
 

 

Görlitz wczoraj - Zgorzelec dzisiaj. 

Wycieczka edukacyjna. 

 

 

Miejsce: Starówka w Görlitz 

 

Czas trwania: 1,5 godziny 

 

Cele ogólne: 

- wdrażanie ucznia do pogłębiania wiedzy o historii Zgorzelca 

- kształtowanie więzi z najbliższą okolicą 

- kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania zabytków kultury  

 

Cele szczegółowe: 

- uczeń poznaje obiekty zabytkowe Görlitz 

- uczeń potrafi wskazać na mapie poznane miejsca oraz przebieg trasy wycieczki 

 

Metody:  

- wycieczka  

- obserwacja 

 

Środki dydaktyczne:  

- ryciny i zdjęcia przedstawiające dawne Görlitz 

- mapka trasy wycieczki 

 

Opis: 

Wizyta w Görlitz to niezwykła podróż w czasie. Na obszarze zaledwie kilkuset 

metrów można odkryć skarby z ponad 500-letniej historii europejskiej architektury. Starówka 

zaczyna się tuż za Mostem Staromiejskim. W górę, na Dolny Rynek, przy którym mieści się 

Ratusz, prowadzi ulica Neisstrasse. Miniemy Dom Biblijny i Dom Barokowy z Górnołużycką 

Biblioteką Naukową. Na Dolnym Rynku króluje przepiękny, renesansowy ratusz, jak dawniej 

wykorzystywany przez władze miejskie oraz czworokąt doskonale zachowanych                      

i odnowionych kamienic kupieckich. Na Untermarkt 24 znajduje się solarium i planetarium 

namalowane i skonstruowane na fasadzie zabytkowej kamienicy (Dom Apteczny),                   



 

 

a niedaleko Dom Wagi, w którym dawniej ważono towary. Będziemy  podziwiać pozostałości 

średniowiecznych fortyfikacji miejskich, które do dnia dzisiejszego zachowały się                      

w niewielkim fragmencie (Wieża Reichenbachska, Wieża Mikołaja, Międzymurze Mikołaja). 

Zawędrujemy wysoko nad brzeg Nysy, gdzie wznosi się najwspanialsza sakralna budowla 

Niemiec, kościół Św. Piotra i Pawła. Nie tylko historyczna architektura Görlitz godna jest 

śledzenia. Równie ciekawa jest bogata skarbnica opowieści, które przekazuje się tutaj od 

średniowiecza – posłuchamy jednej z nich.  

 

 Punkty etapowe: 

1. Spotkanie z uczniami na Moście Staromiejskim 

2. Dolny Rynek 

a. Dom Barokowy 

b. Dom Biblijny 

c. Dom Wagi 

d. Dom Apteczny 

e. Szepczący Łuk 

f. Ratusz 

g. Schönhof – Piękny Dwór 

h. Fontanna Neptuna 

3. Ulica Bruderstrasse 

4. Górny Rynek 

i. Kościół św. Trójcy 

j. Wieża Reichenbachska 

k. Ulica Zdrajców 

5. Wieża Mikołaja 

6. Międzymurze Mikołaja 

7. Vogtshof 

8. Kościół św. Piotra i Pawła 

9. Waidhaus 

10. Zakończenie wycieczki na Moście Staromiejskim 

 



 

 

 


