Jarmark adwentowy – Goerlitz… – 1.12.2018r.
W sobotę 1 grudnia 2018 roku o godz. 5:00 wybraliśmy się na kolejną (6/140)
pielgrzymkę. Naszym celem był Goerlitz. W Zgorzelcu spotkaliśmy się z Panią
przewodnik Patrycją Ościak. Dojechaliśmy do Klasztoru cystersek St. Marienthal w
pobliżu miasta Ostritz. Tam zaplanowana była Msza św. Po wyjściu z autokaru okazało
się to niemożliwe ze względu na panujące warunki atmosferyczne (gołoledź). W związku
z tym wró ciliśmy do Zgorzelca i ks. Grzegorz Rajs odprawił dla nas Mszę św. w Kościele
pw. św. Bonifacego. Kośció ł ten był zbudowany w 1930 r. i był kościołem
garnizonowym. Po eucharystii spożyliśmy obiad polowy – grochó wka – bardzo dobra i
rozgrzewająca na panujący ziąb.
Następnie udaliśmy się do Goerlitz. Goerlitz to miasto w Saksonii położone przy samej
granicy z Polską. Jego bliźniaczym odpowiednikiem w Polsce jest Zgorzelec. Na początku
postó j na zrobienie zakupó w, a pó źniej pojechaliśmy w kierunku staró wki.
Zatrzymaliśmy się przy Frauenturm zwanej ró wnież Grubą Wieżą Wieża ta wspomniana
jest już w roku 1305. W 1477 roku na południowej stronie bramy została umieszczona
płaskorzeźba z piaskowca Bricciusa Gauske. Po zburzeniu bramy w 1852 roku została
ona umieszczona na swoim teraźniejszym miejscu. Przedstawia ona nadany przez
cesarza Zygmunta Luksemburskiego w 1433 herb miasta otoczony figurami Św. Marii i
Ś w. Barbary. Dalej spacerowaliśmy staró wką, podziwialiśmy kolejno Stary Ratusz
wybudowany w 1475 r., to z pewnością jeden z najbardziej charakterystycznych
budynkó w tego miasta. Najstarsza jego część pochodzi z XIV wieku. Schody ratuszowe
zbudowane zostały na przełomie 1537/1538 r. przez samego Wendela Rosskopfa
(słynny budowniczy). Po lewej stronie dostrzec można posąg Temidy- greckiej bogini
sprawiedliwości, prawa i wiecznego porządku- co dziwne, bez opaski na oczach,
zapewniającej jej bezstronność w sądach. Kawałek dalej, ró wnież z lewej strony,
znajduje się bogato dekorowana, renesansowa ambona. To z niej ogłaszano wyroki
sądowe i ważne uchwały rady miejskiej. Pod amboną zwykle siedział zakuty złoczyń ca
oczekujący na wyrok.
Kolejno podziwialiśmy Kośció ł pw. Św. Piotra i Pawła. Prawdopodobnie jest to
najstarszy kośció ł miasta, któ ry stoi na podwalinach kościoła zamkowego z XI wieku. Z
utworzeniem się gminny miejskiej na początku XIII wieku awansował on do rangi
kościoła parafialnego. W 1372 roku kośció ł pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła stał się
głó wnym kościołem miasta, podczas gdy kośció ł Św. Mikołaja został jego filią. W epoce
gotyku w roku 1423 została rozpoczęta przebudowa dawnej bazyliki filarowej na
pięcionawowy kośció ł halowy, z licznymi wieżyczkami, któ re także na zewnątrz miały
świadczyć o jego rosnącej pozycji. Kośció ł Św. Piotra i Pawła jest największym i
najstarszym obiektem tego typu w Saksonii i był przykładem dla pó źniejszych tego
rodzaju budowli. Swoją koncepcję zawdzięcza prawdopodobnie Konradowi Pflü ger.
Rozbudowa kościoła w kierunku wschodnim, do Nysy wymagała podpory budowli
poprzez wzniesienie czteronawowej krypty, poświęconej Św. Jerzemu. W roku 1497
obiekt był po 74 latach budowy ukoń czony. Po 200 latach, w roku 1691 podczas pożaru
spłonął cały pó źnogotycki inwentarz kościoła. Odbudowę rozpoczęto niezwłocznie i po
niecałych pięciu latach uroczystym nabożeń stwem kośció ł został ponownie otwarty dla
wiernych. Z tego okresu pochodzi okazały wielki ołtarz, dzieło Georga Herrmanna.
Organy (organy słoneczne) są dziełem pochodzącego z Włoch Eugenio Caspariniego,
nadwornego cesarskiego budowniczego organó w. Prospekt organowy (zewnętrzna
obudowa) stworzony został przez gö rlitzkiego rzeźbiarza Johanna Conrada Buchau.
Charakterystyczne dwie szpiczaste wieże pochodzą z 1891 roku. Na uwagę zasługuje

ró wnież Nowy Ratusz. To Neorenesansowy budynek zbudowany przez architekta
Jü rgena Krö gera i ukoń czony w 1903 roku. Piękny jest ró wnież Dom Biblijny, jedna z
renesansowych kamieniczek wybudowana w 1570 r. dla Hansa Heinzego, handlarza
marzanną barwierską. Fasada tego domu przyozdobiona jest płaskorzeźbami ze
scenkami Starego i Nowego Testamentu. Twó rcą tej bogatej fasady jest Hans Kramer
Młodszy / był on m.in. budowniczym Gdań ska. Po drodze mogliśmy obejrzeć jeszcze
liczne wspaniałe odrestaurowane kamienice .
Goerlitz to piękne miasto z urokliwymi uliczkami. Cieszy się ró wnież zainteresowaniem
filmowcó w min. Quentina Tarantino.
Po spacerze na staró wce pożegnaliśmy Panią przewodnik i mieliśmy czas wolny na
Jarmarku Adwentowym, gdzie zakosztowaliśmy tradycyjnego „Gluehwein i Bratwurst”.
Ok godz. 17:20 udaliśmy się do autokaru i ruszyliśmy w drogę powrotną. W autokarze
odmó wiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Na Helenkę wró ciliśmy ok. 21:00.
Dziękujemy bardzo ks. Grzegorzowi Rajsowi za zorganizowanie kolejnej pielgrzymki,
tym razem za naszą zachodnią granicę – Bó g zapłać. Barbara Boryczka

