Pomocnik
do planowania wycieczki

Szlakiem domów łużyckich po Gminie Sulików
Często ich nie dostrzegamy. Przyzwyczailiśmy się, że są: na tle krajobrazu, obok, na posesji sąsiada, niektóre są jeszcze użytkowane gospodarczo
a nawet zamieszkane. Niektóre zostały odremontowane i cieszą swym urokiem, inne popadły lub popadają w ruinę.
Niedoceniane, są atutem regionu, świadectwem wysokiej kultury materialnej, dominującym w naszym krajobrazie - domy łużyckie o konstrukcji
przysłupowej lub mieszanej, w zabudowie miejskiej także z podcieniami, wypełnionej najczęściej szachulcem, często z fragmentami murowanymi, ze
szczytami opierzonymi łupkiem lub deskami. W najczystszej formie występują
w okolicach Bogatyni, gdzie dużo ich padło ofiarą industrializacji. Nie brakuje
ich w Gminie Sulików, a resztki małomiasteczkowej zabudowy w Sulikowie
stanowią cenny przykład dawnej kultury budowlanej.
Proponujemy wycieczkę, na trasie której można spotkać jeszcze stosunkowo dużo domów łużyckich o konstrukcji szachulcowej.
Sulików - w rynku (Plac Wolności nr 28 i nr 29) stoją dwa piękne domy murowano-drewniane o konstrukcji szachulcowej z podcieniami, w tym słynny Ostry
Narożnik. W Sulikowie nie brakuje innych budynków murowano-drewnianych, można je spotkać niemal na każdej ulicy dawnego miasteczka.
Radzimów - najbardziej znany i okazały jest dom przysłupowy stojący na
skrzyżowaniu dróg w pobliżu kościoła parafialnego. Niegdyś niemal cały opierzony kolorowym łupkiem, zachował niewiele z dawnego uroku po niedawnym remoncie, ale konstrukcja murowano-drewniana nie została nienaruszona. Ponadto w
samym Radzimowie możemy spotkać jeszcze kilkadziesiąt budynków o konstrukcji
murowano-drewnianej. Najłatwiej je zobaczyć jadąc w stronę Biernej „dolną” drogą
wzdłuż Czerwonej Wody.
Bierna - tutaj także spotkamy kilkadziesiąt domów szachulcowych i murowano-szachulcowych, w tym także o konstrukcji przysłupowej. Charakterystyczny
dom przysłupowy znajdziemy tuż przy głównej drodze pod numerem 31.
Miedziana - w całej wsi zachował się liczny zespół starej zabudowy o cechach
charakterystycznych dla łużyckiej kultury budowlanej, w tym liczne domy przysłupowe. Zabudowa jest porozrzucana czasem w znacznej odległości od głównej
drogi, ale warto pojechać do końca drogi asfaltowej, by zobaczyć przy trzecim przystanku popadający w ruinę dom przysłupowy, a nieco dalej (pod numerem 102) inny
przykład - dom przysłupowy dobrze utrzymany i zamieszkały.

