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ZIEMIA LUBUSKA 2018 

PROGRAM RAMOWY -  7 DNI 

Termin: 08 – 14.05.2018 r. (7 dni) 

Toruń – Sieraków - Pszczew - Międzyrzecki Rejon Umocniony - Pniewo -  Glisno - Łagów - 
Szlakiem  Kościołów Drewnianych Regionu Kozła - Zielona Góra – Park Mu Ŝakowski  – Bad 

Muskau  - Döbern  - Wrocław  - Toruń 

Przypuszczalny koszt – 1000 zł. (28 osób + kierowca) 

Dzień 1, 08 maja, wtorek. Toruń- Sieraków- Pszczew-MRU Pniewo- Glisno 309 km. 

Wyjazd o godz. 6:00 z parkingu przy kościele ul. BaŜyńskich. 

Sieraków (dojazd 209 km.) - mauzoleum Opalińskich z 5 sarkofagami. 

Muzeum Zamek Opalińskich Sieraków, ul. Stadnina/3a, +48 61 295 23 92 

Najstarsze relikty dzisiejszego zamku pochodzą z końca XIV wieku.  

Zamek wzniesiony został przez znany wielkopolski ród rycerski – Nałęczów.  

Obecny budynek stanowi zaledwie część dawnego załoŜenia obronnego.  

W oryginalnych piwnicach znajduje się mauzoleum, gdzie mieszczą się sarkofagi.  

Unikatowe w skali europejskiej sarkofagi dawnych właścicieli zamku.  

Najstarszy z nich Piotra Opalińskiego (zm. 1624) wykonany został z cyny, ozdobiony na bokach 
ośmioma medalionami z alegorycznymi scenami odnoszącymi się do czynów zmarłego jest jednym 
z najpiękniejszych dzieł epoki.  

Sarkofagi zostały przeniesione z kościoła parafialnego, ze względu na niesprzyjające tam warunki w 
podziemiach.  

Po odrestaurowaniu, odpowiednio wyeksponowane i zabezpieczone w piwnicy dawnego zamku, 
zamienionej na kaplice, przypominają minioną świetność dawnego rodu Opalińskich. 

Pszczew (dojazd 36 km.) - W małym Pszczewie znajduje się mały prywatny Skansen Pszczelarski 
Tadeusza Bryszkowskiego. 

 Adres: ul. Kasztanowa 9 Pszczew.  

Oprócz starych, często ozdobnych uli i barci są tu zabytkowe pszczelarskie narzędzia i oczywiście 
całkiem współczesna pasieka. 

We wsi zorganizowano takŜe skromne, ale unikalne muzeum - dom szewca.  

Adres: 66-330 Pszczew; Rynek 19, 66-330 Telefon: 95 749 23 27 

Mieści się w mieszczańskim domu z połowy XVIII w., w którym do 1955 r. był szewski warsztat 
naleŜący od pokoleń do rodziny szewców Paździorków.  

MoŜna tu zobaczyć, jak wyglądał mały sklep, gdzie na półkach wystawiano gotowe buty i wnętrze 
warsztatu, gdzie powstawały.  

Pełno tu szewskich narzędzi, nie brak oczywiście kopyt, na których robiono buty.  

Ciekawym pomieszczeniem jest zachowana czarna kuchnia, czyli izba-komin.  
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W muzeum zgromadzono takŜe znaleziska archeologiczne oraz inne eksponaty dokumentujące 
historię Pszczewa.  

Latem moŜna je zwiedzać i warto zobaczyć. 

Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie" (dojazd 21 km.)  
Adres: Pniewo 1 66-300 Międzyrzecz/ 

Czy wiesz Ŝe...najdłuŜszy kompleks korytarzy militarnych w Europie z okresu międzywojennego, 
znajduje się w połowie drogi pomiędzy Zieloną Górą a Gorzowem Wielkopolskim? 

 Fortyfikacje o których mowa to Międzyrzecki Rejon Umocniony, budowany przez Niemców od 
1934 roku w celu zatrzymania spodziewanego uderzenia Armii Polskiej na Berlin.  

Dzisiaj, pozostały po wojnie kilkudziesięciotonowe pancerze, obrotowe i przesuwne mosty 
strategiczne ale i przede wszystkim 32 km podziemnych tuneli łączących potęŜne schrony bojowe z 
zespołami magazynowymi i dworcami kolejek wąskotorowych.  

Od 2011 roku obiekty te wpisane są do rejestru zabytków, a takŜe częścią całorocznych 
podziemnych tras turystycznych w ramach Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy.  

Międzyrzecki Rejon Umocniony to takŜe przyroda.  

W obrębie podziemi funkcjonuje największy w Europie rezerwat nietoperzy będący zimową 
kryjówką dla ponad 35 tysięcy tych skrzydlatych ssaków.  

W 2015 zanotowano rekordową liczbę prawie 39 tysięcy.  

W okresie zimowym międzyrzeckie podziemia są wielką atrakcją dla miłośników przyrody. 
Przemierzając podziemny korytarz moŜna podziwiać zimujące nietoperze w ich naturalnym 
środowisku. 

Czas trwania trasy krótkiej - do 1,5 godziny 

Pałac w Gliśnie (dojazd 9km.) - zakwaterowanie. 

Adres: PAŁAC w GLIŚNIE ; Glisno 123; 69-210 Lubniewice 

Godz. 17:00 - Uroczysta obiadokolacja ze wspaniałą wyŜerką. 

Nocleg : Glisno 

Dzień 2,  09 maja, środa, Glisno - Łagów  - Szlakiem  Kościołów Drewnianych Regionu Kozła  - 
Zielona Góra …128 km. 

Godz. 08:00 - Śniadanie w formie szwedzkiego stołu. 

Wyjazd godz. 09:00  

Łagów (dojazd 30 km.) - krótki spacer po mieście  

Średniowieczny Zamek Joannitów w Łagowie, ul. Kościuszki 3 - obecnie w zamku mieści się hotel i 
restauracja 

- Średniowieczne Bramy - Polska i Marchijska 

 Następnie jedziemy Szlakiem  Kościołów Drewnianych Regionu Kozła 
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Na Szlaku Kościołów Drewnianych Regionu Kozła znajdują się świątynie w Chlastawie, Klępsku i 
Kosieczynie, które powinny szczególnie zainteresować miłośników architektury ludowej. Szlak ma 
długość około 23 kilometrów. 

1/ Kościół filialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chlastawie (dojazd 50 km.) 
wzniesiono w 1637 roku i uznaje się go za zabytek klasy "0". Wraz z bramą-dzwonnicą i dawnym 
cmentarzem tworzy przepiękny zespół sakralny o niepowtarzalnych walorach historycznych. 

2/ Kościół Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie (dojazd 3 km.) - jest 
najstarszym kościołem drewnianym w Europie! Wiek nawy i prezbiterium badania określiły na 1389 
r., zaś więźby na 1417rok. Najstarszy przebadany fragment belek pochodzi z 1345 roku! 

3/ Kościół filialny pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Klępsku (dojazd 17 
km.) - został zbudowany w latach 1367-1377. Jest jednonawową budowlą sakralną  z węŜszym 
prezbiterium posiadającą dobudowaną wieŜę o konstrukcji słupowej oraz murowaną zakrystię.  
Wnętrze kościoła wykonane jest w stylu gotycko-renesansowym. 

Zielona Góra (dojazd 29 km.) - zakwaterowanie. 

Hotel Pod Lwem ul.Dworcowa 14, 65-024 Zielona Góra 

http://www.hotelpodlwem.com/index.php?page=4 

Godz. 16:00 zwiedzanie Centrum Nauki Keplera (czynne 16:00 - 18:00) 

Obiadokolacja. 

Nocleg : Zielona Góra 

Dzień 3, 10 maja, czwartek, Zielona Góra - Ochla - Zielona Góra....24 km. 

Godz. 08:00 Śniadanie. 

Godz. 9:00 zwiedzanie Zielonej Góry z przewodnikiem 

Zielona Góra to miasto zabytków, bowiem II wojna światowa nie dokonała tu wielu zniszczeń i 
zachowała się cała przedwojenna zabudowa miejska. Szczególne walory estetyczne posiada Stare 
Miasto oraz przedwojenne wille stojące wzdłuŜ alei Niepodległości - reprezentacyjnego pasaŜu 
miasta. 

Centralnym punktem Zielonej Góry od średniowiecza po dziś jest Stary Rynek z pięknymi XIX-
wiecznymi kamienicami. Plac ten przez stulecia był głównym placem handlowym, juŜ w XV wieku 
powstał tu Ratusz z wieŜą lekko odchyloną od pionu. 

Najstarszy zabytek Zielonej Góry to konkatedra Św. Jadwigi datowana na XII wiek. Warto teŜ 
zobaczyć WieŜę Łaziebną zwaną Głodową - fragment dawnej bramy miejskiej Nowej (skrzyŜowanie 
ulic Krawieckiej i Masarskiej), słuŜącej w czasach średniowiecza jako więzienie, równieŜ dla 
czarownic. 

Jedziemy zwiedzić Skansen etnograficzny Ochla 

Obiadokolacja 

Nocleg: Zielona Góra 

Dzień 4, 11 maja, piątek, Zielona Góra - Łęknica - Gablenz  - Zielona Góra....181 km. 

Godz. 09:00 ruszamy do Łęknicy (dojazd 38 km.) 

Łęknica - Park MuŜakowski 
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Park MuŜakowski nazywany równieŜ Park von Muskau  ma powierzchnię ponad 700 hektarów. Jest 
połoŜony w dolinie Nysy ŁuŜyckiej, na terenie Parku Krajobrazowego „Łuk MuŜakowa” w centrum 
Geoparku „Łuk MuŜakowa”. Najciekawsze turystycznie miejsca znajdują się w pobliŜu Bad Muskau 
w Saksonii oraz Łęknicy w powiecie Ŝarskim w województwie lubuskim. Po stronie niemieckiej 
zlokalizowana jest jego centralna część, z zabudowaniami rezydencjalnymi i ogrodami. Po stronie 
polskiej znajduje się natomiast naturalistyczny park o powierzchni ok. 500 hektarów. Obie części 
łączą dwa mosty: Most Podwójny oraz Most Angielski. 

Niezbyt dobrze znany polskim turystom Park MuŜakowski w Łęknicy znalazł się w centrum 
zainteresowania po wpisaniu go w 2004 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i 
Przyrodniczego UNESCO.  

Realizacja kompleksu parkowego (1815–1845) była dziełem Ŝycia właściciela okolicznych dóbr – 
księcia Hermanna von Pücklera. Dzięki uporowi i środkom finansowym arystokraty powstał jeden z 
najwybitniejszych przykładów XIX-wiecznej sztuki krajobrazu w Europie. Pückler z pomocą sztabu 
najwybitniejszych architektów krajobrazu stworzył dostosowaną do charakteru i naturalnego 
ukształtowania, „malowaną drzewami”, przestrzenną kompozycję  z miastem Bad Muskau w 
centrum załoŜenia. Park obejmuje m.in. malownicze łąki, pięknie ukształtowane zagajniki, wąwozy, 
jeziora i rzeki. Kompleks moŜna zwiedzać pieszo (wyruszając np. z punktu informacyjnego parku w 
Łęknicy), na rowerze, bryczkami, a nawet... pontonami. Istnieje teŜ moŜliwość poznawania 
najpiękniejszych jego zakątków z przewodnikiem.  

WjeŜdŜając do parku mija się kiosk turystyczny, w którym moŜna pobrać informacje o parku i mapki 
z zaznaczonymi trasami zwiedzania.  

Spacer tematyczny z przewodnikiem ( prowadzone przez specjalistów z zakresu ochrony przyrody i 
krajobrazu, botaników i leśników. Uczestnicy spacerów poznają osobliwości przyrodnicze Parku 
MuŜakowskiego i jego otoczenia, rosnące na tym terenie drzewa i krzewy, Ŝyjące tu zwierzęta oraz 
budowę geologiczną terenu.) 

Następnie zwiedzamy zamek Pucklera noszący nazwę Schloss Bad Muskau. Stoi po stronie 
niemieckiej, ale zaraz za Nysą ŁuŜycką, która stanowi tu granicę między dwoma państwami. Z 
Polski prowadzi do niego ul. 1 Maja. To przepiękny, okazały zamek wybudowany na fundamentach 
XVI-wiecznej, renesansowej budowli. W obecnej, zaskakującej formie powstał jednak w XIX 
stuleciu dla ekscentrycznego podróŜnika - hrabiego Hermann von Puckler-Muskau, podobnie jak 
całe tutejsze załoŜenie parkowe. Dla jego stworzenia, hrabia rozwódł się ze swą ukochaną Ŝoną i 
pobrał się z bogatszą kobietą, która pomogła mu pomysł zrealizować. Dziś tzw. Nowy Zamek 
zachwyca turystów, bowiem jest udostępniony do zwiedzania. 

Zamek Pucklera - Schloss Bad Muskau, ul. SchlosStrase (ul. Zamkowa), Bad Muskau 

Następnie jedziemy zwiedzić Park rododendronów  w Gablenz 

Kromlauer park, Altes Schloß 11, 02953 Gablenz, Niemcy 

Gablenz to niewielka miejscowość we wschodnich Niemczech, połoŜona na terenie Wspólnoty 
administracyjnej MuŜaków (Verwaltungsgemeinschaft Bad Muskau), w pobliŜu polskiej granicy. 
Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych jest tu usytuowany w zachodniej części miasteczka 
(dzielnica Kromlau) niezwykle malowniczy Park Rododendronów (Rhododendronpark Kromlau).  

Placówka ta załoŜona została w 1844 roku przez właściciela ziemskiego Friedricha Hermanna 
Rötschke.  

To właśnie on, jako pierwszy, wpadł na pomysł zasadzenia pierwszych egzotycznych krzewów w 
tym takŜe i drzew.  
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Pod koniec XIX wieku z inicjatywy hrabiego Egloffstein Arkitten park powiększy został o plantację 
rododendronów, azalii i róŜaneczników). Dziś krzewy te znajdują się tu niemal wszędzie, tworząc 
rozległe malownicze kolorowe dywany.  

Największe wraŜenie na zwiedzających robi obsadzony kwiatami tzw. Wąwóz RóŜaneczników. Na 
terenie parku znajduje się takŜe kilka ciekawych budowli z których najwięcej emocji budzi 
zbudowany z charakterystycznych bazaltowych kamieni przepiękny most łukowy nad jeziorem 
Rakotz (Rakocz) zwany takŜe często takŜe Diabelskim Mostem (Teufelsbrücke). Niestety nie moŜna 
na niego wchodzić, ale jego główną zaleta jest fotogeniczność. Na terenie parku znajduje się takŜe 
Dom Kawalerski (Kavalierhaus) w stylu dworku szwajcarskiego oraz wybudowany w 1860 roku 
pałacyk Kromlau. Park zajmuje powierzchnię około 200 hektarów i jest dostępny dla turystów przez 
cały rok. Najlepiej jednak przyjechać tu latem kiedy bujnie rozkwitają wszystkie rośliny i tworzą 
festiwal przecudnych barw i zapachów. 

Godz. 17:00 Obiadokolacja. 

Nocleg:  Zielona Góra 

Dzień 5, 12 maja, sobota, Zielona Góra - Wrocław....157 km. 

Godz. 08:00 Śniadanie. 

 Godz. 09 wyjazd do Wrocławia 

Zwiedzamy Afrykanarium otwarte: poniedziałek -czwartek...9:00 - 17:00 

Pomysłodawcą i autorem wszystkich załoŜeń koncepcyjnych, a takŜe samej nazwy AFRYKARIUM, 
powstałej z połączenia słów Afryka i Akwarium, jest Radosław Ratajszczak, prezes spółki ZOO 
Wrocław. Główna myśl przewodnia Afrykarium to prezentacja róŜnorodnych ekosystemów 
związanych ze środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu, pod ogólnym hasłem „Ŝyciodajne 
wody Afryki”!  

1. Morze Czerwone  
W zbiorniku o pojemności miliona litrów wody powstał ekosystem rafy koralowej, gdzie moŜna 
podziwiać ponad 60 gatunków pięknych, kolorowych ryb. 

 2.  Afryka Wschodnia  
Spotkamy tutaj m.in. hipopotamy nilowe. Obok mieszkają niezwykłe mrówniki często mylone z 
południowoamerykańskimi mrówkojadami oraz wzbudzająca duŜe zainteresowanie kolonia golców - 
niezwykłych gryzoni. Dalej znajdują się dwa akwaria z endemicznymi rybami z jezior Wielkich 
Rowów Afrykańskich - Tanganiki i Malawi, a takŜe jedne z najmniejszych antylop świata, czyli 
dikdiki.  
3. Kanał Mozambicki 
Jego największą atrakcją jest 18 metrowy przezroczysty tunel z akrylu, który umoŜliwia podziwianie 
Ŝółwia zielonego, rekinów, płaszczek, a takŜe innych gatunków ryb.  
4. WybrzeŜe Szkieletów 
Mieszkańcami tej strefy są kotiki afrykańskie (często mylone z fokami) oraz pingwiny przylądkowe 
(inaczej tońce), a takŜe meduzy, mureny oraz ciekawe gatunki ryb jak np. skrzydlica. 
5. DŜungla nad rzeką Kongo 
W dŜungli otaczającej rzekę Kongo mieszkają krokodyle i manaty - niezwykłe, roślinoŜerne ssaki 
zwane takŜe syrenami. Dołączyły do nich liczne gatunki ptaków. 
Zakwaterowanie w Moon Hostel / Kazimierza Wielkiego 27, Stare Miasto, 50-075 Wrocław, Polska 

Godz. 17:00 Obiadokolacja 

Następnie jedziemy pod Fontannę multimedialną.  

Pokazy fontanny odbywają się co godzinę.  
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Fontanna multimedialna znajduje się tuŜ przy Hali Stulecia, w pobliŜu Zoo, na skraju Parku 
Szczytnickiego. Uruchomiono ją 4 czerwca 2009 r. w dwudziestą rocznicę pierwszych wolnych 
wyborów w powojennej Polsce. 

W niecce Pergoli zamontowanych jest trzysta dysz wodnych, które tworzą gejzery, mgiełki wodne, 
wytryski punktowe, palmowe i wiele innych figur wodnych. Instalacja wodna jest zsynchronizowana 
z ośmiuset punktami świetlnymi – światło i woda w połączeniu z muzyką składają się na 
widowiskowe prezentacje. 

Pokazy za dnia moŜna oglądać codziennie, o kaŜdej pełnej godzinie, trwają od kilku do 
kilkudziesięciu minut. Tłem dla wodnych choreografii jest muzyka klasyczna, przeboje muzyki 
popularnej, m.in. piosenki Madonny, Daft Punk, a takŜe muzyka kontemplacyjna. 

Nocleg :Wrocław 

Dzień 6, 13 maja, niedziela, Wrocław 

Śniadanie godz.08:00 

O godz. 09:00 zwiedzamy Hydropolis - centrum wiedzy o wodzie. Wejścia co 30 min.   

Adres: Na Grobli 19-21. Bilety ulgowe: 18 zł./ zwiedzanie ok.1,5 godz. 

Hydropolis to atrakcja Wrocławia dla osób w kaŜdym wieku. Multimedialna opowieść o Ŝyciodajnej 
wodzie jest doskonale bogata i róŜnorodna. W dodatku w Hydropolis - mimo ogromu 
prezentowanych wiadomości, ani przez moment nie będziemy się nudzić. W sali „Planeta wody” 
poznamy teorie na temat pochodzenia wody i jej obecności we wszechświecie.  

 MoŜna posiedzieć wiernie odtworzonej kapsule batyskafu Trieste, którym w 1960 r. dwójka 
śmiałków zanurkowało na dno Rowu Mariańskiego. TuŜ obok prezentowane są „stwory” 
zamieszkujące morza i oceany – od kilkumetrowych rekinów, przez ławice ryb, po drobnoustroje. 
MoŜemy posiedzieć na tropikalnej plaŜy i posłuchać kojącego szumu morza, albo przejść się w 
chmurze.  

KaŜda sala jest obudowana multimedialnymi tablicami z interesującymi szczegółami na temat 
przełomowych odkryć podwodnego świata, natury wody i sposób jej wykorzystanie przez człowieka.  

W Hydropolis znajdują się dziesiątki modeli statków, łodzi i innych pływających konstrukcji. 
Zobaczyć i dotknąć moŜna wielu urządzeń, pomp, silników, dźwigni. Więcej - kaŜdy na chwilę ma 
szansę zostać gromowładnym i wywołać burzę z grzmotami o teatralnym charakterze. 

Zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem. 

Obiadokolacja 

Nocleg: Wrocław 

Dzień 7, 14 maja, poniedziałek, Wrocław – Toruń...301 km. 

Śniadanie godz.08:00 

Godz.09:00 opuszczamy hotel i wyruszamy w drogę powrotną do Torunia. 

Na trasie przerwa na kawę. 

Cena zawiera: 

• przejazd 30-osobowym autobusem 

• ubezpieczenie 
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• noclegi 

• wyŜywienie: śniadania i obiadokolacje 

• bilety wstępów 

• opłaty za autostrady, parkingi 

• noclegi i wyŜywienie dla kierowcy 

 


