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Każdy spacer to 
podróż w czasie 

Görlitz jest nie tylko najpiękniejszym – dla wielu – miastem Nie-

miec, ale również architektoniczną perłą na skalę europejską. 

Obfitość zabytków świadczy o bogatej historii i dodaje splendoru 

teraźniejszości. Przez długi czas Görlitz było jednym z zamożniej- 

szych miast regionu, prężnym gospodarczo i silnym politycznie. Gdy 

w pewnym okresie historii miasto liczyło około 100.000 mieszkańców, 

przewyższało wielkością Drezno, dzisiejszą stolicę landu Saksonia.

Swój rozkwit w późnym średniowieczu Görlitz zawdzięcza handlo-

wi suknem i urzetem barwierskim. Korzystne położenie nad Nysą  

i na szlaku handlowym via regia, wiodącym z Kijowa do Santiago de 

Compostela, przyczyniło się do rozwoju miasta jako ważnego centrum 

kultury, architektury, rzemiosła i działalności gospodarczej. Szlak 

handlowy umożliwił miastu kontakt i wymianę z dalszymi regionami 

Europy. W XVI wieku głośno było wokół teozofa Jakuba Böhme. Ten 

prosty szewc z Görlitz rozwinął teorię o „jedności człowieka i natury“, 

która odbiła się szerokim echem w świecie.

W XIX w. Görlitz przeżywało kolejny okres rozwkitu. Dzięki rozwojowi 

przemysłu oraz budowie kolei i teatru małe miasteczko stało się mia- 

stem bogatym, tętniacym życiem i pełnym kultury. Około 1850 roku 

zburzono średniowieczne mury obronne, co pozwoliło na rozciągnię-

cie się tkanki miejskiej daleko poza jej historyczny rdzeń. W duchu 

okresu grynderskiego powstawały fabryki, banki, spółki akcyjne, zaś 

handel i eksport kwitły. Budowano od podstaw nowe dzielnice, a liczba 

mieszkańców w ciągu tylko kilku dziesięcioleci wzrosła do 85.000.  

I tak na początku XX wieku Görlitz było zamożnym i pięknym centrum 

pruskich Łużyc Górnych i po Wrocławiu drugim największym miastem 

Dolnego Śląska. Na wschodnim krańcu Niemiec Görlitz znalazło się 

dopiero po drugiej wojnie światowej, kiedy to Nysa Łużycka stała się 

granicą państwa. Rzeka ta podzieliła też miasto. Na wschodnim brzegu 

leży Zgorzelec, na zachodnim Görlitz.

Zostawiona na pastwę losu zabytkowa substancja architektoniczna 

miasta niszczała aż do przełomu politycznego 1989 roku. Zjedno- 

czenie Niemiec położyło temu kres i tchnęło nowe życie zwłaszcza w 

starówkę. Do jej renowacji przyczynił się również anonimowy darczyń- 

ca, który w latach 1995-2016 rokrocznie darował miastu tzw. „milion 

dla starówki“ (milion DM, obecnie ok. 511.000 euro), wspierając je 

w zakrojonym na szeroką skalę odnawianiu zabytkowych budynków, by 

w efekcie uczynić Görlitz architektonicznym klejnotem, obejmującym 

4.000 zabytków z czasów gotyku, renesansu, baroku i okresu gryn-

derstwa. Dziś miasto jest piękniejsze niż kiedykolwiek w przeszłości.

Od momentu rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku Europa-Mia- 

sto Görlitz-Zgorzelec zyskuje na znaczeniu jako punkt transferowy 

między Wschodem a Zachodem. Polsko-niemieckie miasto prezentuje 

się jako miejsce pulsujące życiem, o bogatej ofercie kulturalnej. Zaś 

jako Görliwood oferuje raz po raz niemieckim i międzynarodowym 

produkcjom kinowym autentyczny i różnorodny plan filmowy, zach-

wycając przy tym ekipy i aktorów swą serdeczną gościnnością. Witamy 

w Görlitz!



    1071        pierwsza wzmianka pisana

    1303        nadanie praw miejskich

    1346        założenie Związku Sześciu Miast Łużyckich, 

       do którego należy również Bautzen, Kamenz,   

       Löbau, Zittau oraz Lubań

    1547        utrata wszelkich przywilejów celnych i drogowych na   

                            skutek tzw. Pönfall (orzeczenie sądowe wydane przez   

        króla Ferdynanda I zawierające sankcje i kary)

1525, 1691, 1717        tragiczne pożary miasta

    1815        po Kongresie Wiedeńskim włączenie miasta 

       do Pruskiej Prowincji Śląsk

    1847        nowa epoka rozwoju miasta zainicjowana przez 

       nadburmistrza Demianiego, rozebranie murów 

       miejskich, włączenie miasta do sieci kolei żelaznej

      1849       początki Fabryki Wagonów założonej przez 

       Christopha Lüdersa

    1871        Zjednoczenie Niemiec napędza dynamikę rozwoju,

       powstaje grynderska część miasta

     1945       podział na polski Zgorzelec i niemieckie Görlitz

    1989        po przełomie politycznym remont większości 

       substancji budowlanej miasta

    1992        założenie Wyższej Szkoły Zittau/Görlitz

    1998        proklamacja Europa-Miasta Görlitz/Zgorzelec

    2003        pierwsza produkcja filmowa Hollywoodu w Görlitz

    2007        przystąpienie Polski do układu z Schengen, 

       koniec kontroli granicznych

    2016        ostatni „milion dla starówki“ anonimowego darczyńcy

       na rzecz odnowy historycznych budynków

    2018        Jubileusz 20-lecia Europa-Miasta Görlitz-Zgorzelec

Bogata przeszłość 
i wspaniała 

teraźniejszość 
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Zbiory pełne skarbów
MUZEUM ŚLĄSKIE W GÖRLITZ | SCHLESISCHES MUSEUM ZU GÖRLITZ
• Brüderstraße 8,  tel. +49 3581 87 91 0

• www.schlesisches-museum.de 

• godziny otwarcia: wtorek-niedziela 10.00-17.00

• w poniedziałki o godz. 10.00 oprowadzanie

 900 lat śląskiej historii, dawna sztuka rękodzielnicza, okazała 

architektura renesansowa i nowoczesny styl prezentacji wystaw – 

to wszystko oferuje Muzeum Śląskie w Görlitz. Ważnym zadaniem muzeum 

jest nieustanny dialog o przeszłości i przyszłości Śląska. 

MUZEUM PRZYRODNICZNE 
SENCKENBERG MUSEUM FÜR NATURKUNDE GÖRLITZ
• Am Museum 1, tel. +49 3581 47 60 51 00

• www.naturkundemuseum-goerlitz.de 

• godziny otwarcia: wtorek-piątek 10.00-17.00, 

          sobota-niedziela 10.00-18.00

 Modele i makiety, stworzone z niezwykłą dbałością o szczegóły, 

prezentują piękne i różnorodne ekosystemy Górnych Łużyc. Podczas 

spotkania z naturą goście muzeum stają oko w oko z wilkami i innymi 

mieszkańcami regionu. Warte zobaczenia jest rówineż vivarium, wystawy 

o lasach deszczowych i o sawannie oraz model kolumny glebowej.
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MUZEUM HISTORII KULTURY | KULTURHISTORISCHES MUSEUM

www.museum-goerlitz.de

 Kaisertrutz | Platz des 17. Juni 1 | tel. +49 3581 67 14 20  

• godziny otwarcia: wtorek-niedziela 10.00-16.00 (w sezonie dłużej)

Muzeum zaprasza na podróż w czasie i poprzez 14.000 lat historii kultury 

miasta i regionu. Galeria Modernizmu prezentuje ok. 200 dzieł sztuk 

plastycznych i użytkowych XX i XXI wieku. 

 Dom Barokowy | Barockhaus | Neißstraße 30 | tel. +49 3581 67 14 10

Wystawy przybliżają mieszczańską kulturę okresu baroku oraz kondycję 

sztuki i nauki ok. 1800 roku.

 Górnołużycka Biblioteka Nauk | wejście przez Dom Barokowy |  Ober-

lausitzische Bibliothek der Wissenschaften 

Neißstraße 30 | tel. +49 3581 67 13 50

• godziny otwarcia: wtorek-niedziela 10.00-16.00 (w sezonie dłużej)

Ta imponująca biblioteka kulisowa jest największą aktywną biblioteką 

miasta Görlitz. W jej zbiorach znajduje się 140.000 woluminów dotyczących 

historii i geografii regionu, m.in. największy na świecie zbiór pism Jakuba 

Böhme, teozofa z Görlitz.

 Wieża Reichenbacher Turm | Platz des 17. Juni 4

• godziny otwarcia: wtorek-niedziela 10.00-17.00 (kwiecień-październik)

Wieża, obecnie widokowa, była częścią starych murów miejskich. 

 Wieża Nikolaiturm | róg Nikolaigraben i Nikolaistraße

• godziny otwarcia: kwiecień-grudzień, w każdą drugą i czwartą sobotę 

miesiąca wejście na wieżę o pełnej godzinie (14:00, 15:00 i 16:00)

Część starych obwarowań miejskich, obecnie wieża widokowa i wystawiennicza.

MUZEUM FOTOGRAFII | MUSEUM DER FOTOGRAFIE

• Löbauer Straße 7 | tel. + 49 3581 87 87 61

• www.fotomuseum-goerlitz.de 

• godziny otwarcia: wtorek-niedziela 12.00-16.00

 Regionalny przemysł fototechniczny i optyczny był niegdyś w krajowej 

czołówce. Stała wystawa techniki fotograficznej jest urozmaicana 

i uzupełniana zmieniającymi się wystawami czasowymi. 

 

MUZEUM ZABAWEK | SPIELZEUGMUSEUM
• Rothenburger Straße 7 | tel. +49 3581 40 58 70

• www.spielzeugmuseum-goerlitz.de

• godziny otwarcia: środa-piątek 10.00-13.00, 14.00-16.00 

          sobota-niedziela 14.00-17.00

 Do wizyty w muzeum zapraszają Piaskun i jego przyjaciele, auta, zabawki blas-

zane i z drewna. Na szczególną uwagę zasługuje izba wytwórcy zabawek oraz 

liczący tylko cztery metry kwadratowe miniaturowy krajobraz w szklanej witrynie. 
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Od Organów Słonecznych 
po Grób Święty
GRÓB ŚWIĘTY | HEILIGES GRAB
• Heilige-Grab-Straße 79, www.evkulturstiftunggr.de 
• godziny otwarcia: poniedziałek-sobota 10.00-16.00
          niedziele i święta 11.00-16.00 (w sezonie dłużej)

 Grób Święty tworzy wraz z kościołem św. Piotra i Pawła i Drogą 
Krzyżową grupę średniowiecznych obiektów sakralnych. Cały obiekt jest 
wierną kopią najważniejszych części Bazyliki Grobu Świętego w Jerozo-
limie. Syn bogatego kupca z Görlitz Georg Emmerich ufundował tę kopię 
po powrocie z pielgrzymki do Ziemi Świętej. Od czasu poświęcenia w 
1504 roku nigdy nie została zniszczona ani przebudowana. 

CMENTARZ ŚW. MIKOŁAJA | NIKOLAIFRIEDHOF
•        godziny otwarcia: codziennie 06.30-18.00 (w sezonie dłużej)

 Ten najstarszy cmentarz w mieście służył do pochówku aż do połowy XIX 
wieku. W jego obrazie dominuje ponad 600 głównie barokowych grobów i 
nagrobków oraz 16 grobowców, w większości bardzo okazałych i w dobrym 
stanie. W cieniu starych drzew znaleźć można miejsce spoczynku znanych 

osobistości, np. teozofa Jakuba Böhme.

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA | PETERSKIRCHE
• Bei der Peterskirche 9, tel.  +49 3581 42 87 010 lub 42 87 012
• godziny otwarcia: poniedziałek-sobota 10.00-16.00 
           (w sezonie dłużej), niedziele i święta 11.45-16.00 (w sezonie dłużej)

• Orgel.Punkt 12: niedziela 12.00, od kwietnia do października we 
wtorki, czwartki, niedziele i święta o 12.00 

 Zbudowany w latach 1425-1497 pięcionawowy późnogotycki kościół 
halowy jest największym kościołem tego typu w Saksonii. Jak żaden inny 
króluje w obrazie miasta. Szczególną uwagę warto zwrócić na „Organy 
Słoneczne“. Ich twórcą jest Eugenio Casparini, słynny wówczas organmistrz 
mieszkający we Włoszech. W latach 1997-2006 organy zostały gruntownie 
odbudowane przez firmę Mathis Orgelbau AG. Historię organów oraz muzykę 
z nich płynącą można usłyszeć podczas regularnie odbywających się kon-
certów z cyklu Orgel.Punkt 12.  

KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY | DREIFALTIGKEITSKIRCHE
•      Klosterplatz 21, tel. +49 3581 42 87 010 lub 42 87 012
 Znajdujący się przy Obermarkt kościół powstał w latach 1234-1245 jako 
kościół klasztorny zakonu Franciszkanów. Zachwyca bogatym wystrojem 
wnętrz pochodzącym z różnych epok oraz licznymi obiektami sztuki sakral-
nej. W przyszłości część kościoła zostanie po remoncie zaadaptowana na 
potrzeby nowego muzeum. 

SYNAGOGA | SYNAGOGE
•        Otto-Müller-Straße 3, www.synagoge-goerlitz.de
• godziny otwarcia: niedziela 11.00-13.00 (od Wielkanocy do października)

 Poświęcona w 1911 roku świątynia została wybudowana na potrzeby 
szybko rosnącej gminy żydowskiej. Zaprojektowali ją architekci William 
Lossow i Max Hans Kühne. Jako jedyna synagoga w Saksonii nie została 
zniszczona podczas Nocy Kryształowej 1938 roku i jest dziś pomnikiem 
o ogólnonarodowym znaczeniu. Od 1991 jest odnawiana i remontowana, na 
2019 planuje się otwarcie w niej Forum Kultury. 

CMENTARZ ŻYDOWSKI | JÜDISCHER FRIEDHOF
•        Biesnitzer Straße, tel. +49 3581 401012
• godziny otwarcia: piątek 7.00-14.00, niedziela-czwartek 7.00-18.00

 Gmina żydowska nabyła w 1849 roku teren dzisiejszego cmentarza. Pierwszy 

pochówek miał miejsce w 1852 roku. Cmentarz działa do dnia dzisiejszego. 



Przeżycia dla 
całej rodziny
OGRÓD ZOOLOGICZNY GÖRLITZ-ZGORZELEC
NATURSCHUTZ-TIERPARK GÖRLITZ-ZGORZELEC

• Zittauer Straße 43 | tel. +49 3581 66 93 000 | www.zoo-goerlitz.de 

• godziny otwarcia: codziennie 9.00-16.00 (w sezonie dłużej)

 Ukształtowane w zgodzie z naturą i z dbałością o szczegóły zagrody 

budzą zachwyt u małych i dużych gości – zwłaszcza, że do wielu można 

wejść. Ogród zajmuje powierzchnię tylko 5 hektarów. Szczególną sym-

patią odwiedzających cieszy się Tybetańska Wioska, Stodoła Odkrywców, 

plac zabaw z domowymi zwierzętami oraz Zagroda Łużycka.

STARA KOLEJKA PARKOWA | GÖRLITZER OLDTIMER PARKEISENBAHN

• An der Landskronbrauerei 118 | tel. +49 3581 407090 

• www.goerlitzerparkeisenbahn.de

• jeździ od kwietnia do października

 Historyczna kolejka już od ponad 40 lat wozi dzieci po parku 

niedaleko Browaru Landskron. Po przejażdżcze mogą one spróbować 

swoich sił w lesie wspinaczkowym albo pozjeżdzać 

na ogromnym ślimaku.
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PLAC ZABAW INDOOR | KINDER-SPIEL-LAND  
• Geschwister-Scholl-Str. 15, tel. +49 3581 750 1030

• www.kinder-spiel-land.de

• godziny otwarcia: codziennie 14.00-19.00

 Trampoliny, ściany wspinaczkowe, mały tor gokartowy i inne atrakcje 

tego placu zabaw indoor zapewniają dobrą rozrywkę o każdej porze roku 

i w każdą pogodę.

PLACE ZABAW 

 Görlitz posiada wiele pięknych i atrakcyjnych placów zabaw dla małych 

i dużych poszukiwaczy przygód. Spacerujący po starówce mogą zaplano-

wać upragnioną przerwę dla maluchów np. na placu zabaw w parku miej-

skim czy przy ulicy Uferstraße.

LANDESKRONE
 Bazaltowy stożek jest widocznym z daleka symbolem miasta. Według 

legendy leży tu ukryty skarb. Otaczający szczyt piękny obszar zielony 

jest objęty ochroną i zaprasza na piesze wędrówki na łonie natury – i to 

w środku miasta.

TAJEMNICZA KRAINA TURISEDE | DIE GEHEIME WELT VON TURISEDE

• 02829 Neißeaue/Zentendorf | tel. +49 35891 49 11 3

• www.kulturinsel.com 

• godziny otwarcia: od marca do listopada codziennie od 10.00 

 Fantastyczny park przygody pełen jest miejsc do odkrycia, wypróbowa-

nia i podziwiania. Zaczarowany Zamek, Serowa Góra czy ponad 500 metrów 

podziemnych tajnych korytarzy to tylko niektóre ze skarbów tego miejsca. 

 NEISSE-TOURS
• Tormersdorfer Allee 1, 02929 Rothenburg | tel. +49 700 01 81 88 88

• www.neiße-tours.de 

 Spływ na Nysie to obietnica przygody i spotkania z naturą. Indywidu-

alne spływy na spokojnych odcinkach czy raczej w burzliwym nurcie 

i kataraktach – w rzece granicznej wszystko jest możliwe.
  Inne oferty dla całej rodziny znajdą Państwo na stronie 

www.goerlitz.de lub na stronie ofert na spędzenie czasu 

wolnego na Górnych Łużycach www.freizeitknueller.de  



Kulturalnie przez 
cały rok
TEATR IM. GERHARTA HAUPTMANNA GÖRLITZ-ZITTAU
GERHART-HAUPTMANN-THEATER GÖRLITZ-ZITTAU

• Demianiplatz 2 | tel.  +49 3581 47 47 47 | www.g-h-t.de

 Teatr prezentuje bogaty wachlarz ofert kulturalnych w dziedzinie 

teatru muzycznego, dramatycznego, tańca i koncertów. Na scenie pięk-

nego teatru w Görlitz, zwanego „Małą Operą Sempera“, prezentowane 

są różnorodne spektakle teatru muzycznego takie jak opery, operetki, 

musicale, spektakle teatru tańca oraz koncerty jedynej orkiestry w re-

gionie, Nowej Filharmonii Łużyckiej. 

DOM LITERATURY STARA SYNAGOGA | LITERATURHAUS ALTE SYNAGOGE

• Langenstraße 24 17 | tel.: +49 163 6351660

• www.literaturhaus-goerlitz.de

 Niedawno odrestaurowany budynek przez 57 lat pełnił rolę świątyni 

(do 1911 r.). Obecnie jest miejscem spotkań dla wszystkich zaintereso-

wanych kulturą i literaturą. Odbywają się tu wieczory autorskie, wykła-

dy, wieczory dyskusyjne, a także znajduje się tu biblioteka z książkami 

autorów żydowskich i pochodzących z Görlitz. Mają tu miejsce również 

koncerty kameralne Nowej Filharmonii Łużyckiej.
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18 Ê ZAKUPY I GASTRONOMIA

na wyprawie 
przez stulecia 

historii architektury!

      Witamy

)

Gościć w zabytku
ZAKUPY
Spacerując spokojnymi uliczkami starówki mijamy małe butiki, 

sklepiki z rękodziełem i antykwariaty, następnie docieramy przez 

Obermarkt i ulicę Steinstraße do Deminaniplatz. 

Tu miasto tętni życiem. Kilka kroków dalej rozpościera się majestatyczny 

Postplatz, od którego odchodzi ruchliwa Berliner Straße jak również 

alterantywna Jakobstraße. To idealne miejsca na przyjemne zakupy. 

Sklep Birkenstock Factory Outlet znajduje się bezpośrednio przy fabryce 

przy ul. Gewerbering.

SALA KULTURBRAUEREI | KULTURBRAUEREI

• An der Landskronbrauerei 116 | tel. +49 3581 4650

• www.landskron.de/kulturbrauerei 

  Jeden z najstarszych i wciąż produkujących pomników przemysłu 

oferuje oprócz piwa Landskron bogaty program wydarzeń kulturalnych. 

Koncerty, występy kabaretowe, imprezy tematyczne, musicale czy giełdy – 

w zabytkowej sali każdy event jest niepowtarzalnym przeżyciem.

CHŁODNIA | KÜHLHAUS

• Am Bahnhof Weinhübel 2 | tel. +49 3581 42 99 26

• www.kuehlhaus-goerlitz.de

  W starym budynku poprzemysłowym powstała i wciaż się tworzy nowa, 

alternatywna i kreatywna przestrzeń kulturalna, w której organizowane są 

koncerty, pokazy filmowe, jarmarki i warsztaty.

GALERIA BRÜDERSTRASSE | GALERIE BRÜDERSTRASSE

• Brüderstraße 9 | tel. +49 3581 67 24 20

• godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 11.00-18.00, 

          sobota 13.00-18.00

 Galeria prezentuje współczesną twórczość artystyczną z regionu 

i ze świata, malarstwo, rzeźbę, grafikę, fotografię, wideo i instalację.

Kina w mieście filmu
FILMPALAST GÖRLITZ
• Jakobstraße 16 | tel. +49 3581 40 52 88

• www.goerlitz.filmpalast-kino.de

CAMILLO
• Handwerk 13 | tel. +49 3581 66 19 20 | www.camillokino.de

OFFKINO KLAPPE DIE ZWEITE
• Nonnenstraße 18/19 | tel. +49 3581 66 71 10

• www.klappe-die-zweite.com

MULTIKINO ZGORZELEC
• Armii Krajowej 52a, 59-900 Zgorzelec/PL | tel. +48 75 671 14 10

• https://multikino.pl/kino/zgorzelec

KINO POZA NOVA W DOMU KULTURY
• ul. Parkowa 1, Zgorzelec/PL

• http://pozanova.zgorzelec.eu

S P A C E R  O D K R Y W C Y



Odkryj Görlitz
Informacja miejska Görlitz-Information: Obermarkt 32

Untermarkt i ratusz: typowe dla Görlitz domy halowe i Łuk 
Szeptów

Schönhof: najstarszy dom mieszczański niemieckiego rene-
sansu, dom halowy i siedziba Muzeum Śląskiego 

Dom Barokowy Neißstraße 30: część Muzeum Historii Kul-
tury, historyczna sala biblioteczna Górnołużyckiego Towa-
rzystwa Nauk

Dom Biblijny: fasada ze scenami ze Starego i Nowego Testamentu

Ochsenzwinger/Baszta Wołów: urokliwe założenie parkowe
w starych murach obronnych 

Most Staromiejski: most dla ruchu pieszego wybudowany 
w 2004 roku

Młyn Trójkołowy z wizerunkiem Europy

Dom Jakuba Böhme: miejsce zamieszkania słynnego 
görlitzkiego szewca i teozofa (1575-1624)

Waidhaus: najstarsza w mieście budowla świecka, służąca w śred-
niowieczu magazynowaniu urzetu barwierskiego, niebieskiego 
barwnika sukna

Kościół św. Piotra i Pawła: pięcionanowy kościół halowy, 
Organy Słoneczne Eugenio Caspariniego

Wieża Mikołaja: część dawnych obwarowań miejskich, 
zamieszkana do 1904 roku

Mykwa: historyczne miejsce rytualnych obmyć wyznawców 
judaizmu w piwnicy restauracji Destille

Przedmieście Mikołaja: najwcześniej zasiedlona część 
miasta i poźniejsze przedmieście rzemieślników

Kościół św. Mikołaja i Cmentarz św. Mikołaja

Grób Święty z Ogrodem Oliwnym: od momentu powstania 
w 1504 roku nie został zburzony ani przebudowywany i jest 
dziś bardziej oryginalny niż oryginał

Verrätergasse/ Uliczka Zdrajców: przypomina o nieudanej 
próbie buntu görlitzkich sukienników przeciwko radzie 
miasta w 1527 roku
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Kościół św. Trójcy: kościół klasztorny Franciszkanów (1234-
1245). Wyposażenie nawy głównej należy do najcenniejszych 
zabytków sztuki w Görlitz

Wieża Reichenbacher Turm: wieża obronna, zamieszkana przez 
strażników do 1904 roku

Bastion Kaisertrutz: część zachodnich obwarowań miejskich 
a dziś część Muzeum Historii Kultury

Teatr im. Gerharta Hauptmanna Görlitz-Zittau: ze względu 
na wspaniałe wnętrze nazywany również „Małą Operą Sempera“

Wieża Frauenturm, nazywana również Grubą Wieżą

Secesyjny dom towarowy: miejsce planu filmowego hol-
lywoodzkiej produkcji „The Grand Budapest Hotel“, plano-
wane ponowne otwarcie 

Kościół Najświętszej Marii Panny

Plac Demianiplatz: Brama do grynderskiej części miasta

Plac Postplatz z fontanną „Muschelminna“

Ulica Berliner Straße: deptak miejski z pasażem 
Straßburgpassage w stylu secesyjnym

Stacja kolejowa

Kościół pw. Marcina Lutra

Plac Wilhelmsplatz

Była synagoga: poświęcona w 1911 roku, ponowne otwarcie 
jako Forum Kultury planowane na 2019 rok

Park Miejski: park krajobrazowy z ogrodem różanym, pełen 
starych drzew i rozległych łąk

Kamień 15 południka: wyznacza 15 stopień południka wschodniej 
długości geograficznej i jednocześnie czas środkowoeuropejski

Hala Miejska: secesyjna budowla powstała w 1910 roku na 
potrzeby Śląskiego Festiwalu Muzyki, obecnie zamknięta

Wyższa Szkoła Zittau/Görlitz: Campus

Dom Kultury: Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu

Browar Landskron: należy do najstarszych wciąż produku-
jących pomników przemysłu w Niemczech, miejsce wydarzeń 
kulturalnych KULTurBRAUEREI

Ogród Zoologiczny Görlitz-Zgorzelec

Jezioro Berzdorfer See: jezioro o powierzchni 960 ha, doskonałe 
miejsce na kąpiel, wycieczkę rowerową, spacer i odpoczynek

Dworzec 
PKP

28
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  Kolejowy



 

GASTRONOMIA
W Görlitz przyjemności kulinarne zazwyczaj idą w parze z przeży-

ciem szczególnej atmosfery w lokalach. W autentycznie urządzonych 

wnętrzach restauracji na starówce serwuje się potrawy z dodatkową 

szczyptą romantyzmu. Często od strony podwórka znajdują się urokliwe 

ogródki piwne. Najbardziej znaną görlitzką potrawą jest bez wątpienia 

śląskie niebo, czyli peklowana karkówka w sosie z suszonych śliwek 

i moreli, zagęszczonym masłem i mąką, podawana z miękkimi, okrągłymi 

kluskami. Ale już od dawna karty dań nie ograniczają się do klasyków 

kuchni śląskiej czy czeskiej. Młodzi i ambitni kucharze potrafią ku zdu-

mieniu smakoszy wyczarować najwymyślniejsze potrawy wykwintnej 

kuchni i oryginalne wariacje znanych dań. Także wegetarianie i weganie 

znajdą w görlitzkich restauracjach coraz bogatszą ofertę.

SMAK BEZ GRANIC
Możliwość kulinarnych wędrówek po lokalach i kuchniach dwóch naro-

dów to prawdziwa gratka dla smakoszy. W Zgorzelcu, bezpośrednio przy 

Nysie, znajdują się liczne restauracje serwujące specjały kuchni polskiej 

a także wyśmienitą pizzę.

BROWAR LANDSKRON | LANDSKRON BRAU-MANUFAKTUR GÖRLITZ

• An der Landskronbrauerei 116 | tel. +49 3581 46 52 18

• www.landskron.de/besuch 

    Od 1869 roku w zabytkowych murach browaru piwo warzy się me-

todami tradycyjnymi w otwartych kadziach fermentacyjnych, obsługi-

wanych manualnie. Różnorodne oprowadzania pozwalają poznać tajniki 

sztuki browarniczej i kończą się solidną degustacją.



Szum fal w Görlitz

Zaledwie kilka minut drogi od imponujących budynków zabytkowego Sta-

rego Miasta w Görlitz znajduje się raj w sercu natury. Jezioro Berzdorfer 

See zachwyca 960 ha połyskującej powierzchni wody, piaszczystymi plażami 

oraz widokiem na porośniętą bujną zielenią 420-metrową górę Landeskrone, 

górującą nad otoczeniem Görlitz. Turyści i mieszkańcy miasta mogą się tu 

zanurzyć w zieleni i zrelaksować. Zarówno rodziny, jak i wczasowicze 

o przeróżnych zainteresowaniach znajdą tu coś dla siebie: 16-kilometro-

wa, w większości asfaltowa droga, prowadzi obok kąpielisk i placów zabaw 

również przez rezerwat przyrody. Liczni rowerzyści, rolkarze oraz spacero-

wicze cieszą się przyrodą i pięknymi widokami na brzegu jeziora bądź w jego 

okolicy o każdej porze roku. Entuzjaści sportów wodnych, tacy jak surferzy 

czy  pływający na deskach SUP, mogą w pełni cieszyć się swoją pasją na 

wodach jeziora. Oczywiście zwykła kąpiel w jeziorze jest też możliwa. Raj 

dla wszystkich wodniaków powstał w ostatnim dziesięcioleciu w wyniku 

rekultywacji krajobrazu pogórniczego. 

Aktywni turyści będą zadowoleni nie tylko nad jeziorem. Turyści rowerowi 

mają do wyboru wiele szlaków rowerowych, z których najpiękniejszym jest 

bodaj szlak Odra-Nysa Łużycka. Długi na 630 kilometrów prowadzi on od 

źródeł Nysy w czeskiej miejscowości Nová Ves aż do Ahlbeck na wyspie Uz-

nam nad Bałtykiem. Görlitz należy do najczęściej odwiedzanych miast na 

szlaku. Nysa Łużycka, rzeka graniczna między Polską a Niemcami, znana jest 

również miłośnikom łódek, pontonów i kajaków. Codziennie od kwietnia do 

października można w wielu punktach nad rzeką wypożyczyć nadające się 

do raftingu pontony, kajaki czy łódki i udać się nimi na odkrywczą wyprawę.

  Dalsze informacje: 

      www.goerlitz-miasto.pl/jezioro 
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Europejskie spotkanie 
w siostrzanym mieście  
Turyści odwiedzający Görlitz powinni zaplanować wizytę w Zgorzelcu. 

Ta mniejsza część miasta, położona na wschodnim brzegu Nysy, od 

1945 roku należy do Polski. Warto skorzystać z rzadkiej okazji i podczas 

jednego spaceru odwiedzić dwa kraje. 

INFORMACJA TURYSTYCZNA  | www.zgorzelec.eu

• ulica Daszyńskiego 12, Zgorzelec/PL, tel. +48 75 603 250 093

• godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 11.00-18.00, 

 sobota-niedziela 11.00-19.00

DOM JAKUBA BÖHME | JAKOB-BÖHME-HAUS
• www.muzeumluzyckie.pl

• ulica Daszyńskiego 12, Zgorzelec/PL, tel. +48 75 648 24 24

• godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 11.00-18.00, 

 sobota-niedziela 11.00-19.00

  Słynny szewc i teozof Jakob Böhme mieszkał 11 lat w tym domu

(1599-1610). O jego życiu i twórczości opowiada mała wystawa stała. 

W tym samym budynku znajduje się miejska informacja turystyczna.
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DOM KULTURY | www.mdk.zgorzelec.eu

• ulica Parkowa 1, Zgorzelec/PL, tel. +48 75 775 24 15

• godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 14.00-20.00, 

 sobota-niedziela 12.00-20.00

 Dawna Górnołużycka Hala Chwały została zbudowana w latach 1898-

1902 jako monumentalny symbol Zjednoczenia Niemiec i Górnych Łużyc. 

W przeszłości znajdowało się tu zawierające bogate zbiory Muzeum Cesarza 

Fryderyka. Po II wojnie światowej muzeum zostało zlikwidowane. Od 1948 

roku obiekt służy jako Dom Kultury.

MIEJSCE PAMIĘCI STALAG VIII A
• www.fundacjacentrum.eu

• Koźlice 1, Zgorzelec/PL, tel. +48 75 640 86 12

• godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 10.00-16.00

 Na południowo-wschodnim krańcu Zgorzelca znajduje się były obóz 

jeniecki Stalag VIII A. Wśród 120.000 zarejestrowanych tu w latach 

1939-1945 jeńców był również francuski kompozytor Olivier Messiaen. 

Podczas niewoli skomponował mistrzowskie dzieło „Kwartet na koniec 

czasu“, które wykonał w obozie wraz z innymi jeńcami 15 stycznia 1941 

roku. Dziś o historii obozu przypomina Europejskie Centrum Pamięć, 

Edukacja, Kultura i organizuje wspólnie z Meetingpoint Music Messiaen 

m.in. koncerty, odczyty, warsztaty.

MUZEUM ŁUŻYCKIE | www.muzeumluzyckie.eu

• ulica Daszyńskiego 15, Zgorzelec/PL, tel. +48 75 648 24 24

• godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, 

          piątek 8.00-16.00, środa 10.00-18.00

 Działalność muzeum tematycznie zasadza się we wschodnich 

Górnych Łużycach, zwłaszcza w Zgorzelcu i regionie. Znajduje się tu 

m.in. „Izba Łużycka“ prezentująca przedmioty codziennego użytku 

z przełomu XVIII/XIX w.

MŁYNY PRZY MOŚCIE STAROMIEJSKIM

• ulica Wrocławska 1, Zgorzelec/PL

  Już od początków miasta znajdował się tu młyn zwany trójkołowym 

lub szpitalnym. W 1938 roku wybudowano przy nim duży spichlerz, który 

od 1998 roku zdobi wielkoformatowa płaskorzeźba „WAZE“, czyli Wizja 

Artystyczna Zjednoczonej Europy. Jej autorami są Vahan Bego i Michał 

Bulak. Po niemieckiej stronie rzeki znajduje się młyn czterokołowy.



Krajobraz na światowym 
poziomie
Okolice nadnyskiego miasta, czyli Górne Łużyce, bogate są w unika-

towe atrakcje. Około 40 km na południe od Görlitz rozpościerają się 

Góry Żytawskie, najmniejsze góry średnie Niemiec. To raj dla miłośników 

górskich wędrówek, pełen ciekawych formacji skalnych. Na szczycie góry 

Oybin znajduje się zamek o tej samej nazwie, w którym cesarz Karol IV 

postanowił w XIV w. spędzić jesień swego życia. Typowe dla tych oko-

lic są domy przysłupowe. Architektura tych częściowo bardzo starych 

domów obejmuje na dole część drewnianą o konstrukcji zrębowej oraz 

„nałożone“ na nią piętro zbudowane w konstrukcji ryglowej z wypełnie-

niem szachulcowym z gliny (fachwerk). Na zachód od Görlitz leży po-

nad tysiącletnie miasto Budziszyn z imponującym zamkiem Ortenburg 

– gorąco polecany cel na wycieczkę. W 1346 roku Budziszyn oraz Gör-

litz, Żytawa (Zittau), Lubij (Löbau), Kamieniec (Kamenz) i Lubań założyły 

Związek Sześciu Miast Górnołużyckich, którego pierwotnym celem była 

obrona przed rycerzami-rabusiami. Dziś Związek jest symbolem bogatej, 

tysiącletniej historii Górnych Łużyc. I tak odwiedzający mają okazję od-

kryć żeliwną wieżę w Lubij, jedyną tego rodzaju w Europie, ślady Lessinga 

w Kamieńcu, serbołużycką kulturę w Budziszynie czy imponujące Zasłony 

Wielkopostne w Żytawie. W leżącym na północ od Görlitz Mużakowie (Bad 

Muskau) znajduje się wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO 

Park Mużakowski im. Księcia Pücklera oraz jego pałac. Hermann von 

Pückler stworzył tutaj w pierwszej połowie XIX wieku doskonałą parkową 

idyllę rozciągającą się po obu stronach Nysy. Niedaleko stąd zaczyna się 

– również wpisany na listę UNESCO – duży na 30.000 hektarów rezerwat 

biosfery Górnołużycie Wrzosowiska i Stawy (strefa centralna liczy 1.100 

hektarów). To jedyny rezerwat biosfery w Saksonii i jeden z największych 

obszarów bogatych w stawy w Niemczech. Najlepiej poznawać go na 

wycieczkach pieszych i rowerowych.  
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Trzy za jednym 
zamachem
Görlitz to idealny punkt startowy dla jednodniowych wycieczek 

do sąsiadujących krajów, Polski i Czech, na przykład w malowni- 

cze krajobrazy Gór Izerskich i Karkonoszy, zwieńczonych wysoką na 

1.602 metrów Śnieżką. Popularnym celem wycieczek jest też źródło 

Łaby, położone na wysokości prawie 1.400 metrów w pobliżu czeskiej 

miejscowości Szpindlerowy Młyn. Kto jednak woli cieszyć się z dołu 

niepowtarzalną panoramą majestatycznych gór, ten powinien odwie-

dzić Kotlinę Jeleniogórską z jej ponad 30 pałacami i zameczkami. To 

prawdziwe Eldorado dla miłośników przepychu starych budowli re-

prezentacyjnych i zamków. Do najbardziej imponujących twierdz na 

  W punkcie informacji miejskiej Görlitz-Information 

mogą poznać Państwo aktualną ofertę wycieczek 

jednodniowych. 

styku trzech krajów należy gotycki Zamek Wallensteina we Frydlancie 

w północnych Czechach. Zbudowany w połowie XIII wieku jest naj- 

starszym zamkiem-muzeum w Europie Środkowej. Poleca się też wy-

cieczkę do Wrocławia, historycznej stolicy Dolnego Śląska, oddalonej 

od Görlitz tylko 180 km. Miasto zachwyca doniosłymi zabytkami (na-

leży do nich np. ratusz czy kościół św. Elżbiety) i urzeka wielkomiejską 

atmosferą. 
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Sezon kulturalny 
trwa cały rok
WIOSNA
Dni Literatury nad Nysą | www.literaturtage.eu
Polsko-niemiecki festiwal literacki zaprasza co dwa lata - następny 
termin 2020.

Dni Jazzu | www.jazztage-goerlitz.de
Różnorodne style jazzowe do usłyszenia w historycznej architekturze miasta.

EuroFashion Award | www.euro-fashion-award.com
Międzynarodowy konkurs kreatorów mody w secesyjnym domu 
towarowym (co dwa lata - następny termin 2020).

Nyski Festiwal Filmowy | www.neissefilmfestival.de 
Trójnarodowy festiwal prezentujący ponad 100 filmów i 
urozmaicony bogatym programem ramowym.

Europa Maraton | www.europamarathon.de
Impreza o ambitnym profilu obejmująca biegi na różne dystanse 
w niepowtarzalnej atmosferze dwóch krajów.

Święto Zmysłów w Browarze Landskron | www.landskron.de
Prywatny Browar Landskron zaprasza na trzy dni na dziedziniec 

zabytkowej manufaktury.
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LATO
Teatr letni open-air | www.g-h-t.de
Klasyki sztuki teatralnej pod gołym niebem – a w tle wspaniałe kulisy.

Śląski Targ Garncarski | www.tippelmarkt.de
Garncarze z całych Niemiec prezentują śląskie tradycje i śląski styl życia.

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych ViaThea | www.viathea.de 
Görlitz staje się sceną plenerową dla grup teatralnych 
o międzynarodowej renomie.

Tydzień nad jeziorem | www.goerlitz-miasto.pl 
Firmy i stowarzyszenia zapraszają na imprezy sportowe, kulturalne 
i muzyczne oraz na dobrą gastronomię na plaży miejskiej nad 
jeziorem Berzdorfer See.

Altstadtfest Görlitz | www.altstadtfest-goerlitz.com
Starówka w Görlitz i nadnyska część Zgorzelca na trzy dni stają się 
jednym wielkim średniowiecznym spektaklem.

JESIEŃ
Festyn w Ogrodzie Zoologicznym | www.tierpark-goerlitz.de
Małe zoo zaprasza na prezentacje zwierząt, zabawy, sport 
i inne przyjemności.

Patrimonium Gorlicense i Dzień Otwartych Zabytków | www.goerlitz.de
Jedyna okazja, by zobaczyć od środka zabytki, które na codzień 
są niedostępne. 

Tydzień Bachowski | www.goerlitz-miasto.pl 
Co dwa lata: koncerty muzyki Bacha oraz spotkania literackie w 
kościołach św. Piotra i Pawła, Najświętszej Marii Panny i św. Krzyża.

ZIMA
Lodowisko | www.schlesischer-christkindelmarkt-goerlitz.de 
Mali i duzi amatorzy łyżew mają okazję kręcić piruety na tle 
romantycznej architektury Obermarktu.

Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy 
www.schlesischer-christkindelmarkt-goerlitz.de 
Rzemieślnicy, artyści, handlarze i gastronomowie oferują swoje 
towary i specjały ze Śląska, Saksonii, Polski i Czech.

Dni Messiaena | www.festival-music-messiaen.net 
Coroczne koncerty dla upamiętnienia kompozytora Oliviera Messiaena 

i prawykonania jego dzieła „Kwartet na koniec czasu“.

  Aktualne terminy znajdują się w kalendarzu 

imprez na stronie www.goerlitz-miasto.pl 
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Informacja miejska 
i obsługa turystyczna: 
• serwis informacji turystycznej
• rezerwacja noclegów w hotelach i pensjonatach
• klasyczne i tematyczne oprowadzania po 
         mieście oraz pilotaż wycieczek
• sprzedaż biletów, pamiątek oraz gadżetów z Görlitz
• programy pobytowe dla turystów indywidualnych oraz grup
• pośrednictwo przy rezerwacji sal kongresowych i konferencyjnych 

wraz z organizacją programów towarzyszących

Oferta turystyczna: 
Görlitz - podróż w czasie
• 2 noclegi ze śniadaniem w hotelu klasy średniej

• kolacja (menu trzydaniowe) w tradycyjnej 

         restauracji w dniu przyjazdu

• bilet wstępu do Grobu Świętego 

• miła przerwa na kawę w historycznych wnętrzach 

         staromiejskiej kafejki

• bogaty materiał informacyjny i przewodnik po Görlitz

TERMIN:  możliwy cały rok według Państwa preferencji, 
 pod warunkiem dostępności 

CENA: Hotel: pokój 2os. od 129,00 euro za osobę, 
 dopłata do pokoju 1os. od 50,00 euro

Bezpłatna rezerwacja 

hotelowa i informacja 

miejska 

+49 3581 47570

Fleischerstraße 19, 02826 Görlitz | tel. +49 3581 47 57 0 
witamy@europastadt-goerlitz.de | www.goerlitz-miasto.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 9.30-18.00, 
soboty, niedziele, święta: 9.30-14.30 Uhr (w sezonie dłużej)  
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Görlitz-
poczuj prawdziwą 

przyjemność zwiedzania


