REVIVAL!
Revitalisierung der
historischen Städte
in Niederschlesien
und Sachsen
Rewitalizacja
historycznych
miast Dolnego Śląska
i Saksonii

Bautzen

Handwerkermarkt
Jarmark Rzemiosła

13. September 2020
Programm

13 września 2020

Program

10:00-17:00

Handwerkermarkt:

Töpfer, Schmied, Bäcker, Fischer, Seifenhersteller, Holzkünstler,
Milch- und Käsemanufaktur

11:00 / 13:00 / 15:00
13:00

Musikalische Highlights
Eröffnung der REVIVAL!-Wanderausstellung

10:00-17:00

Jarmark Rzemiosła:

Garncarz, kowal, piekarz, rybak, producent mydła,
artysta rzeźbiarz, manufaktura mleka i serów

11:00 / 13:00 / 15:00
13:00

Występy muzyczne
Otwarcie wystawy objazdowej REVIVAL!
www.bautzen.de

Ort / Miejsce
FLAGGSCHIFFPROJEKT
DEUTSCH-POLNISCHER
VERFLECHTUNGSRAUM

Bautzen, Mönchskirchruine (ruiny kościoła mnichów), Große Brüdergasse 4

Programmbeschreibung

Opis wydarzenia

Zum Aktionstag wird die Mönchskirchruine in der
Bautzener Altstadt wieder einmal zum lebendigen
Schauplatz für Besucher und Einwohner. Erleben Sie
traditionelles Handwerk und lokale Musiker in der
einmaligen Kulisse! Die Wanderausstellung stellt
Ihnen darüber hinaus das gemeinsame bauliche Erbe
der zehn REVIVAL! Projektstädten in Ostsachsen
und Südwestpolen vor - darunter natürlich auch
Bautzen. Bei der Eröffnung der Ausstellung wird
es auch um die Leerstandskonzeption für die
Bautzener Innenstadt gehen, die im Rahmen des
Projekts REVIVAL! entsteht.

W ramach Dnia Akcji staromiejskie ruiny kościoła
mnichów w Bautzen ponownie staną się aktywną
przestrzenią dla odwiedzających miasto i mieszkańców. W tej wyjątkowej scenerii doświadczysz
tradycyjnego rzemiosła i lokalnej muzyki! Wystawa
objazdowa zaprezentuje wspólne dziedzictwo
architektoniczne 10 miast partnerskich REVIVAL! z
terenu wschodniej Saksonii i południowo-zachodniej
Polski - w tym oczywiście Bautzen. Podczas otwarcia
wystawy przedstawiona zostanie także koncepcja
dot. pustostanów w śródmieściu Bautzen, która
powstała w ramach projektu REVIVAL!

Besuchen Sie Bautzen

Odwiedź Bautzen

Seit der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr
1002 als Budissin ist Bautzen vom Areal der
Ortenburg ausgehend stetig gewachsen. Durch die
günstige geografische Lage hat sich Bautzen zum
wirtschaftlichen Zentrum der Oberlausitz entwickelt.
Bautzen ist auch das politische und geistig-kulturelle
Zentrum der Sorben, die Angehörige des kleinsten
slawischen Volkes sind. Die Pflege ihrer Bräuche
und Traditionen sind eine bereichernde Facette des
kulturellen Lebens in Bautzen. Die historische Altstadt,
ein breites Angebot an Kultur, Freizeiteinrichtungen,
Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie sind gute
Gründe für einen Besuch der Stadt. Auch außerhalb
der Innenstadt gibt es reichlich zu entdecken.
Der Hochseilgarten und der Minigolfpark, beide
an der Talsperre Bautzen gelegen, laden zum
Mitmachen ein. Das nördlich von Bautzen gelegene
Biosphärenreservat Heide- und Teichlandschaft und
das Oberlausitzer Bergland im Süden runden das
Angebot für Bautzen-Besucher ab.

Od momentu pierwszej wzmianki jako Budissin w roku
1002 miasto Bautzen dalece wyszło poza pierwotny
teren zamku Ortenburg. Dzięki korzystnemu położeniu
geograficznemu rozwinęło się jako gospodarcze
centrum Górnych Łużyc. Miasto jest także ośrodkiem
życia politycznego i kulturalnego Serbołużyczan,
stanowiących najmniejszy naród słowiański. Dbałość
o ich zwyczaje i tradycje wydatnie wzbogaca
oblicze Bautzen. Historyczne centrum, szeroka
oferta kulturalna, możliwości spędzenia wolnego
czasu czy zrobienia zakupów oraz gastronomia - są
dobrymi powodami dla odwiedzenia miasta. Także
poza śródmieściem jest sporo do odkrycia. Do
skorzystania zaprasza park linowy i pole do minigolfa
zlokalizowane nad sztucznym zbiornikiem wodnym.
Znajdujący się na północ od Bautzen rezerwat
biosfery „Kraina Wrzosowisk i Stawów” (Heide- und
Teichenlandschaft) oraz rozciągające się na południe
Pogórze Górnołużyckie uzupełniają ofertę dla
odwiedzających Bautzen.
revival.ioer.eu/kalender/
revival.ioer.eu/pl/kalendarz/

Fot. H.Hinz, R. Michalk

Bautzen

