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Informacja prasowa 

German.Local.Culture.  

Segment tematyczny „Rzemiosło”  

Tradycyjne rękodzieło na żywo 
 

Kultywowane tradycje, żywe zwyczaje i całe wieki tradycji rzemieślniczych charakteryzują 

atmosferę niemieckich miast i regionów. W ramach segmentu tematycznego „Rzemiosło” 

kampania German.Local.Culture. odkrywa miejsca, w których będzie można doświadczyć tych 

niezwykłych przeżyć, gdy tylko ponownie możliwe staną się podróże turystyczne z zagranicy. 

 

Historyczna moda w regionalnych strojach 

Różnorodność krajobrazów w Niemczech znajduje odzwierciedlenie w różnorodności 

tradycyjnych strojów, które świadczą o wielowiekowych zwyczajach. Na przykład w Bawarii 

ręcznie robione tradycyjne skórzane spodnie i stroje kobiece nadal odgrywają ważną rolę w 

życiu codziennym wielu ludzi, podobnie jak na Łużycach czy w Spreewaldzie, gdzie grupa 

etniczna Serbołużyczan przejawia swoją tożsamość kulturową w codziennym ubiorze. 

Szczególnych wrażeń dostarcza turystom wyrób tradycyjnych strojów według dawnych 

zwyczajów rzemieślniczych, np. chętnie fotografowanych kapeluszy z czerwonymi pomponami 

w Schwarzwaldzie.    

 

Ekstrawaganckie wzornictwo 

Młode wzornictwo „Made in Germany” czerpie inspiracje z lokalnej kultury. Na przykład w 

Weimarze, gdzie ponad sto lat po założeniu Bauhausu na nowo interpretuje się typowe motywy 

tej słynnej na całym świecie szkoły wzornictwa. Albo w Berlinie, gdzie trendowe sklepy 

wystawiają i sprzedają produkty z upcyklingu. Niecodzienne i piękne rzeczy znajdziemy z 

pewnością na targach designerskich Stijl, które odbywają się w różnych miastach. Na nich 

kreatywni twórcy oferują odzież, biżuterię i akcesoria – w większości produkowane w małych 

seriach z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

Wypiek chleba jako sztuka artystyczna? 
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W Niemczech chleb jest czymś więcej niż tylko produktem spożywczym. Niemiecka sztuka 

wypieku chleba, z jej około 3200 rodzajami, jest częścią niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego zaliczonego w poczet UNESCO, a w języku niemieckim istnieje prawie pięćset 

przysłów, w których pojawia się chleb. Rodzinne piekarnie we wszystkich regionach Niemiec 

kultywują tę tradycję od pokoleń, z zamiłowaniem do swego rzemiosła i świadomością wysokiej 

jakości składników oraz znaczenia powolnego procesu tworzenia. O tym, że niemiecki chleb 

stanowi przedmiot zainteresowania koneserów, świadczą kolejne szkolenia na znawców 

chleba, podczas których w ostatnich latach coraz więcej piekarzy pogłębia swoją wiedzę. 

 

Wybór propozycji turystycznych opracowany we współpracy z regionalnymi 
organizacjami marketingowymi 16 niemieckich krajów związkowych: 
 

Badenia-Wirtembergia Zegar z kukułką jest jedną z najbardziej znanych na świecie pamiątek z 
Niemiec. Powstaje tutaj:  
https://www.schwarzwald-
tourismus.info/schwarzwald/klassiker/kuckucksuhr 
 

Bawaria Inspiracją dla projektanta i złotnika Floriana Weidlicha z Riedring koło 
Rosenheim jest „poczucie bycia u siebie”. 
https://www.bavaria.by/traditionally-different/bavarian-free-spirits/goldsmith-
florian-weidlich/  
 

Berlin Jako miasto wyznaczające trendy Berlin posiada wiele sklepów, które 
skupiają się na upcyklingu. Czy to moda, meble czy przedmioty codziennego 
użytku – upcykling jest zrównoważony i inspirujący. 
www.berlin.de  
 

Brandenburgia Moda ze Spreewaldu: to właśnie tam w  2014 roku Sarah Gwiszcz założyła 
swoją markę „Wurlawy” – po serbołużycku oznacza to coś w rodzaju „dzikich 
kobiet ze Spreewaldu”. Nieformalność w modzie, która łączy nowoczesne 
wzornictwo z tradycyjnymi elementami stroju serbołużyckiego. 
www.wurlawy.de  
 

Brema Browar i palarnia kawy UNION wyjawia wszelkie sekrety rzemieślniczego 
warzenia piwa i palenia kawy. Oprócz zwiedzania z przewodnikiem oferowane 
są seminaria na temat piwa i kawy. https://brauerei-bremen.de  
 

Hamburg W muzeum w dzielnicy Speicherstadt eksponowane są typowe narzędzia i 
towary importowane, które ilustrują pracę dawnych kwatermistrzów 
(magazynierów): począwszy od ważenia próbkowania towarów po ich 
uszlachetnianie za pomocą maszyn sortujących i ręcznego sortowania - 
jasno widać, w jaki sposób przechowywano kiedyś wysokiej jakości 
importowane towary, takie jak kawa, kakao, tytoń czy kauczuk.    
www.hamburg-tourism.de/sehen-erleben/kultur-musik/museen-
galerien/speicherstadtmuseum  
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Hesja Kiedy Horst Pfetzing, jeden z ostatnich mistrzów wikliniarstwa w małej 
wiosce Alheim-Sterkelshausen, skręca, związuje i splata wierzbowe wikliny 
w prawdziwe dzieła sztuki, samo przyglądanie się temu jest jak bycie w 
stanie medytacji.  
https://www.hessen-tourismus.de/de/100-lieblingsorte/korbflechterei/  
 

Meklemburgia-
Pomorze Przednie 

Kosz plażowy – nieodłączny element krajobrazu niemieckiego wybrzeża – 
łączy w sobie praktyczne zastosowanie z tradycją rzemieślniczą. 
www.off-to-mv.com/en/baltic-beaches  
 

Dolna Saksonia W destylarni Hardenberg w Nörten-Hardenberg koło Getyngi goście mogą 
przekonać się, jak tradycja, innowacyjność i regionalność stapiają się w 
jedność w szlachetnym trunku. https://www.hardenbergdistillery.com/  
 

Nadrenia Północna-
Westfalia 

Młyn do produkcji musztardy w Monschau z właścicielką Ruth Breuer 
www.nrw-tourism.com/ruth-breuer 
 

Nadrenia-Palatynat Ceramika łączy w sobie kunszt wykonania z estetyką. Muzeum Ceramiki 
Westerwald w Höhr-Grenzhausen zaprasza do samodzielnego zwiedzania, 
ale oferuje również zwiedzanie z przewodnikiem. 
www.kannenbaeckerland.de 
 

Saarland Leśne rzemiosło: Lothar Wilhelm zaprasza gości na polanę w rezerwacie 
biosfery Bliesgau do leśnych medytacji, podczas których można wykonać 
własnoręcznie meble z zebranego wokół drewna. 
https://www.urlaub.saarland/content/search?SearchText=&activeFacets[att
r_tags_lk:Tags]=waldwerken&filter[]=attr_tags_lk:%22waldwerken%22  
 

Saksonia Fabryka i muzeum porcelany w Miśni (Erlebniswelt MEISSEN®): najstarsza 
manufaktura porcelany w Europie w najstarszym mieście Saksonii 
sygnowana skrzyżowanymi mieczami, najstarszym nieprzerwanie 
używanym znakiem firmowym na świecie. www.meissen.com  
 

Saksonia-Anhalt Manufaktura szkła HARZKRISTALL w Derenburgu łączy w jednym miejscu 
wrażenia, przygodę, relaks, zabawę i rozkosze podniebienia. 
www.harzkristall.de  
 

Szlezwik-Holsztyn Miasto Plön w środku Szwajcarii Holsztyńskiej ze swoim zamkiem nad 
jeziorem zaprasza nie tylko na spacery, wycieczki rowerowe i piesze, ale 
także do kreatywnego spędzania czasu na kursach mozaiki. 
https://www.sh-tourismus.de/en/holiday-worlds/cities/ploen  
 

Turyngia Za kilkumetrowej grubości murami zamku znajdują się spektakularnie 
zainscenizowane pokoje, największa waza i najmniejszy imbryk na świecie, 
unikalny porcelanowy kościół i „kładka życzeń”, gdzie „odłamki (rozbijanych 
porcelanowych talerzy z wypisanymi na nich życzeniami) przynoszą 
szczęście!” https://www.leuchtenburg.de/english.html  
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