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Bautzen / Budyšin 1000-letnie miasto nad Szprewą 

Centrum dwujęzycznych Górnych Łużyc 

W miejscu zetknięcia granic trzech państw Polski - Niemiec - Czech 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Stadthalle Krone mit Parkplatz) 

 

OBRIA 2022 
Regionalna wystawa konkursowa znaczków pocztowych  

z międzynarodowymi uczestnikami 

w Bautzen / Budyšin / Budziszynie 

 

od 01 września do niedzieli 4 września 2022 

w hali miejskiej "Krone", na ulicy Steinstraße 9, 02625 Bautzen   



 

 

Jubileusz   
150 lat  Poczta na Śnieżce w Karkonoszach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBRIA     w roku 1994 z  
okazji Dnia Łużyckiej Kultury 

  
   

 
      OBRIA Bautzen 1000 
         w roku 2002  z  

 okazji tysiąclecia miasta 

Jubileusz 150 lat  
Obserwatorium astronomiczne w Budziszynie 
 

 

Wystawy filatelistyczne na Górnych Łużycach    OBRIA    w Bautzen 

Jubileusz 
150 lat  
Firma konstruująca 
organy Eule w 
Budziszynie 
 

 

200. . urodziny 
łużyckiego kompozytora  
K. A. Kocora 
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Szanowni filateliści  

i 

przyjaciele filatelii 

 

Punkt spotkań Bautzen  

Tu spotyka się świat kolekcjonerów i wystawców!  

 

W miejscu zetknięcia trzech granic państw Polski - Niemiec - Czech, w Budzisznie 
(Bautzen) odbędzie się we wrześniu 2022 regionalna wystawa OBRIA 2022,  

z uczestnikami z różnych krajów. 

Budziszyn jako główne miasto administracyjne dwujęzycznej strefy Górnych Łużyc 
pokazuje, że pokojowo współistnieją tu przez stulecia Niemcy i Łużyczanie. Wypłynęły  
z tego także bliskie kontakty z uczestniczącymi środkowoeuropejskimi krajami Polską  
i Czechami. 

Budziszyńskie Stowarzyszenie należy do największych i odnoszących najwięcej sukcesów 
wschodniosaksońskich stowarzyszeń filatelistów. Już w roku 1994, czyli rok po założeniu 
stowarzyszenia, odbyła się pierwsza wystawa konkursowa, tutaj w Budzisznie, jako 
OBRIA 1994 (Oberlausitzer Briefmarkenausstellung - wystawa filatelistyczna na Górnych 
Łużycach) o lokalnym charakterze. W dalszych latach następowały wystawy reklamowe a 
także konkurs jednej ramy 2004 

Wystawę tę organizuje stowarzyszenie filatelistów Budziszyn s.z. wspólnie z sąsiednimi 
stowarzyszeniami z Neugersdorf i Zittau (Żytawa). 

Wystawa OBRIA 2022 ma wyrazić długie historyczne związki Budziszyna z biorącymi 

udział sąsiednimi krajami. 

Z wystawami czasowymi w hali miejskiej Krone i w Domu Łużyckim chcemy również 
uczcić następujące jubileusze: 

Jubileusz pocztowy w miejscu zetknięcia trzech granic państw: 

150 lat poczty na Śnieżce / Karkonosze 

Regionalne jubileusze w Budziszynie: 

200 urodziny łużyckiego kompozytora   K. A. Kocora 
150 lat obserwatorium astronomicznego w Budziszynie w służbie kształcenia 

narodu 
150 lat firma konstruująca organy Eule Bautzen 

Stowarzyszenie filatelistów Budziszyn s. z. serdecznie zaprasza filatelistów i przyjaciół 
filatelii by skorzystali z okazji przedstawiania swoich eksponatów jury i odwiedzającym 
wystawę. 

Zapraszamy również na Święto Starego Miasta, do Muzeum Miejskiego, Muzeum 
Łużyckiego i do Budziszyńskiego sklepu musztardowego (Bautz‘ner Senfladen) z 
manufakturą i muzeum oraz do zwiedzania malowniczych Górnych Łużyc. 

Więcej informacji Państwo znajdziecie pod adresem: 

 

 www.Philatelistenverein-Bautzen.de  



 

Dojazd i parking 
Zjazd A4 Bautzen West lub Bautzen Ost 

Parking na ulicy Töpferstraße, na rynku Holzmarkt lub placu Schützenplatz 
Dom parkingowy: centrum 

 

OBRIA 2022 

Wejście do Domu Łużyckiego 

"Sorbische Information"  

z placu Postplatz 

 

Wejście do hali miasta 

"Krone"  

od strony Steinstraße 


