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rowerowe, ścieżki geoturystyczne

Amt Döbern- Land und Gemeinde Teuplitz

Atrakcje turystyczne geoparku Łuk Mużakowa
vom Geopark Muskauer Faltenbogen
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ŁUK MUŻAKOWA

Cegielnia Döbern

Łuk Mużakowa należy do najładniej uksztaltowanych czołowych moren spiętrzonych w Europie Środkowej. 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. Od 2011
roku Łuk Mużakowa, jako geoturystyczny obiekt
transgraniczny jest członkiem Europejskiej i Globalnej Sieci Geoparków pod patronatem UNESCO.
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 Staw kołkowy / Staw kołkowy - (fot. D. Wypych)
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.

Powstanie cegielni w Döbern miało związek z rozwojem gospodarczym regionu na przełomie XIX i XX wieku. 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. 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.

Das Projekt: „Polnisch- deutsche Töpfertraditionen im Muskauer Faltenbogen“ wird von den 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”.
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”

Związek Gmin Döbern
Amt Döbern Land

Gmina / Gemeinde
Tuplice

Partnerzy:
Partner:
Tel. 608 238 599
www.naturapolska.com

Wydawca:
Herausgeber:

Muskauer Faltenbogen
Der Muskauer Faltenbogen ist eine landschaftlich sehr
schön ausgebildete Stauchendmoräne in Mitteleuropa.
Betrachtet man die natürlichen Gegebenheiten dann
kann man hier im besonderen Maße die postglaziale
Landschaftsformen, Geotope genannt, erkunden. 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.
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)

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)

MAPA TURYSTYCZNA

TRADYCJE CERAMICZNE
NA ŁUKU MUŻAKOWA

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 (16181648) pojawiają się pierwsze wzmianki pośrednio świadczące o produkcji ceramiki
budowlanej, jak i wzmianki o samych cegielniach.
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. 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. Tuplice były
wtedy znaczącym ośrodkiem przemysłu ceramicznego. Rozmieszczenie tutejszych
zakładów pokazuje znajdująca się obok mapka. Do dzisiaj w południowej części Tuplic znajdują się pozostałości dużej cegielni z unikalnym piecem Hoffmanna.
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
Mapa zakładów ceramicznych w okolicach Tuplic / Die Landkarte der Keramikbetriebe in der Umgebung von Teuplitz

abgebaute Industrieobjekte

Touristische Karte

TöpfertraditioneN im Muskauer Faltenbogen

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

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.
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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.
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.
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. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert
waren im nördlichen Teil des Muskauer Faltenbogens 12
Ziegelwerke tätig: 1 in Groß und 2 in Klein Teuplitz, 2 in
Helmsdorf, 4 in Jocksdorf und 3 in Triebel. Teuplitz war zu
Piec Hoffmanna / Hoffmanns Ringofen (fot. Jacek Koźma)
dieser Zeit ein bedeutendes Zentrum der Keramikindustrie. Die Verteilung der hiesigen Betriebe
stellt die unten aufgeführte Landkarte dar. Bis heute gibt es südlich von Teuplitz Reste des großen
Ziegelwerkes mit dem einzigartigen Hoffmanns Ofen.
Auf der polnischen Seite des Muskauer Faltenbogens bestehen immer noch große Vorkommen
an tonhaltigen Rohstoffen, die Rohstoffe sowohl für die s. g. rote Keramik als auch für die
Feinkeramik sein können. Die Vorkommen der Rohstoffe von roter Keramik (tertiäre Tone) befinden
sich hauptsachlich nördlich von Teuplitz, und werden auf ca. 379 000 m3 geschätzt.
Die Vorkommen der Rohstoffe 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 erhaltene Objekt im Muskauer Faltenbogen, das mit der Tonverarbeitung
verbunden ist, ist die historische Ziegelei in Klein Kölzig.
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Tekst i zdjęcia Urząd Gminy Döbern.

Die Entstehung der Ziegelei in Döbern muss im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen
Aufschwung um die Jahrhundertwende des XIX. und XX. Jh. betrachtet werden. 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, erfolgte die
Verarbeitung zur Rohlingsmasse. Nach
dem Pressen mussten die Rohlinge
manuell paarweise abgeschnitten
werden. 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

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.”
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 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“.
Text + Bilder: Geoparkbüro Muskauer Faltenbogen

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia szlaku ceramiki
znajdującego się przy trasie ścieżki rowerowej TupliceŁęknica na odcinku Cielmów-Chełmica-Jagłowice.
Wir laden Sie herzlich ein, die Keramikroute zu besuchen,
die auf dem Radweg Tuplice- Łęknica auf der Strecke
Cielmów- Chełmica-Jagłowice verläuft.

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.

CO JESZCZE WARTO POZNAĆ NA ŁUKU MUŻAKOWA
Sehenswertes im Muskauer Faltenbogen
Gmina Tuplice Gemeinde Teuplitz

www.tuplice.pl

Tuplice są siedzibą gminy i stanową centrum administracyjnousługowe 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,
Łazy Łowisko / Łazy- Fanggebiet
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.

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
Pałac w Chełmicy / Das Schloss in Helmsdorf (fot. D. Wypych)
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 DöberLand in Brandenburg.

Rejon Tuplic – pojezierze antropogeniczne
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 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”. Życie biologiczne, wzbogacone
o siedliska wodne, wróciło do swojego natu- Pojezierze Antropogeniczne / Anthropogene Seeplatte (fot. D. Wypych)
ralnego 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.

Region Teuplitz – anthropogene Seeplatte
In Teuplitz und Umgebung 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. Die heutzutage zu sehenden Spuren dieser Bäume sind die aus dem Wasser herausragenden
Stammreste der Bäume, von denen der Name des Teiches entstanden ist. 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 Lebensräume, 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 Kohlenabbauräum, wo sich früher die bis zum Jahre 1866
tätige Kohlengrube „Heinrich“ befand. An seiner Stelle befindet sich natürlich auch ein Gewässer.

Rowerowa autostrada – po torowisku linii
kolejowej 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 otwar-

cie miało miejsce 15 czerwca 1898 r. Linia kolejowa służyła blisko 100 lat. Połączenie
osobowe do Łęknicy zostało zlikwidowane w 1996 roku, a ostatni pociąg przejechał
w 2002 roku. 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.

Fahrrad- Autobahn – auf dem
Gleisbett der Eisenbahnlinie
Tuplice – Łęknica (25 km)
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 Most na autostradzie rowerowej / Die Brücke auf der Fahrrad15. Juni 1898 eingeweiht. Sie war mehr als Autobahn(fot. D. Wypych)
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, verläuft 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.
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

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, HornowWadelsdorf, Jämlitz-Klein Düben, Neiße-Malxetal, Tschernitz i Wiesengrund
jak również miasta szklarstwa Döbern z jego nowym symbolem – Cristalica Kingdom
„szklana piramida”. Zapraszamy do przeżycia
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),
Centrum informacyjne Geoparku Łuk Mużakowa w Jerischke
Sprembergiem oraz Bad Muskau należy
Informationszentrum Jerischke
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 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 spędzeWieża widokowa nad jeziorem Felix / Aussichtsturm am Felixsee
nia 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 wypoczynkowym 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.
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

Seien Sie recht herzlich eingeladen zu einer Entdeckungsreise in das Amt Döbern-Land mit seinen
Gemeinden Felixsee, Groß Schacksdorf-Simmersdorf, Hornow-Wadelsdorf, Jämlitz-Klein Düben, NeißeMalxetal, 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
Stara cegielnia z kolejką w Klein Kölzig
Alte Ziegelei mit Feldbahn in Klein Kölzig
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 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

