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TRADYCJE CERAMICZNE
NA ŁUKU MUŻAKOWA
Touristenführer

Töpfertraditionen im Muskauer Faltenbogen
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Okladka: Cegielnia w Tuplicach / Umschlag: Ziegelei in Tuplice (fot. R. Jasiński)
Projekt pn. „Polsko-niemieckie tradycje ceramiczne na Łuku Mużakowa” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) –
Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
Das Projekt: „Polnisch- deutsche Töpfertraditionen im Muskauer Faltenbogen“ wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale
Entwicklung im Rahmen des operationellen Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Polen (Lebuser Land)
– Brandenburg 2007- 2013, Kleinprojektefonds und Netzprojekte der Euroregion „Spree- Neiße- Bober“ sowie vom Staatshaushalt
mitfinanziert. „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.
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ŁUK MUŻAKOWA
Muskauer Faltenbogen

Łuk Mużakowa należy do najładniej ukształtowanych czołowych moren spiętrzonych
w Europie Środkowej. Suche, piaszczyste ciągi wzniesień morenowych przeplatają się tu
z często wilgotnymi i zabagnionymi obniżeniami, powstałymi nad zalegającymi poniżej
pokładami węgla brunatnego. Naturalny krajobraz polodowcowy Łuku Mużakowa został
w wielu miejscach silnie zmieniony przez górnictwo węgla brunatnego. Najbardziej
widocznymi śladami XIX i XX-wiecznych kopalń są liczne zbiorniki poeksploatacyjne, które
tworzą nowy niezwykle atrakcyjny krajobraz.
Biorąc za podstawę warunki przyrodnicze Łuku Mużakowa jest on w szczególny sposób
predestynowany do tego, aby poznawać tutaj i zrozumieć lodowcowe formy krajobrazu oraz
związane z nim obiekty geologiczne, nazywane geotopami.
Zachęcają do tego specjalne tematyczne ścieżki rowerowe i szlaki
turystyczne dotyczące genezy geologicznej Łuku Mużakowa, doliny
Nysy, dawnego górnictwa i rekultywacji górniczych terenów poeksploatacyjnych oraz rozwoju przemysłu
szklarskiego i ceramicznego. Od
2011 roku Łuk Mużakowa, jako geoturystyczny obiekt transgraniczny,
jest członkiem Europejskiej i Globalnej Sieci Geoparków pod patronatem UNESCO.
Staw kołkowy / Staw kołkowy - (fot. D. Wypych)
Występowanie w obszarze
Łuku Mużakowa także złóż glin ceramicznych (iłów) było podstawą do rozwoju przemysłu
produkującego cegły i wyroby ceramiczne. W końcu XIX i na początku XX wieku obejmował
on nie tylko cegielnie, produkujące normalne cegły do robót murarskich, klinkier i pustaki,
ale także zakłady wytwarzające dachówki i rury kamionkowe, w których produkowano
również wysokiej jakości kamionkę chemiczną i izolatory wysokiego napięcia. Najlepszej
jakości gliny zagospodarowywane i przetwarzane były przez warsztaty garncarskie i fabryki
naczyń malowanych.
Der Muskauer Faltenbogen ist eine landschaftlich sehr
schon ausgebildete Stauchendmoräne in Mitteleuropa.
Die trockenen, sandigen Anhohen der Stauchendmoräne
wechseln sich hier mit den oft feuchten und sumpfigen
Senkungen des Geländes ab, die über den hier
vorkommenden Braunkohlenschichten entstanden sind.
Die natürliche postglaziale Landschaft des Muskauer
Faltenbogens wurde an vielen Stellen stark durch den
Braunkohlenbergbau geändert. Die meist sichtbaren
Spuren der Braunkohlengruben aus dem XIX. und XX. Jh.
sind zahlreiche mit Wasser gefüllte Abbauhohlräume,

Cegła z 1817 roku eksponowana w Izbie Regionalnej w Gross Kölzig
Ziegel aus dem Jahre 1817, die in der Heimatstube in Gross Kölzig zu sehen ist
(fot. M. Maciantowicz)
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die ganz neue, besonders sehenswerte Landschaft bilden. Betrachtet man die natürlichen Gegebenheiten, dann kann man hier
in besonderem Maße die postglazialen Landschaftsformen, Geotope genannt, erkunden. Spezielle thematische Wander- und
Radwege, die die geologische Genese vom Muskauer Faltenbogen, Neißetal, den früheren Bergbau und die Rekultivierung der
Abbaugebiete sowie die Entwicklung der Glas- und Töpferindustrie ansprechen, laden Sie dazu ein. Seit 2011 ist der Muskauer
Faltenbogen, als ein geotouristisches grenzüberschreitendes Objekt, Mitglied des EGN und GGN unter Schirmherrschaft der
UNESCO. Das Vorkommen von Töpfertonen im Muskauer Faltenbogen war die Grundlage für die Entwicklung der Industrie, die
Ziegel und Töpferprodukte herstellte. Ende des XIX. und Anfang des XX. Jh. umfasste die Industrie nicht nur die Ziegeleien, die
ganz normale Ziegel für Maurerarbeiten, Klinker und Lochziegel hergestellt haben, sondern auch die Betriebe, die Dachziegel und
Steinzeugrohre sowie hochwertiges chemisches Steinzeug und Hochspannungsisolatoren herstellten. Der hochwertigste Ton wurde
durch Töpferhandwerksbetriebe und Fabriken von Gebrauchsgeschirr genutzt und verarbeitet.

GARNCARSTWO
Töpferei

Pierwsze ślady wytwarzania i używania produktów ceramicznych na obszarze wschodniej części Łuku Mużakowa pochodzą z późnego neolitu i związane
są z ludnością kultury pucharów lejkowatych (3700 – 1900
p.n.e). Na fragmenty naczyń tej kultury natrafiono w Tuplicach. Ponadto w Jagłowicach, Chełmicy i Trzebielu znaleziono neolityczne narzędzia krzemienne i kamienne, mogące
mieć związek z wyżej wspomnianą kulturą. Od neolitu, poprzez epokę brązu, żelaza, aż po schyłek wczesnego średniowiecza, na interesującym nas obszarze ceramika wytwarzana
była na ogół w ramach domowych zajęć i dla zaspokojenia
własnych potrzeb. Na wschodnich Łużycach przełom nastąpił w drugiej połowie XIII wieku. Wraz z rozwojem kolonizacji
niemieckiej i lokacji miast na prawie niemieckim zaczęła się
rozpowszechniać tzw. ceramika stalowoszara a w ośrodkach Kamionka z warsztatów mużakowskich
miejskich powstawały wyspecjalizowane warsztaty garncar- Steinzeuggefäß aus der Muskauer Workshops
skie.
W końcu XVI wieku lub w pierwszej połowie XVII wieku, dzięki odkryciu pokładów odpowiedniej gliny, kamionkowe naczynia zaczęto wyrabiać w Wielkich Tuplicach. W stosunkowo krótkim czasie, tupliccy garncarze osiągnęli bardzo wysoki poziom. Ulryk Wacław von Biberstein (zm. 1654 r.),
ówczesny właściciel państwa stanowego Forst-Brody (w skład tego państwa stanowego wchodziły
również Tuplice), tuplickie wyroby garncarskie cenił wyżej od tych wyrabianych w Forście, Brodach
czy Lubsku. Dlatego też, jego następca, Ferdynand von
Biberstein zabiegał u księcia sasko-merseburskiego
Christiana I o nadanie tuplickim garncarzom praw do
samodzielności i zezwolenie im na utworzenie własnego cechu. Starania Ulryka nie przyniosły jednak rezultatów. Do sprawy wrócił jednak sam książę Christian,
po tym, jak Tuplice po śmierci Ferdynanda przeszły na
jego własność w 1668 roku. Jako właściciel, dostrzegając możliwość osiągnięcia większych zysków, zdecydoEkspozycja fragmentów ceramiki z młodszej epoki brązu wał się na przyznanie Wielkim Tuplicom prawa targow Izbie Regionalnej w Gross Kölzig
wego i niepełnych praw miejskich.
Ausstellung der Keramik aus der jüngsten Bronzezeit in der
Heimatstube in Gross Kölzig. (fot. M. Maciantowicz)
Nadany przywilej pozwolił tuplickim garncarzom
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na założenie własnego cechu. Teraz mogli już sami,
bez pośrednictwa cechu garncarzy z Forstu, sprzedawać swoje wyroby całym terytorium należącym
do księcia Christiana, a także na miejscu w Wielkich
Tuplicach, w tym podczas trzykrotnie w roku organizowanych targów.
Kolejnym ośrodkiem produkcji garncarskiej stały się Jagłowice, wchodzące wówczas w skład dóbr
tuplickich. Początkowo funkcjonowały tutaj dwa
warsztaty garncarskie, co potwierdza spis z 1723
Kamionkowe wyroby trzebielskich garncarzy
roku. W kolejnym spisie, z roku 1777, wymieniono
Steinzeugerzeugnisse von Triebeler Töpfern
już trzech rzemieślników. Archeologicznym śladem
garncarskiej działalności mieszkańców Jagłowic były pozostałości hałd odpadów produkcyjnych
z tutejszych warsztatów, odkryte w trakcie badań archeologicznych związanych z przebudową autostrady A18, które zlokalizowano na południe od wsi.
Po stronie niemieckiej ślady przedmiotów ceramicznych znaleziono w okolicach wielu wsi.
W miejscowości Grös Kölzig, w tutejszej Izbie Pamiątek Regionalnych, wyeksponowane są użytkowe
naczynia ceramiczne sprzed 3 tysięcy lat, z wczesnej epoki brązu (1100-900 p.n.e.).
Die frühesten Spuren der Herstellung und Benutzung von Keramikprodukten im östlichen Teil des Muskauer Faltenbogens
stammen aus der späteren Jungsteinzeit und sind mit dem Volk der Trichterbecherkultur (3700 – 1900 v. Ch.) verbunden. Man hat
Geschirrreste dieser Kultur in Teuplitz entdeckt. Außerdem wurden in Jocksdorf, Helmsdorf und Triebel neolithische Werkzeuge
aus Stein und Feuerstein gefunden, die mit der oben genannten Kultur zusammenhangen können. Seit der Jungsteinzeit, über die
Bronze- und Eisenzeit, bis hin zum Ende des früheren Mittelalters wurden die Töpfererzeugnisse überwiegend für den häuslichen
Bedarf hergestellt.
In der östlichen Lausitz kam es zum Umbruch in der zweiten Hälfte des XIII. Jh. Im Mittelalter entwickelte sich die keramische
Industrie insbesondere in den Städten.
Ende des XVI. oder in der ersten Hälfte des XVII. Jh. wurde, dank der Entdeckung der Vorkommen vom Töpferton, mit der
Herstellung vom Steinzeug- Geschirr in Groß Teuplitz begonnen. In relativ kurzer Zeit erreichten die Töpfer von Teuplitz sehr hohes
Niveau. Ulrich Wilhelm von Biberstein (gestorben 1654) der damalige Besitzer der Freien Standesherrschaft von Forst- Pforten
(zu dieser Standesherrschaft gehörte auch Teuplitz) wusste die Erzeugnisse aus Teuplitz besser zu schätzen als die, die in Forst,
Pforten oder Sommerfeld hergestellt wurden. Sein Nachfolger Ferdinand von Biberstein bemühte sich beim Kurfürsten von
Sachsen und Merseburg Christian I. darum, den Töpfern aus Teuplitz das Recht auf Selbständigkeit zu verleihen und ihnen die
Gründung einer eigenen Zunft zu erlauben. Diese Bemühungen waren jedoch erfolglos. Der Kurfürst Christian ist selbst auf die
Sache zurückgekommen, nachdem Teuplitz, nach dem Tode von Ferdinand, in sein Eigentum im Jahre 1668 gegangen war. Als
Besitzer von Teuplitz wollte er noch mehr Gewinne erzielen und verlieh Groß Teuplitz das Marktrecht und teilweise Stadtrechte.
Die den Töpfern aus Teuplitz verliehenen Sonderrechte ermöglichten die Gründung einer eigenen Zunft. Seitdem durften sie,
ohne Vermittlung der Töpferzunft aus Forst, eigene Erzeugnisse in allen Ländern, die dem Kurfürsten Christian gehörten, sowie
an Ort und Stelle in Groß Teuplitz verkaufen. Außerdem durften sie während der dreimal im
Jahr veranstalteten Messen ihre Waren verkaufen. Das nächste Zentrum des Töpferhandwerks
wurde Jocksdorf, das damals dem Teuplitzer Landgut gehörte. Zuerst gab es hier zwei
Töpferhandwerksbetriebe, was das Verzeichnis aus dem Jahre 1723 bestätigt.
Im nächsten Verzeichnis aus dem Jahre 1777 wurden schon drei Handwerker erwähnt.
Archäologische Zeugnisse des Töpferhandwerks der Ortsbewohner von Jocksdorf
waren Halden der Produktionsreste aus den hiesigen Handwerksbetrieben, die während
der archäologischen Untersuchungen beim Bau der Autobahn A18 entdeckt worden sind
und die sich südlich von dem Dorf befanden. Auf der deutschen Seite wurden Spuren von
Keramikgegenständen in der Nähe von vielen Dörfern entdeckt. In Groß Kölzig werden in der
Heimatstube die keramischen Geschirrstücke dargestellt, die aus der früheren Bronzezeit vor
über 3.000 Jahren (1100- 900 v. Ch.) stammen.
Pieczęć cechu garncarzy z Trzebiela
Siegel der Töpferzunft von Triebel
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CERAMIKA i CEGIELNIE
- tradycje regionu

Keramik und Ziegeleien – Sitten und Bräuche der Region
Na terenie Łuku Mużakowa przez stulecia działało wiele cegielni i zakładów ceramicznych produkujących różny asortyment.
Po wojnie trzydziestoletniej (1618-1648) pojawiają się pierwsze wzmianki pośrednio
świadczące o produkcji ceramiki budowlanej, jak i wzmianki o samych cegielniach.
Jedną ze starszych cegielni uruchomiono w Kałkach, w czasie gdy właścicielem wsi
był Johann Georg von Schönaich (1660 - ok.1670 roku). Najprawdopodobniej miało to
związek z budową późnorenesansowego dworu. Cegielnia jednak nie zaprzestała produkcji po zakończeniu budowy i działała jeszcze przez prawie dwieście lat, co poświadczają wzmianki z 1820, 1840 i 1864 roku.
Od połowy XIX wieku wprowadzano w życie nowe przepisy związane z zabezpieczeniem pożarowym, nakazujące m.in. stosowanie w budownictwie materiałów ogniotrwałych. Od tego czasu systematycznie rosło zapotrzebowanie na cegłę i dachówki. Na całym obszarze północnego odcinka Łuku Mużakowa, ale także w środkowej i południowej
jego części, wszędzie tam gdzie dostępna była glina nadająca się do wypału, powstawały
nowe cegielnie. Jedną z pierwszych była cegielnia w Cielmowie, wzmiankowana w 1858
roku. W 1861 roku, fabrykant z Jasienia otworzył w Małych Tuplicach odkrywkową kopalnię węgla brunatnego Wilhelmine. Dostęp do nieograniczonej ilości paliwa potrzebnego do wypału zdynamizował produkcję. Już w 1865 roku zbudowano tutaj pierwszą
cegielnię. W 1867 roku źródła wymieniają już dwa zakłady a w 1886 powstał kolejny.
Nie bez znaczenia dla dalszego rozwoju cegielni było wybudowanie w 1872 roku linii
kolejowej z Żar do Halle przebiegającej przez Tuplice. Kolejne dwie linie: Lubsko-Tuplice
i Tuplice-Muskau, uruchomiono w 1897 roku. Korzystne połączenia stwarzały warunki
do transportu wyprodukowanych materiałów poza rejon, a tym samym na zwiększanie
produkcji.
Na przełomie XIX i XX wieku, na obszarze północnej części Łuku Mużakowa działało
12 cegielni: 1 w Wielkich Tuplicach, 2 w Małych Tuplicach, 2 w Chełmicy, 4 w Jagłowicach
i 3 w Trzebielu. W ciągu pierwszych dziesięcioleci XX wieku sytuacja uległa jednak zmianie. Większość małych rodzinnych zakładów upadło. Pozostały w zasadzie tylko lepiej
prosperujące cegielnie. Po 1940 roku działała jeszcze cegielnia Oskara Rublacka w Jagłowicach, mała rodzinna cegielnia w Chełmicy - Ziegelei Arnold oraz znacznie większy
zakład Ziegelei Köppe.
Najdłużej, bo jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, działała cegielnia
w Tuplicach. Był to największy z okolicznych zakładów. Po wyczerpaniu miejscowych pokładów gliny, jeszcze przed 1940 rokiem, zakład prosperował w dalszym ciągu w oparciu
o złoża jagłowickie, eksploatowane w pobliżu cegielni Rublacka. Stąd urobek transportowano do Tuplic kolejką wąskotorową.
Tuplice były wtedy znaczącym ośrodkiem przemysłu ceramicznego. Rozmieszczenie
tutejszych zakładów pokazuje znajdująca się obok mapka.
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Mapa zakładów ceramicznych w okolicach Tuplic
Die Landkarte der Keramikbetriebe in der Umgebung von Teuplitz

abgebaute Industrieobjekte
Teiche und ihre eventuellen regionalen Namen

Teile der historischen Eisenbahnlinie
Tuplice- Łęknica mit Anschlussgleisen
Schmalspurbahn der Ziegelei Tuplice

Der Verlauf der Vorkriegslinie
der Schmalspurbahn der Ziegelei Otto Martin

Standorte der kleinen Familienbetriebe
ehemals deutscher Keramikbetriebe

Offiziellen Namen der bewässerten ehemaligen
Abbauhohlräume, die zu P.Z.W. gehörten
Eisenbahnhaltestelle in Chełmica
Opracowanie/Bearbeitung: Grzegorz Dawczyk

Im Muskauer Faltenbogen waren jahrhundertelang viele Ziegeleien und Keramikbetriebe tätig, in denen verschiedene
Produkte aus Ton hergestellt wurden.
Nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618- 1648) sind erste Erwähnungen zu finden, die indirekt von der Herstellung der
Baukeramik zeugen sowie Erwähnungen über die Ziegeleien selbst. Eine der ältesten Ziegeleine entstand in Kalke, zu dieser
Zeit gehörte das Dorf Johann Georg von Schonaich (1660 - 1670). Wahrscheinlich hat man im Zusammenhang damit den
Spätrenaissancehof gebaut. Die Ziegelei hat jedoch mit der Herstellung nach der Beendigung des Baus nicht aufgehört und
produzierte weiter noch über zweihundert Jahre, was die Erwähnungen aus den Jahren 1820, 1840 und 1864 bestätigen.
Seit der 2. Hälfte des XIX. Jh. sind neue Vorschriften bezüglich des Brandschutzes in Kraft getreten, anhand deren es
angeordnet wurde, im Bauwesen feuerfeste Materialien zu verwenden. Seit dieser Zeit wuchs die Nachfrage nach Ziegeln und
Dachziegeln ständig. Im nördlichen Teil des Muskauer Faltenbogens, aber auch in seinem mittleren und südlichen Teil, also
überall dort, wo der zum Brennen geeignete Ton zuganglich war, wurden neue Ziegeleien gegründet. Eine der ersten entstand
in Zilmsdorf, zum ersten Mal im Jahre 1858 urkundlich erwähnt. Im Jahre 1861 gründete ein Fabrikbesitzer aus Gassen in Klein
Teuplitz den ersten Braunkohletagebau Wilhelmine. Der Zugang zu unbeschränkten Mengen von Kohle als Energieträger,
der zum Ziegelbrennen erforderlich war, beschleunigte die Produktion. Schon im Jahre 1865 wurde hier das erste Ziegelwerk
gebaut. Im Jahre 1867 werden schon zwei Werke urkundlich erwähnt und im Jahre 1886 entstand das nächste.
Nicht ohne Bedeutung für die weitere Entwicklung der Ziegelwerke war der Bau der Bahnstrecke von Żary bis nach Halle,
die über Teuplitz verlief, im Jahre 1872. Die nächsten zwei Strecken Sommerfeld- Teuplitz und Teuplitz- Muskau wurden im
Jahre 1897 eingeweiht. Die günstigen Verbindungen schufen gute Bedingungen für den Transport der hergestellten Produkte
in weitere Regionen, und zugleich für die Steigerung der Produktion.
Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert waren im nördlichen Teil des Muskauer Faltenbogens 12 Ziegelwerke tätig:
1 in Gros und 2 in Klein Teuplitz, 2 in Helmsdorf, 4 in Jocksdorf und 3 in Triebel. Innerhalb der ersten Jahrzehnte des XX. Jh.
änderte sich jedoch die Situation. Die Mehrzahl der kleineren Familienbetriebe machte Pleite. Es sind eigentlich nur noch die
gut gedeihenden Betriebe übrig geblieben. Nach dem Jahre 1940 waren eigentlich nur noch die Ziegelei von Oskar Rublack
in Jocksdorf, die kleine Familienziegelei in Helmsdorf - Ziegelei Arnold und ein deutlich größeres Werk Ziegelei Koppe tätig.
Am längsten, denn noch bis zur Hälfte der neunziger Jahren des XX. Jh., war noch die Ziegelei in Teuplitz tätig. Das war
eines der größten Werke in der Umgebung. Nachdem die hiesigen Vorkommen an Ton erschöpft waren, noch vor 1940, war der
Betrieb immer noch tätig und nutzte die Vorkommen in Jocksdorf, die in der Nähe von der Ziegelei Rublack abgebaut wurden.
Von hier aus hat man den Abbau bis nach Teuplitz mit der Schmalspurbahn transportiert. Teuplitz war zu dieser Zeit ein
bedeutendes Zentrum der Keramikindustrie. Die Verteilung der hiesigen Betriebe stellt die unten aufgeführte Landkarte dar.
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Do dzisiaj w południowej części Tuplic znajdują się pozostałości dużej cegielni z unikalnym piecem Hoffmanna.
Bis heute gibt es südlich von Teuplitz Reste des großen Ziegelwerkes mit dem einzigartigen Hoffmans Ofen.

Piec kręgowy / Piec Hoffmanna
Ringofen/ Hoffmannscher Ringofen

Odbiorcy cegły wypalanej w piecu Hoffmanna podkreślają, że produkty te mają
zróżnicowaną kolorystykę, że mury „żyją”. Ta gra kolorów powstaje dzięki zróżnicowaniu
temperatur w strefie ogniowej pieca kręgowego. Nowoczesny piec tunelowy, opalany
gazem ziemnym lub olejem, zapewnia identyczną temperaturę w każdym punkcie. Piec
kręgowy Fryderyka Hoffmanna ma półokrągłe sklepienia. Zastawia się go w pełni materiałem, ale tak, by pozostały kanały na wędrówkę ognia i dymu. Przez to niemożliwe jest
uzyskanie jednakowych warunków wypału. W każdym punkcie jest inna temperatura,
dzięki czemu te wyroby mogą być tak
różne.

Die Kunden der im Hoffmanschen Ofen
gebrannten Ziegel betonen, dass diese Produkte
unterschiedliche Farben haben, dass die Mauer
„lebt“. Dieser Farbenspiel entsteht wegen der
unterschiedlichen Temperaturen in der Feuerzone
des Ringofens. Moderne Tunnelöfen, die mit Erdgas
oder Heizöl betrieben werden, gewährleisten
dieselbe Temperatur an jedem Punkt. Der Ringofen
von Frederik Hoffman hat ein halbrundes Gewölbe.
Er wird in Kammern so verschlossen, dass nur
Kanäle für das Feuer und den Rauch offen bleiben.
Dadurch ist es unmöglich, dass gleiche Bedingungen
für das Brennen der Ziegel entstehen. An jedem
Punkt gibt es eine andere Temperatur, dank dessen
können die Erzeugnisse so unterschiedlich sein.

Piec Hoffmanna / Hoffmanns Ringofen (fot. Jacek Koźma)
Schemat pieca
Hoffmanna:
1-furta,
2-dymnik,
3-zawór dzwonowy,
4-kanał spalinowy,
5-czeluście zasypowe
paliwa,
6-kanał powietrzny,
7-”koniki”
Das Schema des
Hoffmanns Ringofens:
1- Pforte
2-Esse,
3-Glockenventil,
4-Rauchkanal,
5-Nachfülllöcher
6-Luftkanal,
7-„Schürlöcher”
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Tuplicki klinkier

(wg Forster Tageblatt z lat 30. XX wieku)

„Tuplice ! Przesiadka do Lubska i
Mużakowa (Muskau)”. Słychać
głosy konduktorów pociągu pospiesznego relacji Wrocław –Kassel. Kilka zaciekawionych twarzy
wychyla się z okien wagonów,
inni zniecierpliwieni pasażerowie
zdenerwowanie z powodu postoju
mają wypisane na twarzy.
Dlaczego pociąg zatrzymuje się
na tak małej stacji? Parę domów
po jednej stronie, cegielnie po drugiej, to wszystko. To cegielnie zdają się być powodem zatrzymywania się tu pociągów,
szczególnie ta przy dworcu. Cały szereg wagonów towarowych stoi przy rampie w oczekiwaniu na załadunek cegły.
Sposób załadunku budzi szczególne zainteresowanie. Starannie opakowane cegły ostrożnie ładowane są na wagony. Tak nie postępuje się z normalnymi cegłami. To musi być
szczególny towar.
I tak jest w rzeczywistości. Olbrzymia elektrownia berlińska Klingenberg zbudowana została z tutejszych cegieł. Jej mury wymagają szlachetnego materiału, aby spełnić stawiane im wysokie wymogi. Zastosowano więc tuplicki klinkier z cegielni braci Jeschke.
Hamburski Sprinkenhof (największy wówczas hamburski kompleks biurowo- magazynowo-mieszkalny w latach 1927-43 - od tłumacza) z Tuplic sprowadzał cegłę klinkierową. Tuplicki klinkier zastosowano także m.in. przy budowie kąpieliska miejskiego w
Berlinie-Schöneberg, Urzędu Skarbowego w Berlinie-Zehlendorf, kaplicy na cmentarzu
w Berlinie- Weißensee, wybiegu dla niedźwiedzi w ogrodzie zoologicznym w Lipsku, fabryce filmów w Wolfen k. Bitterfeld czy rzeźni miejskiej w Chemnitz.
Obecnie (lata 30. XX wieku - od tłumacza) tuplicki klinkier także odbywa długą podróż
koleją, starannie opakowany słomą, aby nie ulec uszkodzeniu. Pozyskanie odpowiedniej
ilości słomy napotyka aktualnie na duże trudności i powoduje znaczne koszty. Wydatki te
trzeba jednak ponieść, bo klinkier jest wyrobem szlachetnym, który zasługuje na szczególne traktowanie.
Proces produkcyjny klinkieru jest z zewnątrz ledwo zauważalny. Pasażerowie z okien pociągu pospiesznego Wrocław-Kassel mogą zobaczyć podczas postoju na tuplickiej stacji
tylko kurz, śliską glinę, stos cegieł i biały dym z kominów.
Materiały: Bogusław Gębicki, opracowanie: Edward Zys.
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Teuplitzer Klinker
( nach dem Forster Tageblatt aus den 30.Jahren des XX .Jh.)
„Teuplitz! Umsteigen nach Sommerfeld und Muskau !” rufen die Schaffner des Schnellzuges Breslau-Kassel.
Neugierig schauen ein paar Gesichter aus den Fenstern der D-Zug-Wagen. Anderen Fahrgästen, die es eilig haben,
sieht man den Ärger über den Aufenthalt an.
Warum hält der Zug auf einer solchen kleinen Station ? Ein paar Häuser auf der einen Seite, Ziegeleien auf der
anderen, das ist alles. Also eine recht dörfliche Aussicht. Die Ziegeleien scheinen die Hauptsache zu sein , besonders
die am Bahnhof liegende. Eine ganze Reihe Güterwagen steht an einer Rampe und wird mit Ziegeln beladen.
Die Art der Beladung erregt Aufmerksamkeit. Behutsam werden die Ziegel in den Wagen gereicht und säuberlich
verpackt.
Das macht man doch sonst nicht mit Mauersteinen. Es muß also doch wohl etwas Besonderes sein.
Das ist es auch ! Im Großkraftwerk Klingenberg, der riesigen elektrischen Kraftzentrale für Berlin, ragen die
Mauern, die die Maschinen schützend umgeben, zum Teil 40 m empor. Sie müssen aus edlen Steinen ausgeführt
werden, um die von ihnen verlangten gewaltigen Ansprüche zu erfüllen. Teuplitzer Klinker sind hier vermauert
worden, nach der Firma auch Jeschke-Klinker benannt.
Der stolze Sprinkenhof in Hamburg hat von Teuplitz aus seine Reise angetreten. Auch sonst grüßen aus
vielen Teilen deutschen Landes Teuplitzer Klinker den Reisenden, z.B. in Berlin am Stadtbad Schöneberg, an der
Friedhofskapelle in Weißensee ; den Zehlendorfern wollen wir verraten, daß ihr Finanzamt aus Teuplitzer Ton gebaut
wurde. Der Schlachthof in Chemnitz, der Bärenzwinger im Leipziger Zoo, die Filmfabrik Wolfen bei Bitterfeld wurden
in den letzten Jahren aus Jeschke-Klinkern erbaut.
Zur Zeit haben die so sorgfältig in die Eisenbahnwagen verpackten Klinker auch einen weiten Weg bis zu ihrem
Ziele. Fein säuberlich werden sie in Stroh gebettet, damit sie keinen Schaden erleiden.
Die Schwierigkeiten bei der Beschaffung der benötigten Mengen Verpackungsstroh sollen augenblicklich recht
erheblich sein und erhöhte Unkosten verursachen. Sie müssen aber getragen werden, denn Klinker sind ein edles
Erzeugnis, das solche Vorzugsbehandlung verdient.
Draußen sieht man wenig von der Klinkerherstellung. Nur Staub, glitschiger Ton, Stapel von Steinen und den
weißen Qualm aus den Schornsteinen – an der Haltestelle Teuplitz des D-Zuges Breslau-Kassel.

W polskiej części Łuku Mużakowa uruchomiona została także (pod koniec lat 40-tych
ubiegłego wieku) cegielnia w Chwaliszowicach. W pierwszym okresie wyrabiano tam
przede wszystkim cegłę pełną budowlaną i cegłę dziurawkę wykorzystując surowce własnych kopalni, gdzie pozyskiwano je metodą odkrywkową.
Maszyny przeróbcze napędzane były maszyną parową, pozostałe prace wykonywano ręcznie. Wyroby gotowe wywożono z pieców wypałowych ręcznie i ustawiano na
placach składowych w tak zwane kozły i słupki. Wykorzystując właściwości gliny pozyskiwanej z własnych wyrobisk rozpoczęto produkcję wyrobów szamotowych w postaci
prostek i płytek w gatunku D i C.
Kierownikiem zakładu w Chwaliszowicach w 1976 roku został Eugeniusz Olejniczak,
który był współautorem opracowania technologii wypalania wyrobów izolacyjnych
w gatunkach L-10 i L-13 w piecu Hoffmanna bez zasypywania paliw, jakim był miał węgla
kamiennego, wykorzystując energię cieplną powstałą ze spalania trocin wprasowanych
w wyrobach.
Produkowane wyroby rozprowadzano m.in. do hut, koksowni, zakładów cementowo-wapiennych, kopalń węgla brunatnego, elektrowni, ale także dla przemysłu maszynowego.
Spadek zapotrzebowania na niektóre produkty z materiałów ogniotrwałych w połowie lat 80-tych XX wieku spowodował zmniejszenie produkcji, nawet rezygnację z pewnych wyrobów szamotowych na rzecz wyrobu klinkieru budowlanego i cegły kratówki.
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Zakład w Chwaliszowicach w latach przedwojennych / Betrieb in Chwaliszowice (Quolsdor)f in den Vorkriegsjahren

W XIX wieku na terenie Łuku Mużakowa (szczególnie w Łęknicy) rozwinął się przemysł wyrobów z kamionki. Otrzymuje się ją z glin z dodatkiem szamotu lub piasku
kwarcowego, wypalanych w temperaturze od 1230 do 1300 ˚C. Unikalną cechą tutejszej
architektury są charakterystyczne budynki z żółtej cegły, znajdujące się między innymi
w Döbern i Nowych Czaplach. Tą niezwykłą barwę uzyskiwano dzięki wypałowi cegieł
w niskiej temperaturze (około 900 ˚C).
W Łęknicy od 1886 roku działały dachówczarnia i szamotownia na bazie cegielni Augusta Glowna założonej w 1835 roku. Zakłady te korzystały ze wspólnej kopalni glin ceramicznych zlokalizowanej około 100 m od miejsca przerobu. Eksploatowano tu trzeciorzędowe iły i mułki płomieniste z tzw. serii poznańskiej zlokalizowane w złożach „Irena”,
„Helena”, „Halina Nowa” i „Barbara”.
Po wojnie w latach 1953-1954 uruchomiono na ich bazie zakłady ceramiczne, które
wraz z kopalnią weszły w skład Żarskich Zakładów Ceramiki Budowlanej. W 1969 roku
rozpoczął produkcję trzeci zakład ceramiczny – kamionkownia. W 1972 roku ŻZCB zostały przekazane do Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Budowlanych w Gliwicach i przemianowane na Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Żarach – Oddział nr 3
w Łęknicy, z trzema wydziałami: dachówczarnią, szamotownią i kamionkownią.
Po polskiej stronie Łuku Mużakowa istnieją nadal duże zasoby surowców ilastych mogące stanowić surowiec zarówno dla tzw. ceramiki czerwonej jak i ceramiki szlachetnej.
Złoża surowców ceramiki czerwonej (iły trzeciorzędowe) zlokalizowane są głównie na
północy w okolicach Tuplic, a ich zasoby szacowane są na 379 tys. m3. Złoża surowców
do produkcji wyrobów kamionkowych i ogniotrwałych znajdują się w Łęknicy i obejmują złoża Łęknica I-III, Łęknica – pole Edward i wyeksploatowane już złoże Łęknica – pole
Halina.
Obecnie najlepiej zachowanym obiektem na Łuku Mużakowa, związanym z przerobem gliny jest zabytkowa cegielnia w miejscowości Klein Kölzig.
Im polnischen Teil des Muskauer Faltenbogens wurde (Ende der 40-ger Jahren des vergangenen Jahrhunderts) ein Ziegelwerk
in Quolsdorf gegründet. Zuerst hat man dort vor allem Vollziegel und Lochziegel hergestellt, wobei die Rohstoffe aus eigenen
Tagebaugruben.
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Die
Produktionsmaschinen
wurden
mit
einer
Dampfmaschine angetrieben und die ubrigen Arbeiten wurden
per Hand verrichtet. Die fertigen Waren wurden aus den
Brandofen transportiert und auf den Lagerplatzen in Form vom
s.g. Bock oder Pfahl aufgestapelt. Man hat bei der Herstellung
die Eigenschaften der aus eigenen Tagebaugruben gewonnenen
Tone genutzt und mit der Produktion der Schamottewaren,
in Form von Flanschenrohren und Platten der D und C Sorte,
begonnen.
Der Betriebsleiter des Werkes in Chwaliszowice (Quolsdorf)
wurde im Jahre 1976 Eugeniusz Olejniczak, Mitbegründer der
Technologie, die auf dem Brennen von Isoliermaterialien der
Sorte L-10 und L- 13 im Hofmanns Ringofen ohne Nachfüllen
der Brennstofe, wie z.B. Steinkohlenstaub, beruhte, indem die
Wärmeenergie genutzt wurde, die aus dem Verbrennen der in den Widok ogólny zakładu Łęknica / Allgemeinblick auf den Betrieb in Łęknica
Erzeugnissen eingepressten Sägespäne entstanden ist.
Die Erzeugnisse wurden u.a. an Hütten, Kokereien, Zementund Kalkwerke, Braunkohlengruben, Kraftwerke und an
Maschinenindustrie geliefert. Der Nachfragerückgang für manche Produkte der Feuerfestwerkstoffe Mitte der 80-ger Jahren des
XX. Jh. verursachte, dass man die Produktion verringert und auf manche Schamotteprodukte, zugunsten vom Bauklinker und
Hochlochstein, ganz verzichtet hat.
Im XIX. Jh. entwickelte sich im Muskauer Faltenbogen (insbesondere in Łęknica) die Steinzeug- Industrie. Steinzeug wird aus
Ton mit Zusatz von Schamotte oder Quarzsand produziert und bei Temperaturen von 1230 bis 1300 oC gebrannt. Für in dieser
Zeit errichtete Gebäude, die u. a. in Döbern und Nowe Czaple (Neu Tschopeln) zu finden sind, sind gelbe Ziegel charakteristisch.
Diese Farbe von Ziegeln konnte man dadurch gewinnen, dass sie in niedriger Temperatur (ca. 900 oC) gebrannt wurden.
In Łęknica waren seit 1886 Dachstein- und Schamottewerk, auf Basis der im Jahre 1835 gegründet Ziegelei von August
Glown, tatig. Diese Werke nutzten die gemeinsame Topfertongrube, die sich nur 100 m von ihrer Bearbeitungsstelle befand. Es
wurden hier tertiäre Tone und Feuersilt aus der s.g. Posener Serie abgebaut, die in den Vorkommen „Irena”, „Helena”, „Halina
Nowa” und „Barbara” auftraten.
Nach dem Krieg in den Jahren 1953- 1954 hat man auf ihrer Basis die Keramikbetriebe gegründet, die zusammen mit der
Kohlengrube zu den Sorauer Betrieben der Baukeramik (Żarskie Zakłady Ceramik i Budowlanej) gehörten. Im Jahre 1969 begann
der dritte Keramikbetrieb mit seiner Produktion – Steinzeugbetrieb. Im Jahre 1972 wurden die Sorauer Betriebe an Zjednoczenie
Przemysłu Materiałow Budowlanych in Gliwice übergeben und auf Lubuskie Zakłady Materiałow Ogniotrwałych in Żary –
Niederlassung Nr. 3 in Łęknica umgenannt. Sie bestanden aus drei Sparten: Dachstein-, Schamotten- und Steinzeugbetrieb.
Auf der polnischen Seite des
Muskauer Faltenbogens bestehen
immer noch große Vorkommen
an tonhaltigen Rohstoffen, die
Legende
Rohstoffe sowohl für die s. g. rote
Braunkohlengruben
Keramik als auch für die Feinkeramik
sein können. Die Vorkommen der
Ton- und Lehmgruben
Rohstoffe von roter Keramik (tertiäre
Ziegeleien
Tone) befinden sich hauptsachlich
Sand- und Kiesgruben
nördlich von Teuplitz, und werden
auf ca. 379 000 m3 geschätzt.
Glashütten
Die Vorkommen der Rohstoffe
Grenze der Stauchmoräne
vom Muskauer Faltenbogen
für die Herstellung der Steinzeug und
feuerfester Erzeugnisse befinden sich
in Łęknica und umfassen Vorkommen I- III, Łęknica- Feld Edward und
das schon abgebaute Vorkommen
Łęknica- Feld Halina.
Das am besten heutzutage erMapa obszarów wydobycia i miejsc przerobu kopalin Łuku Mużakowa” haltene Objekt im Muskauer FaltenOpracowanie : M.Maciantowicz
bogen, das mit der Tonverarbeitung
Landkarte der Abbau- und Verarbeitungsorte von Rohstoffen im Muskauer
verbunden ist, ist die historische ZieFaltenbogen- Bearbeitung: M. Maciantowicz
gelei in Klein Kölzig.
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Cegielnia Döbern / Die Döberner Ziegelei
Powstanie cegielni w Döbern miało związek z rozwojem gospodarczym regionu na
przełomie XIX i XX wieku. Historia tego okresu ma też ścisłe powiązanie z liczbą ludności :
•
1850
pierwsze wydobycie węgla w Döbern (wykop Friedrich’sche Grube) - 		
		
350 mieszkańców
•
1864
powstanie kopalni Providentia - 355 mieszkańców
•
1867
powstanie huty szkła Braci Hirsch - 414 mieszkańców
•
1882
powstanie zakładów huty szkła Fettke & Ziegler - 722 mieszkańców
•
1891
otwarcie linii kolejowej Forst – Weißwasser - 976 mieszkańców
•
1900
tylko 9 lat później 2046 mieszkańców a
•
1910
3419 mieszkańców.
Na podstawie tych liczb można wywnioskować jak ogromne było zapotrzebowanie
na materiały budowlane. A budowano wtedy głównie z cegły. Surowce
takie jak glina i ił powstawały jako
produkt uboczny przy wydobyciu
węgla oraz przy poszukiwaniu piasku
potrzebnego przy produkcji szkła.
Tym samym musiało dojść do powstania cegielni w Döbern.
18 września 1896 roku Panowie
Guben Standow i Drescher ogłosili w
gazecie Forster Tageblatt, że „.... zamierzają wznieść na swojej posiadłości
piec kręgowy do wypalania cegieł.”
Posiadłość ta znajdowała się na dzisiejszej ulicy Hohe Berg Straße i stała się tym
samym na następnych prawie 100 lat centrum przemysłu materiałów budowlanych
Döbern. Dwa lata później, 27 kwietnia 1898, Standow i Drescher reklamują po raz pierwszy w gazecie Forster Tageblatt „... nowe dobrze wypalone kamienie murowe z własnej kopalni w Döbern“. Jeszcze w tym samym roku, 2 września 1898, cegielnia została sprzedana
Hermannowi Jaeserich z Rathenow za 116.000 marek. Ten przedsiębiorczy mężczyzna
rozpoczął równocześnie handel materiałami budowlanymi.
Nazwa „Hermann Jaesrich - Dampfziegelei u. Baumaterialien-Handlung“ (cegielnia
parowa i handel materiałami budowlanymi) oznaczała od tej pory przez wiele dziesiątek
następnych lat, nie tylko jakość jego cegieł, ale zawsze, mimo kilku zmian właściciela,
znajdowała się również w nagłówkach formularzy firmowych.
W 1906 roku Herrmann Jaesrich przeprowadził się do Berlina. W 1893 roku udziałowcem cegielni został Otto Schmall. Po jego wycofaniu się z biznesowego życia zięć
Schmalla Fritz Thetweiler prowadził dalej zakład do 1956 roku. Ostatnim prezesem cegielni był Emil Carow.
Jak wiadomo do produkcji cegieł potrzeba gliny i iłu. Surowce te były wydobywane
w bezpośrednim pobliżu. Za dzisiejszym znakiem oznaczającym koniec miejscowości,
w kierunku Friedrichshain, znajdował się po lewej stronie ulicy szyb gliny, a po prawej
www.ceramikapogranicza.eu
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stronie ulicy kopalnia iłu. Ich transport odbywał się przy pomocy kolejki wąskotorowej
z wagonami samowyładowczymi. Tunel pod ulicą, około sto metrów za znakiem miejscowości, łączył szyb gliny z torem zakładowym. Resztki tego tunelu zachowały się do
dzisiaj, dokładnie tak jak pojedyncze wagony lub co najmniej ich korytka. Służą one do
dziś w niektórych ogrodach za kadzie na wodę.
Cegielnia w Döbern była zakładem sezonowym, w zimie nie odbywała się produkcja.
Glinę i ił magazynowano na jesieni na hałdach, żeby materiał mógł przemarznąć. Ten proces gwarantował wysoką jakość marki Döbern „...dobrze wypalonych cegieł“. Kiedy wiosną
produkcja znowu ruszała, glina i ił były wyrzucane na okrężną młynownię i tam mieszane.
Następnie odbywało się wyrabianie masy półfabrykatu. Po sprasowaniu półfabrykaty musiały być parami odcinane ręcznie. To była bardzo ciężka praca, którą wykonywały kobiety.
W szopach i suszarniach magazynowano półfabrykaty jeszcze przez około 2 do 3 tygodni,
aż trafiły do pieca kręgowego. Piec ten (wynalazek z roku 1858) pracował nieprzerwanie.
Posiadał wiele ułożonych w formie kręgu komórek „... przez które wędrował bez końca
ogień“, jak to wówczas mówiono. Komórki te były załadowywane jedna po drugiej, wypalane i opróżniane. System wentylacyjny dbał o podgrzanie półfabrykatów oraz ostudzenie
wypalonych cegieł. Cały proces trwał w jednej komórce ok. 14 dni. Następnie gotowe cegły
były magazynowane i sortowane przy tym wg koloru, wielkości, stopnia twardości i innych
właściwości. Transport wyrobów gotowych następował koleją (cegielnia dysponowała własnym torem kolejowym niemieckiej kolei) lub przy pomocy konnych furmanek bezpośrednio na dany plac budowy. Nikt nie martwił się wtedy o rynki zbytu. Początek industrializacji Niemiec pochłaniał ogromne ilości materiałów budowlanych. Fabryki, dworce, domy
mieszkalne i sklepy potrzebowały cegieł jako podstawowego materiału budowlanego.
Ten, kto dzisiaj uważnie spaceruje po Döbern, może odkryć jeszcze bardzo dużo nie
otynkowanych budowli z cegły. Pochodzą one z około 1900 roku.
Tekst i zdjęcia Urząd Gminy Döbern.

Die Entstehung der Ziegelei in Döbern muss im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Aufschwung zur
damaligen Zeit betrachtet werden, dazu ein paar Jahres- und Einwohnerzahlen.
•
1850
erste Kohleförderung in Döbern (von Friedrich’sche Grube) - 350 Einwohner
•
1864
Gründung der Grube Providentia - 355 Einwohner
•
1867
Gründung der Tafelglashütte Gebr. Hirsch - 414 Einwohner
•
1882
Gründung der Glashüttenwerke Fettke & Ziegler - 722 Einwohner
•
1891
Einweihung der Eisenbahnstrecke Forst – Weißwasser - 976 Einwohner
•
1900
nur 9 Jahre später
2046 Einwohner und
•
1910
3419 Einwohner
An Hand dieser Zahlen kann der immense Bedarf an Baustoffen erahnt werden. Und gebaut wurde mit
Ziegelsteinen. Die Grundstoffe Ton und Lehm fallen als Nebenprodukte bei der Kohlenförderung und der Suche nach
Sand für die Glasherstellung an. Damit musste es zwangsweise zum Entstehen einer Ziegelei in Döbern kommen.
Am 18. September 1896 gaben die Gubener Herren Standow und Drescher im Forster Tageblatt bekannt, dass
sie „...beabsichtigen auf ihrem hierselbst gelegenen Grundstück einen Ziegel-Ringofen zu errichten“.
Dieses Grundstück befand sich in der heutigen Hohe Berg Straße und wurde damit für die nächsten rund 100 Jahre
das Zentrum der Döberner Baustoffindustrie. Zwei Jahre später, am 27. April 1898, werben Standow und Drescher
erstmals im Forster Tageblatt für „...neue gut gebrannte
Mauersteine aus eigener Grube in Döbern“. Noch im
gleichen Jahr, am 2. September 1898, wurde die Ziegelei
an Hermann Jaeserich aus Rathenow für 116.000 Mark
verkauft. Gleichzeitig eröffnete der geschäftstüchtige
Mann eine Baumaterialien-Handlung.
Der Name „Hermann Jaesrich - Dampfziegelei u.
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Baumaterialien-Handlung“ stand seitdem für viele Jahrzehnte nicht nur für die Qualität seiner Ziegel sondern auch
stets, trotz einiger Besitzerwechsel, im Briefkopf der Firmenformulare.
1906 verzog Herrmann Jaesrich nach Berlin. Otto Schmall, Teilhaber bei Jaesrich seit 1893, übernahm die
Ziegelei. Nach seinem Rückzug aus dem Geschäftsleben leitete Schmalls Schwiegersohn Fritz Thetweiler bis
1956 den Betrieb. Letzter Geschäftsführer der Ziegelei war Emil Carow. Wie schon erwähnt, benötigt man für die
Ziegelherstellung Ton und Lehm. Diese Grundstoffe konnten bequem in unmittelbarer Nähe abgebaut werden.
Hinter dem heutigen Ortsausgangschild in Richtung Friedrichshain befand sich links neben der Straße ein
Tonschacht und rechts eine Lehmgrube. Den Transport besorgte eine Schmalspurbahn mit Kipploren. Ein Tunnel
unter der Straße, rund hundert Meter nach dem Ortsschild, verband den Tonschacht mit dem Betriebsgleis. Reste
des Tunnels existieren noch heute, genau wie einzelne Loren oder zumindest die Mulden der Loren. Sie dienen in
vereinzelten Gärten noch als Wasserbottiche.
Die Ziegelei war ein sogenannter Saisonbetrieb, im Winter wurde nicht produziert. Lehm und Ton lagerte
man im Herbst auf Halde, damit das Material ausfrieren konnte. Dieses Verfahren sicherte die hohe Qualität von
Döberns „...gut gebrannten Mauersteinen“. Wenn im Frühjahr die Produktion wieder begann, wurden Ton und
Lehm über einen Kollergang gekippt und gemischt. Dann erfolgte die Verarbeitung zur Rohlingsmasse. Nach dem
Pressen mussten die Rohlinge manuell paarweise abgeschnitten werden. Eine sehr schwere Arbeit, die oft Frauen
erledigten. Im Trockenschuppen lagerten die Rohlinge ungefähr noch 2 bis 3 Wochen bis sie in den Ringofen kamen.
Mit diesem Ofen, eine Erfindung aus dem Jahr 1858, konnte fortlaufend gearbeitet werden. Er besaß mehrere
ringförmig angeordnete Kammern „...durch die das Feuer endlos seine Runde macht“, wie es dazumal hieß. Die
Kammern wurden nacheinander bestückt, gebrannt und entleert. Ein ausgeklügeltes Be- und Entlüftungssystem
sorgte für das Vorheizen der Rohlinge und das Abkühlen der gebrannten Ziegel. Der ganze Prozess für eine Kammer
dauerte ungefähr 14 Tage. Danach wurden die fertigen Ziegelsteine zwischengelagert und dabei nach Farbe,
Größe, Härtegrad und anderen Eigenschaften sortiert. Der Abtransport erfolgte entweder mit der Bahn, die Ziegelei
verfügte über einen eigenen Gleisanschluss der Deutschen Reichsbahn oder mit Pferdefuhrwerken direkt zu den
jeweiligen Baustellen. Über den Absatz der Ziegel brauchte sich damals niemand Gedanken machen. Der Beginn der
Industrialisierung in Deutschland verschlang gewaltige Mengen an Baumaterial. Fabriken, Bahnhöfe, Wohnhäuser
und Geschäfte benötigten den Ziegel als Baustoff.
Wer heute aufmerksam durch Döbern geht, kann noch sehr viele unverputzte Ziegelbauten aus der Zeit um
1900 entdecken.
(Text + Bilder: Heimatverein Döbern)

Żółte cegły z Groß Kölzig /

Gelbe Ziegel aus Groß Kölzig

W ostatnim dziesięcioleciu XIX i na początku XX wieku Groß Kölzig stało się gminą
przemysłową, w której kopalnia węgla brunatnego (największa w ówczesnym Powiecie
Żary) elektrownia zakładowa, dwie fabryki brykietu, trzy huty szkła, jeden zakład budowlany z tartakiem parowym, fabryka urządzeń transportowych oraz cegielnia parowa
określały gospodarcze życie tej miejscowości. Wraz z powstaniem tych
zakładów przy głównych drogach
prowadzących do Cottbus i Forst
jak również bliskość otwartej w roku
1891 linii kolejowej Forst- Weißwasser
ukształtowały się dwa ważne dla tej
miejscowości i regionu obszary przemysłu. W obszarze drogi Forster Landstrasse (ówczesny dworzec kolejowy
Dawna cegielnia parowa Hildmann Groß Kölzig
Ehemalige Hildmann’sche Dampfziegelei Groß Kölzig
Groß Kölzig) znajdowała się produkująca od 1890 roku cegielnia parowa.
Kiedy w Groß Kölzig zostały wykorzystane do produkcji cegieł po raz pierwszy zasoby
gliny i iłu, tego nie da się jednoznacznie określić. Z historycznych dokumentów, kart i
www.ceramikapogranicza.eu
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publikacji wynika mianowicie, że już we wcześniejszych
stuleciach
produkowane były ręcznie formowane cegły na
własny użytek mieszkańców wioski a w XVIII
i pierwszej połowie XIX
wieku istniały tutaj już
cegielnie gospodarskie
z piecami do wypalania
Dawna restauracja “Zur Eisenbahn” / Ehemalige Gaststätte “Zur Eisenbahn”
cegieł oraz szopy do
osuszania. Znany jest
również Carl August Warmbrunn, współzałożyciel przemysłu szklarskiego w Regionie
Döbern. Wybudował on w 1845 roku w pobliżu granicy Klein Kölzig (niedaleko młyna)
piec do wypalania cegieł z urządzeniami do osuszania.
Pod koniec XIX wieku powstała w Groß Kölzig cegielnia parowa, która wykorzystywała zachowane trzeciorzędowe pokłady gliny i węgla brunatnego z leżącej w pobliżu
kopalni jako paliwa. Następnie Richard Hiltmann mistrz-murarz z Forst zapewnił sobie
prawa do wydobycia zasobów gliny, znajdujących się w okolicach Forster Landstraße
(dzisiejsze stawy rybackie na terenach byłego szybu gliny) oraz wykupił odpowiednie
parcele. Wybudował najpierw w 1889 roku cegielnię polową, aby wyprodukować cegły do budowy pieca kręgowego. Po ustawieniu prasy do cegieł i lokomobili (ruchoma
maszyna parowa), dwóch pieców polowych, szopy i udostępnieniu składowiska gliny
rozpoczęła się, pod kierownictwem mistrza Rublacka z Teuplitz/Tuplice (który został kierownikiem zakładu) produkcja cegieł.
W 1890 roku nastąpiła budowa cegielni parowej z piecem kręgowym, suszarnią, maszynownią, domem parowym i budynkiem administracyjnym. Zlokalizowana była przy
drodze łączącej dzisiejszą ulicę Dworcową i Forster Chaussee (naprzeciwko dawnej restauracji „Zur Eisenbahn“). Na początku pozyskiwanie surowców prowadziło do ograniczeń w użyteczności wyprodukowanych cegieł. Dopiero poprzez zintensyfikowane wydobycie gliny przy użyciu ulepszonych maszyn i urządzeń, mogły być produkowane.
Prace odbywały się pod kierownictwem mistrza ceglarstwa Weissbrodt, który kupił potem ten zakład. Od 1892 roku produkowano
czysto żółte cegły licowe o dobrej jakości.
Był to towar bardzo pożądany i dostarczany
przede wszystkim do zakładów i podmiotów budowlanych w najbliższej okolicy, ale
również do Berlina i Drezna. Oprócz cegły
licówki były produkowane w cegielni parowej w Groß Kölzig również zwykłe cegły,
klinkier, cegły pomocnicze oraz szamotowe. Budynek biurowy i mieszkalny dawnych zakładów budowlanych i
tartaku parowego - Baugeschäft und Dampfsägewerk Groß Kölzig
Cegielnia parowa Groß Kölzig, w której Büro - und Wohngebäude des ehemaligen Baugeschäftes und
pracowało od 50 do 60 pracowników, była Dampfsägewerkes Nowsch Groß Kölzig
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prowadzona w trakcie swojego istnienia przez następujące firmy:
•
1890-1894 Cegielnia Parowa i Fabryka Cegły Licowej (Dampfziegelei und Verblendsteinfabrik) Richard Hiltmann
•
1894-1897 Fabryka cegły licowej (Verblendsteinfabrik) Tschepke und Weissbrodt
•
1897-1900 Groß Kölziger Dampfziegelei Tschepke und Stuhl
•
1902-1904 Tonwerke Groß Kölzig GmbH (do tego zakładu należały oprócz cegielni również kopalnia węgla brunatnego Felix i fabryka brykietu tej kopalni przy
dworcu Groß Kölzig)
•
1905 Gewerkschaft Edenhall (pod szyldem tej firmy były prowadzone, po zmianie stosunków własnościowych, części zakładu Tonwerke Groß Kölzig GmbH)
Według dzisiejszego stanu wiedzy cegielnia parowa Dampfziegelei Groß Kölzig produkowała do roku 1917.
Tekst i zdjęcia: Urząd Gminy Kölzig

Im letzten Jahrzehnt des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte sich Groß Kölzig zur
Industriegemeinde, in der eine Braunkohlengrube, die größte des ehemaligen Kreises Sorau (Zary),
ein Betriebskraftwerk, zwei Brikettfabriken, drei Glashütten, ein Baubetrieb mit Dampfsägewerk, eine
Transportgerätefabrik und eine Dampfziegelei das wirtschaftliche Leben bestimmten. Mit der Entstehung dieser
Betriebe an den wichtigen Straßen nach Cottbus und Forst sowie nahe der 1891 eröffneten Eisenbahnlinie ForstWeißwasser hatten sich zwei örtlich und regional bemerkenswerte Industriebereiche herausgebildet. Im Bereich
Forster Landstraße/ehemaliger Bahnhof Groß Kölzig
lag die ab 1890 produzierende Dampfziegelei.
Wann in Groß Kölzig Ton- und Lehmvorkommen
zur Ziegelherstellung erstmals genutzt wurden, lässt
sich nicht mehr eindeutig nachweisen. Aus historischen
Akten, Karten und Veröffentlichungen geht lediglich
hervor, dass bereits in früheren Jahrhunderten
handgeformte Ziegel für den Eigenbedarf der
Ortsansässigen gefertigt wurden und im 18. wie in der
1. Hälfte des 19. Jahrhunderts Bauernziegeleien mit
Brennöfen und Trockenscheunen existierten. Bekannt
ist auch, dass Carl August Warmbrunn, Mitbegründer
der Glasindustrie in der Region Döbern, 1845 nahe der
Klein Kölziger Grenze (unweit der Bruchmühle) einen
Brennofen mit Trockeneinrichtungen errichtete.
Ende des 19. Jahrhunderts entstand auch in Pracownicy cegielni Groß Kölzig 1906 / Groß Kölziger Ziegeleiarbeiter 1906
Groß Kölzig eine Dampfziegelei, die den anstehenden
tertiären Ton- und Braunkohle aus den umliegenden Gruben als Brennstoff nutzte. Nachdem sich der Forster
Maurermeister Richard Hiltmann die Abbaurechte für das Tonvorkommen an der Forster Landstraße (heutiges
Angelgewässer Tonschacht) gesichert und entsprechende Grundstücke erworben hatte, baute er zunächst 1889 eine
Feldziegelei, um Mauersteine für den Bau eines Ringofens zu produzieren. Nach der Aufstellung einer Ziegelpresse
und einer Lokomobile (bewegliche Dampfmaschine), zweier Feldöfen eines Trockenschuppens und des Aufschlusses
der Tonlagerstätte begann unter dem Ziegelmeister Rublack aus Teuplitz (Tuplice), der als Betriebsleiter eingesetzt
wurde, noch im gleichen Jahr die Produktion von Mauersteinen.
1890 erfolgte der Bau der Dampfziegelei mit Ringofen, Trockenanlagen, Maschinenhaus, Dampfhaus und
Verwaltungsgebäude am Verbindungsweg zwischen heutiger Bahnhofsstraße und Forster Chaussee gegenüber
dem ehemaligen Gasthaus „Zur Eisenbahn“. Anfangs führte die Beschaffenheit des Rohstoffes zu Einschränkungen
in der Verwendbarkeit der gefertigten Ziegel. Erst durch intensivere Aufbereitung des Tones mittels verbesserter
Maschinen und Anlagen konnte unter dem Ziegelmeister Weissbrodt, der später den Betrieb erwarb, seit 1892 rein
gelbe Verblendsteine in guter Qualität produziert werden. Sie waren begehrt und wurden vornehmlich an Betriebe
und Bauherren in der näheren Umgebung, aber auch nach Berlin und Dresden geliefert. Neben Verblendsteinen
wurden in der Groß Kölziger Dampfziegelei auch Mauerziegel, Klinker, Hintermauerungssteine und Schamotteziegel
hergestellt.
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Die Dampfziegelei Groß Kölzig, in der 50 bis 60
Beschäftigte tätig waren, wurde im Verlauf ihres
Bestehens durch mehrfachen Besitzerwechsel und
Veränderungen in der Geschäftsführung unter
folgenden Firmennamen betrieben:
• 1890-1894
Dampfziegelei
und
Verblendsteinfabrik Richard Hiltmann
• 1894-1897 Verblendsteinfabrik Tschepke und
Weissbrodt
• 1897-1900 Groß Kölziger Dampfziegelei
Tschepke und Stuhl
• 1902-1904 Tonwerke Groß Kölzig GmbH (Zu
diesem Betrieb gehörten neben der Ziegelei die
Braunkohlengrube Felix und die Brikettfabrik
Pracownicy cegielni Groß Kölzig - Verblendsteinfabrik 1895
dieser Grube am Groß Kölziger Bahnhof.)
Ziegeleiarbeiter der Groß Kälziger Verblendsteinfabrik 1895
• 1905 Gewerkschaft Edenhall (Unter diesen
Firmennamen wurden nach veränderten
Besitzverhältnissen die Betriebsteile der Tonwerke Groß Kölzig GmbH weiter-geführt.)
Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand wurde die Dampfziegelei Groß Kölzig bis 1917 betrieben.
Text + Bilder: Heimatstube Groß Kölzig

Zabytkowa cegielnia w Klein Kölzig -śladami łużyckich cegieł
Auf den Spuren Lausitzer Ziegel und Feldbahnen
Klein Kölzig, An der Ziegelei 1, 03159 Neiße-Malxetal, Tel. 0175-2966441
Tradycja wypalania cegieł w Klein Kölzig sięga XIX wieku. Po tym jak w 1840 roku
powstały pierwsze małe prywatne cegielnie, w latach 1892-94 została założona w Klein
Kölzig cegielnia (Spółka Akcyjna Großer Kurfürst Berlin), w której aż do 1962 roku były
produkowane typowe łużyckie żółte cegły klinkierowe. W roku 1920 do transportu gliny
wykorzystywano kolejkę polową, która miała długość 4,5 km.
Dzisiaj turyści mogą zwiedzać w cegielni jedyny w tym regionie
zachowany, kompletny piec kręgowy do wypalania cegieł. Podczas zwiedzania obiektu można dowiedzieć się jak wyglądał proces produkcyjny wykonywanych ciężką pracą ręczną cegieł. Można
też poznać historię budynku, który przetrwał ten trudny czas po
zaprzestaniu produkcji. Atrakcją może też być przejażdżka kolejką
polową stowarzyszenia na pierwszym ukończonym odcinku, podczas której będą mieli Państwo
okazję przekonać się, że „praca stowarzyszenia
opiekującego się cegielnią nie jest łatwa.”
Oferta obiektu: zwiedzanie cegielni oraz położonych w pobliżu kopalni gliny, przejazd kolejką. Godziny otwarcia do ustalenia telefonicznego. Czas zwiedzania cegielni ok. 1h, kopalni gliny
ok. 15 min, przejazd kolejką ok. 15 min. Ceny:
przewodnik 2,00 EUR za osobę, dzieci do 6 lat

18

www.ceramikapogranicza.eu

wstęp wolny, kolejka - dowolna kwota wg uznania.
Na miejscu parking dla samochodów osobowych i
busów, toalety i dostęp bez barier dla osób niepełnosprawnych.
Tekst i zdjecia: biuro Geoparku Łuk Mużakowa

OT Klein Kölzig, An der Ziegelei 1, 03159 Neiße-Malxetal, Tel.
0175-2966441
Die Tradition des Ziegelbrennens in Klein Kölzig reicht weit in das
19. Jahrhundert zurück. Nachdem seit 1840 die ersten kleinen privaten Ziegeleien entstanden, errichtete 1892/94 die
Aktiengesellschaft Großer Kurfürst Berlin eine Ziegelei in Klein Kölzig, in der bis zum Jahr 1962 die typischen Lausitzer
gelben Klinker produziert wurden. 1920 wird für den Tontransport eine Feldbahn in Betrieb genommen, welche eine
Streckenlänge von 4,5 km hatte.
Heute erwartet die Besucher die einzige Ziegelei mit vollständig erhaltenem Ringbrandofen(1) in der Region. Auf
der Führung durch das Objekt erhalten Sie Einblicke in die durch schwere Handarbeit gezeichneten Produktionsabläufe
und Sie werden in das Geheimnis eingeweiht, warum das Gebäude die schwierige Zeit nach Einstellung der Produktion
überlebt hat. Anschließend werden Sie auf eine Fahrt mit der Feldbahn des Vereins auf dem ersten fertig gestellten
Teilabschnitt eingeladen und bekommen Einblicke in die „nicht ganz leichte Vereinsarbeit“.
Besucherservice: Führung durch die Ziegelei und Besichtigung der nahe gelegenen Tongruben, Feldbahnfahrt,
Öffnungszeiten: Termine auf Anfrage, auch zu später Stunde, Dauer: Führung Ziegelei ca. 1h; Tongrubenbesichtigung
ca. 15 Min.; Feldbahnfahrt ca. 15 Min.; Preis: Führung: 2,00 EUR pro Person, Kinder bis 6 Jahre frei, Feldbahn:
freiwillige Spende für die Vereinsarbeit, weitere Informationen: PKW und Busparkplätze vorhanden; Zugang zur
Ziegelei barrierefrei; Toiletten vorhanden
Text + Bilder: Geoparkbüro Muskauer Faltenbogen

Piec kręgowy /

Ringbrandofen

Piec kręgowy (pierścieniowy) tzw. Hoffmanna, posiada
komory palne ułożone wokół komina w kręgu lub owalu.
Piec kręgowy umożliwia nieprzerwane i kontrolowane wypalanie cegieł. Posiada 18 komór, które ułożone są w owalu. Komory te oznaczone są drzwiami, które w odstępach
od ściany zewnętrznej pieca prowadziły do jego wnętrza
i umożliwiały tym samym ich załadowanie. Każdorazowo
załadowywano tylko 2 komory, względnie je opróżniano.
Do każdej komory prowadziły szyny, po których jeździły
ręcznie prowadzone wagony. Półfabrykaty były w tych komorach (przez składaczy) układane jeden na drugi w formie
kwadratowych kaset. Następnie wejścia do tych komór były
zamurowywane, uszczelniane gliną i oklejane specjalnym
papierem pergaminowym. W ten sposób osiągano rozwój optymalnej temperatury.
Mistrz palacz opalał piec, od góry węglem. Z każdej komory prowadził kanał wyciągu
do komina, który był bardzo ważny dla palacza, aby kontrolować ogień. Potrafił on po
kolorze ognia rozpoznać, jaka temperatura panowała na piecu (ok. 1000º C - 1100º C).
Od tego zależał również czas wypalania cegieł (ok. 2 – 3 dni). Pracownicy wyładowujący
otwierali komory i zabierali gorące cegły. Do ochrony rąk robili sobie z mocnej skóry wołowej małe rękawice, które chroniły wewnętrzną stronę dłoni. Wagonami przewożono
następnie cegły do platformy przeładunkowej.
Tekst i zdjęcia Biuro Geoparku Łuk Mużakowa Döbern
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Der Ringofen nach Hoffmann hat um den Schornstein die Brennkammern im Kreis oder Oval angeordnet. Ein
Ringofen ermöglicht das kontinuierliche und kontrollierte Brennen von Ziegeln. Der Klein Kölziger Ringofen verfügt
über 18 Kammern, die im Oval angeordnet sind. Die Kammern wurden durch Türen markiert, die in Abständen von
der Außenwand des Ofens zum Innenraum führten und damit die Bestückung ermöglichten. Es wurden immer nur 2
Kammern bestückt bzw. entleert. Zu jeder Kammer führten Schienen, welche mit Loren manuell befahren wurden. Die
Rohlinge wurden in den Kammern von den Setzern verschränkt in Form von quadratischen Schächten eingestapelt.
Dann wurden die Eingänge der Kammern zugemauert, mit Ton abgedichtet und mit speziellem Pergamentpapier
abgeklebt. Somit wurde eine optimale Wärmeentwicklung erreicht. Der Brennmeister befeuerte den Ofen von oben
mit Kohle. Von jeder Kammer führte ein Zugkanal zum Schornstein, der zur Kontrolle des Feuers für den Brennmeister
wichtig war. Er konnte anhand der Farbe des Feuers erkennen, welche Temperatur om Ofen (ca. 1000° C - 1100° C)
herrschte. Daran orientierte sich auch die Branddauer (ca. 2 - 3 Tage) der Ziegel. Der Zugkanal konnte nach Bedarf
mit einer Spindel gesperrt oder gezogen werden. Die Auskarrer öffneten die Kammern und entnahmen die heißen
Ziegel. Zum Schutz ihrer Hände fertigten sich die Arbeiter aus derben Rindsledern kleine Handleder, welche gerade
die Innenhand etwas schützte. Per Loren wurden die Ziegel dann zur Verladebühne gebracht.
Text + Bilder: Geoparkbüro Muskauer Faltenbogen

BAZA NOCLEGOWO-GASTRONOMICZNA Łuku Mużakowa
Unterkunft- und Verpflegungsbasis im Muskauer Faltenbogen Unterkunftsbasis

Baza noclegowa / Unterkunftsbasis
ŁĘKNICA

• Hotel Mużakowski, ul. 1 Maja 8, 68-208 Łęknica, tel. 68 362 41 66,
www.hotel-muzakowski.pl.
• Pensjonat Queen, ul. Wybrzeżna 2, 68-208 Łęknica, tel. 880 073 867,
www.qcafe.pl

BRONOWICE

• Agroturystyka Bronowice, Ryszard Łybacki, ul. Partyzantów 4A, tel.
68 375 34 37, tel. kom. 609 510 083, 602 136 321,
www.agroturystyka-bronowice.pl.

BUCZYNY

• Skansen Łużycki Buczyny 7, 68-212 Trzebiel, tel. 68 375 31 54,
kom. 508 086 237. www.skansenluzycki.pl

GRĘZAWA

• „Dom pod sosnami”, Gręzawa 21, tel. 501 774 502,
www.domekpodsosnami.prv.pl
• Agroturystyka Charson Gręzawa 37, tel. 68 362 55 85,
www.agroturystyka.pl/lubuskie/charson

ŁAZY

• Gospodarstwo Agroturystyczne Łowisko Ryb, Łazy 19,
tel. 68 375 70 80, 692 428 559, www.lowisko.online-pl.com

OLSZYNA

• Gospodarstwo agroturystyczne „Pod brzozą”, Olszyna 2, 68-212
Trzebiel, tel. 600 510 715, www.podbrzoza.eu.

TRZEBIEL

• Agroturystyka Wiśniowscy, ul. Parkowa 10, 68-212 Trzebiel, tel.
kom. 603 890 323.

ŻARKI WIELKIE

• Agroturystyka, Żarki Wielkie, ul. Zwycięstwa 3a, tel. 68 375 37 09,
503 479 349, www.mukoid.inocleg.pl

DÖBERN

• Domki kempingowe w Döbern, Dubraucker Strasse 17,
03159 Döbern, Tel. +49(0) 35600 – 239037, www.heuttencamp.de.

JERISCHKE

JAGŁOWICE

• Hotel Promis Jagłowice 28, 68-212 Trzebiel, tel. 683 625 900,
www.hotelpromis.pl

• Chata wiejska rodziny Marbach w Jerischke, Jerischke 2, 03159
Neisse-Malxetal OT Jerischke, tel. +49 (0) 35600 – 2 33 35,
www.landhaus-marbach.de

Restauracje i kawiarnie / Restaurants und Cafes
JAGŁOWICE

ŁĘKNICA

• Restauracja Mużakowska, ul. 1 Maja 8, 68-208 Łęknica,
tel.: + 48 68 362 41 66, www.restauracja-muzakowska.pl/
• Dana Bar, ul. Dworcowa 6, 68-208 Łęknica, Tel.: +48 68 375 35 84,
kom. + 48 502 515 499
• Zajazd Janusz Park, ul. Kościuszki 15, 68-208 Łęknica,
kom. + 48 530 426 988

BUCZYNY

• Karczma Łużycka w Skansenie Łużyckim, Buczyny 7, 68-212 Trzebiel, tel. 68 375 31 54, kom. 508 086 237, www.skansenluzycki.pl

• Hotel Promis, Jagłowice 28, 68-212 Trzebiel, tel. 68 3 625 900,
www.hotelpromis.pl
• M.P. Stacja Paliw Restauracja, Jagłowice 27, tel. 68 375 74 74

TUPLICE

• Pizzeria Jamajka, ul. Mickiewicza 27A, 68-219 Tuplice,
Tel. kom. 880 908 566

DÖBERN

• Kawiarnia z barem i gościńcem, imbis, Andrea Bartsch, Dubraucker
Str. 17, 03159 Döbern, Tel.: 0049 35600/ 239037,
www.huettencamp.de

Opracowano na podstawie Maciantowicz i Koźma 2014. Łuk Mużakowa po obu stronach Nysy Łużyckiej. Przewodnik geologiczno-turystyczny
Bearbeitung anhand Maciantowicz und Koźma 2014. Muskauer Faltenbogen beiderseits der Lausitzer Neiße. Geologisch- touristischer Führer
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CO JESZCZE WARTO POZNAĆ
NA ŁUKU MUŻAKOWA
Sehenswertes im Muskauer Faltenbogen

Gmina Tuplice
Gemeinde Teuplitz
www.tuplice.pl

Z analiz rozwoju osadnictwa słowiańskiego na obszarze Łuku Mużakowa wynika, że zasiedlenie obszaru dzisiejszych
Tuplic i ich najbliższych okolic, miało
miejsce w końcu XII wieku lub w ciągu
pierwszej połowy XIII wieku. W kolejnym
stuleciu uformowały się dwie odrębne
osady: Wielkie Tuplice, gdzie przed 1346 Łazy Łowisko / Łazy- Fanggebiet
rokiem wzniesiono dziś już nieistniejący, murowany kościół parafialny (dzisiejsza ul. Kopernika) oraz Małe Tuplice, powstałe wzdłuż dzisiejszej Alei Wojska Polskiego.
Prawdopodobnie już w pierwszej połowie XIV wieku, Tuplice nadane zostały w lenno.
W 1495 roku wzmiankowano braci Lorenza i Baltzera von Metzerode na Tuplicach. Kolejnymi właścicielami tutejszych dóbr byli przedstawiciele rodów: von Berge, von Biberstein i von Ronow. W 1668 roku posiadłość przejął książę sasko – merseburski Christian I.
Dzięki jego staraniom, w 1678 roku miejscowość otrzymała prawa miejskie, co przyczyniło się do rozwoju rzemiosł, zwłaszcza garncarstwa.
Od połowy XIX wieku dzięki rozwojowi górnictwa i przemysłu, a później także dzięki
budowie kolei nastąpił dynamiczny rozwój miejscowości. Liczba mieszkańców szybko
rosła a rozwijające się pod względem przestrzennym miejscowości z czasem połączono
w jedną, w 1925 roku liczącą 1301 mieszkańców.
Dziś Tuplice są siedzibą gminy i stanową centrum administracyjno-usługowe dla dwunastu okolicznych miejscowości. Atutem rejonu tuplickiego są przede wszystkim walory przyrodnicze. Lasy obfitujące w grzyby i jagody, będące siedliskiem wielu gatunków
zwierząt, wśród których warto wymienić bielika i coraz liczniejsze bobry. Pozostałością po
dawnych kopalniach węgla brunatnego i glin ceramicznych są liczne wyrobiska, tworzące
obecnie tzw. pojezierze antropogeniczne, przyciągające licznych wędkarzy. Rozwija się
agroturystyka, powstają ścieżki i szlaki rowerowe. Warto też zwrócić uwagę na tuplickie
zabytki architektury takie jak kościół neogotycki, ruiny cegielni z unikatowym piecem
Hofmanna oraz dwa założenia dworskie w Chełmicy.
W Tuplicach znajduje się także malowniczy Park z ścieżkami spacerowymi i Wzgórze
Tuplickie, miejsce spacerów, spotkań, rekreacji i rozrywki.
Gmina Tuplice jest członkiem Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr i rozwija współpracę
transgraniczną z Niemcami. Jej partnerem jest Związek Gmin Döbern w Brandenburgii.
www.ceramikapogranicza.eu
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Aus den Entwicklungsanalysen der
Slawenansiedlung im Muskauer Faltenbogen
ergibt es sich, dass die Ansiedlung der heutigen
Gemeinde Tuplice (Teuplitz) und ihrer Umgebung
bereits am Ende des XII. oder in der ersten Hälfte
des XIII. Jahrhunderts stattfand. Im nächsten
Jahrhundert bildeten sich dann zwei getrennte
Siedlungen: Gros Teuplitz, wo man vor 1346
die heute nicht mehr zu sehende gemauerte
Pfarrkirche erbaut hatte (die heutige Kopernik
Straße) und Klein Teuplitz, dass entlang der
heutigen Wojska Polskiego Allee entstanden ist.
Teuplitz wurde vermutlich schon in der
ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts als Lehen
gegeben. 1495 hat man die Gebrüder Lorenz
und Baltesar von Metzerode in Teuplitz erwähnt.
Die nächsten Eigentümer der hiesigen Guter
Wzgórze Tuplickie / Anhöhe von Tuplice (fot. D. Wypych)
waren Vertreter der Stamme: von Berge, von
Biberstein und von Ronow. 1668 wurde das Besitztum von dem sächsisch -merseburgischen Kurfürsten Christian den I.
übernommen. Dank seiner Bemühungen bekam das Ort im Jahre 1678 Stadtrechte, was zur Handwerkentwicklung, vor
allem Töpferei, beigetragen hatte.
Seit der 2. Hälfte des XIX. Jahrhunderts, Dank der Bergbau- und Industrieentwicklung, später auch Dank des
Eisenbahnbaus, entwickelte sich der Ort rasch. Die Einwohnerzahl stieg sehr schnell und die beiden Ortschaften, die sich
räumlich ausgedehnt haben, wurden mit der Zeit zu einer Gemeinde zusammengeschlossen, die im Jahr 1925 1.301
Einwohner zählte.
Heute ist Teuplitz der zentrale Ort und Sitz der Verwaltung und der Dienstleistungen für die zwölf umliegenden
Orte. Die Region besticht vor allem durch ihre Naturvorzüge; reich an Pilzen und Beeren, Wälder, die den Lebensraum für
zahlreiche Tierarten schaffen, unter anderen für den Weisen Adler oder für die zunehmende Zahl von Bibern. Die Relikte
der ehemaligen Braunkohlegruben und Töpferton sind die heutigen Abbauraume, die eine anthropogene Seenplatte
bilden, die viele Angler anlockt. In der Region entwickelt sich die Agrotouristik, es entstehen zahlreiche Pfade und
Fahrradwege. Bemerkenswert sind auch die Teuplitzer Architekturdenkmaler, wie die neugotische Kirche, Ziegeleireste
mit dem originellen Hofmanns Ringofen und zwei Gutshofe in Zilmsdorf. In Teuplitz befindet sich auch ein malerischer
Park mit mehreren Wanderwegen und Teuplitzer Hügel, ein Punkt für Spaziergange, Treffen, Erholung und Unterhaltung.
Die Gemeinde Teuplitz ist Mitglied der Euroregion Spree-Neiße-Bober und entwickelt die Grenzzusammenarbeit mit
Deutschland. Sie verbindet eine Partnerschaft mit dem Amt Döber- Land.

Warto zobaczyć / Sehenswertes:
Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla
Christus König Pfarrkirche
Wybudowany został w latach 30. XX wieku w stylu neogotyckim na planie wydłużonego prostokąta, z węższym wyodrębnionym prezbiterium i zakrystią od strony północnej. Otwory okienne ostrołukowe, nawiązują do gotyku. Budowlę nakryto stromym
dwuspadowym dachem z umieszczoną na środku drewnianą dzwonnicą ze strzelistym
blaszanym hełmem. Od strony zachodniej, do nawy przylega niewielki przedsionek,
zaś od strony południowej dobudowano plebanię. Wnętrze nakryte zostało oryginalną
drewnianą kolebą. Część prezbiterialna oddzielona została ostrym łukiem tęczowym.
Nad ołtarzem znajduje się drewniana rzeźba przedstawiająca Chrystusa Króla stojącego
na kuli ziemskiej.

22

www.ceramikapogranicza.eu

Die Kirche wurde in den 30-er Jahren des XX.
Jahrhunderts im neugotischen Stil auf dem Plan des
verlängerten Rechtecks gebaut, mit einem engeren,
getrennten Presbyterium und der Sakristei von der
nördlichen Seite. Die Spitzbogenfenster beziehen sich
auf Gotik. Das Bauwerk ist mit einem steilen Satteldach
bedeckt, mittig befindet sich ein Holzglockenturm mit
einem emporstrebenden Blechturmhelm. Von der
westlichen Seite findet man einen kleinen Vorraum,
der an dem Seitenschiff liegt, von der südlichen Seite
hat man das Pfarrhaus erbaut. Im Inneren wurde
die Kirche mit einer Holzrundtonne zugedeckt. Der
Teil mit dem Presbyterium wurde mit einem steilen
Regenbogen getrennt. Über dem Altar befindet sich
eine Holzskulptur des auf der Erde stehenden Christus
Königen.

Kościół w Tuplicach / Kirche in Teuplitz (fot. D. Wypych)

Pałac w Chełmicy Das Schloss in Helmsdorf
Istniejący do dziś pałac wybudowany został na przełomie XIX i XX wieku na
planie litery L. Obiekt posiada dwie kondygnacje i nakryty jest dwuspadowym
dachem. W północny narożnik budowli
wkomponowana została kwadratowa
wieża nakryta czterospadowym dachem.
Od strony dawnego dziedzińca do ściany
północnej przylega niewielka prostokątna dobudówka z tarasem umieszczonym
na drugiej kondygnacji. Otwory okienne
nakryte są płaskimi nadprożami lub łukaPałac w Chełmicy / Das Schloss in Helmsdorf (fot. D. Wypych)
mi odcinkowymi. W sąsiedztwie pałacu
znajdują resztki zabudowy folwarcznej i dawny park krajobrazowy.
Das bis heute zu sehende Schloss wurde zwischen dem XIX. und XX. Jahrhundert auf dem Plan der L Buchstabe
erbaut. Das Bauwerk hat zwei Stockwerke und ist mit einem Satteldach bedeckt. In der nördlichen Ecke des
Gebäudes befindet sich ein viereckiger Turm mit einem Walmdach bedeckt. Von der Seite des ehemaligen Hofes,
an der Nordwand befindet sich ein kleiner rechteckiger Anbau mit einer Terrasse im zweiten Stockwerk. Die
Fensteröffnungen sind mit flachen Stürzen oder Streckenbogen bedeckt. In der Nähe des Schlosses befinden sich die
Resten der Vorwerkgebäuden und der frühere Landschaftspark.

Rejon Tuplic – pojezierze antropogeniczne

Region Teuplitz – anthropogene Seeplatte

W Tuplicach i w ich rejonie znajduje się mnóstwo zbiorników wodnych. Prawie
wszystkie te „jeziora”, to ślady po dawnych kopalniach węgla brunatnego i iłów ceramiki
budowlanej. Najbardziej interesujący krajobrazowo jest położony w centrum Tuplic tak
zwany „Staw Kołkowy”. Był to obszar dawnej podziemnej kopalni „Amalie” czynnej w latach 1866-1872. Faktycznie jest to nieckowate obniżenie terenu, wewnątrz którego rosły
www.ceramikapogranicza.eu
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kiedyś drzewa i które wyznacza zasięg
korytarzy kopalnianych. Powolne osiadanie terenu i jego zawodnienie spowodowało obumarcie drzew, których dzisiaj
widocznym śladem są wystające z wody
fragmenty pni, od których staw zapożyczał swoją nazwę. Wokół tego sztucznego zbiornika zobaczymy roślinność
wodną i liczne stanowiska wędkarskie.
Po prawie 150 latach, woda, początkowo
silnie zakwaszona siarczkami znajdującymi się w węglu, zdążyła się „wysłodzić”.
Pojezierze Antropogeniczne / Anthropogene Seeplatte (fot. D. Wypych)
Życie biologiczne, wzbogacone o siedliska wodne, wróciło do swojego naturalnego stanu. Do stawu najlepiej dotrzeć wędrując
od centrum Tuplic do końca ulicy Ogrodowej, która przechodzi w wyraźną polną drogę.
Staw położony jest po jej prawej stronie, naprzeciwko innego dawnego kopalnianego
wyrobiska, gdzie znajdowała się kopalnia „Heinrich” czynna w okolicy 1866 roku. Oczywiście w jego miejscu również znajduje się sztuczny zbiornik wodny.
Wokół Tuplic znajduje się również wiele dawnych wyrobisk wydobycia iłów ceramicznych, których złoża sąsiadowały z pokładami węgla. Wyraźnie widocznym śladem przemysłu ceramicznego, poza wyrobiskami, są ruiny dużej cegielni, położone w centrum
Tuplic, na południe od torów kolejowych oraz nasypy rozległej sieci kolejki wąskotorowej, którą był do niej transportowany urobek. Nasypy kolejki to obecnie naturalny pieszy
szlak do poruszania się pomiędzy zawodnionymi wyrobiskami. Na jego trasie miejscami
widoczne są jeszcze drewniane podkłady kolejowe i fragmenty szyn.
Pobyt w rejonie Tuplic to również doskonała okazja do zwiedzenia najbardziej północnych części Łuku Mużakowa, graniczących od północy z Kotliną Zasiecką. Jest to obszar silnie zalesiony, z regularną siatką doskonale utrzymanych dróg leśnych, z których
część posiada utwardzoną nawierzchnię. To idealne miejsce dla dłuższych wycieczek
rowerowych, których celem może być Pałac hrabiego Brühla w Brodach lub 41- metrowa wieża widokowa, która przypominając latarnię morską wznosi się w pobliżu siedziby
Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Udając się tam, po drodze
możemy zamienić się w geoturystów i odwiedzić jedną z wielu występujących tu wydm.
Znajduje się ona nad samym brzegiem „Wielkiego Stawu”, który też jest sztucznym zbiornikiem, ale bez żadnego związku z górnictwem. Jest to rybny staw hodowlany, widoczny
już na mapie z 1757 roku, pod nazwą „Wentzen Teich”, a na mapach z XIX wieku pod nazwą „Wunzen Teich”. Od północy, jednym z ramion, przylega do niego bardzo regularnie
wykształcona wydma paraboliczna, znacznych rozmiarów, na krawędzi wydmy znajduje
się odsłonięcie piasków eolicznych, umożliwiające zapoznanie się z wyglądem utworów
osadzanych przez wiatr.
In Teuplitz und Umbegung befinden sich zahlreiche Gewässer. Alle diese „Seen“ sind Spuren der ehemaligen
Braunkohlen- und Tongruben für Baukeramik. Der landschaftlich interessanteste See ist im Teuplitzer Zentrum gelegen und
heißt „Staw Kołkowy”. Früher war das Gebiet der Kohlengrube „Amalie“, die in den Jahren 1866- 1872 tätig war. Tatsächlich
ist das eine Gebietssenkung, wo früher Bäume gewachsen sind, und die die Reichweite der Stollen der Kohlengrube absteckt.
Das langsame Senken des Bodens und seine Bewässerung verursachte, dass die Bäume abgestorben sind.
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Die heutzutage zu sehenden Spuren dieser Bäume
sind die aus dem Wasser herausragenden Stammreste
der Bäume, die dem See auch den Namen gegeben
haben. Rund um den See können wir Wasserpflanzen
und viele Angelstellen sehen. Nach fast 150 Jahren
konnte das Wasser, das am Anfang mit den in Kohle
enthaltenen Sulfaten stark versauert wurde, wieder
süß werden. Das biologische Leben, bereichert um
mehrere Lebensraume, kam zu seinem natürlichen
Stand. Zum See kann man am besten gelangen, indem
man vom Teuplitzer Zentrum bis Ende der Ogrodowa
Straße wandert die weiter in einen Feldweg übergeht.
Der See befindet sich an ihrer rechten Seite, gegenüber
dem anderen ehemaligen Kohlenabbauräume, wo
sich früher die bis zum Jahre 1866 tätige Kohlengrube
„Heinrich“ befand. An seiner Stelle befindet sich Staw kołkowy / Staw kołkowy (fot. D. Wypych)
natürlich auch ein Gewässer.
Rund um Teuplitz gibt es viele ehemalige Abbauräume von Keramikton, deren Vorkommen in der Nähe der
Kohlenschichten auftraten. Zeitzeugen der Keramikindustrie sind, außer den Abbauräumen, auch die Ruinen der großen
Ziegeleien, die im Teuplitzer Zentrum, südlich der Eisenbahnlinie gelegen sind, sowie die Bahndämme des ausgedehnten
Netzes der Schmalspurbahn, mit der der Ton zu der Ziegeleien transportiert wurde. Die Bahndämme bilden heute den
natürlichen Wanderweg zwischen den Gewässern.
Auf dieser Strecke kann man noch an manchen Stellen die Holzschwellen und Schienenreste sehen. Der Aufenthalt in
Teuplitz ist auch eine sehr gute Gelegenheit die nördlich gelegenen Gebiete des Muskauer Faltenbogens zu besuchen, die im
Norden an Kotlina Zasiecka grenzen. Das ist ein sehr waldreiches Gebiet mit dem regulären Netz von sehr gut erhaltenen
Waldwegen, die teilweise befestigten Grund besitzen. Die Gegend ist ideal für längere Fahrradtouren, deren Ziel z.B. das
Schloss von Bruhl in Brody oder der 41 m hohe Aussichtsturm sein können. Der Turm ragt wie ein Leuchtturm in der Nähe
von Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (das Zentrum der Natur- und Waldbildung) in Jeziora Wysokie auf. Wenn wir diese
Gegend besuchen, können wir unterwegs Geotouristen werden und eine der hier auftretenden Dunen besuchen. Sie befindet
sich am Ufer von „Wielki Staw“, der auch ein künstliches, aber ist nicht im Zusammenhang mit dem Bergbau entstandenes
Gewässer ist. Das ist ein Fischzuchtteich, der auf der Landkarte aus dem Jahre 1757 unter dem Namen „Wentzen Teich”, und
auf den Landkarten aus dem XIX. Jh. unter dem Namen „Wunzen Teich“ zu sehen ist. Im Norden grenzt an den Teich mit einem
Arm die sehr regulär ausgebildete parabelförmige Dune, am Rande der Dune befindet sich die Enthüllung vom Flugsand, die
uns ermöglicht, das Aussehen der vom Wind angebrachten Bildungen kennen zu lernen.

Rowerowa autostrada – po torowisku linii kolejowej
Tuplice – Łęknica (25 km)

Fahrrad- Autobahn – auf dem Gleisbett der Eisenbahnlinie Tuplice – Łęknica (25 km)
Prawdziwą rowerową autostradą jest ścieżka
prowadząca po torowisku dawnej linii kolejowej
Tuplice – Łęknica, która została oddana do użytku
w 2014 roku.
Linia kolejowa, po której obecnie prowadzi
ścieżka, została wybudowana przez Łużyckie Towarzystwo Kolei Żelaznych (Lausitzer Eisenbahngesellschaft), a uroczyste otwarcie miało miejsce
Rowerzystka przy tablicy informacyjnej
Der Radfahrer an der Infotafel (fot. D. Wypych)
15 czerwca 1898 roku. Linia kolejowa służyła blisko
100 lat. Połączenie osobowe do Łęknicy zostało zlikwidowane w 1996 roku, a ostatni pociąg przejechał w 2002 roku.
www.ceramikapogranicza.eu
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Obecna trasa rowerowa, o długości 25 kilometrów i szerokości od 1,5 do 2.5 m, przebiega
zgodnie z rytmem dawnych przystanków i stacji kolejowych: Tuplice – Chełmica – Żarki Wielkie – Chwaliszowice – Nowe Czaple – Łęknica.
Po drodze można zobaczyć wiele elementów
dawnej infrastruktury kolejowej.

Tekst na podstawie Maciantowicz i Koźma 2014.
Łuk Mużakowa po obu stronach Nysy Łużyckiej.
Przewodnik geologiczno-turystyczny.

Most na autostradzie rowerowej / Die Brücke auf der FahrradAutobahn(fot. D. Wypych)

Eine wirkliche Fahrrad- Autobahn ist der im Jahre 2014 eingeweihte Radweg, der auf dem Gleisbett der ehemaligen
Eisenbahnlinie Tuplice – Łęknica verläuft. Die Eisenbahnlinie, auf der heutzutage der Radweg verläuft, wurde durch
Lausitzer Eisenbahngesellschaft Łużyckie Towarzystwo Kolei Żelaznych erbaut und am 15. Juni 1898 eingeweiht. Sie war
mehr als 100 Jahre in Betrieb. Der Personalverkehr nach Łęknica wurde im Jahre 1996 eingestellt und der letzte Zug fuhr auf
der Strecke im Jahre 2002. Der heutige Radweg, mit der Lange von 25 km und Breite von 1,5 bis 2,5 m, verlauft gemäß dem
Rhythmus der ehemaligen Haltestellen und Bahnhöfen: Tuplice – Chełmica – Żarki Wielkie – Chwaliszowice – Nowe Czaple
– Łęknica. Unterwegs kann man viele Elemente der damaligen Eisenbahninfrastruktur sehen.

Związek Gmin Döbern
Amt Döbern- Land
www.amt-doebern-land.de

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i odkrycia Związku Gmin
Döbern i poznania miejscowości: Felixsee, Groß Schacksdorf-Simmersdorf,
Hornow-Wadelsdorf,
Jämlitz-Klein
Düben, Neiße-Malxetal, Tschernitz
i Wiesengrund jak również miasta
szklarstwa Döbern z jego nowym symbolem – Cristalica Kingdom „szklana
piramida”. Zapraszamy do przeżycia
Centrum informacyjne Geoparku Łuk Mużakowa w Jerischke
Informationszentrum Jerischke
podróży odkrywającej jedyne w swoim rodzaju krajobrazy polsko - niemieckiego Geoparku Łuku Mużakowa, pochodzącej z
epoki lodowcowej starszej moreny czołowej oraz do odbycia wycieczki w celu poszukiwania śladów historii surowców w Geoparku.
Obszar o powierzchni 272 km2 rozciągający się pomiędzy Forstem (Lausitz), Sprembergiem oraz Bad Muskau należy do niemieckiej części „Łuku Mużakowa”.
Warto zbadać te urocze krajobrazy przekształcone przez człowieka, idąc licznymi
szlakami pieszymi oraz jadąc po rozbudowanej sieci dróg rowerowych o łącznej długości ok. 240 km i zróżnicowanej tematyce jak np. szlak geologiczny, szklarski, górniczy.
Dobrym punktem początku podróży jest Geopark, historia jego powstania oraz poznanie aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Informacji Jerischke. Stąd warto
nieco zboczyć i udać się do doliny Nysy – osiągalnej również od strony polskiej poprzez
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Wieża widokowa nad jeziorem Felix / Aussichtsturm am Felixsee

most na Nysie w Zelz/Siedlec. Proszę sobie
zrobić krótki odpoczynek w jednym z gospodarstw kozich w Pusack i skosztować
świeżego sera koziego jak również wina z
winnicy Jerischke.
Godna uwagi jest również wieża widokowa nad jeziorem Felix koło Bohsdorf, z
której platformy rozciąga się wspaniały
widok na Łuk Mużakowa i jego wyjątkowy
krajobraz z wieloma jeziorami.
Jest tu wiele możliwości różnorodnego spędzenia wolnego czasu. Godne
polecenia są takie miejsca jak kąpielisko

Eichweg z polem campingowym, Lohnteich
w Tschernitz, Felixsee w Bohsdorf i naturalne kąpielisko w Groß Kölzig. Te jeziora zapraszają turystów od wiosny aż do jesieni,
aby aktywnie spędzać czas na uprawianiu
sportów i wypoczywać. Interesujące są również grupy stawów wokół Groß Schacksdorf,
Luisensee w Klein Kölzig, Groß Kölziger
Bruch jak również „Klinger See“, z mającym
tu powstać w przyszłości (na obszarze byłej
kopalni odkrywkowej) terenem wypoczyn- Brama „Raubrittertor am Klinger See” / Raubrittertor am Klinger See
kowym z możliwością kąpieli. Liczne stadniny koni, wybieg dla małp w Jocksdorf, farma
strusi w Jämlitz, jak również centrum rowerowe
w Eichwege zachęcają miłośników zwierząt
oraz sportowców do odwiedzenia.
Rozwój historyczny tego regionu przedstawiony jest w Muzeum Stodół w Bloichsdorf
jak również w łącznie siedmiu innych izbach w
miejscowościach naszej Gminy, skansenie „Zeitsprung” w Klinge lub też w Strittmatter-Laden
w Bohsdorf.
Muzeum stodół / Museumsscheune Bloischdorf
Warte odwiedzenia są również inne miejsca takie jak stara cegielnia w Klein Kölzig z jej
kolejką polową, Confiserie Felicitas w Hornow,
Reuthener Park z Kamieniem Apostoła (Apostelstein) oraz znajdujące się w pobliżu torfowisko lub stacja meteorologiczna Wetter Ost e. V.
w Mattendorf.

Tekst i zdjęcia Urząd Gminy Döbern

Farma strusi w Jämlitz/ Straußenfarm in Jämlitz
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Stara cegielnia z kolejką w Klein Kölzig / Alte Ziegelei mit Feldbahn in Klein Kölzig

Seien Sie recht herzlich
eingeladen zu einer Entdeckungsreise
in das Amt Döbern-Land mit
seinen
Gemeinden
Felixsee,
Groß
Schacksdorf-Simmersdorf,
Hornow-Wadelsdorf,
JämlitzKlein
Düben,
Neiße-Malxetal,
Tschernitz und Wiesengrund sowie
der Glasmacherstadt Döbern mit
seinem neuen Wahrzeichen - der
Cristalica Kingdom „Glaspyramide“.
Erleben Sie eine außergewöhnliche
Entdeckungsreise in die einzigartige
Landschaft des deutsch-polnischen
Geoparks Muskauer Faltenbogen,
einer eiszeitlichen Stauchendmoräne
und begeben Sie sich auf Spurensuche

der Rohstoffgeschichte im Geopark.
Über 272 km² erstreckt sich das Gebiet zwischen Forst (Lausitz), Spremberg und Bad Muskau, welches zum
deutschen Teil des „Muskauer Faltenbogen“ gehört.
Erkunden Sie diese reizvolle Kulturlandschaft auf den zahlreichen Wanderwegen und dem gut ausgebauten
Radwegenetz von ca. 240 km Gesamtlänge mit
verschiedenen thematischen Schwerpunkten
wie beispielsweise der Geologie-, Glas- oder
Altbergbau-Tour. Einen guten Einstieg in die
Geopark-Thematik, seine Entstehung und
die aktuellen Aktivitäten bietet Ihnen das
Informationszentrum Jerischke. Von hier aus
lohnt sich ein Abstecher an das malerische
Neißetal – auch von polnischer Seite über die
Neißetalbrücke in Zelz erreichbar. Machen Sie
Rast auf einem der Ziegenhöfe und genießen
Sie den frischen Ziegenkäse und den Wein vom
Jerischker Weinberg.
Sehenswert ist der 36 m hohe
Aussichtsturm am Felixsee in Bohsdorf,
von dessen Plattform man einen herrlichen
„Sklepik“ Strittmatter w Bohsdorf / Strittmatter-Laden in Bohsdorf
Ausblick auf den Muskauer Faltenbogen und
seine außergewöhnliche Restseenlandschaft hat.
Für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung bieten sich zahlreiche Möglichkeiten. Empfehlenswert sind
der Eichweger Badesee mit Campingplatz, der Lohnteich in Tschernitz, der Felixsee in Bohsdorf und das Naturbad
in Groß Kölzig. Diese Seen laden vom Frühling bis zum Herbst den Besucher zu Spiel, Sport und Entspannung ein.
Interessant sind auch die Teichgruppen um Groß Schacksdorf, der Luisensee in Klein Kölzig, der Groß Kölziger Bruch
sowie der „Klinger See“, dem aus einem ehemaligen Tagebaurestloch in Zukunft entstehenden Naherholungsgebiet
mit Bademöglichkeit. Mehrere Reiterhöfe, das Affengehege in Jocksdorf, die Straußenfarm in Jämlitz sowie das
Radlerzentrum in Eichwege lassen den tierlieben und sportlich interessierten Besucher nicht zu kurz kommen.
Die historische Entwicklung der Region ist in der Museumsscheune Bloischdorf sowie in den insgesamt sieben
Heimatstuben unserer Gemeinden, im Freilichtmuseum „Zeitsprung“ in Klinge oder im Strittmatter-Laden in
Bohsdorf erlebbar.
Einen Besuch wert sind ebenso die Alte Ziegelei in Klein Kölzig mit ihrer Feldbahn, die Confiserie Felicitas in
Hornow, der Reuthener Park mit Apostelstein und dem nahegelegenen Moor oder die Wetterstation des Wetter Ost
e. V. in Mattendorf.
Text + Bilder: Amt Döbern-Land
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Rowerem po Geoparku

Na obszarze Łuku Mużakowa istnieje dobrze rozbudowana sieć szlaków rowerowych
w postaci szlaków turystycznych o transgranicznym znaczeniu oraz regionalnych szlaków tematycznych. Wzdłuż rzek przebiegają trasy „Wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej“ oraz
„Wzdłuż Szprewy“. Szlaki rowerowe „Śladami Dolnołużyckiego górnictwa“, „Śladami Księcia Pücklera“ oraz „Żabia ścieżka rowerowa“ biegną przez niemiecką część Geoparku, a
dłuższe szlaki „Łęknica-Żary“oraz „Trzebiel-Jasień“ po polskiej części Geoparku. Wzdłuż
szlaków tematycznych ustawiono wiele tablic z obszernymi informacjami o krajobrazie.
Przewodnicy zapraszają na pełne przeżyć wycieczki po Geoparku.
Radfahren im Geopark
Überregionale Fernwanderwege und regionale Themenrouten bilden im Muskauer Faltenbogen ein sehr
gut ausgebautes Radwegenetz. Entlang der Flusse verlaufen der Oder-Neiße-Radweg und der Spreeradweg. Die
Niederlausitzer Bergbautour, der Fürst-Pückler-Radweg und der Froschradweg durchqueren den Geopark. Die
Fernradwanderwege Łeknica- Żary und Trzebiel- Jasien fuhren durch den polnischen Geoparkteil. Die GeoparkThemen-Touren mit vielen, ausführlichen Informationstafeln erschließen die Faltenbogenlandschaft. Geoparkführer
laden zu erlebnisreichen Exkursionen ein.

Poruszając się szlakiem „Śladami dawnego górnictwa“ zwiedzający może zapoznać
się ze 130-letnią historią górnictwa na obszarze Łuku Mużakowa. Na trasie są liczne
ślady wydobycia i przetwórstwa kopalin. Izba Pamięci w Gross Kölzig jest w posiadaniu
wielu historycznych eksponatów. Doliną niewielkiej rzeki Malxe trafimy do Jocksdorf,
gdzie znajduje się zagroda małp. W pobliżu miejscowości Klein Kölzig położona jest
dawna cegielnia oraz na nowo uruchomiony przez Stowarzyszenie „Kolejka Kopalniana“
odcinek kolejki. Przy drodze do Bohsdorf do „Sklepiku“, miejsca pamięci poety Erwina
Strittmattera“ położony jest rezerwat przyrody „Luisensee“. Z wieży widokowej nad
zbiornikiem wodnym „Felixsee“ roztaczają się rozległe widoki na okolicę. Wzdłuż
szlaku rowerowego między Bohsdorf a Groß Kölzig, na terenie dawnej kopalni węgla
brunatnego „Conrad“ w sposób unikatowy udokumentowane jest dawne górnictwo.
Ciekawymi formacjami epoki lodowcowej są „Soll“ oraz „Bruch“ blisko Groß Kölzig.
Długość trasy 22 km, w tym drogi 20 %; proponowanymi punktami wyjazdu są Izba
Pamięci Ludowej w Groß Kölzig oraz parking nad zbiornikiem wodnym „Felixsee“
Altbergbautour
Die Altbergbautour bringt die 130-jahrige Bergbaugeschichte des Faltenbogens nahe. Braunkohlenabbau,
Förderung und Verarbeitung können entlang der Tour nachvollzogen werden. Die Gros Kölziger Heimatstube
vermittel umfangreiches Wissen zur Bergbaugeschichte und zur Heimatkunde. Durch die Malxeniederung geht es
zum Affengehege in Jocksdorf. In Klein Kölzig befindet sich die Alte Ziegelei und die vom Ziegeleibahn e.V. wieder
errichtete Bahnstrecke. Das Naturschutzgebiet Luisensee liegt am Weg nach Bohsdorf zum Strittmatter-Laden und
dem Felixsee-Turm mit weiter Aussicht. Einzigartig dokumentiert ist der Altbergbau der ehemaligen „Grube Conrad“
auf der Strecke zwischen Bohsdorf und Gros Kölzig. Interessant ist auch „Das Soll“ (ein Eiszeitrelikt) und „Der Bruch“
in Groß Kölzig.
Länge 22 km, ca. 20% Straßenverlauf
Gute Startpunkte Heimatstube Groß Kölzig und Parkplatz am Felixsee in Bohsdorf
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Wycieczka „Śladami przemysłu szklarskiego“ jest podróżą przez historię hutnictwa
szkła na obszarze Łuku Mużakowa. W roku 1766 w oparciu o podstawowe surowce:
piasek szklarski, drewno i węgiel brunatny wzniesiono pierwszą hutę szkła „Waldhütte“
w Friedrichshain. Pojęcie „Einwecken“ (=„wekować“) pochodzi właśnie od słoików (niem.
„Einweckglas“) produkowanych w Friedrichshain. W Izbach Pamięci w Tschernitz w tzw.
„Czerwonej Szkole“ oraz w Döbern w najstarszym budynku (dziś mieści się tu biblioteka)
eksponowane są pozostałości po przemyśle szklarskim, który był charakterystyczny
dla całego regionu. Osobliwością w tym rejonie jest lekko pochylona wieża kościoła w
Eichwege.
Długość trasy 33 km, w tym drogi ok. 10 %; zalecanym punktem wyjazdu jest parking
dawnej huty szkła w Döbern.
Glastour
Die Glastour ist eine Reise in die gläserne Geschichte des Faltenbogens basierend auf den Rohstoffen Glassand,
Holz und Braunkohle. 1766 wurde die Waldglashütte Friedrichshain als erste errichtet. Es folgten Hutten in Jämlitz,
Tschernitz und Döbern. Der Begriff „Einwecken“ stammt von den Friedrichshainer „Weck“-Glasern. Die Heimatstuben
in der Tschernitzer „Roten Schule“ und im ältesten Haus Döberns (heute Bibliothek) bewahren Zeugnisse der
Glasindustrie, die diese Region prägte. Eine Kuriosität ist der leicht seitlich geneigte Fachwerkturm der Eichweger
Länge 33 km, ca. 10% Straßenverlauf
Startpunktvorschlag Parkplatz vor ehemaliger Glashütte Döbern

Wycieczka geologiczna przedstawia turystom związek między dzisiejszymi formami
krajobrazu, rzeźbą terenu, a występowaniem kopalin, powiązanymi z procesami
geologicznymi jakie zachodziły w głębi ziemi. Trasa wycieczki przekracza najdłuższe
zapadlisko na obszarze Łuku Mużakowa (tzw. gizer - Sowi Wąwóz) i w okolicy Friedrichshain
przebiega wzdłuż zapadlisk napełnionych wodą nad nieczynnymi wyrobiskami
podziemnymi. Przy drodze do parku majątkowego w Reuthen znajduje się (drugi co do
wielkości) głaz narzutowy„Finkenstein”. Między Horlitz, a Groß Düben zwiedzającego
zaskakują tzw. „kolorowe zbiorniki wodne“: w kolorach od ciemnoturkusowego do
rdzawego. Rozpoczęcie eksploatacji węgla w kopalni „Julius“ w Wolfshain w roku 1843
stanowiło początek górnictwa na obszarze Łuku Mużakowa.
Długość trasy 23 km, w tym drogi ok. 10 %; proponowanymi punktami wyjazdu są
Felixsee, parking przy parku w Reuthen.
Geologietour
Die Geologietour erklärt den Zusammenhang heutiger Landschaftsformen, Bodenbildungen und
Rohstoffvorkommen mit den geologischen Prozessen und Formationen im Untergrund. Der Kohlenschurf am
Felixsee schließt einen Blick in das Innere eines Giesers auf. Die Tour quert den längsten Gieser im Faltenbogen
(Eulenschlucht) und führt an wassergefüllten Tagesbrüchen über ehemaligem Tiefbau bei Friedrichshain vorbei. Der
Finkenstein (zweitgrößter Findling im Faltenbogen) liegt am Weg zum Reuthener Gutspark. Zwischen Horlitza und
Groß Düben überraschen die „Bunten Seen“: von dunkeltürkis bis zu rostrot gefärbte Bergbaurestgewässer. Mit der
Wolfshainer „Grube Julius“ begann 1843 der Bergbau im Faltenbogen.
Länge 23 km, ca. 10% Strasenverlauf
Gute Startpunkte Felixsee, Parkplatz am Reuthener Park
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Zapraszamy Państwa do odwiedzenia szlaku ceramiki
znajdującego się przy trasie ścieżki rowerowej Tuplice-Łęknica
na odcinku Cielmów-Chełmica-Jagłowice.
Wir laden Sie herzlich ein, die Keramiktour zu besuchen, die sich
beim Radweg Tuplice- Łęknica auf der Strecke Cielmów- ChełmicaJagłowice befindet.
Odwiedzając szlak można poznać historię związaną z tradycjami ceramicznymi Łuku
Mużakowa, w tym garncarstwa i licznych zakładów ceramicznych (cegielni), które znajdowały się m.in. na terenie gminy Tuplice i Döbern. Ponadto można dowiedzieć się o istniejącej zabytkowej cegielni w Klein Kölzig oraz walorach turystycznych Łuku Mużakowa
w rejonie Tuplic i Döbern.

Wenn Sie die Route besuchen, haben Sie Möglichkeit die Geschichte der Töpfertraditionen im Muskauer
Faltenbogen, darunter Töpferhandwerk und zahlreiche Keramikbetriebe (Ziegeleien) näher kennen zu lernen, die
sich u. a. in den Gemeinden Teuplitz und Döbern befanden.
Außerdem erfahren Sie mehr über die historische Ziegelei in Klein Kölzig sowie über touristische Besonderheiten
im Muskauer Faltenbogen in der Region von Teuplitz und Döbern.
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jewództwo lubuskie

ZAPRASZAMY DO
ODWIEDZENIA SZLAKU
CERAMIKI
Wir laden Sie herzlich
ein, die Keramiktour zu
besuchen
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