstarszy dom w mieście.
Czeski dom z muru pruskiego jest dwupiętrową budowlą ze
słupami ścian szkieletowych, której najdłuższe wiązanie połączone
jest krzyżem świętego Andrzeja.

Njepila-Hof e.V. Rohne

PL

Sorbisches Museum

Muzeum Niesky

Kontakt: Niesky, Zinzendorfplatz 8, Tel. +49 (0) 35-88-25-600
www.museum.niesky.de
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Die Sammlung des Sorbischen Museums reicht bis in das Jahr
1856 zurück. Damals wurde bei der sorbischen wissenschaftlichen Gesellschaft Maćica Serbska eine Sektion für Altertumskunde gegründet.
Dabei bildeten archäologische Artefakte und sorbische Sprachdenkmäler den Grundstock der Sammlung. Unter der Leitung des Sprachwissenschaftlers und Volkskundlers Dr. Ernst Mucke wurde anlässlich der Ausstellung des sächsischen Handwerks und Kunstgewerbes
1896 in Dresden die ursprüngliche Sammlung um volkskundliche Exponate wesentlich erweitert. Während der Gründungszeit
von Nationalmuseen in ganz Europa entwickelte Ernst Mucke das Konzept zu einem eigenen sorbischen Museum stetig weiter.
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Der Grundstein zu den ersten drei Häusern Nieskys wurde 1742
von böhmischen Glaubensflüchtlingen gelegt, die sich der Herrnhuter
Brüdergemeine angeschlossen hatten. Das Haus des Leinewebers und ersten Ortsvorstehers Johann Raschke ist bis heute erhalten
geblieben und diente bis 1981 als Wohnhaus. Von 1788 bis 1860 beherbergte es auch die Poststation. Seit 1986 befindet sich das
Museum und seit 1991 die Touristeninformation im ältesten Haus der Stadt. Das böhmische Fachwerkhaus ist ein zweigeschossiger
Ständerbau, dessen Längsverband mit Andreaskreuzen gewährleistet wird.

Polska

Muzeum Serbołużyckie

Zbiory Muzeum Serbołużyckiego sięgają 1856 roku. Wtedy to założono przy serbołużyckim towarzystwie naukowym
Maćica Serbska sekcję wiedzy o starożytności. Archeologiczne arte -fakta i serbołużyckie zabytki językowe utworzyły
trzon tej wystawy. Pod kierownictwem językoznawcy i etnologa
Dr. Ernst Mucke zostały znacznie poszerzone pierwotne zbiory,
z okazji wystawy saksońskiego rzemiosła i rzemiosła artystycznego 1896 roku, o eksponaty etniczne. Podczas okresu powstawania
muzeów narodowych w całej Europie Ernst Mucke rozwijał dalej
swoją koncepcję powstania osobnego muzeum serbołużyckiego.

Lubomyśl
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Kontakt: Krauschwitz OT Sagar, Förderverein Museum Sagar e.V., Skerbersdorferstr. 68,
Tel. (0049) 357 71 608 96, www.museum-sagar.de

Województwo
lubuskie

Kontakt: Hoyerswerda OT Schwarzkollm, Koselbruch 22, Tel.+49 (0) 357-22-951-133, www.krabat-muehle.de
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Krabatmühle-Schwarzkollm e.V.

Die Schwarze Mühle mit dem beeindruckenden Mühlenturm
und dessen malerischen Schilfdach versetzt Sie in die Zeit der Krabatsage zurück. Erst durch die historische Mühlentechnik mit dem Wasserrad, den originalen Filmrequisiten und den aufwendigen
Schnitzereien im Inneren erhält das wichtigste Gebäude auf dem Erlebnishof einen einzigartigen Charakter.
Schauwerkstatt „Jurij Brězan“ Haus des Müllers und eine Bauernstube, in der leckere hausgemachte Buttermilchplinse oder
schwarzes Eis serviert werden. Die Schwarze Kammer im Mühlenturm, in der originale Filmrequisiten eingebaut sind, ist der
Schwarze Müller oftmals anzutreffen. Ein wertvolles Wandrelief, welches die sorbischen Bräuche und die 4 Trachtenregionen zeigt,
schmückt die Bauernstube zusätzlich.

Kontakt: Schleife, Friedensstraße 65, Tel. +49 (0) 357 73 77 230, www.sorbisches-kulturzentrum.de

iße

Krabatmühle-Schwarzkollm e.V.

Czarny młyn z imponującą wieżą i jej malowniczym dachem z trzciny przenosi Państwa w czasy legendy „Krabatsage”. Najpierw dzięki historycznej technice młyńskiej z kołem
wodnym, następnie poprzez oryginalne filmowe rekwizyty oraz
kosztowne snycerstwo we wnętrzu ten najważniejszy w całej zagrodzie budynek otrzymuje swój wyjątkowy charakter.
Znajduje się tutaj pokazowy warsztat „Jurij Brězan“ Haus
/ Dom młynarza oraz chłopska gospoda, w której można spróbować smacznych domowych placków na maślance lub czarnych
lodów. W czarnej komnacie w wieży młyna, w której wbudowane
są oryginalne rekwizyty filmowe, można zastać często Czarnego
Młynarza. Cenna płaskorzeźba, która ukazuje serbołużyckie zwyczaje i 4 regionalne stroje, dodatkowo ozdabia gospodę chłopską.
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Kontakt: Königshain, Dorfstraße 163b, Tel. +49 (0) 35 826 601 27 (od kwietnia do października)
E-mail: a.koehler@museumsverbund-ol.de

Sorbisches Kulturzentrum Schleife

Der Südosten Deutschlands, die Lausitz, ist seit mehr als 1000 Jahren Heimat für die kleinste slawische Volksgruppe, die Sorben. Gemeinsam mit Deutschen leben sie heute in Brandenburg und Sachsen in
vier Regionen. Dazu zählen das niedersorbisch / wendische Trachtengebiet in der Niederlausitz, die obersorbische/katholische Region um
Bautzen, das mittellausitzer Siedlungsgebiet um Hoyerswerda und das evangelische Kirchspiel Schleife.
Mit der sorbischen Sprache kommen Gäste der Region zuerst durch die zweisprachig beschrifteten Ortsschilder in Berührung. Doch
nicht nur die Sprache der Sorben ist eine Besonderheit, auch die Bräuche, Trachten und Traditionen sind ein groﬂer Schatz für die Region.
Um diese Kostbarkeiten der kleinsten sorbischen Folkloreregion zu erhalten, entstand das Sorbische Kulturzentrum in Schleife.
Es ist Begegnungsstätte für die zweisprachige Bevölkerung der Region und dient zugleich der Repräsentation der Besonderheiten und
Einzigartigkeit der Schleife Sorben für Gäste.

Muzeum Sagar

Es gibt hier zahlreiche Exponate, die Entwicklung von
Handwerk und Industrie am Beispiel der Wirtschaftsstruktur
der Standesherrschaft Muskau demonstrieren. Die regionalspezifische Entwicklung basierte auf den Rohstoffen Ton, Kohle,
Eisenerz und Holz, deren Gewinnung und Verarbeitung ist
Thema der Ausstellung. Schwerpunkte bilden dabei die Sammlungen zur Holzbearbeitung und zur Industrie- und Gebrauchskeramik. Neben der Dampfmaschine der Chemnitzer
Firma Richard Hartmann von 1897 und der Lokomobile der
Firma R. Wolf Magdeburg/Buckau um 1930 sehen Sie ein über
100 Jahre alte Sägegatter und einen Holzschleifer in Bewegung. Weitere Ausstellungsbereiche widmen sich dem örtlichen Handwerk, der Geologie des Muskauer Faltenbogens, der Eisenschmelze, der Jagd- und Waldwirtschaft sowie historischem Spielzeug.

życk

Inmitten einer reizvollen Landschaft vermittelt das Museum
Einblicke in die Arbeits- und Lebensbedingungen der Steinarbeiter
in den Königshainer Bergen. Zwischen 1844 und 1975 brach hier die
Steinbruchindustrie Granitgestein, das sich sehr gut verarbeiten ließ.
Beim Bau des Görlitzer Neißeviadukts und des Neuen
Leuchtturms am Kap Arkona auf der Insel Rügen fanden Werksteine aus
Königshain Verwendung. In einem ehemaligen Sozial- und Verwaltungsgebäude kann sich der Besucher über die schwere Arbeit in
den Steinbrüchen informieren. Ein zweiter Teil der Dauerausstellung widmet sich der Geologie der Königshainer Berge und erläutert
die Entstehung und Besonderheiten des Königshainer Granits. Im Außengelände des Museums sind Gleisanlagen mit Transportloren
zu besichtigen.

Muzeum Sagar

Znajduje się tutaj wiele licznych eksponatów przedstawiających strukturę gospodarki Państwa Stanowego Muskau.
Specyficzny dla tego regionu rozwój bazował na surowcach takich jak glina, węgiel, ruda żelaza i drewno, których wydobycie i obróbka jest właśnie tematem wystawy w naszym Muzeum. Główne punkty wystawy tworzą zbiory dotyczące obróbki
drewna i ceramiki przemysłowej i użytkowej.
Obok maszyny parowej Firmy Richard Hartmann
z Chemnitz z 1897 roku oraz lokomotywy Firmy R. Wolf
Magdeburg/Buckau z 1930 roku możecie tu Państwo zobaczyć ponad 100 letni trak oraz pracującą pilarkę do drewna.
Inne działy wystawy poświęcone są miejscowemu
rzemiosłu, geologii Łuku Mużakowa, przemysłowi dymarskiemu, myślistwu i gospodarce leśnej jak również historycznym zabawkom.

Nysa
Łu

Granitabbaumuseum Königshainer Berge

Serbołużyckie Centrum Kultury Schleife

Południowo - wschodnie Niemcy - Łużyce, są od ponad 1000 lat ojczyzną najmniejszej grupy słowiańskiej, Serbołużyczan. Żyją oni dzisiaj razem z Niemcami w Brandenburgii i Saksonii, w czterech regionach. Zalicza się do nich obszar dolnołużycki/słowiański w Dolnych Łużycach, górnołużycki/
katolicki region wokół Bautzen, środkowo-łużyckie osiedle wokół
Hoyerswerdy oraz parafię ewangelicką Schleife.
Turyści odwiedzający ten region napotykają na język serbołużycki przede wszystkim na dwujęzycznych tablicach z nazwami
miejscowości. Jednakże nie tylko język Serbołużyczan jest swoistą osobliwością, również ich obyczaje, stroje ludowe i tradycje są
wielkim skarbem tego regionu. Aby móc utrzymać te skarby powstało Serbołużyckie Centrum Kultury w Schleife. Jest to miejsce
spotkań dla dwujęzycznej społeczności tego regionu i służy ono
również prezentacji turystom osobliwości i wyjątkowości Łużyczan w Schleife.

Bóbr

Muzeum Wydobywania Granitu Königshainer Berge

Pośrodku pięknego krajobrazu można zobaczyć jak wyglądały warunki pracy i życia pracowników kamieniołomów
w Königshainer Bergen. W latach 1844 i 1975 rozwinął się tutaj
przemysł kamieniarski -wydobycie granitu, który bardzo dobrze
poddawał się obróbce. Odwiedzający Muzeum poznają tutaj cały
przebieg procesu wydobycia i obróbki kamienia. Druga część wystawy poświęcona jest geologii gór Königshainer Berge i wyjaśnia
powstanie i osobliwości tego granitu. Na zewnętrznych terenach
muzeum można zobaczyć tory z wagonami do transportu granitu.
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