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Ziemia Lubuska to kraina znajdująca się na zachodnim krańcu 
Wielko polski. Niegdyś tak nazywano obszar między Wartą a Odrą, 

na którym mieszkało słowiańskie plemię Lubuszan. Obecnie tę nazwę 
przypisuje się w przybliżeniu zasięgowi województwa lubuskiego, któ-
re częściowo obejmuje również Dolne Łużyce i fragment Pomorza. 
Od wieków był to teren przygraniczny przechodzący pod panowanie 
różnych władców. Współczesne losy Ziemi Lubuskiej były także burzli-
we – po 1945 roku nastąpiła tam niemal całkowita wymiana ludności: 
wyjechali dotychczasowi mieszkańcy, a osiedlili się przybysze z różnych 
stron Polski, przynosząc swoje tradycje. 

Pod względem przyrodniczym region jest niezwykle urozmaicony 
krajobrazowo. Jego rzeźbę ukształtował lądolód skandynawski, pozo-
stawiając między innymi jeziora rynnowe i wytopiskowe, wzniesienia 
morenowe (na przykład Łuk Mużakowa – morena czołowa widoczna 
z kosmosu), pradoliny oraz równiny sandrowe. Warunki naturalne sprzy-
jają bogactwu świata roślin i zwierząt. Rosną tam zarówno lasy liściaste 
i mieszane, w tym bukowe, jak i bory sosnowe. Ziemia Lubuska ma 
największą lesistość w Polsce (49,2%), głównie dzięki zwartym komplek-
som Puszcz: Drawskiej, Gorzowskiej i Rzepińskiej (Lubuskiej), a także 
Borów Dolnośląskich. Wyjątkowa przyroda tych terenów jest chroniona 
w parkach narodowych (Drawieńskim i Ujście Warty), parkach krajobra-
zowych oraz w licznych rezerwatach przyrody. Przykładem jest rezerwat 
„Słońsk” w dolinie dolnej Warty, który stanowi ostoję ptaków o randze 
europejskiej. Wiele unikatowych obiektów przyrody ma status pomni-
ków przyrody, jak choćby dąb Chrobry – najstarszy dąb w Polsce. 

Pieczę nad lasami Ziemi Lubuskiej sprawują leśnicy regionalnych 
dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Szczecinie. Dbają 
o przyrodę i stwarzają odpowiednie warunki do uprawiania turystyki, 
udostępniając liczne obiekty turystyczne, między innymi parkingi leśne, 
szlaki piesze i rowerowe oraz ścieżki edukacyjne. Zachęcamy zatem do 
odwiedzenia tego ciekawego regionu, korzystania z pięknej przyrody 
oraz poznawania burzliwych dziejów pogranicza.



Bliżej Lwowa niż  Lublina
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ZieMi LUBUskiej
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Perła Ziemi Lubuskiej

Perłą Ziemi Lubuskiej – i słusznie – nazywany jest Łagów, niegdyś 
miasto, obecnie wieś gminna w powiecie świebodzińskim, leżąca 

niedaleko linii kolejowej i autostrady łączących Poznań z Berlinem. 
Długie, kręte jeziora, miejscami o stromych brzegach; pokaźne wznie-
sienia polodowcowe, których stoki są pocięte licznymi wąwozami; 
wreszcie piękne lasy bukowe – wszystko to tworzy malownicze tło dla 
dzieł rąk ludzkich, wśród których największe zainteresowanie budzi 
zamek joannitów. Choć rycerze w czarnych płaszczach opuścili Łagów 
ponad 200 lat temu, pamięć o nich jest żywa. Do tradycji zakonnych 
nawiązują nazwy wielu imprez kulturalnych i sportowych. Nie czyni 
tego jednak ta najbardziej znana – organizowane od blisko półwiecza 
spotkanie twórców i miłośników kina, czyli festiwal Lubuskie Lato 
Filmowe. Przyrodnicze walory okolic wsi chroni Łagowsko-Sulęciński 
Park Krajobrazowy, a pieczę nad okolicznymi lasami sprawują nad-
leśnictwa w Świebodzinie (podlegające Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Zielonej Górze) i Sulęcinie (RDLP w Szczecinie).

Zamek rycerzy w czarnych płaszczach

Kiedy w końcu XI stulecia europejscy rycerze wyruszali na pierwszą 
wyprawę krzyżową, w Jerozolimie od prawie trzydziestu już lat istnia-
ło chrześcijańskie bractwo zakonne przy szpitalu św. Jana Chrzciciela. 
W 1095 roku krucjata zakończyła się pokonaniem Turków i utwo-
rzeniem Królestwa Jerozolimskiego. Niewielkie bractwo przekształ-
ciło się w zakon rycerski, którego regułę w 1113 roku zatwierdził 
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papież Paschalis II. Głównym zadaniem Rycerskiego Zakonu Szpitala 
Jerozolimskiego św. Jana (jego członków zwano szpitalnikami lub joan-
nitami) – oprócz opieki nad biednymi i chorymi – była troska o bez-
pieczeństwo na terenach opanowanych przez krzyżowców. Po upadku 
Królestwa Jerozolimskiego w 1291 roku joannici przenieśli się na Cypr, 
a w 1309 roku opanowali Rodos. Wkrótce stali się potęgą morską 
kontrolującą handel na wodach wschodniej części Morza Śródziem-
nego. Działali także w wielu krajach europejskich, zakładając tam sieć 
klasztorów (komandorii). Równocześnie jednak rosła siła utworzonego 
w Anatolii państwa osmańskiego, które – po opanowaniu w połowie XV 
wieku Konstantynopola – szykowało się do dalszych podbojów. Kilka-
krotnie, poczynając od 1480 roku, Turcy próbowali opanować Rodos. 
Udało im się to dopiero w 1522 roku, po trwającym pół roku oblężeniu. 
Joannici przenieśli się na Kretę, a w 1530 roku cesarz Karol V pozwolił 
im osiedlić się na Malcie. Wyspa ta przez długi czas była główną siedzibą 
joannitów, których zaczęto nazywać kawalerami maltańskimi.

Przenieśmy się na Ziemię Lubuską, cofając się przy tym w czasie. 
W 1312 roku papież Klemens V zlikwidował zakon templariuszy, a jego 
dobra ziemskie przekazał joannitom. Podobnie stało się na interesu-
jącym nas terenie, choć tu część posiadłości zlikwidowanego zakonu 
została zawłaszczona przez margrabiów brandenburskich. W 1350 roku, 
z woli margrabiego Ludwika V Bawarskiego z rodu Wittelsbachów, 
Łagów wraz z okolicznymi miejscowościami, które wcześniej należały do 
templariuszy, stał się własnością rycerzy w czarnych płaszczach z białym 
krzyżem na piersi. 

Wkrótce po 1350 roku komandor Herman von Werberg rozpo-
czął budowę łagowskiego zamku. Powstał on na wzniesieniu usypanym 
pomiędzy dwoma jeziorami. Murowana z kamienia i cegły budowla 
miała rzut zbliżony do kwadratu, o boku przekraczającym nieco 30 m. 
Dziedziniec po zachodniej stronie został zamknięty dwukondygnacyj-
nym budynkiem mieszkalnym z kaplicą, a z pozostałych stron otaczał 
go wysoki mur. W południowo-wschodnim narożniku znajdowała się 
wieża, u dołu kwadratowa, wyżej cylindryczna. Miała ona być miej-
scem ostatecznej obrony, więc wejście do niej prowadziło z poziomu 
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drugiej kondygnacji budynku 
mieszkalnego. Usytuowany niżej 
loch służył jako więzienie. Ska-
zańców spuszczano tam na linie; 
wielu nigdy już nie ujrzało świa-
tła słonecznego. Wzgórze zam-
kowe zapewne już w XV wieku 
zostało otoczone czworobokiem 
murów obronnych.

Mniej więcej w połowie 
XVI wieku podwyższono wieżę, 
a potem dobudowano północne 
skrzydło zamku. W drugiej poło-
wie XVII wieku powstało skrzy-
dło południowe, a na początku 
następnego stulecia – wschodnie. 
W 1734 roku wybudowano sień 
o długości 22 m, przez którą wie-
dzie wejście do zamku. Znajdują-
ce się w niej schody o ponad 50 
stopniach niwelują różnicę około 
10 m między poziomami dzie-
dzińca zamkowego (przykrytego 
dziś szklanym dachem) i terenu 
u podnóża budowli. W trakcie 
prac budowlanych w XVII i XVIII  wieku elewacje zamku otrzymały 
charakter barokowy. Gotyckich reliktów pozostało niewiele; oprócz wieży 
zachowało się krzyżowo-żebrowe sklepienie w jednym z pomieszczeń na 
parterze najstarszego z zamkowych gmachów, w którym dziś mieści się 
kawiarnia. Zamek jest wykorzystywany jako hotel; można też wejść na 
wieżę, z której roztaczają się rozległe widoki na okolicę.

Walory obronne zamku przydały się tylko raz, podczas wojny 
trzydziestoletniej. W 1640 roku zajęty przez Szwedów zamek bezsku-
tecznie oblegały wojska brandenburskie. Własnością zakonu – którego 

Gotycka wieża dawnego  
zamku joannitów w Łagowie
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brandenburski odłam w czasie 
reformacji stał się protestanc-
kim – był Łagów do 1810 roku, 
kiedy król pruski Fryderyk Wil-
helm III sekularyzował w swoim 
państwie majątki klasztorne.

W prawie każdym starym 
zamku straszy, rzadko jednak 
duch może się poszczycić tym, 
żeby urzędnicy państwowi pi-
sali o nim urzędowe raporty. 
W 1820 roku w zamku nocował 
prezydent Izby Skarbowej w Po-
znaniu, starszy radca finansowy 
von Harlem. W nocy z 16 na 
17 marca ujrzał on przy swo-
im łóżku joannickiego rycerza 
otoczonego czerwonymi pło-
mieniami. Starszy radca, przy-
kładny służbista, już następnego 
dnia sporządził obszerny raport, 
w którym opisał swoją nocną 
przygodę. Napisał w nim, że 

rysy twarzy ducha przypominały mu rycerza, którego płytę nagrobną wi-
dział poprzedniego dnia w łagowskim kościele. Później zjawa – nazwana 
Rycerzem w Płomieniach – podobno pojawiała się jeszcze wielokrotnie. 
Co ciekawe, jedynie wiosną i latem, i zawsze tylko mężczyznom. 

Nietrudno zidentyfikować rycerza ukazującego się w blasku pło-
mieni, w przedsionku łagowskiego kościoła znajduje się bowiem płyta 
nagrobna z podobizną komtura Andreasa von Schliebena. Dlaczego 
jednak nie spoczywa on w pokoju, lecz włóczy się nocami po zam-
kowych komnatach, trudno dociec. Może dlatego, że XVI-wieczny 
rycerz był pierwszym joannickim komandorem, który po przejściu 
zakonu na luteranizm wstąpił w związek małżeński? Nie spodobało 

Widok na Bramę Marchijską  
i wieżę zamku od strony zachodniej 
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się to współbraciom zatroskanym 
o majątek zakonny, a najpewniej 
także w zaświatach nie wszystkim 
przypadło do gustu.  

Co widać 
z zamkowej wieży

Oprócz dachów Łagowa wi-
dać z niej głównie lasy – zwar-
te, ciągnące się po horyzont. To 
Puszcza Lubuska (nazywana też, 
chyba niezbyt fortunnie, Puszczą 
Rzepińską) porastająca – w ogól-
nych zarysach – tereny pomiędzy 
Odrą, Wartą i Obrą. Jest to jeden 
z najbardziej lesistych obszarów 
naszego kraju, lasy zajmują tam 
ponad 60% powierzchni. Przewa-
żają bory sosnowe, z rzadka tylko, 
między innymi w okolicach Ła-
gowa, spotyka się większe połacie 
lasów liściastych. Przymiotnik zawarty w nazwie „Puszcza Lubuska” 
czy w częściej używanych określeniach „Ziemia Lubuska” i „woje-
wództwo lubuskie” wymaga komentarza.

W średniowieczu ziemią lubuską nazywano terytorium zamiesz-
kane przez słowiańskie plemię Lubuszan, którego głównym ośrodkiem 
był Lubusz, gród na zachodnim brzegu Odry, niedaleko ujścia Warty. 
Lubuszanie – mieszkający po obu stronach Odry – w latach sześćdzie-
siątych X stulecia uznali zwierzchnictwo polańskiego władcy Mieszka I. 
Około 1120 roku książę Bolesław Krzywousty włączył ziemię lubuską 
w granice swojego państwa, ustanawiając Lubusz siedzibą kasztela-
na. W 1124 roku powstało biskupstwo lubuskie podporządkowane 

Gotyckie sklepienie jednego  
z pomieszczeń łagowskiego zamku
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arcy biskupowi w Gnieźnie. W swoim testamencie Bolesław Krzywo-
usty włączył ziemię lubuską do dzielnicy śląskiej. I pewnie do dzisiaj 
byłaby ona częścią Śląska, gdyby nie bratobójcze walki o władzę synów 
Henryka II Pobożnego, poległego w 1241 roku pod Legnicą w bitwie 
z Mongołami. W 1250 roku książę legnicki Bolesław II Rogatka, który 
potrzebował pieniędzy na rozprawę ze swym młodszym bratem księciem 
wrocławskim Henrykiem III, sprzedał kasztelanię lubuską Branden-
burgii. W rezultacie na prawie siedem wieków nazwa „ziemia lubuska” 
zniknęła z kart historii.

Pojawiła się ponownie w 1945 roku, co wynikało z potrzeby nadania 
nowych nazw terenom na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Początkowo okre-
ślenie dotyczyło tylko dawnych powiatów „brandenburskich” włączonych 
po wojnie do województwa poznańskiego, później stało się synonimem 
całego, utworzonego w 1950 roku, województwa zielonogórskiego. Po-
wstanie w 1999 roku województwa lubuskiego prawnie usankcjonowało 
nazwę, która nie ma wiele wspólnego z jej historycznym rodowodem.

Powróćmy na szczyt zamkowej wieży; widać z niej łagowskie je-
ziora. Od strony północnej – większe z nich jezioro Ciecz (zwane też 
Trześniowskim) o powierzchni 186 ha, rynnowy zbiornik wodny o dłu-
gości ponad 8 km, szerokości nieprzekraczającej 600 m i głębokości 
sięgającej aż 59 m. Od południa widać Jezioro Łagowskie o powierzchni 
82 ha, długości 3 km, szerokości do 500 m i maksymalnej głębokości 
12 m. Jeziora leżą w wyraźnie rysującej się rynnie, o wysokich i miej-
scami stromych brzegach. W kierunku północnym z wieży widać też 
dominujący nad okolicą wał wzniesień moreny czołowej, osiągający 
kulminacje na Bukowcu (227 m n.p.m.) i Gorajcu (224 m n.p.m.). 
Różnica poziomu między szczytem Bukowca a lustrem wody jeziora 
Ciecz wynosi aż 120 m. Pocięte wąwozami stoki wzgórz tworzą krajo-
braz o niezwykle bogatej rzeźbie. Istotnym elementem pejzażu są lasy, 
a szczególnie piękne są zwarte połacie lasów bukowych.

Urozmaicone krajobrazowo okolice Łagowa chroni Łagowsko-Sulę-
ciński Park Krajobrazowy. Powstał on w 1985 roku jako Łagowski Park 
Krajobrazowy, później dwukrotnie powiększano jego powierzchnię. Obec-
ną nazwę uzyskał w 2011 roku. Zajmuje obszar 5367,2 ha. Utworzono 
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go nie tylko w celu ochrony krajobrazu ukształtowanego przez lodowiec 
przed kilkunastoma tysiącami lat; dzięki różnorodności siedlisk przyrod-
niczych Parku bardzo ciekawe są jego flora i fauna. Na terenie Parku 
stwierdzono występowanie ponad 550 gatunków roślin, w tym wielu 
chronionych. Bogaty jest świat ptaków. Na starych drzewach – głównie 
bukach i dębach – zakłada gniazda rzadki w Polsce bocian czarny.

Najcenniejsze pod względem przyrodniczym obszary Parku są chro-
nione w rezerwatach przyrody. Tuż za łagowskim zamkiem, na zachodnim 
brzegu jeziora Ciecz znajduje się rezerwat „Nad Jeziorem Trześniowskim” 
o powierzchni 47,73 ha, w którym ochronie podlega charakterystyczny 
krajobraz krawędzi rynny jeziornej. Rośnie tam ponadstuletni las bukowy 
z domieszką sosny, świerka i dębu. Przez południową część rezerwatu 
prowadzi ścieżka przyrodniczo-historyczna „Sokola Góra”.

Około 1,5 km na południowy zachód od Łagowa, po prawej stro-
nie drogi do Toporowa, znajduje się rezerwat „Pawski Ług”. Chronio-
ny obszar o powierzchni 34,52 ha obejmuje torfowisko przejściowe 

Widok z zamkowej wieży na jezioro Ciecz (Trześniowskie)
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i zarastające jeziorko oraz otaczające je lasy mieszane, z przewagą dębu, 
buka i sosny. Poznanie rezerwatu ułatwiają przygotowane przez leśników 
drewniane pomosty. 

Nieco dłuższej wędrówki wymaga wyprawa do rezerwatu „Buczyna 
Łagowska” położonego niecałe 5 km na północ od Łagowa, przy pół-
nocnym krańcu jeziora Ciecz. Rezerwat o powierzchni 116,63 ha chroni 
piękne lasy bukowe porastające teren o żywej rzeźbie. Z Łagowa w stronę 
rezerwatu wiodą dwa znakowane szlaki turystyczne: czerwony – wzdłuż 
wschodniego brzegu jeziora Ciecz, oraz żółty – po jego zachodniej stronie. 
Druga z wymienionych tras prowadzi dalej na szczyt Bukowca.

Północna część Parku Krajobrazowego, w tym obszar rezerwatu 
„Buczyna Łagowska”, leży w strefie ochronnej poligonu wojskowego. 
Zasady poruszania się po tym terenie ustala dowódca jednostki wojsko-
wej w Wędrzynie. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy się upewnić, 
czy trasa jest w danym dniu dostępna dla turystów (patrz także: Infor-
macje praktyczne, s. 30).

Widok z zamkowej wieży na Jezioro Łagowskie
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Wiatrołomy pozostawione nad jeziorem Ciecz (Trześniowskim)

Ścieżka w rezerwacie przyrody „Nad Jeziorem Trześniowskim”
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Przechadzka po Łagowie

Niewiele wiemy o najdawniejszych dziejach osady. Najstarsza 
wzmianka historyczna potwierdzająca jej istnienie pochodzi z 1299 roku. 
Obecne centrum powstało dopiero po wybudowaniu zamku. Mimo że 
przez wieki Łagów nie miał praw miejskich, w sensie urbanistycznym 
co najmniej od końca XVI wieku był miastem: miał zwartą zabudowę 
i był otoczony murami obronnymi z dwiema bramami. Wyraźny rozwój 
miejscowości nastąpił na początku XVIII wieku, gdy komandorem na 
łagowskim zamku został Christian Ludwig von Hohenzollern. Z jego 
inicjatywy wybudowano obecny kościół parafialny, a nad jeziorem Ciecz 
utworzono dostępny dla publiczności ogród zoologiczny. Łagów uzyskał 
wówczas prawo organizowania trzech jarmarków rocznie i pobierania 
akcyzy. Prawdopodobnie – choć brak na to dowodów – w 1727 roku 
komandor nadał miejscowości prawa miejskie. W 1927 roku obcho-
dzono w Łagowie jubileusz dwóchsetlecia istnienia miasta.

Christian Ludwig von Hohenzollern był wielkim melomanem. 
W 1721 roku Jan Sebastian Bach ofiarował mu cykl sześciu koncertów 
symfonicznych, znanych dziś pod nazwą Koncertów Brandenburskich. 
Nie jest znana reakcja beneficjenta, nie zachowała się też żadna infor-
macja o ewentualnym wynagrodzeniu dla kompozytora.

W 1809 roku Łagów otrzymał dokument, który potwierdzał (lub 
nadawał, jak chcą inni) prawa miejskie. W XIX stuleciu miasto, które 
w międzyczasie wylało się poza średniowieczne mury, stało się znanym 
w Niemczech ośrodkiem wypoczynkowym: wybudowano dom zdrojo-
wy, powstała pijalnia wód mineralnych, wzdłuż brzegów jezior wyty-
czono spacerowe dróżki. Nadzieją na dalszy rozwój było uruchomienie 
w 1909 roku przecinającej miasto linii kolejowej Toporów–Międzyrzecz. 
Nadzieją niespełnioną, bo w 1932 roku Łagów utracił prawa miejskie.

Dziś jest dużą wsią gminną, a przede wszystkim chętnie odwie-
dzanym ośrodkiem letniskowym, przyciągającym turystów zarówno 
walorami krajobrazowymi i interesującymi zabytkami, jak i ciekawą 
ofertą kulturalną i sportową. Od 1969 roku jest organizowane Lubuskie 
Lato Filmowe – najstarszy festiwal filmowy w Polsce. Kiedy rozjadą się 
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filmowcy i miłośnicy kina, rozpoczyna się festiwal „Rock, Blues & Mo-
tocykle”. Przez całe lato odbywają się tam koncerty muzyki klasycznej 
pod hasłem „Muzyka u joannitów”. Warto wspomnieć o wyścigach 
rowerów górskich „MTB Łagów” o srebrny krzyż joannitów, współor-
ganizowanych przez Nadleśnictwo Świebodzin. 

*

Z niewielkiego placu u podnóża zamku widać, jak niewielkie jest 
historyczne centrum Łagowa. Ulica łącząca dwie bramy miejskie ma 
zaledwie 120 m długości. Nie dziwmy się zatem, że miejscowość nazy-
wana była przez Niemców najmniejszym miastem pruskim. Do pożaru 
w 1842 roku przy dzisiejszej ulicy Kościuszki, naprzeciwko zamku, stało 
16 drewnianych domków. Po pożarze wzniesiono tam domy murowane, 
zachowane w większości do dziś. Starszą metrykę ma szachulcowy bu-
dynek niemal przylegający do zamkowego muru przy Bramie Polskiej, 
wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku.

Kościół św. Jana Chrzciciela wzniesiono w 1726 roku na miejscu 
wcześniejszej kaplicy. Kształt architektoniczny zawdzięcza on przebu-
dowie dokonanej w 1887 roku. W przedsionku świątyni znajduje się 

Gotycka Brama Polska broniła dostępu do miasta od strony wschodniej 
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Widok na Bramę Marchijską od wschodu

Ośrodek wypoczynkowy Lasów Państwowych „Leśnik” w Łagowie
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kamienna płyta z wizerunkiem wspomnianego już komandora Andreasa 
von Schliebena w zbroi rycerskiej, zmarłego w 1571 roku.

Strzegąca wjazdu do miasta od południowego wschodu Brama 
Polska powstała w XV stuleciu. Gotycka, piętrowa, wzniesiona z ce-
gieł budowla ma jeden ostrołukowo wykrojony przejazd. Obok bra-
my widać fragment muru obronnego ciągnącego się w stronę jeziora 
Ciecz. Zbudowana w XVI wieku Brama Marchijska – zamykająca drogę 
od strony zachodniej – w wiekach XVII i XIX została przebudowa-
na; prowadzą przez nią dwa przejazdy, a jej górna kondygnacja ma 
konstrukcję szkieletową. Po północnej stronie bramy zachowały się 
także pozostałości muru miejskiego. Za bramą, po lewej stronie ulicy 
Bolesława Chrobrego, nad brzegiem Jeziora Łagowskiego znajduje się 
ośrodek wypoczynkowy Lasów Państwowych „Leśnik”.

Na północ od zamku, nad brzegiem jeziora Ciecz, w starannie 
utrzymanym, niewielkim (1,5 ha) parku zamkowym rośnie kilka starych 
drzew – pomników przyrody; najokazalszy z nich jest dąb szypułkowy 

Okazały dąb – pomnik przyrody w parku u stóp łagowskiego zamku
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o obwodzie 460 cm. Na skraju parku, na zachód od zamku, w 1969  roku 
zbudowano amfiteatr, który – rewitalizowany w 2010  roku – może 
pomieścić około 600 widzów. Podczas Lubuskiego Lata Filmowego or-
ganizuje się w nim seanse plenerowe. 

Nieco dalej na północny zachód, w lesie sąsiadującym z parkiem, 
już na terenie rezerwatu przyrody „Nad Jeziorem Trześniowskim”, 
na niewielkim wzniesieniu o nazwie Sokola Góra zachowały się ślady 
grodu, który funkcjonował zanim wybudowano zamek. Na stoku wzgó-
rza znajduje się stary zaniedbany cmentarz ewangelicki z XIX stulecia. 
W 2012 roku przy wejściu na teren cmentarny ustawiono głaz z dwu-
języcznym, polskim i niemieckim napisem „Pokój zmarłym – pokój ży-
wym”. W tej okolicy niegdyś znajdował się wspomniany wcześniej 
ogród zoologiczny.

Po przeciwnej stronie Łagowa, nad ulicą Mostową (drogą w kie-
runku Żelechowa) jest rozpięty trójarkadowy ceglany wiadukt kolejo-
wy. Powstał w 1909 roku dla uruchomionej wówczas linii kolejowej 

Pozostałości średniowiecznego grodu na Sokolej Górze
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z Toporowa do Międzyrzecza. Pięknie wkomponowany w krajobraz 
obiekt ma 40 m długości i wznosi się na 25 m ponad poziomem ulicy. 
Dziś jeżdżą tędy tylko pociągi towarowe.

*

Opisując Łagów i jego dzieje, warto wspomnieć dwóch znanych 
w świecie obywateli Łagowa, Polaka i Niemca.

Leon Stanisław Pinecki (1892–1949) urodził się w Stołuniu nieda-
leko Międzyrzecza. W latach międzywojennych zasłynął jako zapaśnik, 
zwycięzca trzech turniejów o mistrzostwo świata i pięciu – o mistrzo-
stwo Europy. Walczył na matach Europy i Ameryki. Do chwili dojścia 
do władzy Hitlera występował w kostiumie z polskim orłem na piersi. 
Obok Zbyszka Cyganiewicza był chyba najbardziej znanym polskim 
zapaśnikiem tamtych lat. Nie bez powodu nazywano go „Wielkopol-
skim olbrzymem” lub „Polską wieżą”: miał 203 cm wzrostu, obwód jego 
klatki piersiowej wynosił 132 cm, a rozpiętość ramion – prawie 2,5 m. 

Wiadukt kolejowy nad ulicą Mostową (drogą do Żelechowa) w Łagowie
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W 1930 roku kupił on w Ła-
gowie pensjonat „Am See” 
z restauracją przy dzisiejszej 
ulicy Bolesława Chrobrego, 
który był jego własnością do 
końca wojny (dziś mieści się 
w nim ośrodek wypoczynko-
wy „Defka”). Niemcy nie za-
pomnieli o jego propolskich 
sympatiach. Szykanowano 
go i więziono, a w latach 
czterdziestych XX wieku wy-
wieziono na roboty przymu-
sowe w głąb Rzeszy. Wrócił 

w 1945 roku, ale jako obywatel niemiecki został natychmiast wydalony 
do Niemiec. Do Łagowa przyjechał ponownie w 1947 roku, już z pol-
skim paszportem. Wtedy jednak, jako byłego obywatela hitlerowskich 
Niemiec, szykanowali go funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego. W 1948 roku przeniósł się do Sulęcina, gdzie rok później 
zmarł na skutek zawału serca. Zgodnie z jego życzeniem pochowano 
go na cmentarzu w Łagowie.

Gerhard Johannes Paul Domagk (1895–1964) urodził się i mieszkał 
z rodzicami w Łagowie do 1901 roku. Później rodzina przeniosła się 
do Lubska. Był lekarzem i mikrobiologiem; łączył pracę na uczelniach 
medycznych z badaniami w laboratoriach przemysłowych. W latach trzy-
dziestych XX wieku dzięki jego badaniom koncern IG Farbenindustrie 
wyprodukował preparat sulfonamidowy Prontosil, skutecznie zwalczają-
cy infekcje bakteryjne. Wspaniałą reklamą leku stało się wyleczenie za 
jego pomocą cierpiącego na przewlekłe zapalenie węzłów chłonnych szyi 
syna prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Delano Roosevelta. 
W 1939 roku Domagk otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny 
za odkrycie antybakteryjnych działań sulfonamidów. Na przylegającym 
do muru zamkowego budynku Informacji Turystycznej, przy ulicy Ko-
ściuszki, znajduje się tablica upamiętniająca łagowskiego noblistę.

Tablica upamiętniająca urodzonego w Łagowie 
laureata nagrody Nobla Gerharda Domagka
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jeżeLi jUż jesteśMY w łagowie…

Jeżeli już jesteśmy w Łagowie, warto poznać jego najbliż-
sze okolice. W promieniu kilkunastu kilometrów znajduje się 
kilka interesujących miejscowości. Z zamkowej wieży widać 
górujący nad okolicą maszt we wsi Jemiołów oddalonej 3 km 
na północny zachód od Łagowa.

Jemiołów to wieś „na końcu drogi”. Za jej opłotkami za-
czyna się niedostępny dla cywilów poligon wojskowy. Jest to 
stara osada, wzmiankowana po raz pierwszy w XIII wieku. 
Niestety, we wsi nie zachowały się pamiątki aż tak dawnych 
dziejów. Miejscowa świątynia, klasycystyczny kościół Pod-
wyższenia Krzyża Świętego, powstała w końcu XVIII wieku. 
Wewnątrz znajduje się ołtarz z 1730 roku przeniesiony z ko-
ścioła parafialnego w Łagowie. Warto także odwiedzić skan-
sen maszyn rolniczych stworzony przez Mirosława Chochoła. 
W wyszukiwaniu i sprowadzaniu starych urządzeń aktywnie 
uczestniczyło wielu mieszkańców wsi.

Niedaleko wsi znajduje się Radiowo-Telewizyjne Centrum 
Nadawcze wybudowane w latach 1960–1962. Stalowy maszt 

Skansen maszyn rolniczych w Jemiołowie
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nadawczy ma 314 m wysokości. Na liście najwyższych konstruk-
cji w Polsce zajmuje 15. miejsce. Obok wznosi się betonowa 
wieża o wysokości 99 m.

Około 6 km na północny wschód od Łagowa leży wieś 
Sieniawa, istniejąca co najmniej od XIII wieku. Znajduje się 
w niej neoromański ceglany kościół Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny z drugiej połowy XIX wieku, z drewnianą wieżą 
z 1740 roku, pozostałością wcześniejszej świątyni. W lesie, 
niecałe 2 km na północ od zabudowań wsi, znajduje się naj-
mniejsza w Polsce kopalnia węgla brunatnego. Najmniejsza, ale 
o najdłuższej historii spośród czynnych dziś w kraju zakładów 
wydobywających ten surowiec. Eksploatację węgla brunatnego 
rozpoczęto tam w 1873 roku. W okresie poprzedzającym wy-
buch II wojny światowej maksymalne roczne wydobycie nie 
przekraczało 80 tys. ton. Zniszczoną w 1945 roku kopalnię 
uruchomiono ponownie pięć lat później. Rekordowe wydoby-
cie zanotowano w 1983 roku – 209,1 tys. ton. W 2002 roku  

Klasycystyczny kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Jemiołowie



• 27 •

Perła Ziemi Lubuskiej
iN

Fo
rM

ac
je

 p
ra

kt
Yc

ZN
e

Perła Ziemi Lubuskiej
je

że
Li

 jU
ż 

je
st

eś
M

Y 
w

 ł
ag

o
w

ie
…

państwową dotychczas kopalnię przejęła prywatna spółka; 
zmienił się wówczas nie tylko właściciel, ale i sposób pozy-
skiwania surowca. Do końca XX wieku węgiel wydobywano 
metodą eksploatacji podziemnej, obecnie pozyskuje się go 
z głębokiej na około 40 m odkrywki. Roczne wydobycie wy-
nosi średnio od 100 do 150 tys. ton. W przeciwieństwie do 
wielkich kopalń w rejonie Bełchatowa czy Konina, urobek 
sieniawskiego zakładu nie jest spalany w kotłach pobliskiej 
elektrowni; takiej po prostu tam nie ma. Kopalnię można 
zwiedzać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Tuż przy autostradzie A2, około 4 km na południowy 
wschód od Łagowa, leży wieś Żelechów. Najstarsza wiadomość 
potwierdzająca jej istnienie pochodzi z 1421 roku. Na począt-
ku drugiej połowy XVII wieku osiedliła się tam grupa braci 
polskich (zwanych też arianami) prześladowanych w Rzeczy-
pospolitej za przekonania religijne. Bracia polscy byli radykalną 
wspólnotą religijną, która w latach 1562–1565 wyodrębniła się  

Kościół św. Stanisława z XVII wieku w Żelechowie
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z polskiego Kościoła ewangelicko-reformowanego (kalwińskie-
go). Podstawą ich wiary była Biblia; nie uznawali dogmatu 
Trójcy Świętej. W 1658 roku uchwałą sejmu zostali oskarżeni 
o popieranie Szwedów w czasie dopiero co zakończonej woj-
ny i zobligowani do przejścia na katolicyzm lub opuszczenia 
Rzeczypospolitej. Z grupą uchodźców przybył wówczas do 
Żelechowa ceniony pisarz i teolog ariański Jonasz Szlichtyng, 
który wkrótce (w 1661 roku) zakończył tam życie. Wybitnego 
uczonego przypomina niewielki głaz z tablicą. We wsi znajduje 
się też – starannie w ostatnich latach odnowiony – kościół św. 
Stanisława z 1648 roku. Jest budowlą o konstrukcji szkieleto-
wej, z drewnianą wieżą. 

Niecałe 10 km na południe od Łagowa, przy linii kolejowej 
z Poznania do Berlina, leży wieś Toporów. Przy neogotyckim 
kościele Matki Boskiej Różańcowej z drugiej połowy XIX wieku 
rosną dwa potężne dęby. Grubszy z nich, zwany Dębem Piotro-
wym, liczy ponad 600 lat, a obwód jego pnia wynosi 874 cm. 

Stare drzewa przy kościele w Toporowie; z lewej – Dąb Piotrowy
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Stojący obok drugi dąb ma w pierśnicy „zaledwie” 620 cm. Dąb 
Piotrowy zawdzięcza nazwę mało znanemu wydarzeniu zapisa-
nemu w kronice toporowskiej świątyni. Otóż w 1697 roku przez 
wieś przejeżdżał orszak misji rosyjskiej kierującej się do krajów 
Rzeszy Niemieckiej, Holandii i Anglii. Wśród uczestników misji 
znajdował się car Piotr I Wielki, podróżujący incognito, pod 
nazwiskiem Piotra Michajłowa. Misja miała określone cele po-
lityczne, car natomiast interesował się stosunkami społecznymi, 
organizacją państw zachodniej Europy, technologiami i uzbroje-
niem. Niedługo potem wiele swoich spostrzeżeń wykorzystał, re-
formując różne dziedziny życia w Rosji. Wracając do Toporowa, 
ponoć pod drzewem przypominającym dziś jego imię rosyjski 
władca zjadł śniadanie, zapewne sute, był to bowiem – o czym 
nie wszyscy wiedzą – chłop jak dąb.

We wsi warto zwrócić uwagę na XIX-wieczny eklektycz-
ny pałac z wieżą wzniesioną w 1884 roku, przypominającą 
średniowieczne budowle obronne. W gmachu mieści się dom 
pomocy społecznej.

W drodze do Toporowa mijamy wieś Poźrzadło. W jej 
starej części stoi kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Pan-
ny o konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłami, zbudowany 

Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Poźrzadle
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w latach 1760–1766, z wieżą młodszą o prawie sto lat. Nieco 
na północ, przy szosie nr 92, uwagę zwraca Piramida Horusa 
– budynek w kształcie piramidy egipskiej mieszczący między 
innymi restaurację oraz sale bankietowe i konferencyjne, po-
łączony galerią z pobliskim hotelem.

iNForMacje praktYcZNe

Łagów
•	 Punkt	Informacji	Turystycznej,	ul.	Kościuszki	8,	66-220	Ła-
gów	(przy	murze	zamkowym),	 tel.	68	341	20	62,	czynny	
od	czerwca	do	września	codziennie	w	godz.	11.00–16.00.	
W	pozostałych	miesiącach	informacji	udziela	Urząd	Gminy,	
tel.	68	341	21	86.	W	obu	tych	miejscach	można	uzyskać	
aktualne	informacje	o	możliwościach	poruszania	się	w	stre-
fie	ochronnej	poligonu	wojskowego.

•	 Ośrodek	Wypoczynkowy	Lasów	Państwowych	„Leśnik”,	
ul.	Chrobrego	10,	66-220	Łagów,	tel.	68	341	25	09.

•	 Zamek	 Joannitów,	 ul.	 Kościuszki	 3,	 66-220	 Łagów,	
tel.	68	381	40	33.	Wejście	na	wieżę	zamkową	codziennie	
w	godz.	10.00–18.00,	cena	biletu	–	5	zł.

Sieniawa
•	 Kopalnia	 Węgla	 Brunatnego	 „Sieniawa”,	 Sieniawa,	
tel.	68	341	22	22,	Osiedle	Górnicze	11	A,	66-222	Łagów.	
Zwiedzanie	należy	uzgodnić	z	kierownikiem	ruchu	zakładu	
górniczego,	tel.	606	120	884	lub	68	341	22	22.
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Wielkopolskie pogranicze

Obecne województwo lubuskie obejmuje tereny leżące w przeszłości 
w granicach różnych krain historycznych. Nie wdając się w szczegó-

ły, można powiedzieć, że jego północna część należała do Brandenburgii, 
południowa – do Śląska wchodzącego przez wieki w skład Korony Czes-
kiej, a niewielkie fragmenty na południowym zachodzie stanowiły część 
Łużyc. Wschodni kraniec dzisiejszego województwa lubuskiego aż do 
rozbiorów znajdował się w granicach Wielkopolski. Nic więc dziwnego, 
że Ziemia Lubuska może się pochwalić tak rozmaitymi, często odmien-
nymi kulturowo pamiątkami przeszłości. W tym rozdziale będziemy wę-
drować przez „wielkopolski” fragment województwa. Zobaczymy dawne 
opactwo cystersów w Gościkowie – jeden z najpiękniejszych w regionie 
zabytków sztuki sakralnej, piastowski zamek i niezwykły zbiór szlachec-
kich portretów trumiennych w Międzyrzeczu oraz kościół w Rokitnie 
– od wieków cel licznych pielgrzymek. Zagłębimy się także w podziemne 
korytarze Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, chętnie odwiedzane 
nie tylko przez turystów, ale i… nietoperze. Okoliczne lasy – wschod-
nie partie Puszczy Lubuskiej – są administrowane przez nadleśnictwa 
w Międzyrzeczu (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie) 
i Świebodzinie (RDLP w Zielonej Górze).

Raj Matki Bożej w Gościkowie

Historia zakonu cystersów sięga końca XI wieku. Nie wywodzi się 
on, jak prezentowany wcześniej rycerski zakon joannitów, z dalekiej Jero-
zolimy; jego utworzenie nie wiąże się z wyprawami krzyżowymi. Powstał 
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na fali odnowy Kościoła, jest opar-
ty na regule św. Benedykta i haśle 
„Ora et labora” (Módl się i pracuj). 
Pierwszy klasztor cysterski założono 
w 1098 roku w miejscowości Citeaux 
w Burgundii. Nowy zakon bardzo 
szybko zyskał popularność; w poło-
wie XII wieku istniały już w Europie 
343 opactwa cysterskie.

29 stycznia 1230 roku, za zgodą 
księcia wielkopolskiego Władysława 
Odonica i biskupa poznańskiego 
Pawła, wojewoda poznański Miko-
łaj Bronisz herbu Wieniawa wysta-
wił dokument fundacyjny klasztoru 
cystersów w Gościkowie. Sześć lat 
później z brandenburskiego opac-
twa Lehnin przybyli pierwsi mnisi. 
Miejsce, w którym powstał ich nowy 
dom, nazwali Paradisus Sanctae Ma-

riae (Raj Matki Bożej). Miejscowa ludność szybko spolszczyła łacińską 
nazwę na swojsko brzmiący Paradyż.

Na początku epoki nowożytnej opactwo było już uznanym centrum 
życia religijnego oraz ważnym ośrodkiem nauki i kultury. Księgozbiór 
klasztorny uważano za jeden z najbogatszych w Polsce. Ekonomiczną 
podstawą egzystencji opactwa były rozległe dobra ziemskie. Już w końcu 
XIII wieku w posiadaniu paradyskich mnichów znajdowało się ponad 
16 tys. ha ziemi. Gospodarność cystersów oraz liczne darowizny i przy-
wileje sprawiały, że później było jej już tylko więcej. W 1538 roku król 
Zygmunt Stary, w obawie przed szerzącymi się wpływami reformacji, 
uznał, że opatami w przygranicznych klasztorach (dotyczyło to również 

Gotycka nawa południowa  
kościoła pocysterskiego w Gościkowie
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Paradyża) mogą być tylko Polacy legitymujący się pochodzeniem szla-
checkim przynajmniej od dwóch pokoleń. Pierwszym polskim opatem 
20 lat później został Stanisław Wierzbiński. Pod koniec XVI wieku opac-
two znalazło się w polskiej prowincji zakonu cystersów. 

Jednocześnie XVI stulecie było w dziejach opactwa okresem 
borykania się z trudnościami gospodarczymi; u schyłku wieku było 
ono poważnie zadłużone. Dopiero na początku następnego stulecia, 
dzięki powracającej koniunkturze na płody rolne, sytuacja klasztoru 
zaczęła się poprawiać. Nadzieję na lepsze lata rozwiała jednak wojna 
trzydziestoletnia.

W okolicy Paradyża zbiegały się granice trzech krain: Wielkopolski 
będącej częścią Rzeczypospolitej, Nowej Marchii należącej do Branden-
burgii oraz Śląska wchodzącego w skład Czech. Dobra opactwa znaj-
dowały się na wszystkich tych terytoriach. I choć Polska oficjalnie nie 
uczestniczyła w wojnie trzydziestoletniej, majątek katolickiego klasztoru 
był wielokrotnie grabiony przez protestanckie oddziały wojsk branden-
burskich i szwedzkich. Jakby tego było mało, w 1633 roku pożar strawił 
zabudowania kościoła i klasztoru. Po raz kolejny płomienie ogarnęły 
budynki klasztorne w 1722 roku. A nie był to koniec nieszczęść.

Król pruski Fryderyk Wilhelm I Hohenzollern, „zły sąsiad bran-
denburski”, miał w zwyczaju porywać i wcielać do armii rosłych mło-
dych ludzi mieszkających poza granicami jego państwa. Ten niecny 
proceder opisał Stanisław Staszic w wydanej w 1787 roku książce Uwagi 
nad życiem Jana Zamoyskiego: „W dzień szpiegowano ludzi. W nocy, do 
wsiów i do miast wpadając, wyborniejszą młodzież od żon, od dzieci 
z łóżek wywłóczono, do koni wiązano i bydlęcym stadem do kraju 
pędzono. Okropne przekleństwa, przeraźliwy wśród cichej nocy krzyk 
nieszczęśliwych, jeszcze dzikszym żołnierza uczynił. Ani nagła śmierć 
czułych matek, ani prośby, ani jęczenia ledwie od starości czołgającego 
się ojca, który często na znak miłosierdzia prosił, aby mu życie odebra-
no, kiedy mu jedyny sposób do utrzymania go – syna – wydarto: nic 
miękczyć nie potrafiło Prusaka”.

W 1740 roku do takiego zdarzenia doszło w należącej do opactwa 
wsi Wyszanów. Uzbrojeni werbownicy pruscy uprowadzili z niej rosłego 
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sołtysa o nazwisku Klimke. 
Oburzony aktem przemocy 
opat w odwecie zatrzymał 
w klasztorze dwóch kup-
ców brandenburskich z Su-
lechowa. Reakcja króla była 
natychmiastowa: oddział 
wojsk pruskich siłą uwolnił 
zatrzymanych, obrabował 
opactwo i poturbował za-
konników.

W XVIII wieku odre-
staurowano kościół i roz-
budowano zabudowania 
klasztorne według projektu 
znanego w Wielkopolsce 
architekta Karola Marcina 
Frantza. Niepostrzeżenie 
jednak zbliżał się kres po-
nad 600-letnich dziejów 
opactwa. W 1793 roku, 
w wyniku drugiego roz-
bioru Polski, Paradyż wraz 
z całą Wielkopolską znalazł 
się w granicach państwa 

pruskiego. Trzy lata później Prusacy skonfiskowali dobra klasztorne, 
samo zaś opactwo zlikwidowali w 1834 roku. W latach 1836–1926 
w zabudowaniach poklasztornych mieściło się Królewskie Seminarium 
Nauczycielskie; później (przez pewien czas równocześnie z seminarium) 
– od 1922 do 1939 roku – Państwowa Szkoła Średnia. Po wojnie, w la-
tach 1946–1952, gospodarzami obiektu byli salezjanie; od 1952 roku 
mieści się w nim Wyższe Seminarium Duchowne.

Od 2003 roku, w drugiej połowie sierpnia, w zabytkowym kościele 
jest organizowany festiwal muzyki dawnej „Muzyka w raju”, ściągający 

Barokowa fasada kościoła pocysterskiego  
w Gościkowie
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do Gościkowa meloma-
nów z całej Polski.

Dawne opactwo moż-
na zwiedzać tylko z prze-
wodnikiem, który pokaże 
kościół i niewielkie mu-
zeum oraz przeprowadzi 
przez seminaryjne ogro-
dy. Wnętrza klasztoru są 
niedostępne dla turystów. 
Największe zainteresowanie 
budzi oczywiście pocyster-
ski kościół Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny 
i św. Marcina. Jego naj-
starsze dzieje są trudne do 
odtworzenia. Budowę roz-
poczęto prawdo podobnie 
po 1270 roku. W poło-
wie XIV stulecia roboty 
przerwano; powodem być 
może była katastrofa bu-
dowlana wschodniej czę-
ści budowli. Kiedy prace 
wznowiono, nie realizowano ich już zgodnie z pierwotnym projektem. 
Ukończoną świątynię poświęcono w 1397 roku. Wczesnogotycka bu-
dowla przetrwała w niezmienionym kształcie ponad 300 lat. Dopiero 
w XVIII  wieku kościół odnowiono, nadając mu formy barokowe. 
W 1788 roku do korpusu dobudowano dwuwieżową fasadę zaprojek-
towaną przez Karola Marcina Frantza. Wieże zwieńczone latarniami 
mają 57 m wysokości.

Kościół jest budowlą trójnawową z obejściem za prezbiterium; 
sklepienia krzyżowo-żebrowe naw przypominają jego gotycką prowe-
niencję. Wnętrze świątyni – w ostatnich latach starannie odnowione 
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Prezbiterium i ołtarz główny kościoła pocysterskiego
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– zachwyca nie tylko rozwiąza-
niami architektonicznymi, ale 
także wysokiej klasy wyposaże-
niem, późnobarokowym i wcze-
snoklasycystycznym.

Potężny, bogato zdobiony 
ołtarz główny powstał w latach 
1736–1739. Zdobią go obra-
zy Wniebowzięcie Najświętszej 
Marii Panny (w polu głównym) 
i Apoteoza św. Marcina (w zwień-
czeniu) pędzla Feliksa Antoniego 
Schefflera, uznanego malarza ba-
warskiego, tworzącego głównie 
na Dolnym Śląsku i w Czechach. 
Po bokach obrazu Wniebo wzięcie 
ustawiono pokaźnych rozmiarów 
rzeźby świętych: Piotra, Grzego-
rza Wielkiego i Augustyna (z le-
wej) oraz Pawła, Ambrożego 
i Hieronima (z prawej). Mniejsze 

figury znajdują się po bokach obrazu św. Marcina. Pomiędzy kondy-
gnacjami ołtarza, górną a dolną, w rękach aniołów umieszczono kar-
tusz z emblematem maryjnym. Ołtarz wieńczy ozdobny baldachim; 
na szczycie można dojrzeć figurę Michała Archanioła trzymającego na 
łańcuchu pokonanego szatana. Po bokach prezbiterium stoją wczesno-
klasycystyczne stalle rzeźbione w drewnie lipowym.

Z przeciwnej strony nawę główną zamyka okazały prospekt or-
ganowy z końca XVIII wieku, ozdobiony muzykującymi aniołkami. 
W latach 1921–1931 instrument został przebudowany przez znaną 
firmę organmistrzowską Sauer-Walcker z Frankfurtu nad Odrą. 

Prospekt organowy w kościele 
pocysterskim w Gościkowie
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Zachowane w kościele pocysterskim relikty gotyckiej polichromii

Fragment obrazu z około 1700 roku przedstawiający  
scenę fundacji klasztoru cystersów w Gościkowie
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Oprócz ołtarza głównego w świą-
tyni stoi siedem mniejszych ołtarzy. 
Jeden z nich – ustawiony w obejściu 
za prezbiterium – jest poświęcony 
św.  Bernardowi z Clairvaux, dokto-
rowi Kościoła, jednemu z twórców za-
konu cystersów. Figura anioła wspiera 
ambonę z baldachimem, na którym 
znajdują się rzeźby personifikujące 
Wiarę, Nadzieję i Miłość.

W nawach bocznych zachowały 
się, starannie ostatnio odrestauro-
wane, pozostałości gotyckich fre-
sków. W nawie południowej warto 
zwrócić uwagę na wykonany około 
1700 roku obraz przedstawiający 
w górnej części scenę fundacji opac-
twa, a w dolnej – bitwę pod Legnicą  
w 1244 roku, w której prawdo-
podobnie poległ fundator klasztoru. 
Obok, w stojącym w kaplicy ołtarzu 
w stylu wczesno klasycystycznym, 

umieszczono łaskami słynący obraz Matki Boskiej Paradyskiej, nama-
lowany w 1650 roku w Bolonii.

Od zewnątrz, nad wejściem do kościoła znajduje się płaskorzeźba 
przedstawiająca św. Marcina dającego jałmużnę biedakowi. Obok stoi 
rokokowa figura Matki Bożej z końca XVIII wieku. 

Budynki klasztorne – zgrupowane wokół dwóch prostokątnych 
dziedzińców – przylegają do kościoła od wschodu i południa. W skrzy-
dle obok świątyni, w niewielkim muzeum zgromadzono między innymi 
zabytkowe sprzęty kościelne (monstrancje, naczynia), stroje liturgiczne 
oraz stare obrazy. 

Z Gościkowem sąsiaduje wieś Jordanowo. Miejscowości rozdziela 
Paklica, rzeczka niezbyt zasobna w wodę. Niegdyś stanowiła ona granicę 

Łaskami słynący obraz Matki Boskiej 
Paradyskiej z około 1650 roku
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między Wielkopolską, na tere-
nie której leżał klasztor cystersów, 
a Śląskiem. W Jordanowie warto 
zobaczyć zabytkowy kościół pod 
wezwaniem św. Anny. Późnogotyc-
ka budowla powstała na początku 
XVI stulecia, w 1697 roku dosta-
wiono do niej szachulcową wieżę, 
a w 1832 roku przedłużono kościół 
o neogotyckie prezbiterium i nawę 
poprzeczną. Przy świątyni rośnie 
kilka starych dębów, z których naj-
potężniejszy ma 711 cm obwodu.

Barokowe skrzydło dawnego klasztoru cystersów w Gościkowie

Dąb rosnący przy zabytkowym  
kościele św. Anny w Jordanowie
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Kraina betonu i nietoperzy

Jedną z największych atrakcji turystycznych województwa lubuskie-
go są pozostałości Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Potężne 
schrony bojowe połączone podziemnymi korytarzami tworzą najwięk-
szy w Polsce system fortyfikacyjny. Każdego roku zwiedzają go tysiące 
turystów z całej Europy. I pewnie wielu z nich dochodzi do gorzkiej 
refleksji: umocnienia tworzone przez kilka lat, ogromnym nakładem 
kosztów, zostały przełamane w trzy dni. Czy warto było je budować?

*

Nie minęło jeszcze 10 lat od zakończenia I wojny światowej, kiedy 
Niemcy – wbrew postanowieniom traktatu wersalskiego – rozpoczęły 
przygotowania do budowy umocnień wzdłuż granicy z Polską. Miały 
one zabezpieczać przed ewentualnym atakiem oddziałów polskich 
w razie wybuchu wojny Niemiec z Francją. Na początku lat trzydzie-
stych XX wieku rozpoczęto budowę lekkich schronów bojowych na 
głównym kierunku berlińskim, między jeziorem Niesłysz (na zachód 
od Świebodzina) a dolną Obrą. Równocześnie w miejscach pozba-
wionych naturalnych przeszkód tworzono system zapór hydrotech-
nicznych na rzece Ołobok, umożliwiający lokalne spiętrzenia wód 
tego dopływu Odry.

Budowa zasadniczej linii umocnień, nazywanej wówczas Festungs-
front Oder-Warthe Bogen (Front Ufortyfikowany Łuku Odry i Warty), 
rozpoczęła się w 1935 roku. Według niemieckich projektów miała ona 
być silniejsza i bardziej nowoczesna od znanej francuskiej linii Magi-
nota. Planowane fortyfikacje rozpoczynały się nad Wartą w rejonie 
Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie łączyły się z umocnieniami Wału Po-
morskiego (Pommernstellung D-1), a kończyły w okolicach Nietkowic 
nad Odrą, stykając się z tak zwaną linią Odry (Oderstellung). Zamysł 
był imponujący. Między Wartą a Odrą, na przesmyku o szerokości oko-
ło 80 km, zamierzano zbudować 330 różnej wielkości dzieł obronnych. 
Łatwo obliczyć, że schrony bojowe byłyby rozmieszczone średnio co 
250 m! Ich uzbrojenie miały stanowić ciężkie karabiny maszynowe, 
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granatniki i miotacze ognia. Schrony piechoty zamierzano uzupełnić 
obiektami dla artylerii. Ukończenie budowy planowano początkowo 
na rok 1944, później przesunięto na rok 1951, ale zakończono ją 
znacznie wcześniej. Pod koniec 1938 roku, gdy budowa umocnień 
nabierała tempa, Hitler zdecydował o wstrzymaniu wszelkich prac. 
W związku ze zmianą doktryny wojennej III Rzeszy i przygotowywa-
niem uderzenia na Polskę tworzenie defensywnych umocnień wzdłuż 
wschodniej granicy Niemiec stało się niepotrzebne. W latach II wojny 
światowej w podziemiach ulokowano zakłady produkujące części do 
silników lotniczych. W 1944 roku – wobec zbliżania się ofensywy 
Armii Czerwonej – próbowano zwiększyć walory obronne fortyfikacji, 
tworząc doraźne umocnienia ziemne i budując niewielkie żelbetowe 
stanowiska ogniowe zwane tobrukami. Na niewiele się to zdało. Po-
tężne bunkry, zdawałoby się nie do zdobycia, obsadzone przypadko-
wymi i nielicznymi załogami, opóźniły pochód radzieckich oddziałów 
pancernych o… trzy dni. Walki o przełamanie umocnień trwały od 
29 do 31 stycznia 1945 roku. 

Z działań wojennych fortyfikacje wyszły obronną ręką; ich obec-
ne zniszczenia są wynikiem późniejszych wydarzeń. Już kilka tygodni 
po opanowaniu bunkrów Rosjanie przystąpili do ich wysadzania. Nie 
trwało to długo, gdyż po przesunięciu się frontu na zachód niszczenie 
umocnień straciło sens. Później – w latach pięćdziesiątych XX wie-
ku – schronami zawiadywało Ludowe Wojsko Polskie. Demontowano 
wówczas stalowe fragmenty umocnień i wysyłano je do hut. Gdy so-
cjalistyczna gospodarka planowa przestała interesować się podziemiami, 
do akcji niszczenia fortyfikacji wkroczyli szabrownicy i różnego auto-
ramentu „odkrywcy”. 

Przed nagłym przerwaniem prac Niemcy zdołali wybudować 
83 schrony nazywane pancerwerkami (Panzerwerke), zgrupowane głów-
nie na centralnym odcinku linii między Międzyrzeczem a Świebodzi-
nem. Według niemieckiej typologii były to budowle o odporności B 
(B-Werke); ich żelbetowe ściany miały 1,5 m grubości. Bunkry tego 
typu wytrzymywały wielokrotne trafienia pociskami kalibru 150–200 mm.  
Wyposażone były w co najmniej jedną stalową kopułę (zwykle w dwie 



• 44 •

Wielkopolskie pogranicze

lub więcej) o grubości ścian około 
25 cm i wadze kilkudziesięciu ton, naj-
częściej z sześcioma otworami strzelni-
czymi. Sąsiadujące schrony nazywano 
grupami warownymi. Budowle połą-
czone były tunelami, których główną 
oś stanowiła tak zwana Główna Droga 
Ruchu (Hauptverkehrsweg), wewnątrz 
której kursowała elektryczna kolej wą-
skotorowa. Droga o długości około 
9 km rozpoczynała się pod Boryszy-
nem, a kończyła w rejonie Kęszycy. 
W zależności od ukształtowania terenu 
znajduje się ona na głębokości od 30 do 
50 m. Do momentu przerwania prac 
wydrążono łącznie ponad 30 km różnej 
wielkości tuneli. 

Podziemne komory, o stałej temperaturze około 9°C, są idealnym 
zimowiskiem dla nietoperzy. Każdego roku w podziemiach Między-
rzeckiego Rejonu Umocnionego zimuje ich około 30 tys. Najczęściej 
spotykany jest nocek duży. W ostatnich latach w podziemiach zaobser-
wowano 12 spośród 25 gatunków nietoperzy występujących w Polsce. 
W celu ich ochrony już w 1980 roku utworzono rezerwat przyrody 
„Nietoperek”, a w 1998 roku ustanowiono kolejny – „Nietoperek II”. 
Co roku odbywa się akcja liczenia nietoperzy; podczas zliczania w stycz-
niu 2015 roku stwierdzono rekordową liczbę prawie 39 tys. hibernują-
cych osobników, reprezentujących dziewięć gatunków.

*
Kolejnym przystankiem na trasie wędrówki jest niewielka wieś 

Pniewo, leżąca nieco ponad 5 km na północny zachód od Gościkowa. 

Podziemne tunele komunikacyjne  
z torem kolejki wąskotorowej
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Aby do niej trafić, wyruszamy spod paradyskiej świątyni szosą w kie-
runku Międzyrzecza, a po kilku kilometrach, w Kaławie, skręcamy 
w lewo. Wkrótce jesteśmy na miejscu. Celem jest Muzeum Fortyfika-
cji i Nietoperzy organizujące wycieczki do podziemi Międzyrzeckiego 
Rejonu Umocnionego. Zwiedzanie odbywa się tylko z przewodnikiem; 
do wyboru są dwie standardowe trasy: krótsza zajmuje około półtorej 
godziny, dłuższa – dwie i pół godziny. Organizuje się też dłuższe eska-
pady. W rejonie wsi znajdują się schrony grupy warownej Scharnhorst. 
Najbliższy z nich, pancerwerk nr 717, szczęśliwie dotrwał do naszych 
czasów bez większych zniszczeń. 

Muzeum znajduje się w miejscu szczególnym. Właśnie tam, na-
cierając drogą z Kaławy do Wysokiej, radzieckie czołgi przełamały linię 
obronną Niemców. W miejscu przełamania, na linii zapór przeciwczoł-
gowych (nazywanych zębami smoka) ustawiono w 1975 roku pomnik 
z żelbetowych fragmentów wysadzonego bunkra. Wyryto na nim napis 
upamiętniający walczących tam żołnierzy 44. Brygady Pancernej Gwar-
dii dowodzonej przez pułkownika Josifa Gusakowskiego. 

Podziemna komora magazynowa
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Nieco dalej, we wsi Wysoka, znaj-
duje się głaz z tablicą poświęconą ma-
jorowi Aleksiejowi Karabanowowi, po-
ległemu dowódcy 3. batalionu czołgów 
44. brygady, który jako pierwszy sforso-
wał niemieckie umocnienia.  

Zwiedzanie rozpoczyna się od wizy-
ty w niedużym pawilonie muzealnym, 
w którym przedstawiono historię budo-
wy umocnień Międzyrzeckiego Rejonu 
Umocnionego. Potem trasa prowadzi 
do widocznego z daleka schronu nr 717. 
Zachowały się stalowe kopuły, dziś po-
malowane na zielono; wewnątrz zre-
konstruowano niektóre pomieszczenia. 
Mijamy stanowiska bojowe, następnie 

Kopuły pancerne pancerwerku nr 717 niedaleko wsi Pniewo

Jedno z odtworzonych wnętrz  
w pancerwerku nr 717
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po schodach w betonowym szybie schodzimy na głębokość około 30 m. 
Oglądamy pozostałości zaplecza koszarowo-magazynowego i podziem-
nymi korytarzami wędrujemy do sąsiedniego schronu nr 716. By wyjść 
na powierzchnię, należy się wspiąć po schodach na wysokość mniej 
więcej 10 pięter. Potem ścieżką wzdłuż linii „zębów smoka” wracamy 
do muzeum. Dłuższy wariant podziemnej trasy dochodzi do Głównej 
Drogi Ruchu i dworca kolejki „Heinrich”.

Zainteresowanie budzi zwykle niewielki skansen uzbrojenia z lat 
II wojny światowej. Nieco z boku ustawiono radziecki czołg T-34. Ory-
ginalnym elementem fortyfikacji jest wspomniana już zapora przeciw-
czołgowa „zęby smoka”, ciągnąca się na długości około 15 km. Na 
okolicę można także spojrzeć z góry, z niedalekiej wieży widokowej, 
której najwyższa platforma znajduje się 9 m nad ziemią.

Druga podziemna trasa turystyczna znajduje się opodal Boryszyna, 
wsi oddalonej o 4 km na południowy zachód od Pniewa. Biegnie ona 
korytarzami Pętli Boryszyńskiej usytuowanej przy południowym krańcu 
Głównej Drogi Ruchu.

Pomnik Aleksieja Karabanowa w Wysokiej
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Zapora przeciwczołgowa „zęby smoka” w Pniewie

Czołg T-34 i wieża widokowa w Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
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*

Około 5 km na północ od wspomnianej wcześniej Kaławy, przy 
szosie do Międzyrzecza, leży wieś Nietoperek. Warto w niej obejrzeć 
oryginalne lapidarium pozostałości z nieistniejącej już wieży Bismarcka. 
Otto von Bismarck (1815–1898) był pierwszym kanclerzem zjednoczo-
nych Niemiec, uwielbianym przez rodaków, a znienawidzonym przez 
Polaków mieszkających w zaborze pruskim. W hołdzie dla „żelaznego 
kanclerza” w latach 1869–1934 Niemcy wybudowali 240 wież, z któ-
rych do dziś zachowało się około 170. Kilkakrotnie w ciągu roku (mię-
dzy innymi w rocznice urodzin i śmierci polityka) na wieżach rozpalano 
ogień. W obecnych granicach Polski powstało około 40 wież, a zacho-
wało się – w różnym stanie – 17 z nich. Wieża stojąca niegdyś 4 km 
od Nietoperka, na wzniesieniu niedaleko jeziora Nietopersko (tuż przy 
węźle drogowym Międzyrzecz Południe w ciągu drogi ekspresowej S3), 
przetrwała II wojnę światową, lecz dewastowana w następnych latach, 

Skansen uzbrojenia na terenie Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
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zniknęła z powierzchni ziemi. Wybudowano ją w 1914 roku kosztem 
12 tys. marek, miała 15,5 m wysokości, a jej projektantem był architekt 
berliński Otto Rüger. O istnieniu monumentalnej budowli przypomina 
dziś tylko lapidarium w Nietoperku utworzone w 2003 roku z inicjaty-
wy sołtysa Wacława Nycza. Mieszkańcy wsi przewieźli wówczas 42 głazy 
i ustawili je wzdłuż wiejskiej drogi, nad stawem. Są to głównie kamienie 
leżące wcześniej na nasypie wokół fundamentu wieży, na których wy-
ryto nazwiska jej fundatorów. Znajdują się tam także dwa granitowe 
słupy z dawnej granicy polsko-niemieckiej.

Zamek między rzekami

Międzyrzecz, liczący dziś prawie 20 tys. mieszkańców, był do 
rozbiorów jednym z najbardziej na zachód wysuniętych miast Wiel-
kopolski, a tym samym całej Rzeczypospolitej. Polscy władcy docenia-
li jego militarne znaczenie; już Bolesław Chrobry wzniósł tam jeden 
z najpotężniejszych swoich grodów, a Kazimierz Wielki – jak przystało 

Lapidarium pozostałości z nieistniejącej już wieży Bismarcka w Nietoperku
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na króla, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił… – zbudował mu-
rowany zamek. Wcześniej, prawdopodobnie już w pierwszej połowie 
XIII wieku, Międzyrzecz uzyskał prawa miejskie; w końcu XIV lub 
w XV stuleciu miasto częściowo otoczono murami.

Po murach miejskich nie ma dzisiaj śladu, ich ostatnie fragmenty 
rozebrano w XIX wieku. Zachowały się jednak inne pamiątki przeszło-
ści. W widłach Obry i wpadającej do niej Paklicy znajdują się całkiem 
okazałe pozostałości średniowiecznego zamku. Wybudował go Kazi-
mierz Wielki, co poświadcza w Kronice Janko z Czarnkowa. Budowę 
warowni rozpoczęto w latach trzydziestych XIV wieku; prace postępo-
wały powoli, zakończono je dopiero po prawie czterdziestu latach.

Jak wykazały badania archeologiczne, w miejscu zamku już w ostat-
niej ćwierci IX stulecia istniał niewielki gródek plemienny. Około po-
łowy X wieku został on opanowany przez Mieszka I. W końcu tegoż 
stulecia Bolesław Chrobry przystąpił do budowy nowego potężnego 
grodu. Jego wały o konstrukcji rusztowo-przekładkowej miały u podsta-
wy prawie 20 m szerokości, a ich wysokość sięgała 10 m. Gród otaczała 
wypełniona wodą fosa.

Zamek w Międzyrzeczu
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Potężne fortyfikacje nie uchroniły grodu przed nieprzyjaciółmi. 
W drugiej połowie XI stulecia opanowali go Pomorzanie, a w 1157 roku 
zniszczyły wojska cesarza Fryderyka Barbarossy. Po śmierci króla Prze-
mysła II, zamordowanego pod Rogoźnem w 1296 roku, gród na krótko 
znalazł się w rękach Brandenburczyków. Burzliwe były również dzieje 
późniejszego zamku. W 1474 roku zdobyły go wojska węgierskie pod 
dowództwem Stefana Zapolyi, wspomagane przez oddziały książąt ślą-
skich. W 1520 roku zamek zniszczyła armia najemnych landsknechtów 
zdążających z Brandenburgii na pomoc zakonowi krzyżackiemu uwikła-
nemu w walki z Polską. Budowlę podniesiono z ruin i przebudowano; 
zapewne wtedy powstały zachowane do dziś dwie potężne basteje. Po raz 
kolejny zamek został zdewastowany w 1655 roku w czasie „potopu”; nie 
uczynili tego jednak Szwedzi, lecz ich sojusznicy – Brandenburczycy. 
Zniszczonej fortalicji nigdy już nie odbudowano.

Na teren zamkowy wchodzi się przez XVIII-wieczny budynek 
bramny, zniszczony w 1945 roku, odbudowany w latach 1957–1961. 
Tuż za nim można podziwiać drewniane rzeźby związanych z Między-
rzeczem pięciu braci męczenników, wykonane przez pięciu lubuskich ar-
tystów ludowych. Drewniany mostek nad fosą prowadzi na dziedziniec 

Dziedziniec zamkowy w Międzyrzeczu
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zamku otoczony wysokimi murami obwodowymi, do których przylega  
budynek dawnej wartowni. Pięknie – choć chyba bardziej z zewnątrz  
– prezentują się dwie cylindryczne basteje o stożkowych dachach 
krytych gontami. W jednej z nich urządzono „izbę tortur”, w której 
zgromadzono sprzęty służące do wymuszania zeznań. Zamek otacza 
niewielki park założony być może już w XVIII stuleciu.  

Obok zamku znajduje się dawna rezydencja starostów międzyrzec-
kich z 1719 roku, połączona w drugiej połowie XIX wieku ze stojącą 
obok oficyną. Dziś mieści się w niej Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej 
im. Alfa Kowalskiego. Patron placówki, Alf (właściwie Alfons) Kowalski, 
twórca muzeum, był człowiekiem pełnym energii, o licznych zaintere-
sowaniach, zasłużonym muzealnikiem, także historykiem i regionalistą 
oraz cenionym artystą malarzem. Do Międzyrzecza trafił w 1945 roku 
w wieku 31 lat; stanowisko dyrektora muzeum opuszczał w 1986 roku, 
gdy kończył 72 lata. Jego zasługą było stworzenie niezwykłej kolekcji 
portretów trumiennych, uważanej dziś za największą i najciekawszą 
w Polsce. Na szczytowej ścianie muzealnego budynku znajduje się ta-
blica przypominająca jego zasługi.

Kolekcja portretów trumiennych w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej
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W XVII i XVIII wieku w Europie portret trumienny, przedstawia-
jący realistyczny wizerunek zmarłej osoby, stanowił zjawisko unikatowe, 
niespotykane poza kręgiem kultury sarmackiej. Na ziemiach polskich 
ukształtował się wówczas charakterystyczny dla baroku, niemal teatralny 
ceremoniał pogrzebowy. W czasie uroczystości żałobnych trumnę ze 
zwłokami umieszczano na katafalku (zwanym castrum doloris – łożem 
boleści) ustawianym w centralnym punkcie świątyni, przed ołtarzem 
lub pośrodku nawy. Do krótszego boku trumny, przy głowie zmarłego, 
mocowano portret trumienny. Po przeciwnej stronie ustawiano tablicę 
epitafijną, po bokach – tarcze herbowe.

Portrety malowane były na blasze, najczęściej cynkowej. Ich kształt 
dostosowywano do wymiarów trumny, były to więc najczęściej obrazy 
sześciokątne, rzadziej ośmiokątne lub prostokątne. Wysokość portretu 
nie przekraczała zwykle 50 cm. Autorami obrazów byli przeważnie ma-
larze cechowi, artyści niezbyt wysokich lotów, stąd w ich dziełach wiele 
powtarzających się schematów formalnych. Przedstawienie zmarłego ak-
centowało charakterystyczne rysy jego twarzy, a jaskrawe kolory ubiorów 
podkreślały bladość twarzy. Na wizerunkach kobiet widać często wymyśl-

ne fryzury i cenną biżuterię. Po 
ceremoniach pogrzebowych 
portrety trumienne wieszano 
w kościołach lub zabierano do 
szlacheckich siedzib.

W skład międzyrzeckiej 
kolekcji muzealnej wchodzi 
40 portretów trumiennych, 
19 tablic inskrypcyjnych oraz 
– te już trudniej zliczyć – oko-
ło 150 tablic herbowych. Po-
chodzą one głównie z okolic 
miasta, z terenów zachodniej 
Wielkopolski. Co ciekawe, 

Gotycki kościół św. Jana Chrzciciela 
w Międzyrzeczu
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można tu zobaczyć wiele portretów zmarłych Niemców, którzy – osie-
dliwszy się wśród Polaków – przyjęli polskie obyczaje.

Z innych zabytków na uwagę zasługuje gotycki kościół św. Jana 
Chrzciciela wzniesiony prawdopodobnie w XV wieku. W latach 
1856–1862 jego wnętrze gruntownie odnowiono i nadano mu formy 
neogotyckie. Od zewnątrz kościół jest oszkarpowany; uwagę przykuwają 
wschodnie szczyty budowli z blendami i sterczynami. Nad zachodnią 
częścią świątyni góruje drewniana neogotycka wieżyczka.

We wschodniej części miasta, przy ulicy Poznańskiej, znajduje się 
siedziba Nadleśnictwa Międzyrzecz. Leśnicy wytyczyli przy niej krótką 
ścieżkę dydaktyczną przedstawiającą funkcje lasu oraz wybrane zagad-
nienia związane z jego hodowlą, ochroną przyrody i łowiectwem. Ofertę 
edukacyjną uzupełniają zajęcia w „leśnej klasie”. Tuż za rogatkami mia-
sta, przy zabudowaniach leśnictwa Rojewo, znajduje się jeszcze jedna 
interesująca ścieżka dydaktyczna. Z obszernej platformy otwiera się wi-
dok na otoczone pasem szuwarów Jezioro Głębokie. Wędrując ścieżką, 
można poznać gatunki drzew spotykanych w lubuskich lasach. Zainte-
resowanie budzi niewielka, lecz ciekawa kolekcja dzikich jabłoni.

Ścieżka dydaktyczna przy leśnictwie Rojewo (Nadleśnictwo Międzyrzecz)
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„Leśna klasa” w Nadleśnictwie Międzyrzecz

Drewniane rzeźby Pięciu Braci Męczenników ustawione  
przy międzyrzeckim zamku
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*
Najpierw od ciosów miecza padł Jan, po nim Benedykt. Izaaka 

zamordowano w jego celi, a Mateusza przeszyto ostrzem włóczni, kiedy 
próbował ukryć się w kościele. Ostatni zginął Kryspin… Święty Brunon 
z Kwerfurtu, kronikarz benedyktyński, relacjonując wydarzenia w kilka 
lat później, przytacza wiele szczegółów. Miejsce śmierci pięciu braci 
męczenników – pierwszych polskich świętych – było dla niego chyba 
tak oczywiste, że nie wspomniał o nim ani słowem, otwierając pole do 
niekończących się dyskusji.

Przypomnijmy jednak fakty. Na prośbę cesarza Ottona III św. Ro-
muald, przełożony klasztoru benedyktynów we włoskiej miejscowości 
Pereum, wysłał do Polski dwóch mnichów w celu założenia placówki 
misyjnej w kraju Bolesława Chrobrego. Przybysze z dalekiego kraju wraz 
z polskimi kandydatami do zakonu zamieszkali w budynku, obok którego 
wznosił się kościół. Niedługo potem Bolesław Chrobry przekazał zakon-
nikom 10 funtów srebra na pokrycie kosztów podróży jednego z nich do 
Rzymu. Wyjazd nie doszedł do skutku i mnisi zwrócili władcy otrzymany 
kruszec. Nie wiedzieli o tym złoczyńcy, którzy nocą z 10 na 11 listopada 
1003 roku napadli na klasztor. W czasie napadu zostali zabici zakonnicy 
z Włoch – Benedykt i Jan, nowicju-
sze z Polski – Izaak i Mateusz oraz 
sługa klasztorny Kryspin, chłopiec 
z sąsiedniej wsi. Zabitych pocho-
wano na miejscu zbrodni. Po wy-
niesieniu na ołtarze tych pierwszych 
polskich świętych ich prochy prze-
niesiono do katedry gnieźnieńskiej, 
skąd w 1039 roku wraz ze szczątkami 
św. Wojciecha wywiózł je do Czech 
książę praski Brzetysław I.

Tablica upamiętniająca tysięczną rocznicę 
śmierci Pięciu Braci Męczenników  

na ścianie kościoła we wsi Święty Wojciech
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Historycy zajmujący się okresem średniowiecza zgodnie na ogół 
przyznają, że wspomniana wyżej pustelnia benedyktyńska znajdowała 
się w Międzyrzeczu, brak jednak odpowiedzi na pytanie, gdzie usytu-
owany był klasztor. Lokalna tradycja – mimo że nie ma na to żadnych 
naukowych dowodów – wskazuje na wieś Święty Wojciech na pra-
wym brzegu Obry, około 1,5 km na zachód od centrum Międzyrzecza. 
W samym mieście, właściwie na jego zachodnim skraju, przy ulicy 
Krasińskiego, wybudowano w latach 2000–2003 kościół – Sanktu-
arium Pierwszych Męczenników Polski. Jednak nie Międzyrzecz jest 
dziś głównym ośrodkiem kultu pięciu braci męczenników w Polsce. 
Rolę taką odgrywa Kazimierz Biskupi – niewielka wioska znajdująca 
się niedaleko Konina, ale to już temat innej opowieści.

W miejscowości Święty Wojciech warto zobaczyć drewniany, sta-
rannie odnowiony kościół św. Wojciecha z 1768 roku. Jest to niewielka 

salowa budowla o konstrukcji 
szkieletowej, z wieżą. W ty-
sięczną rocznicę śmierci eremi-
tów na ścianie kościoła umiesz-
czono pamiątkową tablicę. Od 
zamku do wsi można dojść 
lewym brzegiem Obry (czar-
nym szlakiem turystycznym), 
ulicą Jana Zamoyskiego, przez 
drewnianą kładkę dla pieszych. 
Spacer trwa mniej więcej pół 
godziny. Samochodem można 
tam dotrzeć prawym brzegiem 
rzeki, wyjeżdżając z centrum 
miasta ulicą Winnica.

Kościół św. Wojciecha we wsi  
Święty Wojciech pod Międzyrzeczem
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do Matki Bożej cierpLiwie słUchającej

Około 12 km na północny wschód od Międzyrzecza, na 
skraju lasu leży wieś Rokitno. Z daleka widać charakterystycz-
ne klasycystyczne hełmy wież kościoła Matki Bożej Rokitniań-
skiej, w którym znajduje się słynący łaskami wizerunek Matki 
Bożej Cierpliwie Słuchającej. Pielgrzymi modlą się u stóp cu-
downego obrazu już od prawie 350 lat. Kościół w Rokitnie 
jest głównym sanktuarium maryjnym diecezji zielonogórsko- 
-gorzowskiej; w 2001 roku Jan Paweł II wyniósł świątynię do 
godności bazyliki mniejszej.

Stojący w centrum wsi, na niewielkim usypanym wzniesie-
niu, barokowy kościół powstał w latach 1746–1756. Zaprojek-
tował go Karol Marcin Frantz, ten sam architekt, który prze-
budował gmachy opactwa w Paradyżu. Świątynia w Rokitnie jest 
budowlą trójnawową, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium 
skierowanym ku północy. Nawy i prezbiterium przykrywają 

sklepienia żaglaste ozdo-
bione piękną barwną po-
lichromią wykonaną przez 
włoskiego artystę Francesco 
Arculario w drugiej połowie 
XVIII wieku. Z tego same-
go czasu pochodzi baroko-
we i rokokowe wyposażenie 
świątyni.

Drewniany, bogato 
rzeźbiony ołtarz główny 
z 1760 roku jest dziełem 
Christiana Grünewalda 
z Legnicy. Wieńczy go figu-
ra Boga Ojca w otoczeniu 

d
o

 M
at

ki
 B

o
że

j c
ie

rp
Li

w
ie

 s
łU

ch
aj

ąc
ej

Wieże kościoła Matki Bożej 
Rokitniańskiej
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aniołów, poniżej po 
bokach stoją rzeź-
by świętych: Józe-
fa z Dzieciątkiem 
i Elżbiety (z prawej) 
oraz Piotra i Anny 
(z lewej). W central-
nej części ołtarza, na 
czerwonym tle, znaj-
duje się cudowny wi-
zerunek Matki Bożej 
Rokitniańskiej. Obok 
ołtarza na ścianach 
umieszczono figury 
świętych biskupów 
Wojciecha i Stani-
sława. Po bokach 
prezbiterium usta-
wiono stalle wyrzeź-
bione w drewnie.

Obraz Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, o wymiarach 
40 cm x 28 cm, został namalowany temperą na desce lipo-
wej. Twarz Maryi, lekko pochyloną, z odsłoniętym prawym 
uchem, przedstawiono nader realistycznie, niemal portretowo. 
Wśród licznych tego typu wizerunków wyróżnia się poziomem 
artystycznym i nieczęsto spotykaną ekspresją. Głowę Maryi 
namalowano na złotym tle, a obraz ujęto w czarną ramę zdo-
bioną srebrnymi aplikacjami. Nie wiadomo, kto był twórcą 
obrazu ani kiedy wizerunek powstał. Przypuszcza się, że został 
namalowany około 1500 roku. Wszystko wskazuje na to, że 
wizerunek Maryi wycięto z większego obrazu, prawdopodob-
nie ołtarzowego.

Wnętrze kościoła  
w Rokitnie
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Obraz trafił do kościo-
ła w Rokitnie w 1669 roku. 
Była to wówczas budowla 
drewniana. Przeniósł go 
z kościoła cysterskiego 
w niedalekim Bledzewie 
tamtejszy opat Jan Kazi-
mierz Opaliński. Opactwo 
w Bledzewie (mieszczące 
się pierwotnie w Zemsku) 
powstało w tym samym 
czasie, co klasztor w Pa-

radyżu. Jego fundatorem był książę wielkopolski Władysław 
Odonic. Pierwsi mnisi przybyli doń w 1238 roku z Dobrylugu 
(Dobrego Ługu) na Łużycach. Rokitno od średniowiecza było 
własnością opactwa.

Ponieważ już w czasie przenosin obraz był otoczony kul-
tem, biskup poznański powołał komisję, której zadaniem było 
sprawdzenie prawdziwości doniesień o łaskach otrzymanych za 
wstawiennictwem Madonny. Komisja nie miała wątpliwości; 
już w 1670 roku obraz uznano za cudowny. Wizerunkiem 
zainteresował się Michał Korybut Wiśniowiecki i sprowadził 
go do kaplicy na zamku królewskim w Warszawie. Ponoć ob-
raz towarzyszył królowi w czasie jego wyprawy do Lublina, 
gdzie pomógł uzyskać porozumienie ze zbuntowaną szlachtą. 
W tym czasie na szyi Matki Boskiej zawisł ryngraf z Białym 
Orłem i łacińskim napisem „Daj Panie pokój dniom naszym”. 
Następnie w tryumfalnym pochodzie przez całą Polskę, uro-
czyście witany w kolejnych parafiach, obraz wrócił do Rokitna, 
a 21 listopada 1671 roku umieszczono go w nowym, specjalnie 
w tym celu przygotowanym ołtarzu. 

Cudowny obraz Matki Bożej 
Cierpliwie Słuchającej 
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W czasie zaborów wizerunek Orła Białego – symbol 
utraconej ojczyzny – na piersi Matki Bożej przyciągał do 
Rokitna licznych Polaków pielgrzymujących nieraz z odle-
głych stron. Obraz szczęśliwie przetrwał II wojnę światową 
i w 1946 roku, po konserwacji, powrócił do Rokitna. Ko-
lejną jego renowację przeprowadzono w 1966 roku. Przez 
wieki postać Maryi na obrazie była przysłonięta srebrną 
sukienką, ozdobioną licznymi kosztownościami i wotami. 
Uroczysta koronacja odbyła się 18 czerwca 1989 roku. 
W obecności około 100 tys. pielgrzymów prymas Polski 
kardynał Józef Glemp koronował obraz koroną poświęconą 
przez Jana Pawła II. Przed tym wydarzeniem zdjęto ozdoby 
zasłaniające obraz, eksponując malarskie walory wizerunku. 
Wtedy też nowy ryngraf – ze starym, historycznym orłem 
– umieszczono w dolnej części obrazu.

W Rokitnie warto zajrzeć do niewielkiego muzeum, 
w którym zgromadzono eksponaty ilustrujące dzieje miej-
scowego kultu maryjnego oraz nieliczne pamiątki związane 
z opactwem cysterskim w Bledzewie. Miejscem religijnej re-
fleksji jest położony obok kościoła park z przygotowanymi 
dla pielgrzymów miejscami modlitw. Warto także powędro-
wać w stronę Lubikowa, polną drogą, która po niecałych 
2 km doprowadzi do murowanej kaplicy Najświętszej Maryi 
Panny, wzniesionej w 1758 roku przez opata bledzewskiego 
Michała Józefa Lokę. Wieżyczkę na kalenicy ustawiono około 
1900 roku. Kaplica stoi w miejscu wcześniejszej, drewnianej, 
wybudowanej w 1671 roku na powitanie obrazu Matki Bożej 
wracającego do rokitniańskiego kościoła. Na południe od 
Rokitna, nad brzegiem Jeziora Lubikowskiego, przy szosie 
do Międzyrzecza rozpoczyna się Droga Krzyżowa. Można się 
tam zatrzymać na przydrożnym parkingu. Kalwaria powstaje 
od 2000 roku, ma 4,5 km długości, 32 stacje są dziełem 
Jolanty i Rafała Lisiaków z Poznania, a większość zdobiących 
je drewnianych rzeźb wykonał Jacek Nowak. 
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Wielkopolskie pogranicze

*
Nieco ponad 5 km na południe od Rokitna, na rozległej 

leśnej polanie przy drodze do Międzyrzecza leży wieś Kal-
sko. Znajduje się w niej drewniany kościół św. Bartłomieja 
wzniesiony w 1692 roku sumptem opata bledzewskiego Jana 
Kazimierza Białobłockiego. Powstał on na miejscu świątyni, 
która spłonęła w 1688 roku. Jest budowlą orientowaną (z pre-
zbiterium skierowanym w stronę wschodnią), jednonawową, 
z węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium i wieżą góru-
jącą nad zachodnią częścią nawy. Kościół ma charakterystyczną, 
zdwojoną konstrukcję ścian. Ściany z belek łączonych na zrąb 
są wzmocnione z zewnątrz szkieletem. Pierwotnie ten szkielet 
nie był wypełniony – przestrzenie między belkami wymurowa-
no cegłami i otynkowano podczas remontu świątyni w końcu 
XIX stulecia. Wewnątrz kościoła można podziwiać XIX-wiecz-
ny neogotycki ołtarz główny i dwa starsze ołtarze boczne.

Kościół św. Bartłomieja z XVII wieku w Kalsku 
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iNForMacje praktYcZNe

Gościkowo
Kościół	pocysterski	można	zwiedzać	tylko	z	przewodnikiem	
seminaryjnym;	informacje	o	terminach	wejścia:	www.paradi-
sus.pl.	Aby	uniknąć	niespodzianek	(w	niektóre	dni	seminarium	
jest	zamknięte	dla	turystów),	zamiar	zwiedzenia	kościoła	warto	
zgłosić	telefonicznie,	tel.	68	381	10	21.

Międzyrzecz
Muzeum	Ziemi	Międzyrzeckiej	im.	Alfa	Kowalskiego,	ul.	Pod-
zamcze	2,	66-300	Międzyrzecz,	tel.	95	742	18	50,	czynne:
•	 od	 maja	 do	 września	 od	 wtorku	 do	 soboty	 w	 godz.	
9.00–16.00,	w	niedzielę	w	godz.	10.00–16.00;	

•	 w	kwietniu	od	wtorku	do	piątku	w	godz.	9.00–16.00,	w	nie-
dzielę	w	godz.	10.00–16.00;	

•	 w	październiku	od	wtorku	do	piątku	w	godz.	9.00–16.00,	
w	niedzielę	w	godz.	9.00–16.00;	

•	 od	 listopada	 do	 marca	 od	 wtorku	 do	 piątku	 w	 godz.	
9.00–16.00.	

Ceny	biletów:	do	muzeum	–	7	zł	(normalny)	 i	5	zł	(ulgowy),	
do	zamku	–	4	zł,	bilet	łączony	(muzeum	i	zamek)	–	8	zł,	we	
wtorek	wstęp	bezpłatny.

Nadleśnictwo	Międzyrzecz,	ul.	Poznańska	38,	66-300	Między-
rzecz,	tel.	95	741	23	66.

Pniewo
Muzeum	 Fortyfikacji	 i	 Nietoperzy,	 Pniewo	 1,	 66-300	Mię-
dzyrzecz,	 tel.	95	741	99	99	 i	509	868	965,	czynne	cały	rok,	
codziennie,	w	godz.	9.00–17.00	(aktualne	godziny	wejść	do	
podziemi	–	www.bunkry.pl).	Ceny	biletów:	trasa	długa	–	18	zł	
(normalny)	 i	15	zł	 (ulgowy),	 trasa	krótka	–	14	zł	 (normalny)	
i	12	zł	(ulgowy).	
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Uroczyska Puszczy Drawskiej

Puszcza Drawska to zwarty obszar leśny o powierzchni około 
100 tys. ha, który ciągnie się od jeziora Lubie, wzdłuż Drawy, aż po  

jej ujście do Noteci. Przeważają w niej bory sosnowe, bardziej urozma-
icone drzewostany występują w dolinach rzek i zagłębieniach jeziornych. 
Najcenniejszym fragmentem puszczy, i chyba jednym z najwspanial-
szych siedlisk leśnych na Pomorzu Zachodnim, jest ponadtrzystuletni 
pierwotny las bukowo-dębowy chroniony w obszarze ochrony ścisłej 
„Święta Hala” w Drawieńskim Parku Narodowym. Potężne drzewa 
osiągają w nim około 40 m wysokości. Ale turystów przyciąga tam 
nie tylko przyroda. Niedaleko Głuska od 1903 roku działa elektrow-
nia wodna Kamienna, jeden z najstarszych obiektów energetycznych 
tego typu na świecie. Na zachodnim skraju puszczy, w Dobiegniewie, 
w czasie II wojny światowej mieścił się największy obóz jeniecki dla 
polskich oficerów; warto zwiedzić znajdujące się tam muzeum. W czasie 
wędrówek po Puszczy Drawskiej odwiedzimy tereny administrowane 
przez Drawieński Park Narodowy oraz nadleśnictwa: Głusko, Bierzwnik 
i Smolarz (mieszczące się w Kleśnie niedaleko Drezdenka) podlegające 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. 

Pracowita rzeka

Wirniki turbin i generatorów elektrowni Kamienna obracają się 
już ponad 110 lat, pracowicie zamieniając energię przepływającej wody 
na prąd elektryczny. Położony nad Drawą obiekt znajduje się niedale-
ko Głuska. Od głównego skrzyżowania we wsi prowadzi doń ścieżka 



Uroczyska Puszczy Drawskiej

dydaktyczna „Głusko”, oznakowana – podobnie jak opisana w dalszej 
części tekstu ścieżka „Jezioro Ostrowickie” – zieloną choinką na białym 
tle. Wiedzie ona najpierw do zniszczonego drewnianego mostu na Dra-
wie, potem brzegiem zbiornika zaporowego do elektrowni Kamienna 
(1,7 km), mija nieistniejącą już osadę Podszkle i kończy się przy miejscu 
biwakowania Kamienna (3,4 km). 

Pierwszą elektrownię wodną na świecie uruchomiono w 1882 roku 
w Stanach Zjednoczonych. Powstała ona na rzece Fox w miejscowości 
Appleton, w stanie Wisconsin, i dostarczała energię elektryczną do miej-
scowej fabryki papieru. Zaledwie kilkanaście lat później, w 1896 roku, 
rozpoczęto budowę elektrowni na Drawie, w miejscu zwanym dziś Ka-
mienną Knieją. Rzekę przegrodzono zaporą, spiętrzając wodę na wysokość 
blisko 8 m. Wybudowano przepławkę dla ryb i pochylnię, którą spławiano 
tratwy. Elektrownię o mocy 0,96 MW uruchomiono w 1903 roku. 

To jedna z najstarszych elektrowni wodnych w Polsce. Początkowo 
dostarczała prąd do położonej obok wytwórni karbidu. Od 1909 roku 
wytwarzana w niej energia elektryczna zasilała już kilka okolicznych 
powiatów, a w 1921 roku włączono elektrownię do ogólnokrajowej 

Elektrownia wodna Kamienna w osadzie Kamienna Knieja niedaleko Głuska
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sieci energetycznej. Jeszcze niedawno prąd wytwarzały urządzenia za-
instalowane w czasie budowy obiektu, między innymi dwie turbiny 
Francisa wyprodukowane w latach 1893 i 1898 przez przedsiębiorstwo 
Escher Wyss & Co z Ravensburga w Szwajcarii oraz dwa generatory 
produkcji firmy AEG z Berlina. Dopiero w 2012 roku zainstalowano 
nowe turbiny, a oryginalne generatory gruntownie zmodernizowano. 
Na terenie elektrowni są dwa jazy robocze i jaz jałowy wykorzystywany 
przy wysokich stanach wody. 

Zapiski świadczące o tym, że Drawę wykorzystywano jako szlak 
żeglugowy, sięgają XIV wieku. Wiadomo, że w 1662 roku oczyszczono 
rzekę z leżących w wodzie pni, umocniono jej brzegi i pogłębiono ją 
w miejscach, w których znajdowały się brody. Zachowała się informacja, 
że w 1700 roku przewożono miód z Drawna do Frankfurtu szlakiem 
wodnym Drawy, Noteci, Warty i Odry. Od końca XVIII wieku wyko-
rzystywano rzekę do spławiania drewna pozyskiwanego w okolicznych 
lasach. Od około 1850 roku te spławy przybrały charakter zorganizowa-
ny. Przeznaczone do spławienia pnie drzew gromadzono w bindugach 

Drewniana kładka nad Drawą koło Głuska
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– nazwa ta pochodzi z języka niemieckiego (binden -– wiązać). Binduga 
składała się z przylegającego do rzeki placu składowego, umocnionego 
legarami zbocza (zwanego toczyskiem), po którym spuszczano kłody 
do rzeki. Na wodzie pnie łączono za pomocą przybijanych gwoździami 
żerdzi w tafle, które wiązano łańcuchami jedna za druga, tworząc tratwę. 
W XIX wieku głównym odbiorcą drewna pozyskiwanego w Puszczy 
Drawskiej był tartak znajdujący się poniżej Starego Osieczna, opodal 
ujścia Mierzęckiej Strugi. Drewno spławiano też do portów leżących 
nad Notecią, między innymi do Drezdenka i Trzebicza oraz nieco 
oddalonego Santoka. Po II wojnie światowej tratwy docierały zwykle 
tylko do Starego Osieczna. Spławy ustały w końcu lat pięćdziesiątych 
XX stulecia.

W latach międzywojennych drewno wywożono także kolejką wąsko-
torową łączącą nieistniejącą już wieś Springe – leżącą na lewym brzegu 
Drawy, około 4,5 km na północ od Głuska – ze stacją kolei normal-
notorowej w Krępie, na linii Wałcz–Stargard. Wywóz drewna wozami 
konnymi ułatwiały brukowane drogi leśne zbudowane w XIX wieku.

Drawa w rejonie wsi Moczele
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Witamy w Głusku

Ta śródleśna osada powstała zapewne na przełomie XIII i XIV wieku. 
Należała wówczas do klasztoru cystersów w Bierzwniku. Później opusz-
czona, została ponownie lokowana w latach 1560–1570 przez Rüdigera 
von Wedel z Drawna. Około 1820 roku jej właścicielem został Johann 
Friedrich von Sydow z niedalekiego Sitna. Przekształcił on spokojną 
wioskę w centrum dużego majątku. We wsi powstały gorzelnia, browar 
i młyn; wybudowano kanały nawadniające łąki, na których wypasano 
krowy i owce. Arcydziełem sztuki inżynierskiej był Kanał Sicieński o dłu-
gości około 22 km, doprowadzający wodę z jeziora Sitno na łąki w rejonie 
Głuska. Kanał prowadził wzdłuż brzegu Jeziora Ostrowieckiego, stokami 
wzniesień, wysoko ponad lustrem wody. Tam, gdzie przecinał obniżenia 
terenu, prowadzono go górującym nad otoczeniem akweduktem ziem-
nym. Wybudowany około 1820 roku, nawadniał łąki do roku 1945. 
W czasie remontu po zniszczeniach wojennych, pogłębiając koryto, naru-
szono warstwę izolacyjną, co uniemożliwiło dalsze użytkowanie kanału.

Suchy rów – pozostałość dawnego Kanału Sicieńskiego w lesie na północ od Głuska
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Von Sydow sprowadził ze Szwajcarii serowara i zbudował wytwórnię 
serów, które sprzedawano nawet w Berlinie. Około 1870 roku serownię 
przeniesiono do Sitnicy (7 km na północ od Głuska); przestała funkcjo-
nować w 1945 roku. Dziś Steinbuscher – jasnożółty ser podpuszczkowy 
produkowany z mleka krowiego – jest wyrabiany w kilku wytwórniach 
na terenie Niemiec, mało kto jednak kojarzy jego nazwę z wioską nad 
Drawą. A Głusko do 1945 roku nosiło niemiecką nazwę Steinbusch. 

Wykorzystując miejscowe pokłady piasków szklarskich oraz obfitość 
drewna bukowego, nowy właściciel uruchomił w okolicach wsi kilka pry-
mitywnych hut szkła, dla siebie zaś wybudował w Głusku okazały pałac, 
przy którym urządził niewielki park. W tym czasie wyraźnie wzrosła licz-
ba mieszkańców wsi: w 1809 roku było ich tylko 36, a w 1831  roku już 
537. Johann Friedrich von Sydow zmarł w 1849 roku. Wiek XX to okres 
stopniowego wyludniania się wsi; w 1925 roku liczyła ona 278 miesz-
kańców, przed wybuchem II wojny światowej – 204, a w 1958 roku 
– zaledwie 80. Dziś mieszka w niej około 200 osób. 

Najokazalszym obiektem wsi jest dawny pałac, wzniesiony w pierw-
szej połowie XIX wieku. Kilkakrotnie przebudowywany, zatracił nie-
stety pierwotny kształt architektoniczny. Zachowały się dwa skrzydła, 
wschodnie i północne; na miejscu skrzydła zachodniego na począt-
ku XX stulecia powstał nowy budynek. W latach międzywojennych 
w obiekcie mieściła się pruska szkoła leśnictwa, po wojnie – więzienie 
i bursa Ochotniczych Hufców Pracy, a obecnie znajdują się w nim biura 
Nadleśnictwa Głusko. W nieco zaniedbanym parku rosną dwa okazałe 
cisy – pomniki przyrody. Znajduje się tam również przygotowana przez 
nadleśnictwo ścieżka przyrodniczo-edukacyjna.

Obok wznosi się neogotycki kościół Matki Boskiej Częstochowskiej 
z drugiej połowy XIX wieku. Zbudowano go na murach z kamienia 
łamanego – pozostałości stojącego tam wcześniej browaru z pierwszej 
połowy XIX stulecia. Nowe części budowli wykonano z cegieł. Jedno-
nawowe wnętrze jest przykryte sklepieniem gwiaździstym. Z dawnego 
wyposażenia zachowały się neogotycka chrzcielnica z piaskowca z końca 
XIX stulecia, bogato zdobiona ornamentami roślinnymi, oraz ambona 
z początku XX wieku.



Uroczyska Puszczy Drawskiej

Budynek Nadleśnictwa Głusko; za nim widoczna wieża  
neogotyckiego kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w parku obok zabudowań Nadleśnictwa Głusko
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Przed wyprawą w okoliczne lasy warto odwiedzić punkt informa-
cyjny Drawieńskiego Parku Narodowego usytuowany w małym domku 
przy głównej ulicy Głuska. Park powstał w 1990 roku w celu ochrony 
unikatowych ekosystemów wodno-leśnych nad Drawą i Płytnicą. Zaj-
muje obszar 11 532 ha; leży na terenie trzech województw: lubuskiego, 
zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Wytyczono w nim 12 obsza-
rów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 1391,6 ha. 

*

Na południe, w stronę Starego Osieczna, wychodzi ze wsi ładna 
aleja dębowa. Po lewej stronie drogi, około 700 m od centrum wsi, 
znajduje się pomnik ofiar I wojny światowej odrestaurowany staraniem 
Nadleśnictwa Głusko. Nieco dalej – około 2 km od Głuska – znaj-
dowała się niegdyś osada Podszkle. Oglądając słabo widoczne pozo-
stałości fundamentów dawnych domostw, trudno sobie wyobrazić, że 
w XIX stuleciu była to duża wieś, tętniąca życiem. W 1825 roku von 
Sydow założył tam hutę szkła. Po porcie na Drawie pozostał zarośnięty 
kanał. Po obu stronach rzeki były usytuowane bindugi.

Około 5 km na północny zachód od Głuska, za wsią Moczele, znaj-
duje się obszar ochrony ścisłej „Święta Hala” o powierzchni 289,39 ha. 

Las bukowy na obszarze ochrony ścisłej „Święta Hala”
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Chroni on najlepiej bodaj w Polsce zachowany fragment naturalnego 
lasu dębowo-bukowego. Obwody najstarszych drzew, których wiek 
szacuje się na ponad 300 lat, sięgają 300 cm, a ich wysokości – około 
40 m. Proste i strzeliste jak kolumny pnie tworzą niezwykłą scenerię, 
nasuwającą porównanie z wnętrzem świątyni. Nic więc dziwnego, że 
w latach międzywojennych Niemcy nazywali ten las Heilige Hale (Świę-
ta Hala). Równie wysmukłe są młodsze okazy rywalizujące o dostęp do 
światła słonecznego. Zwarte korony drzew zacieniają niższe piętra lasu; 
brak słońca sprawia, że runo jest bardzo ubogie. Rezerwat powstał już 
w 1923 roku. Po II wojnie światowej ponownie utworzono go w 1964 
roku. Rezerwat, a także obszar ochrony ścisłej, do niedawna nosił nazwę 
„Radęcin”. W tej okolicy, w korycie Drawy, niedaleko wsi Sitnica leży 
potężny kamień narzutowy Wydrzy Głaz o obwodzie 14,2 m.

W stronę Jeziora Ostrowieckiego

Jezioro Ostrowieckie – ze wszystkich stron otoczone lasami – jest 
uważane za jedno z najpiękniejszych na Pomorzu Zachodnim. Jego 
południowy akwen, zwany Jeziorem Głuchym, znajduje się około ki-
lometra na północny wschód od Głuska. Jezioro zajmuje powierzchnię 
387 ha; jego największa głębokość wynosi 28,5 m. Położone w głębokiej 
rynnie, rozciąga się na długości ponad 6 km; jego szerokość nie prze-
kracza kilometra. Ma bardzo urozmaiconą linię brzegową, a brzegi są 
w znacznej części wysokie i strome. Z toni wynurzają się trzy wyspy: 
Lech, Okrzeja i Pokrzywka. Przez północną część zbiornika przepływa 
Płociczna.

Zalesione wyspy już w latach międzywojennych były objęte ochro-
ną rezerwatową. Są one miejscem gniazdowania licznych gatunków pta-
ków. Na wszystkich wyspach w dziuplach lub specjalnych budkach lęgną 
się gągoły i nurogęsi. To jedyne gatunki występujących w Polsce kaczek, 
które nie budują gniazd na wodzie. Na wyspie Lech od 1993 roku ist-
nieje kolonia kormoranów. Jak zwykle w takich miejscach wiele drzew 
zostało zniszczonych przez ptasie odchody. 



• 76 •

Uroczyska Puszczy Drawskiej

Poznanie okolic jeziora umożliwia spacer ścieżką dydaktyczną 
„Jezioro Ostrowieckie” (7,5 km), która rozpoczyna się na parkingu 
usytuowanym nad wspomnianym już Jeziorem Głuchym, przy drodze 
z Głuska do Ostrowca. Ścieżka przechodzi drewnianym pomostem 
przez południową zatokę Jeziora Ostrowieckiego, obchodzi Jezioro 
Czarne, doprowadza do osady Ostrowiec i kończy się przy dawnej wę-
gorni (patrz niżej) nad Płociczną. Ładne widoki na jezioro otwierają się 
też z dróżki biegnącej wzdłuż jego zachodniego brzegu; wiedzie tamtędy 
żółty szlak turystyczny z Głuska do osady Pustelnia.

Ostrowiec to niewielka śródleśna osada leżąca 3 km na północ-
ny wschód od Głuska, z którego prowadzi do niej brukowana droga. 
Założył ją w 1588 roku Rüdiger von Wedel z Drawna. Jak większość 
miejscowości w okolicy, Ostrowiec lata świetności ma już za sobą. Trud-
no sobie wyobrazić, że mniej więcej 200 lat temu, w 1808 roku, we wsi 
stało 19 domów, w których mieszkało prawie 100 osób. Istniała tam 
wówczas kuźnia, a nad niedaleką Płociczną pracował młyn wodny. Dziś 
na całą osadę składają się cztery domy o konstrukcji szkieletowej, wybu-
dowane w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku dla 

Otoczone lasami Jezioro Ostrowieckie
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Kładka nad zatoką Jeziora Ostrowieckiego

Domy pracowników leśnych z XIX wieku w Ostrowcu
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Tajemnicze Jezioro Czarne koło Ostrowca

robotników leśnych. Przez osadę przebiega ładna aleja klonowa. Około 
200  m na północ od zabudowań znajdują się mury obwodowe kościoła 
wzniesionego prawdopodobnie na początku XIX wieku. Msze odbywały 
się w nim do 1962 roku. Na przykościelnym cmentarzu zachowały się 
nagrobki z drugiej połowy XIX i początku XX stulecia. 

Kilkaset metrów na południowy zachód od Ostrowca znajduje się 
jeszcze jeden wart obejrzenia zbiornik wodny. Ukryte wśród lasów Je-
zioro Czarne o powierzchni 19 ha leży w bezodpływowym zagłębieniu 
o stromych zboczach. Jego woda jest bardzo czysta i ma charakterystycz-
ny szafirowy odcień. Ale to nie jedyna osobliwość tego zbiornika – ma 
on aż 29 m głębokości. Wysokie zalesione brzegi oraz znaczna głębokość 
sprawiają, że wody jeziora nigdy nie są mieszane przez wiatr do samego 
dna. To zjawisko, bardzo rzadkie w Polsce, nosi nazwę meromiksji. 
W Jeziorze Czarnym wody poniżej 13 m głębokości od lat są stabilne, 
więc nie zawierają tlenu i nie żyją w nich zwierzęta. Przy południowym 
brzegu jeziora znajduje się niewielkie oczko wodne zasilane strumieniem 
sączącym się z głównego akwenu. Oczko nie ma odpływu; jest to ponor, 
zagłębienie, w którym woda wpływa pod ziemię. 
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Węgornia to miejsce, w którym w latach dwudziestych XIX wie-
ku, około 2 km od osady Ostrowie, wybudowano młyn wodny na 
Płocicznej, który był czynny do początków XX stulecia. Ale znacznie 
dłużej, do końca lat siedemdziesiątych XX wieku, funkcjonowała w tym 
miejscu węgornia, czyli pułapka na węgorze spływające do morza na 
tarło. Gdy masowo ruszały one w ostatnią wędrówkę, podczas jednej 
nocy łapano tam ponoć nawet 900 kg tej smacznej ryby. Do naszych 
czasów zachowały się skromne pozostałości budowli piętrzących rzekę, 
która w tym miejscu przypomina górski potok. Ciekawostką jest to,  
że Płociczna, podobnie jak dolna Drawa, od wieków jest rzeką graniczną. 
Dziś oddziela, co prawda, tylko województwo lubuskie od województw 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, ale w przeszłości, od XV wieku 
do pierwszego rozbioru, stanowiła granicę państwową między Branden-
burgią (później Prusami) a Polską. 

Płociczna przypominająca potok górski – miejsce dawnej węgorni
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doBiegNiew – Miasto Na skrajU pUsZcZY

Na zachodnim skraju Puszczy Drawskiej, przy linii kolejo-
wej z Poznania do Szczecina, leży Dobiegniew, miasteczko liczące 
nieco ponad 3 tys. mieszkańców. Miejscowość, w średniowieczu 
znajdująca się na pograniczu wielkopolsko-pomorskim, ma starą 
metrykę. W 1250 roku książę wielkopolski Przemysł I nadał 
ją klasztorowi cysterek, który miał siedzibę w Owińskach pod 
Poznaniem. Dobiegniew, opanowany pod koniec XIII wieku 
przez Brandenburczyków, znalazł się w granicach Nowej Mar-
chii. Prawa miejskie uzyskał prawdopodobnie w 1298 roku. 
Nigdy nie stał się dużym ośrodkiem miejskim. W granice Polski 
wrócił dopiero w 1945 roku, ale niestety – jego zabudowa była 
wówczas zniszczona prawie w 80%.

W czasie II wojny światowej w Dobiegniewie znajdował 
się największy obóz jeniecki dla oficerów armii polskiej – Oflag 
II C Woldenberg. Ulokowany był po lewej, południowej stro-
nie drogi do Strzelec Krajeńskich, około 1,5 km od centrum 
miasta. Dziś w tym miejscu znajduje się muzeum. Od jego 
zwiedzenia warto rozpocząć spotkanie z Dobiegniewem.

Już pod koniec września 1939 roku Niemcy zorganizowali 
tam obóz dla szeregowców i podoficerów (Stalag II C Wolden-
berg), których zadaniem było między innymi przygotowanie 
przyszłego obozu dla oficerów. Powstał on oficjalnie 21 maja 
1940 roku. W miarę oddawania do użytku kolejnych baraków 
zapełniał się jeńcami. Najwyższy stan osobowy osiągnął w kwiet-
niu 1942 roku; przebywało w nim wówczas 6740 jeńców, w tym 
5944 oficerów i 796 żołnierzy o niższych stopniach wojskowych. 
Przeważali oficerowie wzięci do niewoli w 1939 roku, byli też 
jeńcy kampanii francuskiej z 1940 roku; później przywieziono 
do obozu około stu oficerów Armii Krajowej wziętych do nie-
woli po upadku powstania warszawskiego.

Około 200 m od szosy rozpoczynała się niemiecka część 
obozu, mieszcząca między innymi komendanturę i baraki dla 
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niemieckiej załogi. Dalej był przedobóz, w którym zbudowano: 
izbę chorych, miejsce kwarantanny, łaźnie, magazyny i areszt. 
Do tej części obozu jeńcy mieli ograniczony dostęp. Dopiero 
dalej znajdował się właściwy obóz, zajmujący powierzchnię po-
nad 17 ha. Stało tam 25 murowanych baraków mieszkalnych 
o wymiarach 60 m x 10 m i 75 m x 10 m oraz kilkanaście bu-
dynków mieszczących: świetlice, sale wykładowe i pracownie, 
salę teatralną, dwie kuchnie, kantynę i kaplicę. Pomiędzy ba-
rakami znajdowały się place apelowe i boiska sportowe. Obóz 
otoczono podwójnym płotem z drutu kolczastego o wysokości 
2,5 m, z ośmioma wieżami strażniczymi, na których zamonto-
wano karabiny maszynowe i ruchome reflektory.

Oflag w Dobiegniewie był jednym z niewielu niemieckich 
obozów, w których nie dochodziło do nagminnego łamania 
konwencji o traktowaniu jeńców. Co nie znaczy, że wiedli 
oni za drutami spokojne życie. Strażnicy przy każdej okazji 
szykanowali jeńców, ograniczając przysługujące im – często 
podstawowe – prawa. Marian Brandys, jeden z więźniów, póź-
niej znany pisarz, w wydanej w 1955 roku książce Wyprawa 
do oflagu wspominał: „W Woldenbergu ludzie nie ginęli pod 

Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie
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obcasami SS-manów jak w Oświęcimiu. Terapia woldenberska 
polegała do doprowadzaniu ludzi do obłędu”. Stąd tak ważne 
dla zachowania równowagi psychicznej więźniów były wszel-
kie działania kulturalne, oświatowe i sportowe. Organizowa-
no kursy dokształcające, od szkoleń zawodowych poczynając, 
na kursach podyplomowych kończąc. Działał Uniwersytet 
Woldenberski liczący blisko 1500 słuchaczy. Zajęcia prowa-
dziło około 80 wykładowców z uprawnieniami akademickimi. 
Działały teatr dramatyczny, który wystawił 24 sztuki, oraz te-
atr kukiełkowy. Istniały zespoły muzyczne, łącznie z orkiestrą 
symfoniczną, i chóry. Organizowano zawody sportowe. Oprócz 
tych legalnych form życia obozowego rozwijała się konspiracja 
wojskowa, ukrywana nie tylko przed Niemcami, ale i przed 
większością jeńców.

Zwiedzając Muzeum Woldenberczyków na terenie daw-
nego obozu, poznamy rozmaite aspekty życia obozowego. 
Muzeum powstało w 1987 roku w jednym z baraków niemiec-
kiej komendantury obozu, z inicjatywy byłych jeńców. Oni to 
przekazali do muzeum oryginalne pamiątki z czasów niewoli. 
Przy baraku odtworzono wieżę strażniczą. Na terenie dawnego 
cmentarza obozowego, około 800 m od muzeum, ustawiono 
skromny pomnik. Prochy pochowanych na nim jeńców prze-
niesiono w 1953 roku na cmentarz wojenny w Gorzowie Wiel-
kopolskim. Muzeum wspiera utworzona w 1994 roku Fundacja 
Woldenberczyków; o obozie pamiętają też najmłodsi miesz-
kańcy Dobiegniewa (Żołnierze Września – Woldenberczycy 
patronują miejscowej szkole podstawowej). Na głównym placu 
miasta, noszącym imię podchorążego Tadeusza Starca – jeńca 
zabitego w 1944 roku przez obozowych strażników – obok 
„starego” pomnika Żołnierza Polskiego z charakterystycznym 
mieczem odsłonięto w 2009 roku „nowy” pomnik Wolden-
berczyka. Przedstawia on jeńca w polskim mundurze stojącego 
przy słupie z pozrywanymi drutami kolczastymi; jego twórcami 
byli Bohdan Chmielewski i Zbigniew Mikielewicz. 
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Uroczyska Puszczy Drawskiej

W mieście, zniszczonym w 1945 roku, zachowało się 
niewiele zabytków. Gotycki, trójnawowy kościół Chrystu-
sa Króla powstał prawdopodobnie na początku XV wieku. 
Do 1534 roku był świątynią katolicką, później stał się kościo-
łem protestanckim; katolicki jest ponownie od 1946 roku. 
Poważnie zniszczony w czasie pożarów miasta w latach 1618 
i 1710, nie dotrwał do naszych czasów w pierwotnym kształ-
cie. Sklepienia w nawach założono w połowie XIX stulecia; 
nieco później, w 1859 roku, wzniesiono neogotycką wieżę. 

Pomnik Woldenberczyka na placu podchor. Tadeusza Starca  
w Dobiegniewie
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Kościół Chrystusa Króla w Dobiegniewie

Fryzy z płytek ceramicznych zdobiące portal kościoła Chrystusa Króla
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Uroczyska Puszczy Drawskiej

Oryginalnym elementem zdobniczym są zachowane przy po-
łudniowym portalu bocznym fryzy z płytek ceramicznych 
przedstawiających motywy roślinne i fantastyczne zwierzę-
ta. Wewnątrz, w ołtarzu Woldenberczyków w prawej nawie 
bocznej, ustawiono wykonaną przez Antoniego Horno-Po-
pławskiego replikę rzeźby Madonny z Dzieciątkiem, której 
oryginał znajdował się w kaplicy obozu jenieckiego. Niewielki 
fragment średniowiecznego muru miejskiego z prostokątną 
basztą można zobaczyć przy skrzyżowaniu ulic Kardynała 
Wyszyńskiego i Zabytkowej. 

Ołtarz Woldenberczyków w kościele Chrystusa Króla
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*
Warto poznać najbliższe okolice Dobiegniewa. Około 

10 km na północny zachód od miasta, przy linii kolejowej do 
Szczecina, już na terenie województwa zachodniopomorskiego 
leży wieś gminna Bierzwnik, w której znajdują się pozostałości 
klasztoru cystersów utworzonego na przełomie wieków XIII 
i XIV. Fundatorami opactwa byli margrabiowie brandenbur-
scy, bracia Otton IV „ze Strzałą” i Konrad z synem Janem VI. 
Choć dokument fundacyjny powstał w 1286 roku, pierwsza 
grupa „białych mnichów” przybyła na miejsce przyszłego klasz-
toru dopiero w 1294 roku. Sprawnie zabrali się do pracy i po 
niedługim czasie Marienwalde (Las Maryi – jak nazwali swo-
ją siedzibę) stał się ośrodkiem pokaźnych dóbr klasztornych. 
Cystersi przynosili z zachodu Europy w pomorskie knieje no-

Fragment kościoła i wschodnie skrzydło dawnego klasztoru cystersów  
w Bierzwniku
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Uroczyska Puszczy Drawskiej

Wirydarz w dawnym opactwie cysterskim w Bierzwniku

Krużganek klasztorny
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woczesne metody gospodarowania: osuszali mokradła, a kiedy 
trzeba było nawodnić teren, budowali kanały doprowadzające 
wodę. Liczne przywileje i nadania przyczyniały się do wzrostu 
gospodarczej potęgi opactwa. W Puszczy Drawskiej wschodnia 
granica ich posiadłości sięgała Drawy. 

Pomyślne lata opactwa nie trwały długo. Jego położenie 
w targanej politycznymi sporami Nowej Marchii co jakiś czas 
dotkliwie dawało się mnichom we znaki. Już w 1326 roku 
klasztor został złupiony przez wojska Władysława Łokietka. 
W 1347 roku pożar zniszczył doszczętnie klasztorne zabu-
dowania. Cystersi wrócili do swojej siedziby dopiero po kilku 
latach. 

Zajęcie Nowej Marchii przez Krzyżaków w 1402 roku 
stało się zarzewiem kolejnych konfliktów; dobra cysterskie 
zostały splądrowane w czasie wojny polsko-krzyżackiej w la-
tach 1431–1435. W 1454 roku Nową Marchią ponownie 
zawładnęli Brandenburczycy, ale sytuacja klasztoru niewiele się 
poprawiła. Wraz z sukcesami reformacji, zwłaszcza po przejściu 
w 1538 roku na luteranizm margrabiego Jana z Kostrzyna, 
koniec klasztoru był już bliski. Prawdopodobnie w następnym 
roku dobra cysterskie zsekularyzowano i rozwiązano konwent. 
Trwająca prawie 250 lat historia opactwa dobiegła końca.

Pozostałości gotyckich budynków klasztornych wznie-
sionych w latach 1347–1355 oraz w XV stuleciu znajdują 
się na północnym skraju wsi, nad brzegiem jeziora Kuchta. 
Z klasztornego kościoła zachowały się absyda, pełniąca dziś 
rolę prezbiterium, oraz dwa przęsła korpusu nawowego. Wiel-
kość dawnej świątyni wyznaczają zachowane dolne partie 
gotyckich murów obwodowych. Stoją też dwa skrzydła klasz-
toru, wschodnie i południowe, z krużgankami przykrytymi 
gotyckimi sklepieniami. Pomiędzy budynkami klasztornymi 
a kościołem znajduje się dawny wirydarz z oryginalną studnią 
murowaną z kamieni. Od lat trwa mozolny proces odbudo-
wy opactwa, ale na jego efekty trzeba jeszcze poczekać. Nieco 
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Uroczyska Puszczy Drawskiej

z boku znajdują się ruiny gotyckiego budynku, który prawdo-
podobnie pełnił w opactwie funkcję domu gościnnego. 

Do Bierzwnika warto przyjechać latem, na organizowany 
co roku festyn „3 dni na Szlaku Cysterskim” o bogatym pro-
gramie kulturalnym i sportowym, podczas którego odbywają 
się między innymi Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasz-
tornych.

*

Około 4 km na południowy zachód od Dobiegniewa, 
przy drodze do Strzelec Krajeńskich, znajduje się niewielka 
wieś Ługi. Leży ona na brzegu Jeziora Żabiego stanowiącego 
zatokę największego w okolicy jeziora Osiek o powierzchni 
630 ha. Pretekstem wędrówki do Bierzwnika jest historia 
dawna, a w Ługach warto się zatrzymać, aby przypomnieć 
wydarzenia sprzed niespełna siedemdziesięciu lat.

W 1947 roku, w ramach akcji Wisła, na teren powiatu 
strzelecko-drezdeneckiego przesiedlono ponad półtora tysiąca 
Łemków. Część z nich osadzono w Ługach; byli to głównie 

Cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy we wsi Ługi
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mieszkańcy wsi Mochnaczka pod Krynicą. Pierwsze lata w no-
wym miejscu były dla nich bardzo trudne. Dochodziło do 
konfliktów z przesiedleńcami z innych stron, często na tle re-
ligijnym. Kontakty międzyludzkie były utrudnione także z po-
wodów językowych – gwara łemkowska jest zbliżona bardziej 
do dialektów ukraińskich niż do języka polskiego. Jednocześnie 
jednak osiedlenie w jednej miejscowości dużej grupy Łemków 
sprzyjało utrzymaniu ich etnicznej tożsamości. Główną rolę 
odgrywała utworzona w 1952 roku parafia Polskiego Auto-
kefalicznego Kościoła Prawosławnego. W 1989 roku powstał 
we wsi – niestety już nieistniejący – Zespół Muzyki Ludowej 
Łemków „Chwylyna”, a w 1992 roku powołano – przeniesione 
później do Strzelec Krajeńskich – Stowarzyszenie Miłośników 
Kultury Łemkowskiej, obecnie prężnie działające jako Stowa-
rzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej – Lemko Tower. 
Jeszcze dziś mieszka w Ługach ponad pięćdziesiąt osób (około 

Wnętrze cerkwi w Ługach
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Uroczyska Puszczy Drawskiej

30% ogólnej liczby mieszkańców) – potomków przesiedleń-
ców spod Krynicy. Kultura ziemi przodków jest wśród nich 
wciąż żywa; od 2005 roku działa we wsi młodzieżowy zespół 
folkowy Lemko Tower, występujący na wielu imprezach w kra-
ju i za granicą.

Dawny kościół ewangelicki w Ługach – opuszczony po 
1945 roku – od 1952 roku pełni rolę cerkwi. Próżno jednak, 
dojeżdżając do wsi, wypatrywać cebulastych hełmów charakte-
rystycznych dla tego typu budowli. Świątynia pod wezwaniem 
Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy jest budowlą neogo-
tycką, wzniesioną z kamienia i cegły w 1899 roku. Wewnątrz 
znajduje się nowy ikonostas wykonany w 2014 roku z roze-
branego prospektu organowego; umieszczone w nim ikony 
pisali Jarosław Jakimczuk z żoną Joanną z Bielska Podlaskiego. 
Za ikonostasem zachował się witraż z 1901 roku z postacią 
Chrystusa. Przed cerkwią stoi duży krzyż prawosławny, na 
którym wyryto trzy daty: 1947 (rok przesiedlenia), 1952 (rok 
powstania parafii) i 2002 (rok ustawienia krzyża).

Latem w Ługach od ćwierćwiecza odbywa się festiwal 
muzyki łemkowskiej Watra. Organizowana przez stowarzy-
szenie Lemko Tower ze Strzelec Krajeńskich i Urząd Miej-
ski w Dobiegniewie, każdego roku impreza gromadzi nad 
jeziorem licznych miłośników folkloru łemkowskiego, nie 
tylko Łemków.

*

Odmienne atrakcje czekają we wsi Mierzęcin, 6 km 
na południowy wschód od Dobiegniewa. Znajduje się tam 
neogotycki pałac wzniesiony w latach 1861–1863 staraniem 
ówczesnego właściciela wsi Roberta Friedricha von Waldow. 
Autorem projektu gmachu był prawdopodobnie architekt ber-
liński Georg Heinrich Hitzig. Po II wojnie światowej, w la-
tach 1949–1959, mieścił się w nim dom dziecka, a później, 
do 1992 roku, użytkownikiem pałacu było miejscowy PGR. 
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Obecny właściciel zakupił zdewastowany obiekt w 1998 roku, 
a po gruntownym remoncie w 2002 roku otworzył w nim hotel.

Pałac otacza pięknie utrzymany park o powierzchni oko-
ło 15 ha. Jego zachodnia część ma charakter krajobrazowy, 
rośnie tam wiele okazałych drzew. Poniżej pałacu, nad nie-
wielkim stawem, przed kilkoma laty urządzono oryginalny 
ogród japoński. Wybudowano też korty tenisowe; w stajni 
czekają konie – można przejechać się wierzchem lub bryczką. 
Jeszcze jedną atrakcją jest winnica założona na skraju parku, 
niedaleko Jeziora Mierzęckiego. Pierwszych nasadzeń dokona-
no w 2004 roku, a dziś rośnie w niej około 34 tys. krzewów 
winorośli. Winnica zajmuje powierzchnię 6,75 ha, jest jedną 
z największych w Polsce. Pobyt w Mierzęcinie warto zakończyć 
degustacją miejscowego wina.

Elewacja ogrodowa pałacu w Mierzęcinie
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Uroczyska Puszczy Drawskiej

Ogród japoński w mierzęcińskim parku

Fragment parku w Mierzęcinie
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Dobiegniew
•	 Muzeum	Woldenberczyków,	 ul.	 Gorzowska	 11,	 66-520	
Dobiegniew,	 tel.	 95	 761	 10	 95,	 czynne	 od	 wtorku	 do	
piątku	w	godz.	9.00–16.00,	w	sobotę	 i	niedzielę	w	godz.	
10.00–14.00.	Ceny	biletów:	normalny	2,50	zł,	ulgowy	2,00	
zł.

Głusko
•	 Nadleśnictwo	Głusko,	 Głusko	 19,	 66-520	 Dobiegniew,	
tel.	95	761	19	14.

•	 Punkt	 Informacyjny	Drawieńskiego	Parku	Narodowego,	
tel.	95	761	38	20,	czynny	codziennie	w	godz.	8.00–16.00	
(informacje	o	terminach,	w	których	punkt	 jest	nieczynny,	
na stronie internetowej Parku).

Mierzęcin
•	 Pałac	 Mierzęcin,	 Mierzęcin	 1,	 66-520	 Dobiegniew,	
tel.	95	713	15	00	(recepcja).	W	parku	przy	pałacu	płatny	
parking.
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Ujście Warty do Odry jest jedną z najważniejszych w Polsce ostoi 
ptaków. O różnych porach roku obserwuje się tam około 60% 

gatunków spotykanych w naszym kraju. Jedne zakładają gniazda i wy-
prowadzają młode, inne się pierzą, jeszcze inne odpoczywają w czasie 
wędrówki. Prawdziwy raj dla obserwatorów ptaków. Nie dziwi więc, 
że tamtejsza Rzeczpospolita Ptasia znalazła się w 2015 roku wśród 
laureatów piątej edycji plebiscytu czasopisma „National Geographic 
Traveler” na siedem nowych cudów Polski. W celu ochrony tego nie-
zwykłego miejsca utworzono Park Krajobrazowy „Ujście Warty”, któ-
rego najcenniejsze fragmenty znalazły się później w parku narodowym 
o takiej samej nazwie. Słońsk, leżący w dolinie Warty, przez wieki był 
siedzibą baliwatu rycerskiego zakonu joannitów. Do dziś można oglą-
dać ich dawny kościół, starannie w ostatnich latach odrestaurowany. 
Dwie wielkie rzeki łączą się w Kostrzynie nad Odrą, mieście o długiej, 
ale przeważnie tragicznej historii. Warto je odwiedzić. Lasy położone 
na północ od parku narodowego są administrowane przez Nadleśnictwo 
Dębno, a na południe – przez Nadleśnictwo Ośno Lubuskie (obydwa 
podlegają Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie).

Rzeczpospolita Ptasia

„Rzeczpospolita Ptasia jest dobrem wspólnym ptaków i ludzi” 
– mówi punkt pierwszy konstytucji tego niezwykłego „państwa” znaj-
dującego się u ujścia Warty do Odry. Powstało ono z inicjatywy To-
warzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”. Do Słońska, który jest 
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oczywiście stolicą ptasiej republiki, jeszcze wrócimy. W tym miejscu 
zajmijmy się ptakami, których jest tam znacznie więcej niż ludzi.

Dolina dolnej Warty – część Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej 
– od dawna jest przedmiotem zainteresowania przyrodników, głównie 
ze względu na ptaki obserwowane w czasie wiosennych i jesiennych 
przelotów. Ornitolodzy stwierdzili występowanie na tym terenie około 
260 gatunków ptaków (około 60% gatunków obserwowanych w Pol-
sce), w tym ponad 170 gatunków lęgowych. Jest to ostoja o randze 
europejskiej, jeden z ośmiu obszarów w Polsce objętych międzynaro-
dową konwencją ramsarską chroniącą przyrodę terenów podmokłych. 
Rezerwat przyrody „Słońsk” o powierzchni około 4 tys. ha powstał 
w 1977 roku. Prawie 20 lat później, w 1996 roku, powołano do życia 
rozległy Park Krajobrazowy „Ujście Warty”. W 2001 roku, po połącze-
niu rezerwatu z najcenniejszymi pod względem przyrodniczym frag-
mentami parku krajobrazowego, utworzono Park Narodowy „Ujście 
Warty” o powierzchni 8074 ha. Powierzchnia parku krajobrazowego 
– po wydzieleniu parku narodowego – wynosi dziś 20 534,5 ha.

Jeszcze kilkaset lat temu Warta rozlewała się tam każdej wiosny na 
obszarze znacznie większym niż obecnie. W drugiej połowie XVIII wie-
ku, z inicjatywy króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego, wojskowy 
inżynier pułkownik Isaak Jacob von Petri opracował projekt regulacji 
dolnej Warty od Gorzowa po Kostrzyn. Prace rozpoczęte w 1767 roku 
trwały kilkanaście lat. Inwestycja pochłonęła ponad milion ówczesnych 
pruskich talarów. Rzeka została obwałowana, jej koryto wyprostowa-
no, a na osuszone tereny sprowadzono osadników. W okolicach Słoń-
ska powstało wówczas – tylko na terenach należących do joannitów 
– 37 nowych wsi i przysiółków oraz sześć folwarków. Większość z nich 
otrzymała nazwy egzotyczne, jak choćby: Ceylon, Jamaika, Malta, lub 
nawiązujące do nazewnictwa amerykańskiego, na przykład: Charle-
ston, Neu York, Florida, Savannah. Dlaczego? Może ziarnko prawdy 
tkwi w przytaczanej często anegdocie o wspomnianym już wyżej królu 
Prus, do którego grupa poddanych zwróciła się z prośbą o zgodę na 
emigrację do Ameryki. Władca zgody nie wydał, a niedoszli emigranci 
usłyszeli słowa: „Ja wam nową Amerykę i wolność dam nad Wartą…”. 
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Wspomniane nazwy wsi utrzymały się do 1945 roku. Tylko w okolicach 
Słońska: dzisiejszy Budzigniew to dawne Hampschire, Marianki – Ma-
ryland, Polne – Pensylvanien, a Żabczyn – Neu America.

Każdy osadnik otrzymał łan gruntu ornego i pół łanu łąki (ów-
czesny łan pruski to około 17 ha), miał zapewnioną wolność religijną, 
był przez osiem lat zwolniony od wszelkich podatków i nie podlegał 
obowiązkowi służby wojskowej. W zamian dbał o urządzenia hydro-
techniczne, naprawiał wały, czyścił kanały i rowy.

By zakończyć wątek związany z regulacją Warty dodajmy, że później 
zmieniono także jej ujście do Odry, budując kanał Fryderyka Wilhelma. 
Stare ujście zasypano ostatecznie w 1817 roku.

Poziom wód Warty zależy od pory roku, jego wahania sięgają nawet 
4 m. Powódź – o czym warto pamiętać – nie jest tam katastrofą, mimo 
że powtarza się co roku. Najwyższe stany wód występują wiosną, zwykle 
w marcu i kwietniu. Powstaje wówczas wielkie jezioro, z którego tafli 
wynurzają się konary drzew i gałęzie wyższych krzewów. Ten naturalny 
zbiornik retencyjny może zgromadzić około 100 mln m3 wody, a jego 
powierzchnia dochodzi do 9 tys. ha. Wysoki poziom wody trwa zwykle 
od kilku do kilkunastu tygodni, czasem kilka miesięcy. 

Krajobraz zmienia się latem, gdy wody opadną. Dolina jest wów-
czas zieloną mozaiką łąk i pastwisk, urozmaiconą zaroślami wierzb, 

Ważnym elementem krajobrazu doliny Warty jest sieć wodna
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niewielkimi lasami łęgowymi i pojedynczymi drzewami, przeważnie 
wierzbami i wiązami. Wciąż jednak głównym elementem pejzażu jest 
woda. Oprócz Warty i jej lewego dopływu, Postomii, sieć hydrogra-
ficzną doliny tworzą liczne rowy i kanały, a także starorzecza i torfianki 
(wypełnione wodą doły po torfie). 

Środowisko sprzyja ptakom. Wyprowadzają tam lęgi między in-
nymi gatunki zagrożone wyginięciem zarówno w skali globalnej, jak 
i w Polsce, na przykład: wodniczka, rycyk, mewa mała, brodziec krwa-
wodzioby, rybitwa czarna, kulik wielki, ślepowron, bączek i cyraneczka. 
Masowo zakładają gniazda gęgawy, a także – od niedawna – kormorany. 
W celu zachowania zagrożonych siedlisk lęgowych tych rzadkich gatun-
ków ptaków, na terenach zalewowych prowadzi się wycinkę wkracza-
jących na łąki zakrzaczeń wierzbowych. Latem pierzą się tam: kaczki, 
gęsi, łabędzie, łyski oraz żurawie. Wiosną i jesienią rozległe mokradła 
stają się miejscem odpoczynku dla przemieszczających się ptaków: 
siewkowatych, żurawi, a przede wszystkim arktycznych gęsi zbożowych 
i białoczelnych. Niezwykłym przeżyciem jest obserwacja tysięcy gęsi zry-
wających się rankiem do lotu na żerowiska. Trudno określić ich liczbę; 

Stary most na Postomii
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zwykle jest ich 60–80 tys., zdarzały się 
jednak lata, w których codziennie ob-
serwowano 150 tys., a nawet 200 tys. 
ptaków. Nic więc dziwnego, że gęś 
zbożowa jest symbolem tutejszego par-
ku narodowego. Także zimą obserwa-
torzy ptaków znajdą powód, aby wy-
ruszyć w teren. Można tam wówczas 
spotkać przybyłe z północy łabędzie 
krzykliwe i znacznie rzadsze łabędzie 
czarnodziobe. W tym czasie w większe 
grupy zbierają się młode bieliki. 

*

Niecałe 2 km od kostrzyńskiego 
Starego Miasta, przy drodze do Słoń-
ska i dalej do Skwierzyny, leży osada 
Chyrzyno, z siedzibą dyrekcji Parku 
Narodowego Ujście Warty. Warto tam 
pojechać. Nad budynkiem dyrekcji 
góruje oszklona wieża obserwacyjna,  
z której – z wysokości około 20 m  
– pięknie prezentują się bliższe i dal-
sze okolice. Obok założono oryginalny 
Przyrodniczy Ogród Zmysłów i wyty-
czono krótką (około 1 km) ścieżkę dy-
daktyczną „Mokradła” wiodącą w głąb 
doliny rzecznej. Przy tej samej drodze, 
około 4 km na południowy zachód od Słońska, na stoku wydmy zwanej 
Czarnkowską Górką znajduje się druga wieża widokowa, nieco niższa, 
zbudowana z drewnianych bali.

Każdy miłośnik ptaków w Polsce wie, gdzie znajduje się Betonka; 
pozostali dowiedzą się, gdy przyjadą do Rzeczpospolitej Ptasiej. Wy-
łożoną betonowymi płytami drogą wzdłuż Postomii prowadzi ścieżka 

Wieża widokowa w Chyrzynie
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Widok na dolinę Warty z wieży widokowej w Chyrzynie

Czerwony Kanał w Chyrzynie
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Wieża widokowa na Czarnkowskiej Górce

Widok na dolinę Warty z wieży widokowej na Czarnkowskiej Górce
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Platforma widokowa przy ścieżce przyrodniczej „Ptasim szlakiem”

Czatownia obserwacyjna przy ścieżce przyrodniczej „Ptasim szlakiem”
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przyrodnicza „Ptasim szlakiem” o długości około 2 km. Dla obser-
watorów ptaków wybudowano czatownię obserwacyjną i platformę 
widokową o wysokości około 3 m. Droga zaczyna się na północno- 
-zachodnim skraju wsi Przyborów sąsiadującej ze Słońskiem. Samochód 
można zostawić na niewielkim parkingu, na początku ścieżki. Trzeba 
pamiętać, że przy wysokich stanach wody Betonka jest zalana. 

Słońsk – siedziba rycerzy w czarnych płaszczach

Słońsk (do 1945 roku Sonnenburg) na przełomie XIII i XIV wie-
ku był w rękach templariuszy, później władali nim Brandenburczycy, 
a w pierwszej połowie XV wieku stał się siedzibą joannitów. W 1808 roku 
miejscowość uzyskała prawa miejskie; w końcu XIX wieku liczyła ponad 
6 tys. mieszkańców. Status miasta straciła w 1947 roku. Dziś jest dużą 
wsią gminną, w której mieszka około 3 tys. osób.

Betonka – wyłożona betonowymi płytami droga wzdłuż Postomii,  
którą biegnie ścieżka przyrodnicza „Ptasim szlakiem”
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Na północnym skraju wsi, niedaleko kościoła, wznoszą się ruiny 
dawnego pałacu joannitów. Ich pierwszą siedzibą był wybudowany 
przez poprzednich właścicieli wsi obronny dwór rycerski z pierwszej 
połowy XIV wieku. Skromną budowlę znacznie rozbudowano w latach 
1545–1564. Jak wyglądała zakonna rezydencja w pierwszej połowie 
XVII stulecia, widać na znanym sztychu Matthäusa Meriana zamiesz-
czonym w monumentalnym, wielotomowym dziele Topographia Germa-
niae. Zamek, spalony przez Szwedów w 1652 roku, został odbudowany 
w latach 1661–1668 w stylu barokowym według projektu architektów 
holenderskich Jacoba von Campen i Pietera Posta. Założenie nowe-
go palacu powstało na planie kwadratu o boku 43 m. Otaczała go 
20-metrowej szerokości fosa, przez którą przerzucono dwa drewniane 
mosty. Kolejną przebudowę przeprowadzono w 1783 roku, między in-
nymi zasypano wówczas fosy. Tak ukształtowana budowla przetrwała do 

Ruiny zamku joannitów w Słońsku
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końca II wojny światowej. Splądrowana i ograbiona, dawna rezydencja 
stała jeszcze do 1975 roku, kiedy jej wnętrze zniszczył pożar. 

Joannici przybyli do Słońska w 1426 roku. Wkrótce utworzyli 
tam siedzibę baliwatu brandenburskiego, któremu podlegały komturie 
w Chwarszczanach, Czaplinku, Łagowie i Sulęcinie. Kiedy w 1538 roku 
margrabia Jan z Kostrzyna, władca Nowej Marchii, przeszedł na lute-
ranizm, wyznanie zmienili także rycerze ze Słońska. Do dziś „tutejsi” 
joannici są zakonem protestanckim. Baliwat upadł w 1810 roku, kiedy 
król pruski dokonał sekularyzacji majątków klasztornych, a zdobyte 
w ten sposób fundusze przeznaczył na spłacenie ogromnej kontrybucji 
nałożonej na Prusy przez Napoleona. Joannici wrócili na karty historii 
miasta w 1852 roku, kiedy kolejny władca pruski Fryderyk Wilhelm IV 
na nowo ukonstytuował baliwat brandenburski. Szczodrobliwość kró-
lewska nie była jednak zbyt wielka, zakon musiał odkupić od skarbu 
państwa nawet swoją dawną siedzibę. 

W ostatnim ćwierćwieczu rycerze w czarnych płaszczach z białym 
krzyżem maltańskim na piersiach wrócili – choć nie dosłownie – do 
Słońska; między innymi wspomogli finansowo restaurację kościoła i jego 
wyposażenia. Od 2004 roku w Słońsku jest organizowana Maurycjada, 
impreza nawiązująca do przedwo-
jennej tradycji Moritzfest – świę-
ta przypominającego zasłużonego 
dla Słońska mistrza zakonu Jo-
hanna Moritza von Nassau. 

Dawna świątynia joannitów, 
gotycki kościół Matki Boskiej 
Częstochowskiej, jest najcenniej-
szym zabytkiem Słońska. Powstał 
w latach 1480–1508, a jego 
piękne sklepienia pochodzą z lat 
1520–1522. Zniszczony w cza-

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Słońsku – dawna świątynia 

joannitów
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sie wojny trzydziestoletniej 
przez wielki pożar wzniecony 
w 1639 roku przez wojska 
szwedzkie, został odbudowany 
dopiero na początku drugiej 
połowy XVII stulecia. Obecną 
neogotycką wieżę wzniesiono 
w 1817 roku. Na początku 
lat pięćdziesiątych XX wieku 
wewnątrz kościoła rozebrano 
empory boczne.

Świątynia jest trójnawową 
budowlą halową z trójbocznie 
zamkniętym prezbiterium, 
otoczonym pięcioprzęsło-
wym obejściem. Gwiaździ-
ste sklepienia wspiera osiem 
filarów. W misterną siatkę 
żeber wmontowano ponad 
200 niewielkich ceramicz-
nych zworników z płasko-
rzeźbami świętych i scen bi-
blijnych, ale także zwierząt, 
znaków zodiaku i przed-
miotów codziennego użyt-

ku. Pola między żebrami zdobi polichromia o motywach roślinnych, 
wzbogacona dekoracjami heraldycznymi. W oknach witrażowych 
zachowały się herby rycerzy zakonnych poległych w czasie I wojny 
światowej. Przykuwa wzrok bogato rzeźbiony renesansowy ołtarz głów-
ny z XVI wieku, ustawiony w drugiej połowie następnego stulecia.  
Warto zwrócić uwagę na barokowe elementy wyposażenia: chrzcielnicę 
z 1658 roku, ambonę z 1773 roku i krucyfiks na belce tęczowej. Od-
restaurowano je w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku przy wydatnej 
pomocy joannitów (Zakonu Kawalerów Maltańskich). W 1997 roku 

Wnętrze kościoła w Słońsku; widoczne  
gotyckie sklepienie gwiaździste
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w uroczystości poświęcenia odnowio-
nej ambony uczestniczył sam mistrz za-
konu, książę pruski Wilhelm Carl von 
Hohenzollern. W 2011 roku w ściany 
po bokach ołtarza głównego wmurowa-
no dwie pokaźne żeliwne tablice her-
bowe pochodzące z pobliskiego zamku. 
Na filarach nawy głównej zawieszono 
wówczas 13 odrestaurowanych tablic 
herbowych rycerzy zakonnych. Do 
1945 roku było ich tam znacznie wię-
cej; wisiały na filarach i ścianach, a te, 
które nie mieściły się w świątyni, zdo-
biły zamkowe wnętrza.

Obok kościoła, w parterowym 
szachulcowym budynku dawnej szko-
ły wzniesionej w 1733 roku, Towarzy-
stwo Przyjaciół Słońska „Unitas Viri-
bus” przygotowało niewielką wystawę 
pamiątek regionalnych. Stoi przed nią 
drewniana figura świętego Jana Pawła II,  
wyrzeźbiona przez jednego z więźniów 
tutejszego zakładu karnego.

W historii Słońska są też karty tra-
giczne. W latach 1832–1836 wybudo-
wano tam więzienie, które mogło pomieścić blisko tysiąc osób. Przebywali 
w nim głównie kryminaliści, ale w XIX wieku więziono tam również 
Polaków – więźniów politycznych. W latach 1846–1847 przetrzymywa-
no w Słońsku wielkopolskich spiskowców, z Karolem Libeltem na czele. 
W 1933 roku więzienie zamieniono na pierwszy w Niemczech obóz 
koncentracyjny. Choć formalnie po krótkim czasie został on zlikwidowa-
ny, pozostało więzienie o zaostrzonym rygorze. Najbardziej znanym jego 
więźniem był przebywający tam w latach 1933–1934 niemiecki pacyfi-
sta Carl von Ossietzky, dziennikarz i pisarz, laureat pokojowej Nagrody 

Ambona z krzyżami joannitów  
w kościele w Słońsku
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Nobla w 1935 roku. Po wybuchu II wojny 
światowej do słońskiego więzienia trafiło wielu 
obywateli państw podbitych przez III Rzeszę. 
W nocy z 30 na 31 stycznia 1945 roku Niemcy 
dokonali w więzieniu potwornego mordu; 2 lu-
tego, po opanowaniu wsi, żołnierze radzieccy 
znaleźli na więziennym dziedzińcu ciała 819 
rozstrzelanych więźniów. 

Na miejscu dawnego więzienia, przy 
szosie w kierunku Skwierzyny, utworzono 
w 1974 roku Muzeum Martyrologii. Po moder-
nizacji otwarto je ponownie w końcu październi-
ka 2014 roku. Odsłonięto wówczas stojący obok 
pomnik, którego autorem jest Marek Moderau  
z Warszawy. Nowa ekspozycja muzealna w no-
woczesny sposób prezentuje dzieje więzienia 
i pokazuje pamiątki z nim związane; tablica 
przypomina postać Carla von Ossietzky’ego. 
Na zewnętrznych ścianach budynku umieszczo-
no kilka tablic upamiętniających ofiary między 

innymi z Francji, Belgii, Holandii, Luksemburga i Norwegii, a także 
niemieckich antyfaszystów.

W lesie przy ulicy Kolejowej, po południowej stronie drogi do 
Kostrzyna nad Odrą, znajduje się cmentarz ofiar więzienia i obozu kon-
centracyjnego. W zbiorowych mogiłach złożono prochy obywateli kil-
kunastu państw europejskich, zamęczonych i zamordowanych w latach 
1933–1945. Na cmentarz prowadzi Brama Luksemburczyków – orygi-
nalny pomnik ufundowany w 1995 roku przez mieszkańców Wielkiego 
Księstwa Luksemburga, w Słońsku zginęło bowiem 91 obywateli tego 
małego państwa. W centrum wsi, przy rondzie, znajduje się obelisk 
z gwiazdą na szczycie poświęcony żołnierzom radzieckim, zdobywcom 
Słońska w 1945 roku. Ale historia tego pomnika jest znacznie dłuższa. 

Tablice herbowe rycerzy joannickich na filarze  
kościoła w Słońsku
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Ekspozycja na Wystawie Pamiątek Regionalnych

Pomnik św. Jana Pawła II przed budynkiem Wystawy Pamiątek Regionalnych
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Pomnik przy Muzeum Martyrologii w Słońsku

Fragment ekspozycji w Muzeum Martyrologii w Słońsku
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Wykonany z piaskowca obelisk był czę-
ścią ustawionego w 1902 roku monu-
mentu zwanego Kamieniem Dwóch 
Cesarzy (Zweikaiserstein). Znajdowały 
się na nim medaliony z podobiznami 
Wilhelma I Hohenzollerna, pierwszego 
cesarza II Rzeszy Niemieckiej, i jego syna 
Fryderyka  III oraz inskrypcja poświęco-
na kanclerzowi Bismarckowi. 

Na cmentarzu komunalnym przy uli-
cy Lipowej stoi odrestaurowany pomnik 
mieszkańców Słońska poległych w latach 
I wojny światowej, wykonany przez Ernsta Grossmana w 1925 roku. 
W nieczynnej części nekropolii urządzono niewielkie lapidarium na-
grobków sprzed 1945 roku. Znajduje się tam między innymi pomnik 
długoletniego (1892–1924) burmistrza Otto Rubova, zasłużonego dla 
rozwoju miasta. Z jego inicjatywy w 1896 roku otwarto linię kolejową 
łączącą Słońsk z Kostrzynem, a w miejscowym młynie wodnym uru-
chomiono agregat prądotwórczy zapewniający mieszkańcom energię 
elektryczną. Urządzono park, a ulice i place miasta pokryto brukiem. 

Swoistym pomnikiem tolerancji religijnej tamtych czasów jest 
stojący przy ulicy Poniatowskiego niewielki budynek z czerwonej ce-
gły mieszczący dawniej dom pomocy społecznej. Był on prowadzony 
przez joannitów dla katolików, ewangelików i żydów. Do dziś na jego 
elewacjach zachowały się charakterystyczne elementy zdobnicze: krzyż 
maltański na fasadzie i gwiazdy Dawida na ścianie bocznej.

*

Około 8 km na wschód od Słońska, opodal drogi do Skwierzyny, 
leży wieś Lemierzyce. Wznosi się w niej ceglany neogotycki kościół 
Matki Boskiej Częstochowskiej z wysoką wieżą, wybudowany jako 

Pomnik poświęcony mieszkańcom Słońska 
poległym w czasie I wojny światowej
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świątynia ewangelicka w 1856 roku. Na zachód od zabudowań wsi, 
wzdłuż lewego brzegu Postomii rozciąga się rezerwat przyrody „Lemie-
rzyce” o powierzchni 3,32 ha. Ochronie podlega w nim las mieszany 
o charakterze naturalnym, z przewagą dębu i buka. Jeden z rosnących 
tam dębów ma aż 605 cm obwodu. 

Nieco dalej na zachód leży rezerwat „Dolina Postomii” o powierzch-
ni 68,65 ha. Na jego skraju, niecałe 150 m od drogi z Lemierzyc do Słoń-
ska, znajduje się pokaźny głaz narzutowy o obwodzie 11,2 m, chroniony 
jako pomnik przyrody. Przez dawnych mieszkańców wsi był nazywany 
Kamieniem Moritza (Moritz Stein), co upamiętniało Johanna Moritza 
von Nassau, który wsparł finansowo odbudowę kościoła w Lemierzy-
cach, zniszczonego pożarem w 1690 roku. Według legendy na głazie 
znajduje się odcisk podkowy konia baliwa joannitów, który spieszył 
z pomocą mieszkańcom wsi. Kto dotknie śladu podkowy – spotka go 
szczęście. W drugiej połowie XIX wieku głaz nazywano też kamieniem 
Bismarcka. Po II wojnie światowej na kamieniu wyryto widoczny do dziś 
napis: „Myśmy tu nie przyszli, myśmy tu wrócili. Lemierzyce 1945 r.” 
Aby trafić do głazu, trzeba około 300 m za tablicą oznaczającą koniec 
miejscowości Lemierzyce skręcić duktem leśnym w prawo. 

Potężny głaz – pomnik przyrody w lesie pod Lemierzycami
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„kostrZYńskie poMpeje” Nad odrą

W ostatnich dniach stycznia 1945 roku oddziały Armii 
Czerwonej znalazły się na przedpolach Kostrzyna. Radzieccy 
dowódcy zdawali sobie sprawę, że nadodrzańskie miasto jest 
ważnym ogniwem obrony Niemców. Ci również poważnie 
przygotowywali się do walki. Ewakuowano cywilnych miesz-
kańców, a miasto zamieniono w twierdzę. Zacięte walki trwały 
dwa miesiące; 30 marca miasto zostało zdobyte, tylko że wów-
czas miasta już nie było.

W 1939 roku – nie licząc garnizonu wojskowego i rodzin 
stacjonujących żołnierzy – w Kostrzynie mieszkało około 24 tys. 
osób. W 1945 roku było tam morze ruin. Jak później obli-
czono, w gruzach legło 95% zabudowy mieszkalnej (dokład-
nie 8278 domów) i prawie wszystkie zakłady przemysłowe. Po 
II wojnie światowej Kostrzyn był najbardziej zniszczonym mia-
stem w Polsce. Dziś Kostrzyn nad Odrą – taka nazwa obowią-
zuje od 2003 roku – liczy nieco ponad 18 tys. mieszkańców.

Nie był to jedyny tragiczny epizod w dziejach miasta. 
Wielokrotnie niszczone, wolą mieszkańców odradzało się do 
życia, by znów wpaść w kolejne tarapaty. Wiele razy zatapiały 
Kostrzyn wezbrane wody Odry i Warty. Przez wieki powo-
dzie były nieszczęściami wpisanymi w życie mieszkańców. Stare 
kroniki wspominają wielki pożar z 1491 roku, w którym spło-
nęło całe miasto. Obce wojska oblegały kostrzyńską twierdzę 
podczas wojen trzydziestoletniej i siedmioletniej. W czasie tej 
ostatniej, 15 sierpnia 1758 roku, miasto doszczętnie spaliły 
oddziały rosyjskie. W 1806 roku Kostrzyn zdobyły wojska 
Napoleona. Francuska okupacja trwała do 1814 roku, mia-
sto zostało poważnie zniszczone. Niedługo potem, w latach 
1820–1825, kostrzyński zamek przebudowano na koszary.

W dziejach miasta był także okres spokoju i wyraźnego 
rozkwitu. W 1536 roku margrabia Jan von Hohenzollern 
(zwany później Janem z Kostrzyna) przeniósł do Kostrzyna 
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stolicę Nowej Marchii. Za jego panowania – a trwało ono do 
1571 roku – miasto znacznie się rozbudowało. Już w latach 
1535–1537 władca wybudował nad Odrą wspomniany wyżej 
zamek, który stał się jego siedzibą. Wkrótce zapoczątkowano 
budowę twierdzy. Początkowo były to zapewne umocnienia 
drewniano-ziemne, a gdy do miasta przybył włoski budowni-
czy Francesco Chiaramella, rozpoczęto budowę twierdzy ba-
stionowej. Nie przerwała jej śmierć fundatora w 1571 roku; 
po 1578 roku pracami kierował inny Włoch, Roch Guerrini. 
Budowę zakończono około 1590 roku. Wzniesiona twierdza, 
składająca się z sześciu bastionów ze wszystkich stron otoczo-
nych wodą, była w owym czasie jednym z najnowocześniej-
szych dzieł sztuki fortyfikacyjnej w Europie. W następnych 
stuleciach jeszcze ją powiększono. W latach osiemdziesiątych 
XIX wieku na przedpolach miasta powstały cztery potężne 
forty. Trzy z nich: Sarbinowo, Czarnów i Żabice, znajdują się 
dziś w Polsce, czwarty – Gorgaset – w Niemczech.

W drugiej połowie XIX wieku umocnienia stały się barie-
rą dalszego rozwoju miasta. Jeszcze przed wybuchem II wojny 
światowej rozebrano trzy bastiony, a na prawym brzegu War-

Odrestaurowany Bastion Filip, w którym mieści się 
ekspozycja Muzeum Twierdzy Kostrzyn
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ty powstało Nowe Miasto – obecnie centrum Kostrzyna. Tam 
znajduje się oryginalny dwupoziomowy dworzec kolejowy, 
wybudowany w latach 1872–1874 według projektu znanego 
niemieckiego architekta obiektów kolejowych Eduarda Römera. 
Na stacji krzyżują się dwie linie kolejowe. Na dolnych peronach 
zatrzymują się pociągi jadące z Wrocławia do Szczecina, górą 
biegnie dawna linia kolejowa z Berlina – przez Gorzów Wielko-
polski, Krzyż, Piłę – do Królewca. W Polsce są tylko dwa takie 
dworce; drugi znajduje się w wielkopolskim Kępnie.

Po II wojnie światowej na leżącym między Odrą a Wartą, 
otoczonym fortyfikacjami Starym Mieście – niegdyś z zamkiem, 
gwarnym rynkiem z ratuszem i niedaleką farą – życie zamarło 
na prawie pięćdziesiąt lat. Z jednym wyjątkiem – w 1969 roku 
wysadzono w powietrze i rozebrano ocalałe z pożogi wojen-
nej mury dawnego zamku. Symboliczną datą był 23 kwietnia 
1994 roku, kiedy burmistrzowie Kostrzyna i jego miast bliź-
niaczych, Spandau i Peitz, wbijając łopaty w nietknięte od pół 

Dwupoziomowa stacja kolejowa w Kostrzynie nad Odrą
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wieku gruzy, zainaugurowali proces porządkowania i rewitali-
zacji tej części miasta. Prace trwają, widać już ich efekty: spod 
zwałów ziemi wyłoniły się ślady dawnych placów i uliczek, fun-
damenty kamieniczek, pozostałości zamku i kościoła. Niektóre 
obiekty odrestaurowano, jak choćby Bastion Filip czy Bramę 
Berlińską. W pierwszym mieści się interesująca ekspozycja 
Muzeum Twierdzy Kostrzyn, w drugim działa punkt informa-
cji turystycznej, a dla gości przygotowano niewielką wystawę 
historyczną. Brama Berlińska, wzniesiona w końcu XVI wie-
ku, obecny kształt uzyskała w latach 1877–1879. Niegdyś do 
centrum miasta wjeżdżały tamtędy tramwaje: od 1903 roku 
– konne, w latach 1925–1945 – elektryczne. Graniczną Odrę 
można podziwiać, spacerując odnowioną promenadą Kattego, 
łączącą bastiony Brandenburgia i Filip. 

Stare Miasto, które mieszkańcy nazywają Kostrzyński-
mi Pompejami, jest dziś chętnie odwiedzane przez turystów. 
Od 2000 roku pod koniec lata są tam organizowane Dni 
Twierdzy Kostrzyn. Jednak największą imprezą, odbywającą się 

Odbudowana Brama Chyżańska
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w mieście od 2004 roku, jest festiwal Przystanek Woodstock 
organizowany na przełomie lipca i sierpnia przez Fundację 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. 

Odrestaurowana Brama Berlińska

Dawny Zaułek Kościelny na Starym Mieście
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*

Twierdza nieraz pełniła funk-
cję więzienia. Najbardziej niezwy-
kłym więźniem był następca tronu 
pruskiego, późniejszy Fryderyk II 
Wielki, uwięziony tam w 1730 
roku z woli ojca, króla Frydery-
ka Wilhelma I, za próbę ucieczki 
z kraju. Z okna celi był on zmu-
szony oglądać śmierć przyjaciela, 
Hansa Hermanna von Kattego, 
skazanego przez sąd wojenny na 
karę dożywocia za udział w plano-
waniu ucieczki. Król pruski zmie-
nił wyrok na karę śmierci przez 
ścięcie mieczem. Powodów niena-
wiści królewskiej do aresztowane-

go arystokraty można się tylko domyślać; współcześni różnie 
mówili o przyjaźni dwóch młodych mężczyzn. W 2015 roku 
przy promenadzie umieszczono tablicę z płaskorzeźbioną po-
dobizną von Kattego ufundowaną przez księżną Teofanię von 
Sachsen-Katte.

W latach I wojny światowej w dwóch fortach: Sarbinowo 
i Gorgaset, istniał oficerski obóz jeniecki. Przebywali w nim 
głównie jeńcy rosyjscy i francuscy, między innymi Michaił 
Mikołajewicz Tuchaczewski – później oficer Armii Czerwo-
nej, dowódca podczas wojny polsko-bolszewickiej, mianowany 
w 1935 roku jednym z pięciu pierwszych marszałków Związku 
Radzieckiego; rozstrzelany w 1937 roku. Więźniem obozu był 
także francuski lotnik Roland Garros, jeden z pionierów lotnic-
twa, autor wielu rekordowych przelotów. W historii lotnictwa 
wojskowego zapisał się on jako inicjator sztywnego zamoco-
wania karabinu do kadłuba samolotu. Francuzowi udało się 

Tablica Hansa Hermanna  
von Kattego
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Ruiny fortu Sarbinowo w Kostrzynie nad Odrą

Cmentarz jeniecki obozu w Drzewcach, w północnej części Kostrzyna 
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zbiec z niewoli. Wiosną 1918 roku wrócił on w szeregi armii 
francuskiej. Nie na długo. Zginął zestrzelony nad Ardenami 
5 października 1918 roku. W latach dwudziestych XX wieku 
jego imieniem nazwano korty w Paryżu, na których jest rozgry-
wany prestiżowy turniej tenisowy French Open.

Fort Sarbinowo znajduje się około 4 km od centrum 
miasta, w lesie, po prawej stronie ulicy Sportowej (drogi do 
Dębna). Imponujące ceglane dzieło obronne powstało w la-
tach 1883–1887. Otocza go sucha fosa chroniona czterema 
kaponierami. Rozwój techniki wojennej spowodował, że for-
tu nigdy nie wykorzystano militarnie. Do wybuchu I wojny 
światowej jego pomieszczenia były oświetlane lampami nafto-
wymi, a najszybszy kontakt ze światem zapewniały… gołębie 
pocztowe. Po podpisaniu rozejmu w 1918 roku, kiedy przestał 
pełnić rolę obozu jenieckiego, fort stał się miejscem czasowego 
pobytu Niemców emigrujących do ojczyzny z terenów powsta-
jącego państwa polskiego. Dziś – ze względów bezpieczeństwa 
– wstęp na teren budowli jest wzbroniony.

W latach 1938–1945 pod Kostrzynem (obecnie w dziel-
nicy Drzewce) istniał obóz jeniecki dla szeregowców i podofi-
cerów Stalag III C Alt Drewitz. Jego pierwszymi więźniami 
– przywiezionymi jeszcze przed wybuchem II wojny światowej 
– byli żołnierze z Czechosłowacji. W obozie łamano wszelkie 
międzynarodowe konwencje dotyczące traktowania jeńców: 
głodzono ich, szykanowano, a przede wszystkim zmuszano 
do katorżniczej pracy. Warunki życia w obozie opisał Michaił 
Szołochow w opowiadaniu Los człowieka, na kanwie którego 
w 1959 roku Siergiej Bondarczuk nakręcił głośny film o tym 
samym tytule. Przez obóz przeszło około 70 tys. jeńców róż-
nych narodowości, najwięcej Francuzów i Rosjan. Ponad 7 tys. 
(inne źródła szacują tę liczbę nawet na 12 tys.) zostało zamor-
dowanych lub zmarło na skutek wyniszczających warunków 
życia. Pochowano ich na obozowym cmentarzu w sześciu zbio-
rowych mogiłach. Po wojnie w barakach obozowych więziono 
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jeńców niemieckich. Aby trafić na cmentarz, należy wyjechać 
z miasta ulicą Szumiłowską (kierunek: Namyślin); dalszą drogę 
wskażą drogowskazy kierujące do nekropolii.

iNForMacje praktYcZNe

Chyrzyno
•	 Dyrekcja	Parku	Narodowego	„Ujście	Warty”,	Chyrzyno	1,	
69-113	 Górzyca,	 tel.	 95	 752	 40	 27.	Wejście	 na	 wieżę	
widokową	i	do	Przyrodniczego	Ogrodu	Zmysłów	czynne	
od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	7.30–15.30,	ceny	bile-
tów:	normalny	–	4	zł,	ulgowy	–	2	zł.

Kostrzyn nad Odrą
•	 Muzeum	Twierdzy	Kostrzyn,	ul.	Graniczna	1,	66-470	Ko-
strzyn	nad	Odrą,	tel.	95	752	23	60.	Ekspozycja	w	Bastionie	
Filip	czynna	od	wtorku	do	piątku	w	godz.	11.00–14.00,	
w	sobotę	 i	niedzielę	w	godz.	10.00–18.00.	Ceny	biletów:	
normalny	–	8	zł,	ulgowy	(dla	młodzieży)	–	4	zł,	we	wtorek	
wstęp	bezpłatny.

•	 Punkt	Informacji	Turystycznej	w	Bramie	Berlińskiej	czynny	
od	wtorku	do	piątku	w	godz.	9.00–16.00,	w	sobotę	i	nie-
dzielę	w	godz.	10.00–16.00.

Słońsk
•	 Muzeum	Martyrologii,	 ul.	 3.	 Lutego	54,	 66-436	Słońsk,	
tel.	505	536	306,	czynne	od	wtorku	do	niedzieli	w	godz.	
11.00–16.00,	wstęp	bezpłatny.

•	 Wystawa	Pamiątek	Regionalnych,	pl.	Wolności	1,	66-436	
Słońsk,	czynna	po	wcześniejszym	uzgodnieniu	 terminu	
(tel.:	 95	757	22	12,	 607	081	317,	692	975	990),	wstęp	
bezpłatny.
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Nieznane Dolne Łużyce

Dolne Łużyce to kraina historyczna nad środkową Szprewą i dolną 
Nysą Łużycką, po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. Jej 

wschodni skraj w Polsce wyznacza dolny bieg Bobru. Głównym ośrod-
kiem Dolnych Łużyc jest położone w Niemczech miasto Cottbus (łu-
życki Chociebuż), wokół którego mieszka dziś około 20 tys. Serbołuży-
czan; duża ich część wciąż używa słowiańskiego języka dolnołużyckiego. 
Polską część krainy zasiedla ludność napływowa osiadła po 1945 roku. 
Powoli zapominamy o dawnych mieszkańcach tych ziem.

Pomiędzy Puszczą Lubuską na północnym brzegu Odry a Bora-
mi Dolnośląskimi na południu rozciąga się zwarty obszar leśny zwany 
Borami Zielonogórskimi. Tam właśnie kierujemy kroki. Celem jest 
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, w Leś-
nym Kompleksie Promocyjnym „Bory Lubuskie”. Przy okazji poznamy 
pobliskie Brody i niedalekie Lubsko. Zajrzymy też do miasta Forst na 
zachodnim brzegu granicznej Nysy Łużyckiej, w którym znajduje się 
jeden z najpiękniejszych w Niemczech ogrodów różanych. Tutejsze lasy 
są administrowane przez Nadleśnictwo Lubsko podlegające Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Wysoka wieża w Jeziorach Wysokich

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich 
znajduje się tuż za wsią Brody, po prawej stronie drogi z Lubska do 
niemieckiego miasta Forst. Placówka edukacyjna Nadleśnictwa Lubsko 
działa od 1998 roku. W starej, ładnie odrestaurowanej leśniczówce 
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z 1926 roku przygotowano kilka sal wystawowych, w których przed-
stawiono zagadnienia związane z hodowlą lasu i jego ochroną, ko-
rzyści wynikające z ochrony przyrody, zasady użytkowania lasu oraz 
jego rolę kulturotwórczą. Oprócz plansz i fotografii zgromadzono tam 
wiele innych eksponatów, jak choćby dawne i obecne narzędzia do 
prac leśnych. Zainteresowanie budzi zazwyczaj kolekcja szyszek drzew 
iglastych pochodzących z całego świata. W osobnym budynku znajduje 
się sala konferencyjna wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny. 
Drewniana wiata umożliwia rozpalenie ogniska.

Leśnik Paweł Mrowiński, kierownik ośrodka, z dumą pokazuje 
dwuhektarowy ogród dendrologiczny. Jego ambicją jest zgromadzenie 
w ogrodzie jak największej liczby różnych gatunków sosen. Na świecie 
jest ich ponad sto, a w naszych lasach występują tylko trzy gatunki 
rodzime: sosna zwyczajna, limba i sosna górska (kosodrzewina). Wy-
bór sosny jako gatunku wiodącego jest jak najbardziej uzasadniony. 
W Polsce bory sosnowe zajmują ponad 60% powierzchni lasów, a na 
Ziemi Lubuskiej – prawie 90%. W młodym, zaledwie kilkunastoletnim 
arboretum już dziś zebrano około 30 gatunków sosen z różnych kon-
tynentów. Posadzono tam między innymi sosnę ościstą – najbardziej 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich – leśniczówka,  
w której znajdują się sale wystawowe
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długowieczne drzewo iglaste, którego najstarszy okaz rosnący w Ame-
ryce Północnej liczy już ponad 4,5 tys. lat! Widząc niewielką sosnę 
Coultera, trudno sobie wyobrazić, że dorosłe okazy tego drzewa rodzą 
szyszki o wadze 3,5 kg.

Ale rosną tam nie tylko sosny. Są także różne gatunki świer-
ków, jodeł i jałowców. Do arboretum sprowadzono też wiele drzew 

Fragment ekspozycji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich
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egzotycznych z odległych zakątków świata, na przykład: amerykańskiego 
mamutowca olbrzymiego (sekwoję olbrzymią) i metasekwoję chińską, 
kłęk kanadyjski i szydlicę japońską, cyprysa wiecznie zielonego z Grecji 
oraz cedry z północnej Afryki i Azji Mniejszej. W 2009 roku zapo-
czątkowano tworzenie alei potomków najsłynniejszych dębów z Polski 
i Europy. Zgromadzono także sadzonki pochodzące od najbardziej bo-
daj w Polsce znanego dębu Bartek z Zagnańska. Do refleksji skłaniają 
drzewka wyhodowane z żołędzi dębów Napoleona z Mielna pod Zielo-
ną Górą i Chrobrego z Piotrowic niedaleko Szprotawy. Pierwszy z nich, 
o obwodzie pnia 1045 cm, był najgrubszym dębem w Polsce; był – bo 
bezmyślnie go spalono jesienią 2010 roku. Dąb Chrobry, o obwodzie 
1007 cm, uważany za najstarszy okaz tego gatunku w Polsce, palił się 
jesienią 2014 roku.

Drzewa iglaste w ogrodzie dendrologicznym Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 
w Jeziorach Wysokich
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Najbardziej widocznym, i to z daleka, obiektem ośrodka jest dostrze-
galnia przeciwpożarowa. Murowana z cegieł wieża o wysokości 41 m 
powstała w 1999 roku; przypomina latarnię morską. Oprócz ważnej 
funkcji w systemie ochrony przeciwpożarowej lasów, służy także jako 
wieża widokowa. Na taras usytuowany na wysokości około 35 m nad 
ziemią prowadzą schody, aż 176 stopni. Nagrodą za wejście jest niezwy-
kła panorama ciągnących się po horyzont lasów, wśród których odmien-
nymi barwami zdradzają obecność jeziora i polany z osiedlami. 

Przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej rozpoczyna się ścieżka 
dydaktyczna „Na wąwozach” prowadząca trzema trasami różniącymi się 
długością i stopniem trudności. Wersja najkrótsza jest przeznaczona dla 
najmłodszych. Na trasie podstawowej o długości 1,5 km ustawiono 
tablice edukacyjne, także w języku niemieckim (do granicy z Niemcami 

Dostrzegalnia przeciwpożarowa, a zarazem wieża widokowa, góruje nad Ośrodkiem 
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich
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Zwiedzając ogród dendrologiczny, można spotkać... kozła sarny

Fragment ścieżki dydaktycznej „Na wąwozach"
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W ogrodzie 
dendrologicznym  
rosną między innymi 
gatunki sosen 
pochodzące z Azji.   
Są wśród nich:

sosna Armanda 
(Pinus armandi)

sosna drobnokwiatowa 
(Pinus parviflora)

sosna gęstokwiatowa 
(Pinus densiflora)
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jest stamtąd 12 km). Ścieżka wie-
dzie wśród urozmaiconego krajo-
brazu, schodzi nad pocięty wą-
wozami brzeg Jeziora Brodzkiego 
(o powierzchni 52 ha) i przebie-
ga przez park otaczający dawną 
rezydencję Brühlów w Brodach. 
Trzeci wariant to ścieżka specjali-
styczna, którą przemierza się tylko 
z przewodnikiem. Wszystkie trzy 
trasy zataczają pętlę i kończą się 
przy ośrodku.

*
Niecałe 5 km na południo-

wy zachód od Jezior Wysokich, 
po prawej stronie drogi do Forst, 
za miejscowością Marianka usta-
wiono głaz przypominający pożar 

z 1982 roku, podczas którego spłonęło 1162 ha okolicznych lasów. Był 
to wówczas największy, pod względem zniszczonego obszaru leśnego, 
pożar w powojennej Polsce.

Rezydencja ministra Brühla

Z Jezior Wysokich do gminnej wsi Brody jest niecały kilometr. 
Warto wykorzystać okazję i poznać tę ciekawą miejscowość.

Najstarsza wzmianka historyczna potwierdzająca istnienie wsi po-
chodzi z 1398 roku, kiedy Brody wraz z okolicznymi dobrami zaku-
pili Bibersteinowie z Żar. W drugiej połowie XV wieku miejscowość 
otrzymała prawa miejskie, co jednak nie przyczyniło się zbytnio do 
jej rozwoju. W 1607 roku dobra Bibersteinów przejęli Promnitzowie. 
W drugiej połowie XVII stulecia wybudowali oni w Brodach okazałą 

Głaz przypominający wielki pożar lasów 
w 1982 roku, ustawiony  

przy szosie Brody–Zasieki
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rezydencję. Z ich inicjatywy powstał też ośrodek metalurgiczny: huta 
żelaza, odlewnia mosiądzu i wytwórnia drutu. Miasteczko ożyło. Ale 
lata świetności miały dopiero nadejść. 

W 1740 roku za 160 tys. talarów zakupił Brody hrabia Hein-
rich von Brühl – wszechwładny i niewyobrażalnie majętny pierwszy 
minister króla polskiego i elektora saskiego Augusta III. W mieście 
leżącym na starym trakcie łączącym dwie stolice, Warszawę i Drezno, 
Brühl wybudował wspaniałą rezydencję. Nie żałował pieniędzy na jej 
wyposażenie; w pałacowych salach wisiały obrazy wielkich mistrzów, 
między innymi: Tycjana, Rubensa, Cranacha. W czasie uczt używano 
słynnego, największego na świecie serwisu porcelanowego, zwanego 
Łabędzim (Swan Service), wykonanego dla Brühla w latach 1737–1742 
przez manufakturę miśnieńską. Przeznaczony był dla 100 osób i składał 
się z 2200 elementów. W Brodach przetrwał do 1945 roku, potem 
uległ rozproszeniu. Dziś pojedyncze elementy barokowej zastawy można 
oglądać w wielu europejskich muzeach. A uczty w Brodach musiały być 
wspaniałe, zwłaszcza wtedy, gdy w pałacu zatrzymywał się wędrujący 
między dwiema stolicami August III z licznym orszakiem. Nie bez po-
wodu ukuto wówczas porzekadło: „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj 
pasa”. 

Okres pomyślnego rozwoju przerwała wojna siedmioletnia. 
W 1758 roku król pruski Fryderyk II Wielki, osobisty wróg Brühla, 
rozkazał spalić jego brodzki pałac. Przy okazji zniszczono otaczający 
go park i zdewastowano zabudowę mieszkalną miasteczka. Stracili pra-
cę rzemieślnicy i osoby obsługujące rezydencję, upadły manufaktury 
metalurgiczne. Brody nigdy już nie wróciły do stanu z połowy XVIII 
stulecia. W 1945 roku utraciły prawa miejskie.

*
Droga do historycznego centrum dawnego miasteczka prowadzi od 

strony południowej ulicą Wolności przez Bramę Zasiecką. Brody nigdy 
nie były otoczone murami, a trzy istniejące niegdyś bramy miejskie 
miały charakter symboliczny. Bramę Zasiecką – jedyną, która dotrwała 
do naszych czasów – wzniesiono w 1748 roku. Została wybudowana 
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na cześć Augusta III, który w tamtym roku gościł w brodzkim pałacu. 
Podczas przebudowy w 1928 roku przekształcono wykrój przejazdów 
bocznych z półkolistych na prostokątne. Na zewnętrznej ścianie bramy 
znajduje się kartusz z herbem Brühlów.

Zachowało się zabytkowe założenie urbanistyczne z połowy XVIII 
wieku. Piętrowe domy mieszczańskie, częściowo zniszczone, stoją przy 
dwóch krzyżujących się pod kątem prostym ulicach (ulicy Wolności 
i placu Zamkowym, który jest przedłużeniem założenia pałacowego) 
oraz naprzeciwko rezydencji, gdzie ustawiono je na planie łuku otwar-
tego ramionami w stronę pałacu. Malkontenci powiedzą: „dwie ulice na 
krzyż”, a miłośnicy architektury dostrzegą przykład charakterystycznego 
dla baroku sprzężenia magnackiej rezydencji z miastem.

Autorem koncepcji architektonicznej miasta i planów ówczes nych 
budowli (łącznie z pałacem) był nadworny architekt elektora saskie-
go Johann Christoph Knöffel, od dawna związany z Brühlem, twór-
ca jego rezydencji w Dreźnie. Pałacu w Brodach nie budował jednak 

Brama Zasiecka w Brodach
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od podstaw. Stał tam już gmach wzniesiony w latach 1670–1674 dla 
hrabiego Ulricha Hipparcha von Promnitza. Knöffel wykorzystał mury 
tej budowli, poszerzył korpus, wydłużył skrzydła i podwyższył całość 
o kondygnację. Powstał okazały dwupiętrowy budynek na planie pod-
kowy, przykryty wysokim dachem mansardowym. Budowa rezydencji 
trwała od 1741 do 1753 roku. Pięć lat po jej zakończeniu, w czasie 
wojny siedmioletniej, pałac został spalony. Brühlowie, którzy byli wła-
ścicielami miasta do 1945 roku, początkowo zabezpieczyli go tylko 
prowizorycznie. Całkowitej rekonstrukcji budowla doczekała się do-
piero w latach 1919–1920. Pałac został zniszczony w 1945 roku; na 
początku lat sześćdziesiątych XX wieku odbudowano go w stanie su-
rowym i przykryto dachem. W 2013 roku ponownie przystąpiono do 
prac rekonstrukcyjnych.

Po bokach dziedzińca znajdują się dwie oficyny, zwane dawniej 
Domami Kawalerów, w których zatrzymywali się goście. W przeciwień-
stwie do pałacu zostały one odrestaurowane. Mieszczą się w nich hotel, 
restauracja i sale konferencyjne. Między budynkami stoi ładna fontanna 
kaskadowa. Wykonana sumptem Brülów, zdobiła wystawę ogrodniczą 
otwartą w 1913 roku w Forst, a po jej zakończeniu została przeniesiona 
do rezydencji fundatorów. Przy fontannie ustawiono kilka barokowych 
rzeźb ogrodowych. Od strony dawnego miasteczka dziedziniec zamyka 
wysokie ogrodzenie. Na postumentach znajdującej się na osi pałacu bra-
my stoją kamienne posągi Bellony i Caritas – niestety uszkodzone.

Za pałacem rozciąga się rozległy park o powierzchni blisko 100 ha. 
Utworzyli go prawdopodobnie Promnitzowie już w drugiej połowie 
XVII wieku; zgodnie z ówczesną modą był to ogród regularny typu 
francuskiego. Za czasów Brühla został on powiększony i ozdobio-
ny charakterystycznymi dla tamtych czasów budowlami parkowymi, 
które niestety na ogół nie przetrwały. Powstały wówczas oranżeria, 
pustelnia i „antyczna” świątynia Krystyny, a także ustawiono fontanny 
i kamienne posagi. W czasie wojny siedmioletniej park został zde-
wastowany. Na początku XIX wieku – zgodnie ze zmieniającymi się 
trendami sztuki ogrodniczej – przekształcono go w park krajobrazowy. 
Zniszczony w 1945 roku, przez lata pozbawiony opieki, park wciąż 
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czeka na rewitalizację. Rośnie w nim wiele rzadkich i egzotycznych 
drzew, między innymi: sosny czarne, płaczące buki i tulipanowce. 
Okazem budzącym zainteresowanie dendrologów jest dąb biały, rzad-
ko spotykany w Europie gatunek z Ameryki Północnej. Wiele drzew 
osiągnęło pomnikowe rozmiary. Niedaleko pałacu można dostrzec 
pozostałości alei lipowych; drzewa te posadzono w połowie XIX stu-
lecia. Zwiedzanie warto zakończyć przechadzką nad jeziorem, wokół 
którego wytyczono ścieżkę spacerową. 

Przy dawnym rynku, już poza barokowym założeniem urbani-
stycznym, znajduje się barokowy kościół Wszystkich Świętych, kiedyś 
była to świątynia ewangelicka. Zbudowany w XVII stuleciu, rozbudo-
wany w 1725 roku według projektu Jerzego Bahra, w przeciwieństwie 
do pobliskiej rezydencji nie imponuje formą architektoniczną.

Fontanna na dziedzińcu pałacu  
w Brodach, w tle odrestaurowana oficyna

Barokowa rzeźba ogrodowa  
przed pałacem w Brodach
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*
Około 3 km od Brodów, po prawej stronie drogi do Tuplic, rośnie 

sosna zwyczajna zwana Ośmiornicą – jeden z bardziej oryginalnych 
pomników przyrody na Ziemi Lubuskiej. 
Ma niezwykły kształt. Potężny pień o ob-
wodzie 361 cm rozdziela się na wysoko-
ści niecałych 2 m na 8 grubych konarów. 
Najbardziej prawdopodobnym powodem 
takiego ukształtowania było zrośnięcie się 
kilku drzew. Być może przyczyna była 
inna, choćby złamanie głównego pędu 
młodego drzewa. Dziś niecodzienny 
okaz, którego wiek szacuje się na 150  lat, 
ma 26 m wysokości.

Stare drzewa w parku w Brodach

Sosna Ośmiornica – pomnik przyrody – rosnąca 
przy drodze do Tuplic, 3 km od wsi Brody 
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Miasto na 15. południku 

Lubsko jest starym miastem łużyckim. Przywilej prawa magdebur-
skiego otrzymało w 1283 roku od margrabiego Miśni Henryka Do-
stojnego. Z treści dokumentu lokacyjnego wynika, że było już wówczas 
ukształtowanym przestrzennie ośrodkiem, otoczonym umocnieniami 
ziemnymi z bramami. Nie zmieniając położenia, kilkakrotnie zmienia-
ło przynależność polityczną. Niedługo po śmierci Henryka Dostojne-
go znalazło się w granicach Brandenburgii. W latach sześćdziesiątych 
XIV wieku na krótko weszło w skład państwa Bolka Świdnickiego, 
jednego z Piastów śląskich, potem przez ponad sto lat pozostawało we 
władaniu królów czeskich. W 1492 roku wróciło do Brandenburgii. 
W następnych stuleciach znajdowało się kolejno w granicach marchii 
brandenburskiej, królestwa pruskiego i rzeszy niemieckiej, więc prak-
tycznie do 1945 roku niewiele się zmieniło. 

Tragicznym okresem w dziejach miasta była wojna trzydziestoletnia 
(1618–1648), podczas której Lubsko wielokrotnie było grabione przez 
wojska uczestników tego największego XVII-wiecznego konfliktu zbroj-
nego. Więcej „szczęścia” miało w 1945 roku. W wyniku walk o miasto 
jego zabudowa została zniszczona tylko w 30%, podczas gdy niedaleki 
Gubin został zrujnowany w 90%, Żagań – w 80%, a Krosno Odrzań-
skie i Łęknica – w 70%. To tylko przykłady z najbliższej okolicy. Przed 
1945 rokiem miasto nosiło niemiecką nazwę Sommerfeld. Po wojnie 
nazwano je Zemsz; obecna nazwa pojawiła się dopiero w 1947 roku.

W Lubsku warto zobaczyć przede wszystkim dwa cenne, stojące 
obok siebie zabytki: kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
i ratusz. Późnoromański kościół z kostki granitowej powstał w poło-
wie XIII wieku. Był trójnawową bazyliką, z której do dziś przetrwały 
dolna część wieży z uskokowym portalem oraz fragment zewnętrznej 
ściany południowej. W XIV wieku przedłużono prezbiterium. Kolej-
na przebudowa, trwająca ponad 20 lat, nastąpiła po wielkim pożarze 
miasta w 1496 roku; kościół uzyskał wówczas formy gotyckie. Posze-
rzono korpus nawowy, przekształcając układ świątyni z bazylikowego 
w halowy (o równej wysokości naw). Wnętrza nakryto istniejącymi 
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do dziś sklepieniami sieciowymi 
i gwiaździstymi. Budowla zmie-
niła się także z zewnątrz; z tego 
czasu pochodzą jej bogato roz-
członkowany wschodni szczyt 
i gotycki wykrój okien. Attyka 
wieży, założona zapewne po 
pożarze w 1597 roku, ma już 
formy renesansowe. Późniejsze 
remonty w niewielkim stopniu 
zmieniły wygląd kościoła.

Do wnętrza schodzimy po 
kilku stopniach. Posadzka kościo-
ła znajduje się około 1,5 m poni-
żej nawierzchni rynku, a późno-
romański portal w połowie jest 
ukryty pod ziemią. To wynik 
charakterystycznego narastania 
gruntu na terenach o intensyw-
nym osadnictwie; w tym miej-
scu skutki procesu są wyraźnie 
widoczne. Zachowało się dawne 
wyposażenie świątyni, między in-
nymi zabytki z okresu renesansu: 
ołtarz główny z 1585 roku, o rok 
młodsza ambona oraz chrzcielnica z 1565 roku, a na ścianach – fragmenty 
późnogotyckiej polichromii z początku XVI stulecia.

Najstarsze informacje o istnieniu ratusza w Lubsku pochodzą z dru-
giej połowy XV wieku. Obecny renesansowy budynek powstał w latach 
1580–1582; jego twórcą był architekt pochodzacy z Włoch, Antonio 
Alberti. Ratusz wzniesiono na planie prostokąta o proporcji boków 2 : 1 
i przykryto dachem dwuspadowym z dwiema facjatami na dłuższych 
bokach. Krótsze boki budynku oraz facjaty ozdobiono podobnymi 
szczytami z wyraźnie zarysowanymi gzymsami. Wejście do gmachu jest 

Późnoromańska wieża kościoła 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Lubsku
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obramowane boniowanym (z wyraźnymi krawędziami płyt kamiennych) 
portalem, nad którym znajduje się kartusz z herbem miasta.

Jedyną pozostałością dawnych obwarowań miejskich jest wieża 
Bramy Żarskiej, zwana Basztą Pachołków Miejskich. Kamienne mury 
miejskie wzniesiono na początku XIV wieku. Na obwodzie umocnień 
znajdowało się 16 baszt, do miasta prowadziły dwie bramy (Żarska 
i Gubińska) oraz dwie furty. Fortyfikacje otaczała fosa. Zachowana 
do dziś okrągła, wybudowana z cegieł wieża powstała w końcu XV wie-
ku. Potężne mury okazały się bezużyteczne podczas wojny trzydziesto-
letniej. W późniejszych latach ich nie remontowano, a w XIX stuleciu 
zostały rozebrane. Inna pamiątka przeszłości to istniejący co najmniej 
od XVI wieku zamek, wielokrotnie przebudowywany, który już dawno 
zatracił pierwotny wygląd. Obecnie mieści się w nim Państwowy Dom 
Opieki Społecznej.

Warto podejść do neogotyckiego kościoła Najświętszego Ser-
ca Jezusowego z 1908 roku, aby zobaczyć krzyż pokutny – pomnik 

Renesansowy ratusz w Lubsku
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średniowiecznego prawa, jeden 
z blisko pięćdziesięciu tego rodzaju 
obiektów zachowanych na terenie 
województwa lubuskiego.

Krzyże pokutne, w średnio-
wieczu zwane także krzyżami po-
jednania, stawiano w miejscach 
popełnienia morderstw. Podczas 
procesu sądowego zawierano ugo-
dę między zabójcą a rodziną ofiary. 
Morderca pokrywał koszty proce-
su sądowego, musiał też oczywiście 
podporządkować się wyrokowi. 
A ten wymagał od skazanego na 
przykład pokrycia kosztów pogrze-
bu, zamówienia określonej liczby 
mszy za duszę zmarłego czy odby-
cia pielgrzymki do Rzymu. Zbrod-
niarz był też zwykle zobowiązany 
do łożenia na utrzymanie żony 
i dzieci zabitego oraz postawienia 
w miejscu zbrodni kamiennego 
krzyża pokutnego. Pod krzyżem dochodziło do pojednania zabójcy 
z rodziną ofiary, która wyrzekała się zemsty. Mniej więcej od XVI wie-
ku zaniechano procesów pojednania i kamienne krzyże zaczęły stawiać 
rodziny ofiar.

Niekompletny krzyż w Lubsku pochodzi ze Strzegowa, leżącego 
niecałe 10 km na północ od Forst, po polskiej stronie granicy. Andrzej 
Scheer ze Świdnicy, nieżyjący już wybitny krajoznawca, założyciel i pre-
zes Ogólnopolskiego Klubu Badaczy i Miłośników Krzyży Pokutnych 
i Rzeźb Przydrożnych, znalazł go na początku lat osiemdziesiątych 
XX wieku na tamtejszym cmentarzu. Był rozbity, ale po oczyszczeniu 
i sklejeniu umieszczono go w murze otaczającym świątynię. Jest ukryty 
wśród zieleni, za drewnianym krzyżem. 

Baszta Pachołków Miejskich w Lubsku
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*
W rzeczywistości Lubsko 

nie leży na 15° długości geogra-
ficznej wschodniej, lecz około 
2 km na zachód od tej linii. War-
to jednak o tym wspomnieć, bo 
to 15. południk wyznacza czas 
środkowoeuropejski. Oznacza to, 
że najwyższy punkt w codziennej 
wędrówce po niebie Słońce osiąga 
nad Lubskiem prawie dokładnie 
o godzinie 12. Czas środkowoeu-
ropejski obowiązuje w większości 
krajów naszego kontynentu, od 
Polski po Hiszpanię i od Nor-
wegii po Włochy. Należy jednak 
pamiętać, że w Polsce zegary po-
kazują go zimą.

Na skraju przylegającej do 
miasta wsi Budziechów ustawio-
no w 1993 roku okazały głaz. Na 
początku następnego roku odsło-
nięto na nim tablicę z napisem: 
„W tym miejscu przebiega połu-
dnik geograficzny 15° E”, która 
niestety nie przetrwała. Do głazu 

Zrekonstruowany krzyż pokutny  
przy kościele Najświętszego Serca 
Jezusowego w Lubsku

Głaz ustawiony na skraju wsi 
Budziechów pod Lubskiem  
– na południku 15° długości 
geograficznej wschodniej
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można łatwo trafić: jadąc z Lubska drogą do Żar, około 150 m za 
przejazdem kolejowym w Budziechowie należy skręcić gruntową drogą 
w prawo. Kamień leży 50 m dalej, na skraju lasu.

ogrÓd rÓżaNY w Forst

Forst (Lausitz) to dawne łużyckie miasto Baršć. Leży na 
zachodnim brzegu Nysy Łużyckiej. Szczyci się długą i boga-
tą historią; w 2015 roku obchodziło 750-lecie nadania praw 
miejskich. Śladów przeszłości zachowało się w nim niewiele. 
W trakcie walk w 1945 roku 80% zabudowy miejskiej legło 
w gruzach. Całkowicie zniszczone zostały przedmieścia na 
wschodnim brzegu rzeki, gdzie obecnie, po polskiej stronie 
granicy, znajduje się wieś Zasieki. Dziś miasto liczy około 
21 tys. mieszkańców. Od 2004 roku oficjalnie nazywane jest 
Miastem Róż. Turystów nie przyciągają tam bowiem pomni-
ki dawnych dziejów. Celem przyjazdów jest jeden z najpięk-
niejszych parków niemieckich – Wschodnioniemiecki Ogród 
Różany (Ostdeutscher Rosengarten). Powstał w 1913 roku, 
ma więc ponad sto lat. Początek dała mu wystawa róż i sztuki 
ogrodniczej zorganizowana z okazji jubileuszu 25-lecia koro-
nacji cesarza Wilhelma II. Przedsięwzięcie odniosło ogromny 
sukces; w ciągu czterech miesięcy wystawę odwiedziło 350 tys. 
gości. Nic dziwnego, że postanowiono kontynuować tę inicja-
tywę. Patronat nad parkiem objęło Niemieckie Towarzystwo 
Miłośników Róż (Verein Deutscher Rosenfreunde). Zniszczo-
ny pod koniec II wojny światowej ogród ponownie otwarto 
dopiero w 1953 roku. Prace rekonstrukcyjne w celu przywró-
cenia jego dawnej świetności przyspieszyły po zjednoczeniu 
Niemiec, zwłaszcza w przededniu jubileuszu stulecia ogrodu. 

Park zajmuje powierzchnię około 17 ha i jest podzielo-
ny na trzy wyraźnie różniące się części. Przy bramie głównej 
znajduje się teren właściwego ogrodu różanego, urządzonego 
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w duchu modnej na począt-
ku XX wieku secesji. Druga 
część (z angielskim parkiem 
krajobrazowym) znajduje się 
na wys pie Wehrinsel otoczo-
nej Nysą Łużycką, Młynówką 
i kanałem. Trzecią część sta-
nowi wysepka Reisigwehrin-
sel na Nysie Łużyckiej. Róże 
można podziwiać wszędzie, 
nie tylko w ogrodzie róża-
nym. Wielkokwiatowe i mi-
niaturowe, wysokopienne 
i pnące, polianty, ramblery… 
Wśród nich takie osobliwości, 

Ogród różany w Forst

Pnące róże rambler
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Fontanny w ogrodzie różanym w Forst

Ogród różany w Forst



• 148 •

o
gr

Ó
d

 r
Ó

ża
N

Y 
w

 F
o

rs
t

Bliżej Lwowa niż  LublinaNieznane Dolne Łużyce

jak róża czarna, róża czteropłatkowa czy róża zielona. Dzie-
siątki tysięcy krzaków reprezentujących ponad 950 odmian 
tej królewskiej rośliny.

Wchodzących do parku wita fontanna z postacią rzymskiej 
bogini Flory. Szeroka aleja prowadzi w głąb ogrodu. Po jej obu 
stronach urządzono kwatery obsadzone różami. Warto zoba-
czyć ogród najpiękniejszych róż znajdujący się po lewej stronie 
oraz wytworny ogród róż szlachetnych – po prawej. Nie można 
ominąć – choć jest to zakątek bez róż – interesującego ogro-
du kwiatów letnich. Takich zwartych tematycznych kolekcji 
roślinnych jest zresztą więcej. Dokładny plan parku (w języku 
polskim) otrzymamy wraz z biletem wstępu. Na skraju tej 
części ogrodu, przy wielkiej fontannie, odpoczniemy w nie-
wielkiej kawiarence.

Mostek nad kanałem przecinającym ogród prowadzi do 
części parku leżącej na wyspie Wehrinsel. Za budynkiem re-
stauracji znajduje się oryginalna fontanna z pięcioma zabawny-
mi niedźwiadkami. Kilka kroków, i znajdujemy się na pięknym 
dziedzińcu różanym. Tuż obok można podziwiać fontannę 
z lwami odtworzoną z okazji jubileuszu ogrodu. Atrakcją dla 
najmłodszych jest Park Śpiącej Królewny. Z pobliskiego tarasu 
widać wysepkę Reisigwehrinsel.

Najwięcej gości odwiedza park w ostatni weekend czerw-
ca, kiedy odbywa się tradycyjny festyn ogrodu różanego.

W Forst może zainteresować ciekawe muzeum (Bran-
denburgia Textil Museum) mieszczące się w opuszczonym 
budynku dawnej fabryki, przy Sorauer Strasse 37. Ekspozycja 
prezentuje dzieje rzemiosła tkackiego oraz późniejszy rozwój 
manufaktur i fabryk tekstylnych w Forst. Trzeba bowiem wie-
dzieć, że od 1418 roku, kiedy miasto uzyskało przywilej wyro-
bu sukna, przez wieki było ono ważnym ośrodkiem produkcji 
włókienniczej.
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Brody
•	 Hotel	„Pałac	Brühla“,	pl.	Zamkowy	9,	68-343	Brody,	 tel.	
68	371	39	09.

Forst (Lausitz)
•	 Wschodnioniemiecki	Ogród	Różany	(Ostdeutscher	Rosen-
garten	Forst),	Wehrinselstraße	42,	 tel.	+49	35	62	75	48,	
czynny	od	maja	do	września	codziennie	w	godz.	9.00–19.00,	
ceny	biletów:	normalny	5	€,	ulgowy	2,5	€;	od	października	
do	kwietnia	codziennie	w	godz.	9.00–17.00,	wstęp	bez-
płatny.

Jeziory Wysokie
•	 Ośrodek	Edukacji	Przyrodniczo-Leśnej	Nadleśnictwa	Lub-
sko,	Jeziory	Wysokie	22,	68-343	Brody,	tel.	68	371	26	44,	
czynny	od	środy	do	piątku	w	godz.	8.00–17.00,	w	sobotę	
w	godz.	8.00–16.00,	w	niedzielę	w	godz.	11.00–16.00.	

•	 Taras	 widokowy	 czynny	 od	 środy	 do	 piątku	 w	 godz.	
14.00–17.00,	w	sobotę	 i	niedzielę	w	godz.	11.00–16.00,	
ceny	biletów:	normalny	3	zł,	ulgowy	1,5	zł.

Lubsko
•	 Nadleśnictwo	Lubsko,	 ul.	 E.	Plater	 15,	 68-300	Lubsko,	
tel.	68	372	04	00.

Nieznane Dolne Łużyce
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Park księcia Hermanna

W Polsce znajduje się 14 obiektów wpisanych na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Jednym z nich – i jedynym w wojewódz-

twie lubuskim – jest Park Mużakowski. Jego nazwa nawiązuje do dawne-
go łużyckiego miasta Mužakow, leżącego na terenie Górnych Łużyc, nad 
Nysą Łużycką. Dziś w tym miejscu nad graniczną rzeką znajdują się dwa 
ośrodki miejskie: Bad Muskau po stronie niemieckiej i Łęknica w Pol-
sce. Twórcą parku był Hermann von Pückler, postać barwna, projektant 
ogrodów, pisarz i podróżnik, ekscentryk i bohater licznych romansów. 
Ale park nie jest jedynym celem wędrówki. W XIX wieku i pierwszej 
połowie wieku XX okolice Łęknicy były obszarem intensywnej działal-
ności górniczej. Jej pozostałością jest charakterystyczny krajobraz utwo-
rzony przez wzniesienia zwałowisk oraz różnej wielkości zbiorniki wodne  
– typowe pojezierze antropogeniczne. Znajdujące się tam zbiorniki wodne 
powstały na skutek działalności człowieka na terenach dawnych kopalni 
węgla brunatnego i surowców ceramicznych. Odwiedzimy też Przewóz 
leżący nad Nysą Łużycką, niecałe 15 km na południe od Łęknicy, w któ-
rym zachowały się cenne zabytki średniowiecznej architektury obronnej. 
Rosnące tam lasy Borów Dolnośląskich są administrowane przez nadle-
śnictwa Lipinki (w Żarach) i Wymiarki, podlegające Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Niezwykły park nad Nysą Łużycką

Niezwykły park został utworzony przez nietuzinkowego czło-
wieka. Hermann Ludwik Heinrich von Pückler-Muskau urodził się 
w 1785 roku w rodzinnej posiadłości Muskau. Zapewne był urwisem, 
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bo w dzieciństwie umieszczono go w zakładzie wychowawczym dla 
trudnych dzieci z arystokratycznych rodzin. Także jego późniejsze za-
chowania zdradzają, że nie był układnym młodzieńcem. Szybko porzu-
cił studia prawnicze w Lipsku i wstąpił do armii. Kariery nie zrobił, 
z wojska usunięto go ze względu na zamiłowanie do gier hazardowych 
i awantur, często kończących się pojedynkami. Później zamieszkał 
w Wiedniu i oddał się przyjemnościom życia salonowego.

W 1811 roku odziedziczył rozległe dobra mużakowskie. Cztery 
lata później rozpoczął prace nad projektem parku. W jego planach 
miał on w sposób harmonijny łączyć miasto z rezydencją właściciela. 
Oprócz ogrodu otaczającego zamek, na wysokim lewym brzegu Nysy 
Łużyckiej miał powstać park górski; tereny na prawym brzegu rzeki 
przeznaczono na park krajobrazowy, szkółki i arboretum. W 1817 roku 
Pückler ożenił się ze starszą o dziewięć lat hrabiną Lucie Anną Wilhel-
miną von Pappenheim. Jej posag przeznaczył na realizację rozpoczętego 
przedsięwzięcia. Żona z pasją włączyła się w proces tworzenia parku, 
podsuwała pomysły, a w czasie licznych podróży męża zastępowała go, 
doglądając przebiegu prac. W realizacji planów pomagał im utalento-
wany ogrodnik Jacob Heinrich Rehder. W 1822 roku Pückler otrzymał 
od króla pruskiego tytuł księcia.

Wykonano tytaniczną pracę. Mimo maksymalnego wykorzystania 
naturalnych walorów doliny rzecznej, przemieszczono setki metrów 
sześciennych ziemi, posadzono tysiące drzew i krzewów, zmodernizo-
wano rezydencję, wzniesiono wiele budowli parkowych, wytyczono osie 
widokowe i aleje spacerowe, przerzucono mosty nad rzeką.

Tworząc park, Pückler nie zmienił swoich przyzwyczajeń; nadal 
dużo podróżował, bywał na salonach, nie zaprzestał też licznych roman-
sów, tolerowanych przez żonę. Wydawane w formie książkowej relacje 
z jego podróży cieszyły się dużym zainteresowaniem współczesnych. 
Innego rodzaju publikacją, w której wykorzystał doświadczenia zdobyte 
w czasie urządzania parku w Mużakowie, było pięciotomowe dzieło 
Szkice o ogrodnictwie krajobrazowym, wydane w 1834 roku w Stutt-
garcie. Dzięki niemu stał się uznanym ekspertem, zapraszanym do 
konsultowania projektów powstających ogrodów.
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W 1837 roku, podczas podróży do północnej Afryki, na targu 
niewolników w Chartumie Pückler wypatrzył piękną kilkunastoletnią 
dziewczynę. Zafascynowany jej urodą, wykupił ją za 100 talarów. Odtąd 
towarzyszyła mu w podróży, a następnie przyjechała z nim do Europy. 
Pückler określał ją jako przybrane dziecko; zapewnił jej nie tylko opie-
kę, ale i wykształcenie. Złośliwi – a tych nigdy nie brak – nazywali ją 
czarnoskórą kochanką księcia. W 1840 roku Machbuba – tak brzmiało 
imię dziewczyny – przybyła wraz z opiekunem do Mużakowa. Chora na 
suchoty, umarła w tym samym roku; pochowano ją na cmentarzu przy 
ewangelickim kościele św. Jakuba. Jej grób istnieje do dzisiaj.

Zakrojone na szeroką skalę prace przy budowie parku oraz wy-
datki związane z podróżami wpędziły księcia w tarapaty finansowe. 
W 1826 roku żona zaproponowała mu rozwód, by mógł znaleźć sobie 

Grób Machbuby na cmentarzu przy ewangelickim  
kościele św. Jakuba w Bad Muskau
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nową, majętną towarzyszkę życia. Rozwód doszedł do skutku, jednak 
plany matrymonialne księcia spełzły na niczym. Byli małżonkowie na-
dal razem mieszkali w Mużakowie. W 1845 roku, zmuszony trudno-
ściami finansowymi, Pückler sprzedał posiadłość mużakowską i z byłą 
żoną przeniósł się do Branitz koło Cottbus. Tam rozpoczął tworzenie 
kolejnego ogrodu. Lucie von Pappenheim zmarła w 1854 roku, Her-
mann von Pückler – w 1871 roku. Zgodnie z jego wolą pochowano go 
w piramidzie wzniesionej na wyspie w nowej siedzibie.

W 1846 roku właścicielem dóbr mużakowskich został książę Wil-
helm Fryderyk Karol Niderlandzki, drugi syn Wilhelma I, króla Zjedno-
czonych Niderlandów i Wielkiego Księcia Luksemburga. Prace w parku 
kontynuowano. W 1852 roku – po śmierci Rehdera, długoletniego 
zarządcy parku – funkcję tę przejął jego uczeń Carl Eduard Adolph 
Petzold. Z zaangażowaniem realizował on dawne plany Pücklera, zało-
żył między innymi arboretum, przebudował wiele drewnianych obiek-
tów wzniesionych w poprzednich latach, a na terenie dawnej kopalni 
ałunu, po zachodniej stronie Nysy Łużyckiej, utworzył Park Górski. 
Gdy w 1881 roku zmarł książę Fryderyk, pracę w parku zakończył też 
Petzold. Od tamtego czasu – do 1945 roku – właścicielami posiadłości 
były trzy pokolenia rodziny von Arnim. Wśród zatrudnianych przez 
nich ogrodników największy wkład w dzieło pielęgnacji parku wniósł 
Rudolf Lauche opiekujący się nim w latach 1891–1928.

W 1945 roku park został w znacznym stopniu zdewastowany, 
zniszczono rezydencję właścicieli, budowle parkowe i mosty na rzece. 
Park podzieliła granica państwowa. Terenami po jej wschodniej stro-
nie administrowały Lasy Państwowe. W 1988 roku opiekę nad polską 
częścią parku mużakowskiego objął Krajowy Ośrodek Ochrony Zabyt-
kowego Krajobrazu w Warszawie. W następnym roku Ośrodek podpisał 
umowę z Fundacją Fürst-Pückler-Park Bad Muskau zarządzającą nie-
miecką częścią ogrodu. Dotyczyła ona wspólnych działań mających na 
celu przywrócenie parkowi jego dawnej świetności. Obecnie polskim 
fragmentem parku opiekuje się utworzony w 2011 roku Narodowy 
Instytut Dziedzictwa w Warszawie. Efekty współpracy polskich i nie-
mieckich konserwatorów są już wyraźnie widoczne.
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Przechadzka po parku

Park Mużakowski (Muskauer Park) zajmuje powierzchnię 728 ha. 
Większa jego część – aż 522 ha – leży po polskiej stronie granicy. 
Zwiedzanie najlepiej rozpocząć od wizyty w niewielkim pawilonie infor-
macyjnym Stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa (tam można kupić 
plan ogrodu) mieszczącym się na skraju parku w Łęknicy przy ulicy 
Wybrzeżnej. Łatwo tam trafić, wjeżdżając do centrum Łęknicy od stro-
ny Żar. Na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy ulicą Hutniczą w prawo. 
Przy ulicy Wybrzeżnej, opodal pawilonu, znajduje się parking.

Wygodna alejka doprowadza do Kamienia Pücklera, pokaźnego 
głazu z medalionem przedstawiającym twórcę parku, ustawionego na 
początku XX wieku. Zniszczony w 1945 roku pomnik odnowiono 
w 1991 roku. Roztacza się spod niego rozległa panorama doliny rzecznej 
z Mostem Podwójnym i położoną na drugim brzegu Nysy Łużyckiej 
rezydencją dawnych właścicieli. 

Niedaleko głazu Pücklera znajduje się Most Królewski – wia-
dukt przerzucony nad zagłębieniem terenu. Ceglany obiekt powstał 
w 1854 roku, zastąpił wcześniejszy drewniany mostek. Zniszczony 
w 1945 roku, został z pietyzmem odrestaurowany. To tylko jeden z kilku 

Kameń Pücklera w Parku Mużakowskim
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Most Królewski – wiadukt w polskiej części Parku Mużakowskiego,  
niedaleko kamienia Pücklera

Krajobrazowa część Parku Mużakowskiego po polskiej stronie granicy
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obiektów architektury parkowej, które warto zobaczyć. Na skraju parku 
znajduje się monumentalny wiadukt z 1863 roku. Pięknie prezentuje się 
odnowiony Most Arkadowy wzniesiony w pierwszej połowie XIX stu-
lecia. Niestety, nie zachowało się neogotyckie mauzoleum rodziny von 
Arnim, wybudowane w latach 1886–1888. W jego miejscu stoi dziś 
granitowy krzyż. Przed kilkoma laty odbudowano Most Angielski 
przerzucony nad Nysą Łużycką w północnej części parku. W parku 
otaczają nas drzewa rodzime, głównie: buki, dęby, graby i lipy. Ozdobą 
drzewostanu są sędziwe dęby. Najpotężniejszy z nich jest dąb Ondyna 
w północnej części parku (o obwodzie 854 cm). Jak przystało na za-
łożenie krajobrazowe, polska część parku urzeka zmiennością pejzaży. 
Przed oczami turystów spacerujących przemyślnie zaprojektowanymi 
przez Pücklera alejkami nieustannie otwierają się nowe, przyciągające 
wzrok widoki.

Zgoła odmiennie prezentuje się niemiecka część parku, na zachod-
nim brzegu Nysy Łużyckiej. Aby się w niej znaleźć, wystarczy przejść 

Most Arkadowy – wiadukt w polskiej części parku
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Widok na graniczną Nysę Łużycką

Most Podwójny nad Nysą Łużycką
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Malowniczy fragment Parku Zamkowego obok Nowego Zamku

Jeden z mostków nad Nysą Hermanna
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jednym z parkowych mostów na drugą stronę rzeki. Najkrótsza droga 
prowadzi przez Most Podwójny. Wkrótce zza drzew wyłania się dawna 
rezydencja magnacka. Otacza ją Park Zamkowy urządzony na płaskim 
dnie doliny rzecznej, z ogrodami kwietnymi stanowiącymi tło dla sto-
jących tam budowli. Oryginalnym urozmaiceniem krajobrazu jest kanał 
zwany Nysą Hermanna, meandrujący wśród zieleni i przepływający 
przez dwa stawy; jego brzegi spięto malowniczymi mostkami. 

Wśród zabudowy wielkością i bogactwem detali architektonicznych 
wyróżnia się Nowy Zamek, dawna siedziba właścicieli dóbr mużakow-
skich. Gmach powstał w połowie XVII wieku, w miejscu fortalicji znisz-
czonej w czasie wojny trzydziestoletniej. Dzisiejszy wygląd zawdzięcza 
przebudowie dokonanej w latach 1863–1866. Uzyskał wówczas for-
my neorenesansowe. Zniszczony w czasie II wojny światowej, w latach 
1993–2000 został pieczołowicie odrestaurowany. Jest trójskrzydłowym 

Nowy Zamek
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budynkiem wzniesionym na planie podkowy otwartej w kierunku 
wschodnim. Ozdobą elewacji zachodniej są dwie okazałe wieże. Na 
jednej z nich urządzono platformę widokową; z wysokości 35 m park 
wygląda równie atrakcyjnie. W pałacu warto zwiedzić wystawę Pückler! 
Pückler? Po prostu brakuje słów…, prezentującą sylwetkę twórcy muża-
kowskiego parku. 

Po drugiej stronie stawu, w budynku zwanym Starym Zamkiem, 
mieszczą się muzeum historii miasta oraz punkt informacji turystycznej. 
Zwraca uwagę neogotycka oranżeria wzniesiona w 1844 roku. Obok 
niej stoją odnowione budynki dawnego folwarku.

W południowo-zachodniej części miasta znajduje się Park Zdro-
jowy z pijalnią wód. Uzdrowisko otwarto oficjalnie latem 1823 roku; 
oferowało kuracjuszom różnego rodzaju kąpiele. Funkcję uzdrowi-
ska miasto pełni do dziś; w 1961 roku zmieniono nawet jego nazwę 

Stary Zamek
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z Muskau na Bad Muskau (Bad to w języku niemieckim: kąpiel, 
łaźnia). W Parku Górskim na zachodnim stoku doliny rzecznej warto 
zobaczyć ruiny gotyckiego kościoła zbudowanego w XIII wieku z ka-
mieni pol nych. Nabożeństwa odbywały się w nim do 1785 roku. 

Morena widoczna z kosmosu

Łuk Mużakowa to morena czołowa ukształtowana przez lodowiec, 
o niespotykanym kształcie rogala otwartego ku północy. Powstała – jak 
oceniają geolodzy – około 340 tys. lat temu. Długość łuku wzniesień 
wynosi mniej więcej 45 km, a rozpiętość ramion – około 20 km. Oczy-
wiście, nie dotrwała ona do naszych czasów w pierwotnym kształcie. 
Późniejsze zlodowacenia zmniejszyły wysokość wzniesień i zniwelowały 
nierówności, powstały też nowe, niższe wzgórza. Zmiany krajobrazu 
spowodowały też prowadzona przez ponad 100 lat działalność górnicza 

Ruina kościoła gotyckiego w Parku Górskim



• 165 •

Park księcia Hermanna

i późniejsze prace rekultywacyjne. W rezultacie wysokość względna mo-
reny nie przekracza na ogół 30 m i z powierzchni ziemi trudno dostrzec 
jej charakterystyczny kształt. Doskonale widać go za to na zdjęciach 
lotniczych lub satelitarnych.

Po polskiej stronie granicy unikatowy krajobraz chroniony jest 
w utworzonym w 2001 roku Parku Krajobrazowym Łuk Mużakowa 
o powierzchni 18 200 ha. W 2011 roku cała struktura glacjalna znalazła 
się w granicach transgranicznego Geoparku stowarzyszonego w Euro-
pejskiej Sieci Geoparków.

Prawie dokładnie w połowie Łuk Mużakowa jest przecięty przeło-
mową doliną Nysy Łużyckiej. W tym miejscu, po obu stronach rzeki, 
leżą niemieckie Bad Muskau i polska Łęknica.

*
Korzenie dawnego łużyckiego miasta Mužakow sięgają średniowiecza. 

Prawa miejskie uzyskało ono w 1452 roku. Jak każdy ośrodek miejski, 
przeżywało wzloty i upadki; niszczone przez nieprzyjacielskie wojska, po-
żary i wylewy rzeki, odradzało się jak Feniks z popiołów. Ważnym okresem 
w jego dziejach był wiek XIX, nie tylko dlatego, że odnowiono wówczas 
rezydencję właścicieli, powstał park i uruchomiono uzdrowisko. Przede 
wszystkim w tamtym stuleciu powstały pierwsze zakłady nowoczesnego 
przemysłu, który na wiele dziesięcioleci ukształtował charakter miasta.

Jeżeli pominiemy okres wydobywania rudy darniowej i uzyskiwania 
żelaza w dymarkach, dokumentowany przez archeologów, to najdłuższą 
tradycję w rejonie miasta ma górnictwo ałunu. Z dawnych zapisków wia-
domo, że kopalnia i warzelnia ałunu istniały tam już w drugiej połowie 
XVI wieku. Największą produkcję tego cennego surowca – wykorzysty-
wanego między innymi w fabrykach chemicznych i farmaceutycznych, 
garbarniach i farbiarniach – zanotowano w pierwszej połowie XIX stu-
lecia. Jednak skomplikowana technologia wytwarzania ałunu, a także 
konkurencja bardziej nowoczesnych zakładów sprawiły, że w 1864 roku 
zaprzestano jego produkcji.

Najważniejszą kopaliną pozyskiwaną w okolicach miasta był wę-
giel brunatny. Wykorzystywany początkowo w warzelni ałunu, wraz 
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z rozwojem innych gałęzi przemysłu stał się podstawowym surowcem 
energetycznym. Począwszy od połowy XIX wieku powstało wiele zwykle 
drobnych zakładów wydobywczych. Pierwszym z nich była kopalnia 
Julius uruchomiona w 1843 roku niedaleko leżącego 15 km na północ-
ny zachód od Bad Muskau miasteczka Döbern. Trudno uwierzyć, ale 
funkcjonowała ona aż 116 lat, do 1959 roku. Na obecnych terenach 
polskich już od 1854 roku wydobywano węgiel koło Trzebiela, a od 
1864 roku – w Tuplicach. Po 1874 roku kilka niewielkich kopalń po-
wstało w rejonie Nowych Czapli. W 1921 roku rozpoczęła działalność 
kopalnia Babina koło Łęknicy; jej likwidacja w 1973 roku zakończyła 
okres eksploatacji węgla brunatnego w polskiej części Łuku Mużako-
wa. Po niemieckiej stronie granicy ostatnią kopalnię na tym terenie 
zamknięto już w 1968 roku.

W 1886 roku na terenie obecnej Łęknicy powstały wytwórnie 
dachówek i cegieł szamotowych wykorzystujące miejscowe zasoby 
iłów ceramicznych. Hutę szkła, eksploatującą tutejsze pokłady pia-
sków szklarskich, uruchomiono w 1902 roku. Te fabryki, odbudowa-
ne po zniszczeniach II wojny światowej i uruchomione na przełomie 
lat czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku, już nie istnieją. 
W 1990 roku w mieście otwarto przejście graniczne. Wkrótce powstało 
wielkie targowisko przygraniczne zwane potocznie Manhattanem, które 
istnieje do dzisiaj. W latach świetności uważane było za największy 
bazar na zachodniej granicy Polski.

Obecna Łęknica powstała po II wojnie światowej w wyniku po-
łączenia prawobrzeżnej części miasta Muskau i wsi Lugknitz. Miejs-
cowość miała status wsi, nic dziwnego zresztą – jej zabudowa została 
w 1945 roku zniszczona w 70%, zrujnowane były zakłady przemysłowe, 
zdewastowane kopalnie, zerwane mosty na rzece. Do 1947 roku na-
zywała się Łuknica, później kolejno Ługnica i Łęknice. Obecną nazwę 
otrzymała w 1956 roku. Co ciekawe, stacja kolejowa na czynnej do 
1996 roku linii Łęknica – Tuplice do końca lat sześćdziesiątych XX wie-
ku nosiła nazwę Mużaków Wschód. W 1955 roku miejscowość stała się 
siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej, a rok później uzyskała status 
osiedla. Prawa miejskie otrzymała w 1969 roku.
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Ścieżka geoturystyczna

Trasa geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”, przygotowana 
przez Nadleśnictwo Lipinki, znajduje się tuż za rogatkami Łęknicy. Pro-
wadzą doń trzy wejścia, jedno bezpośrednio z miasta, dwa pozostałe od 
strony wsi Nowe Czaple. Z centrum Łęknicy dojście do ścieżki prowa-
dzi ulicami Dworcową i Kościuszki, dalszą drogę wskazują drogowskazy 
(kierunek: Geościeżka). Drugie wejście znajduje się w Nowych Cza-
plach, trzecie – nieco za wsią, przy drodze do Przewozu. Przy wszystkich 
wejściach ustawiono identyczne bramy i urządzono niewielkie parkingi. 
Długość podstawowej trasy, od Łęknicy do Nowych Czapli, to nieca-
łe 4 km. Spacer pozwala poznać tereny o niespotykanym krajobrazie. 
Ukształtowały go kolejne zlodowacenia, przekształciła działalność gór-
nicza, a obecny kształt nadała rekultywacja polegająca na wyrównaniu 
powierzchni i wykonaniu nasadzeń leśnych. Na ścieżce znajduje się kil-
kanaście przystanków edukacyjnych usytuowanych zwykle w punktach 
widokowych. Na każdym z nich ustawiono dwujęzyczne (po polsku 
i niemiecku), bogato ilustrowane tablice informacyjne. 

Kopalnia Babina powstała w 1921 roku. Pod koniec lat międzywo-
jennych wydobywano w niej rocznie około 225 tys. ton węgla. Znajdująca 

Jedno z wejść na ścieżkę geoturystyczną „Dawna Kopalnia Babina”
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się obok brykietownia produkowała 70 tys. ton brykietów wykorzysty-
wanych przez elektrownię w Nowych Czaplach oraz hutę szkła i zakłady 
ceramiczne. Pokłady węgla, podobnie jak na całym Łuku Mużakowskim, 
biegną przeważnie dość stromo. Z tego powodu – tak jak i w innych 
okolicznych kopalniach – wydobycie prowadzono początkowo meto-
dą eksploatacji podziemnej; metodę odkrywkową stosowano tylko tam, 
gdzie warstwy węgla wychodziły na powierzchnię.

Dostęp do złoża umożliwiały pionowe szyby lub – częściej – ukośnie 
względem powierzchni ziemi prowadzone chodniki (tak zwane upado-
we), budowane zgodnie z nachyleniem pokładu węgla. Od upadowej 
na różnych głębokościach odchodziły poprzeczne chodniki wyznacza-
jące kolejne poziomy eksploatacyjne. Najgłębsze z nich znajdowały się 
50–60 m pod ziemią. Chodniki umacniano drewnianymi obudowami, 
co powodowało duże zapotrzebowanie na drewno i walnie przyczyniło 
się do wytrzebienia okolicznych lasów. Przekrój poprzeczny chodników 
wynosił zwykle 2 m x 1,6 m; komory eksploatacyjne były obszerniejsze 
– około 3 m x 4 m. Wydobycie prowadzono ręcznie, za pomocą kilofów 
i oskardów. Po zakończeniu eksploatacji podziemne komory likwidowano 
metodą „na zawał”, usuwając drewniane elementy obudowy. Wskutek 
osiadania skał na powierzchni powstawały lokalne zapadliska, szybko 
wypełniające się wodą.

Zbiornik wodny powstały po zapadnięciu się zalesionego terenu
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Wąski ciemny pas poniżej ściany lasu to wychodnia pokładu węgla brunatnego

Jezioro utworzone w miejscu dawnej odkrywki
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Wieża widokowa koło Nowych Czapli przy ścieżce geoturystycznej

Widok z wieży na zbiornik wodny nazywany Afryką;  
hałdy na brzegu zbiornika nazwano Grzbietem Słonia
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Zdewastowaną w 1945 roku kopalnię uruchomiono ponownie 
w 1946 roku. W latach pięćdziesiątych na coraz większą skalę stosowano 
w niej eksploatację metodą odkrywkową. Do 1953 roku zakład był samo-
dzielną jednostką, później został włączony w struktury kopalni Przyjaźń 
Narodów w Żarach. Największe wydobycie kopalnia notowała w latach 
pięćdziesiątych XX wieku, później było ono coraz mniejsze. Nierentowną 
kopalnię węgla zamknięto 31 grudnia 1973 roku. Nieco dłużej pozyski-
wano surowce ceramiczne i piaski szklarskie. Łącznie w latach 1946–1973 
wydobyto tam ponad 7833 tys. ton węgla brunatnego.

Wędrując wytyczoną trasą, widzimy, jak przyroda ponownie bie-
rze w posiadanie tereny odebrane przez kopalnię. Wśród lasów zwra-
cają uwagę wypełnione wodą zagłębienia. Jest ich w okolicach Łęknicy 
około 100, zajmują ponad 150 ha, ich pochodzenie jest różne. Więk-
sze z nich, o regularnych kształtach, to przeważnie wypełnione wodą 
wyrobiska dawnych odkrywek. Wydłużone, wąskie i płytkie zbiorniki, 
z których często wystają pnie obumarłych drzew zatopionych lasów, 
powstały w wyniku zapadnięcia się terenu w miejscach podziemnej 
eksploatacji węgla. Zbiorniki wypełnia kwaśna woda kopalniana 
o różnym stopniu zakwaszenia kwasem siarkowym. Obecność innych 
pierwiastków chemicznych, głównie żelaza, sprawia, że często woda 
zaskakuje barwą.

W 2014 roku niedaleko Nowych Czapli Nadleśnictwo Lipinki 
wybudowało okazałą wieżę z dwiema platformami widokowymi na wy-
sokościach 14 m i 24 m. Widać z niej doskonale największy zbiornik 
wodny w okolicy, z powodu kształtu linii brzegowej zwany Afryką. Jego 
powierzchnia wynosi 20,6 ha, głębokość dochodzi do 22 m, a powstał 
w miejscu odkrywki eksploatowanej w latach 1964–1968. Woda w je-
ziorze na skutek zawartości związków żelaza ma brunatnoczerwony 
odcień, co widać zwłaszcza przy brzegach. Poniżej wieży, tuż nad wodą, 
pokład węgla brunatnego wychodzi na powierzchnię. Na przeciwle-
głym brzegu znajduje się półwysep z charakterystycznymi kopulastymi 
wzniesieniami hałd, z racji kształtu zwanymi „Grzbietem słonia”. Na 
horyzoncie widać zarysy opalanej węglem brunatnym wielkiej niemiec-
kiej elektrowni Boxberg o mocy 2575 MW. 
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*
Nad Nysą Łużycką, około 6 km od Łęknicy, przy drodze do Żar, 

leży wieś Żarki Wielkie, dawna osada łużycka. Pierwsza informacja o jej 
istnieniu pochodzi z 1346 roku, a dokument z 1454 roku nazywa ją 
miastem. Do połowy XIX wieku mieszkańcy powszechnie używali tam 
języka łużyckiego. Na skraju wsi znajdują się zdewastowane, opuszczone 
od ponad ćwierćwiecza zabudowania uruchomionej w 1895 roku pa-
pierni, przekształconej później w fabrykę kartonu i papy. Przed wybu-
chem II wojny światowej pracowało w niej około 500 osób. Po wojnie 
budynki służyły jako magazyny Polskich Zakładów Zbożowych, a w la-
tach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku działała w nich 
przędzalnia Żarskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego. W 1966 roku 
ponownie uruchomiono elektrownię wodną, która do 1945 roku pro-
dukowała energię elektryczną na potrzeby zakładu. Jest to elektrownia 
przepływowa o mocy 0,62 MW. 

Czerwony kolor wody wskazuje na duże stężenie żelaza
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Wbrew nazwie, Żarki Wielkie nie są dziś miejscowością na tyle 
wielką, by trudno było w niej znaleźć ruiny zamku. Wybudowany 
w XIV wieku, w średniowieczu był on siedzibą potężnego rodu von 
Hackenbornów, którego członkowie wsławili się nie tyle pielęgnacją 
cnót rycerskich, co uprawianiem zbójeckiego procederu. Gospodarze 
Czerwonego Domu – bo tak wówczas zwano warownię – byli dość 
typowymi dla owych czasów rycerzami-rabusiami. Napadali na oko-
liczne dwory rycerskie, czyhali na karawany kupców, nie gardzili nawet 
mieniem biedaków. Mocno dawali się we znaki sąsiadom, ale w końcu 
miarka się przebrała. W 1427 roku książę żagański Jan I pojmał złoczyń-
ców i po rutynowych torturach stracił ich na rynku w Żaganiu. 

Rycerski zamek w typie wieży mieszkalnej był trójkondygnacyjną 
budowlą na planie prostokąta o wymiarach 12,5 m x 15 m. Zamiesz-
kany był zapewne do końca XVI stulecia. Później, zniszczony w czasie 
wojny trzydziestoletniej, nieremontowany, powoli zamieniał się w ruiny. 

Ruiny zameczku rycerskiego z XIV wieku w Żarkach Wielkich 
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W końcu XVII wieku cegły ze zniszczonej fortalicji wykorzystano do 
budowy miejscowego kościoła. Do dziś zachowały się mury obwodowe 
zamku o grubości metra i wysokości nieprzekraczającej 6 m. 

We wsi warto zobaczyć barokowy kościół Matki Bożej Różańcowej, 
wybudowany w latach 1693–1695. Na ścianie sąsiedniego budynku 
dawnej plebanii z 1790 roku znajduje się tablica upamiętniająca uro-
dzonego w tym domu Gustava Theodora Fechnera (1801–1887), wy-
bitnego niemieckiego fizyka i filozofa, twórcę psychofizyki i inicjatora 
badań eksperymentalnych nad zjawiskami psychicznymi.

U stÓp wieżY głodowej

Nieco ponad 15 km na południowy wschód od Łęknicy, 
nad Nysą Łużycką leży wieś gminna Przewóz. Gród strzegący 
przeprawy przez rzekę istniał tam już we wczesnym średnio-
wieczu. Prawdopodobnie tędy cesarz niemiecki Otton III 
przejeżdżał w 1000 roku w drodze do Gniezna, na spotkanie 
z Bolesławem Chrobrym. Leżąca nad rzeką osada w 1311 roku 
uzyskała prawa miejskie. W XIV wieku miasto otoczono mu-
rami. Poza ich obwodem znajdował się zamek wzniesiony na 
miejscu grodu.

W średniowieczu Przewóz często zmieniał właścicieli. 
W 1413 roku kupił go i włączył do swoich włości książę żagań-
ski Jan I. Miał on czterech synów, pomiędzy których dziesięć 
lat po jego śmierci w 1439 roku podzielono księstwo. Jak czę-
sto bywa, nie wszyscy spadkobiercy byli usatysfakcjonowani. 
Najmłodszy z nich książę Jan II (zwany później Szalonym lub 
Okrutnym), rezydujący w Przewozie, pragnął opanować całe 
księstwo żagańskie. Los mu sprzyjał; wkrótce jeden z braci 
zginął na wyprawie wojennej, drugi zaś wstąpił do klaszto-
ru. Konkurentem do sukcesji pozostał już tylko rezydujący 
w Żaganiu Baltazar. Bratobójcza wojna trwała do 1472 roku, 
kiedy Jan II pojmał i uwięził brata w lochu wieży zamkowej 
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w Przewozie. Wedle legendy, świętując zwycięstwo „zapomniał” 
o uwięzionym, a kiedy „przypomniał” sobie o nim po dwóch 
miesiącach, ten oczywiście już nie żył. Na pamiątkę tragedii 
istniejąca do dziś zamkowa wieża nazywana jest Głodową. 

Ceglaną cylindryczną wieżę o wysokości 22 m, średni-
cy 11 m i bardzo grubych (do 385 cm) murach wzniesiono 
prawdopodobnie w połowie XIII wieku. Nie jest ona jedyną 
pozostałością średniowiecznego miasta. Na zachód od rynku 
zachowały się fragmenty kamiennych murów miejskich i fosy. 
Późnogotycki kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny z XV wieku, spalony w czasie wojny trzydziesto-
letniej, został później przebudowany.

Przewóz był zawsze 
miastem niewielkim. 
W połowie XVIII wieku 
mieszkało w nim nieco 
ponad 500 osób. Pewne 
ożywienie gospodarcze 
nastąpiło w drugiej poło-
wie XIX stulecia; zwięk-
szyła się liczba mieszkań-
ców (w 1885 roku było 
ich już 1218), powstało 
kilka niewielkich fabryk, 
w 1895 roku uruchomio-
no połączenie kolejowe 
z Żarami. Równocześnie 
do miasteczka, zamiesz-
kanego wcześniej głównie 
przez ludność serbołużycką, 
przybyło wielu Niemców.  

Średniowieczna Wieża 
Głodowa w Przewozie
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Od 1885 roku do połowy lat trzydziestych XX wieku co roku 
w mieście odbywały się oryginalne wielotygodniowe festyny: 
występowały rozmaite zespoły, kapele, chóry, zadziwiali iluzjo-
niści, odbywały się wyścigi konne, pokazy zwierząt hodowla-
nych i wystawy ogrodnicze. Kulminacją było wielkie histo-
ryczne widowisko plenerowe u stóp zamkowej wieży, osnute 
na motywach legendy o tragicznej śmierci księcia Baltazara. 
Festyny, zwłaszcza widowiska pod zamkową wieżą, cieszyły się 
wielką popularnością. Według zapisków z tamtych lat w czasie 
imprez znakomicie prosperowało w mieście 11 restauracji, pięć 
kawiarni, 16 piwiarni i winiarni; czynne były trzy hotele.

Wiosną 1945 roku do miasta przybyli polscy żołnierze. 
Rozkazem dowódcy Frontu Ukraińskiego w nocy z 10 na 11 
kwietnia oddziały 2. Armii Wojska Polskiego, dowodzonej przez 
generała dywizji Karola Świerczewskiego, zajęły pozycje obron-
ne wzdłuż Nysy Łużyckiej, od nieistniejącej już miejscowości 

Fragment średniowiecznego muru obronnego w Przewozie
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Młotów (na południe od Łęknicy) do Bielawy Dolnej koło 
Pieńska. 16 kwietnia rozpoczęło się ostateczne natarcie na Ber-
lin; jego częścią była operacja łużycka, w której uczestniczyli 
żołnierze 2. Armii. Zadaniem Polaków było przełamanie obrony 
niemieckiej na linii Nysy Łużyckiej, a następnie natarcie w kie-
runku Budziszyna i Drezna. Wkrótce po rozpoczęciu ofensy-
wy okazało się, że nie rozpoznano właściwie sił przeciwnika, 
dysponującego w tym rejonie znacznymi siłami pancernymi. 
Trwające kilka dni walki, które do historii przeszły jako bitwa 
pod Budziszynem, zakończyły się klęską polskich oddziałów. 
Doszczętnie zniszczona została 9. Dywizja Piechoty, a cała ar-
mia straciła ponad jedną piątą stanu osobowego (w tym blisko 
5 tys. poległych). Utracono około 20% dział i moździerzy oraz 
prawie 60% pojazdów pancernych. Dla żołnierzy Wehrmachtu 
była to ostatnia w II wojnie światowej pomyślnie zakończona 
bitwa, a żołnierze polscy zapłacili pod Budziszynem wysoką 
cenę za brak wyszkolenia i doświadczenia bojowego oraz nie-
kompetencję dowódcy. Polegli spoczywają dziś na wielkich 
cmentarzach wojennych w Budziszynie i Zgorzelcu.

W 1945 roku Przewóz pozbawiono praw miejskich.

*
Nad brzegiem Nysy Łużyckiej, nieco ponad 10 km na po-

łudnie od Przewozu, leży wieś Sobolice. W źródłach historycz-
nych pojawiła się w XIV wieku. Pamiątkami niezbyt odległej 
przeszłości są neogotycki kościół Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa z 1865 roku i otoczony parkiem pałac z przełomu XIX i XX 
stulecia. W 1922 roku nad rzeką uruchomiono pracującą do 
dziś przepływową elektrownię wodną o mocy 0,66 MW. Druga 
elektrownia, położona około 3 km dalej w górę rzeki, znajduje 
się na niemieckim brzegu w miejscowości Lodenau. Prowadzi 
do niej blisko stuletnia aleja lip drobnolistnych i dębów czer-
wonych, w całości chroniona jako pomnik przyrody. Okazały, 
choć wypróchniały dąb rośnie nad stawem. 
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Zabytkowa aleja w Sobolicach – pomnik przyrody

Odtworzone stanowiska bojowe z II wojny światowej  
w skansenie w Sobolicach
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Z Sobolic w kwietniu 1945 roku do natarcia wyruszyły 
pododdziały 29. pułku piechoty z 10. Sudeckiej Dywizji Pie-
choty 2. Armii Wojska Polskiego. Kilka miesięcy później, we 
wrześniu tamtego roku, stacjonujący we wsi żołnierze 40. pułku 
piechoty z 9. Dywizji Piechoty wznieśli w jej centrum pomnik 
z napisem „Nad Nysą czuwa straż”. W 2012 roku powstał przy 
nim niewielki skansen, w którym odtworzono okopy, stanowiska 

Okazały dąb nad stawem w Sobolicach
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bojowe i ziemianki z czasów wojny. Ustawiono też drewnianą 
rzeźbę przedstawiającą żołnierzy polskich strzegących granic, wy-
konaną przez Zbigniewa Jankowskiego z Piotrowa pod Przewo-
zem. Na planszach przypomniano historię walk 2. Armii Wojska 
Polskiego podczas operacji łużyckiej.

iNForMacje praktYcZNe

Bad Muskau
• Centrum	Turystyczne	i	Punkt	Informacyjny	„Park	Mużakow-
ski”	w	Nowym	Zamku,	 tel.	+49	35	771	630,	czynne	od	
kwietnia	do	października	codziennie	w	godz.	9.00–18.00,	
od	 listopada	do	marca	–	patrz	 informacje	w	 internecie:	
www.muskauer-park.de. 

• Wystawa	„Pückler!”	czynna	od	kwietnia	do	października	
codziennie	w	godz.	10.00–18.00,	ceny	biletów:	normalny	
6	€,	ulgowy	3	€.	

• Wejście	na	wieżę	zamkową	możliwe	od	kwietnia	do	paź-
dziernika	codziennie	w	godz.	10.00–18.00,	ceny	biletów:	
normalny	3	€,	ulgowy	1,5	€;	 rabat	dla	osób	kupujących	
bilety	na	wystawę	i	wieżę.

• Punkt	Informacji	Turystycznej	w	Starym	Zamku	czynny	od	
poniedziałku	do	piątku	w	godz.	9.00–18.00,	w	soboty,	nie-
dziele	i	święta	w	godz.	10.00–17.00.

Łęknica
• Pawilon	informacyjny	Stowarzyszenia	Geopark	Łuk	Muża-
kowa,	ul.	Wybrzeżna,	czynny	od	kwietnia	do	października	
od	środy	do	piątku	w	godz.	10.00–17.00,	w	sobotę	i	nie-
dzielę	w	godz.	9.00–17.00.
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W cieniu potężnego dębu

Dąb Chrobry, najstarsze w Polsce drzewo liściaste, rośnie koło wsi 
Piotrowice, pomiędzy Szprotawą a Przemkowem. Przeżył już po-

nad 750 lat, nie wiadomo jednak, jak potoczą się jego dalsze losy, 
bo w listopadzie 2014 roku zniszczył go pożar. Co prawda następnej 
wiosny na niektórych konarach pojawiły się liście, ale znaczna część 
drzewa obumarła. Chrobry rośnie na skraju Borów Dolnośląskich, 
jednego z największych w Polsce zwartych kompleksów leśnych. Ich 
powierzchnia wynosi około 165 tys. ha. W rzeczywistości jest więk-
sza, gdyż z polskimi lasami łączą się Bory Mużakowskie po zachodniej 
stronie granicznej Nysy Łużyckiej. W województwie lubuskim znajduje 
się tylko niewielka cześć Borów, ich północną granicę wyznacza w przy-
bliżeniu linia Szprotawa–Żagań–Żary–Łęknica. W czasie wędrówki 
poznamy rezerwat przyrody „Buczyna Szprotawska”, zatrzymamy się 
nad Stawami Bobrowickimi i poszukamy pozostałości Wałów Śląskich. 
Odwiedzimy też Szprotawę, gdzie w 1000 roku Bolesław Chrobry wi-
tał zmierzającego do Gniezna cesarza Ottona III. Okolicznymi lasami 
opiekuje się Nadleśnictwo Szprotawa podległe Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Dąb ze wszystkich dębów najstarszy

Badania przeprowadzone w 2012 roku przez pracowników Insty-
tutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku pod Poznaniem 
nie pozostawiają wątpliwości – dąb Chrobry jest najstarszym drzewem 
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liściastym w Polsce, ma około 750 lat, kilkadziesiąt lat więcej niż znany 
Bartek z Zagnańska i potężny Dąb Bażyńskiego w Kadynach.

Chrobry rośnie na zachodnim skraju wsi Piotrowice, 13 km na 
południowy wschód od Szprotawy, przy drodze wiodącej przez Przem-
ków do Głogowa. Ciekawe, że wieś leży w granicach województwa 
dolnośląskiego, a znajdujące się zaledwie około 200 m od jej zabudowań 
drzewo – w województwie lubuskim.

Najstarszy polski dąb (precyzyjnie: dąb szypułkowy) jest jednocześ-
nie jednym z najpotężniejszych okazów tego gatunku. Jego wysokość 
sięga 28 m, rozpiętość korony – 16 m, a obwód pnia w pierśnicy 
– 1007 cm. Pewnie rósłby coraz potężniejszy, gdyby nie tragiczny 
w skutkach pożar. Płomienie zauważyli 18 listopada 2014 roku przed 
godziną 9 rano mieszkańcy pobliskiej wsi. Zawiadomiono straż pożar-
ną, która natychmiast przystąpiła do akcji ratunkowej. Uczestniczyło 
w niej 13 jednostek straży z dziewięciu miejscowości. Strażacy szybko 
uporali się z otwartym ogniem, dłużej trwało dogaszanie żarzącego się 
wnętrza drzewa. Potężny pień był częściowo wypróchniały, a otwory 
u dołu drzewa i w pobliżu korony powodowały tak zwany efekt ko-
minowy podsycający płomienie. Około godziny 14 zdecydowano się 
na wypełnienie wnętrza drzewa pianą gaśniczą; wypłukano ją dopiero 
następnego dnia. Akcja ratownicza trwała ponad 30 godzin, zakończono 
ją 19 listopada po południu. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie 
podpalenie. Niepokój budzi dalszy los drzewa. Wiosną 2015 roku na 
jego gałęziach – nie na wszystkich konarach – pojawiły się liście. Nie 
wiadomo, jak będzie w następnych latach.

Jak każde stare drzewo, dąb jest bohaterem legend. Jedna z nich 
mówi, że w 1000 roku spotkali się pod nim Bolesław Chrobry i cesarz 
Otton III. Legenda jest równie piękna co nieprawdopodobna, tego dębu 
wówczas jeszcze nie było. Jak łatwo obliczyć, wykiełkował po 1250 roku. 
Dąb Chrobry, który uzyskał status pomnika przyrody w 1966 roku, 
ochronie podlegał już przed II wojną światową. Zwany był wówczas 
Wielkim Dębem (Große Eiche) lub Grubym Dębem (Dicke Eiche).

W całej Polsce można spotkać tak zwane dęby papieskie, w orygi-
nalny sposób upamiętniające naszego rodaka, św. Jana Pawła II. 
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Wszystkie są „dziećmi” olbrzy-
ma spod Piotrowic. Żołędzie 
Chrobrego 28 kwietnia 2004 
roku zostały poświęcone przez 
polskiego papieża podczas piel-
grzymki leśników do Rzymu. 
Następnie w szkółce leśnej w Nę-
dzy, w Nadleśnictwie Rudy Raci-
borskie, wyhodowano z nich 514 
sadzonek (ze specjalnymi certy-
fikatami), które uroczyście posa-
dzono w wybranych miejscach. 
Do dziś ładnie już wyrosły. Jeden 
z takich dębów można oglądać 
w parku miejskim w Szprotawie. 
Rośnie tam także nieco starszy 
dąb Kościuszko, również poto-
mek Chrobrego. Posadzono go 
w 2004 roku z okazji osiemdzie-
siątej rocznicy utworzenia Lasów 
Państwowych. Obok drzewka 
znajduje się niewielki kamień 
z tablicą pamiątkową.

Aby zobaczyć „ojca” wszyst-
kich dębów papieskich, należy samochodem dojechać na zachodni 
skraj wsi Piotrowice, gdzie drogowskaz ustawiony przez Nadleśnictwo 
Szprotawa wskazuje do niego drogę.

Do „Buczyny Szprotawskiej” i dalej w las…

Bory Dolnośląskie rosną głównie na piaszczystych równinach 
sandrowych ukształtowanych przez zlodowacenie środkowopolskie. 
Nic dziwnego, że przeważającym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. 

Dąb Chrobry po pożarze (zdjęcie 
wykonane we wrześniu 2015 roku)
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Tylko na bardziej urodzajnych, występujących wyspowo glebach spoty-
ka się lasy liściaste. Jedna z takich „wysp” znajduje się około 10 km na 
południowy wschód od Szprotawy. Rosną tam ponad 160-letnie lasy 
bukowe z domieszką innych drzew liściastych, głównie dębów, klonów 
i lip. Te wyjątkowe partie Borów – zwane przez Niemców Hochwald 
(Wysoki Las) – chroni się już od 1921 roku. 

Dziś jest tam rezerwat przyrody „Buczyna Szprotawska” o po-
wierzchni 152,32 ha, utworzony w 1965 roku. Ochronie podlegają 
w nim występujące obok siebie, w zależności od warunków siedlisko-
wych, lasy bukowe o cechach buczyn górskich i niżowych. Osobliwością 
są rosnące wśród nich niewielkie partie lasów lipowych. Ale o przy-
rodniczej wartości rezerwatu decydują nie tylko lasy. Jest on jednym 
z nielicznych w Polsce (przy tym najbardziej wysuniętym na zachód) 
stanowiskiem chronionej popielicy szarej – gatunku zagrożonego wy-
ginięciem, wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Ten gry-
zoń wielkości szczura (długość: ciała 13–18 cm, ogona 12–15 cm) ma 
charakterystyczne ubarwienie: jego grzbiet jest popielaty, a brzuch biały 
lub białoszary. Trudno to zwierzę zobaczyć; prowadzi nocny tryb życia, 
porusza się głównie w koronach drzew i przesypia prawie pół roku.

W rezerwacie zaciekawia nie tylko przyroda. W jego centrum 
stoi XIX-wieczna drewniana wiata, zwana dawniej przez niemieckich 
mieszkańców Szprotawy Sommerhaus (Letni Dom). Powołanie się na 
mieszczan tej pobliskiej miejscowości jest uzasadnione – okoliczne lasy 
już od średniowiecza były własnością Szprotawy. Miastu sprzedał je 
w 1406 roku – wraz z dobrami bobrowickimi – książę żagański Jan I. 
Przy wiacie były organizowane spotkania i zabawy; z okolicznych lasów 
szprotawianie mogli bezpłatnie pozyskiwać drewno. Niedaleko wiaty 
znajdują się dwa niewysokie kurhany, na których ustawiono kamienie 
upamiętniające XIX-wiecznych nadleśniczych szprotawskich lasów.

Do wiaty można dotrzeć rowerem lub pieszo. Najlepszym punktem 
początkowym wycieczki jest parking leśny przy szosie Szprotawa–Gło-
gów, około 3 km na zachód od Piotrowic. Szeroka droga leśna prowadzi 
stąd na południe, do odległej o kilometr z okładem bramy ustawio-
nej na granicy rezerwatu. Idąc dalej prosto, docieramy do oddalonej 
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Stare buki w rezerwacie „Buczyna Szprotawska”

Wiata z XIX wieku w rezerwacie „Buczyna Szprotawska”
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o około 2 km od parkingu zabytkowej wiaty. Jeżeli przed bramą skręci-
my w lewo, na wschód, po pewnym czasie dotrzemy do dębu Chrobry 
i Piotrowic. Łączna długość trasy to około 4 km.

Do rezerwatu „Buczyna Szprotawska” przylega od południa – le-
żący już w województwie dolnośląskim – utworzony w 2002 roku re-
zerwat „Buczyna Piotrowicka” o powierzchni 171,27 ha. Znajduje się 
on w granicach Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.

Na zwolenników dłuższych wypraw czeka Pętla Bobrowicka 
umożliwiającą poznanie terenów leśnych na południe od Szprotawy. Jest 
to zmodernizowana w latach 2004–2006 przez Nadleśnictwo Szprotawa 
droga pożarowa rozpoczynająca się w Nowej Koperni (niecałe 3 km na 
południe od centrum Szprotawy), a kończąca koło leśniczówki poło-
żonej na skraju wsi Bobrowice. Długość trasy to około 11 km. Drogą 
można wędrować pieszo, można jeździć rowerem. Wjazd samochodem 
– jak na każdą drogę leśną – jest zabroniony.

Na rozwidleniu dróg za Nową Kopernią leżą dwa pokaźne głazy 
pełniące niegdyś rolę kamiennych drogowskazów. Wyryte na nich nie-

Kamienne drogowskazy na skraju wsi Nowa Kopernia
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mieckojęzyczne napisy wskazują drogi do Bobrowic i nieistniejącej dziś 
osady Koberbrunn. Oprócz nazw miejscowości wyryto na nich odległo-
ści do obu miejscowości, w milach. Warto zwrócić uwagę, że w okoli-
cach Szprotawy zachowało się stosunkowo dużo tego rodzaju pamiątek 
przeszłości, najwięcej we wsi Wiechlice, 4 km na wschód od miasta. 
Ciekawym nawiązaniem do zabytkowych drogowskazów są współczesne 
kamienie informacyjne ustawione przez Nadleśnictwo Szprotawa przy 
Pętli Bobrowickiej, wskazujące jej największe atrakcje.

Kolejną atrakcją Pętli są Stawy Bobrowickie – kompleks otoczo-
nych lasami dawnych stawów hodowlanych. Wzmianki w szprotawskich 
aktach miejskich potwierdzają ich istnienie już w XVI wieku. Stawy 
podlegają ochronie – utworzono tam dwa użytki ekologiczne: Łabędzi 
Staw i Żurawie Bagno. Zbiorniki są zasilane wodą z podmokłego tere-
nu zwanego Czarnym Bagnem. Zakładają tam gniazda liczne gatunki 
ptaków wodnych, między innymi łabędź niemy i żuraw, a na łowy przy-
latuje drapieżny bielik. Nad jednym ze stawów Nadleśnictwo urządziło 
miejsce relaksu z wiatami chroniącymi przed deszczem. Można tam też 

Głaz informacyjny ustawiony przez Nadleśnictwo Szprotawa
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rozpalić ognisko, oczywiście po uzyskaniu zgody leśników. Niedaleko 
stawów przebiega linia kolejowa Żagań – Legnica; po jej południowej 
stronie znajduje się utworzony już w 1898 roku duży poligon wojskowy, 
dziś Ośrodek Szkolenia Poligonowego Żagań-Świętoszów. Zajmuje on 
obszar około 38 tys. ha i jest największym tego rodzaju obiektem nie 
tylko w Polsce, ale i we wszystkich krajach NATO.

Kilka kilometrów dalej kamień informacyjny zwraca uwagę na ta-
jemnicze Wały Śląskie. Umocnienia, dziś już słabo rysujące się w te-
renie, ciągną się na odległość kilkudziesięciu kilometrów, mniej więcej 
od wsi Wierzbowa, leżącej niecałe 25 km na południowy wschód od 
Szprotawy (województwo dolnośląskie), wzdłuż środkowego i dolnego 
Bobru, w stronę Krosna Odrzańskiego. Nic dziwnego, że czasem są na-
zywane „najdłuższym archeologicznym obiektem w Polsce” lub bardziej 
patetycznie – „najdłuższym zabytkiem Europy”. Wały nie zachowały 
się w postaci nieprzerwanej linii; ich przebieg znamy dzięki odkryciu 
fragmentów fortyfikacji o długości od kilkudziesięciu metrów do kilku 
kilometrów. Łącznie zinwentaryzowano około 30 km umocnień.

Stawy Bobrowickie
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Nazywanie Wałów Śląskich umocnieniami lub fortyfikacjami jest 
jednak pewną przesadą, należy je raczej uznać za oznaczenie granicy 
między sąsiadującymi terytoriami. Wały składały się najczęściej z trzech 
lub dwóch biegnących równolegle nasypów, rozdzielonych rowami. 
W najlepiej zachowanych odcinkach (w ich południowej, dolnośląskiej 
części) różnica poziomu między wierzchołkami nasypów a zagłębienia-
mi rowów sięga 2,5 m. Fragment zachowany przy Pętli Bobrowickiej jest 
zdecydowanie bardziej płaski, prawie niewidoczny. Aby go zauważyć, 
warto odejść kilkadziesiąt metrów od drogi.

Tajemnicze wały prowokują pytania: kto, kiedy i w jakim celu je 
usypał. Hipotez było już wiele. Uważano, że są to wały wyznaczające 
granice wczesnośredniowiecznego państwa Ślężan. Zwano je Wałami 
Chrobrego i polskiemu władcy przypisywano ich utworzenie. Niemieccy 
uczeni natomiast widzieli w nich umocnienia mające chronić plemiona 
germańskie przed inwazją Słowian. Najnowsza, najbardziej prawdo-
podobna teoria głosi, że powstały one na przełomie XIV i XV  wieku 
i miały wyznaczać zachodnią granicę księstwa głogowskiego. 

Głaz informacyjny wskazujący drogę do Wałów Śląskich
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tU chroBrY witał cesarZa

O Zjeździe Gnieźnieńskim w 1000 roku – spotkaniu Bo-
lesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III pielgrzymującym 
do grobu świętego Wojciecha – uczą się dzieci w szkole. To jed-
no z fundamentalnych wydarzeń naszej historii, wiarygodnie 
udokumentowane przez niemieckiego kronikarza Thietmara, 
biskupa merseburskiego. Mało kto jednak wie, że polski wład-
ca nie czekał na dostojnego gościa w swojej stolicy, lecz wy-
jechał naprzeciw i powitał cesarza na granicy swego państwa. 
Oddajmy głos kronikarzowi: „(…) kiedy cesarz przebył kraj 
Milczan i dotarł do granic okręgu Diadesisi [Dziadoszyców 
– przyp. autora], wyjechał mu z radością naprzeciw książę Bo-

lesław (…), urządzając go-
ścinę w osadzie o nazwie 
Ilva. Jak wspaniale książę 
przyjął cesarza i jak go 
prowadził przez swój kraj 
do Gniezna, jest wprost 
nie do uwierzenia i nie do 
opisania (…)”.

Wspomniana przez 
Thietmara Ilva to dzi-
siejsza Iława – zachodnia 
dzielnica Szprotawy, włą-
czona w granice miasta 
w 1925 roku. Na lewym 
brzegu Bobru, przy drodze 
do Małomic, stoi zbudo-
wany z kamieni polnych 

Pomnik upamiętniający 
spotkanie cesarza Ottona III  
z Bolesławem Chrobrym  
w Iławie (dzielnicy Szprotawy)
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pomnik przypominający spotkanie polskiego księcia z cesa-
rzem. Samo miejsce spotkania nie jest jednak znane. Jedna 
z hipotez wskazuje sztuczne wzniesienie w szprotawskim Par-
ku Słowiańskim, zwane dawniej Wzgórzem Miłości. Badania 
archeologiczne przeprowadzone w 2008 roku potwierdziły, że 
jest to wczesnośredniowieczne grodzisko; od tego czasu wznie-
sienie zaczęto częściej nazywać grodem Chrobry. Penetracja 
archeologów nie rozstrzygnęła jednak wątpliwości związanych 
z miejscem historycznego spotkania.

W Iławie znajduje się najstarszy zabytek Szprotawy – póź-
noromański kościół św. Andrzeja. Powstał w pierwszej połowie 
XIII wieku, a w stuleciach XV i XVII został rozbudowany. Od 
większości budowli z tak odległych czasów różni się tym, że 
jego ściany zewnętrzne są otynkowane. Wewnątrz zachowało 
się dawne wyposażenie, między innymi kamienna chrzcielnica 
romańska i późnogotycki ołtarz szafowy.

Późnoromański kościół św. Andrzeja w Iławie
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*
Licząca dziś nieco ponad 12 tys. mieszkańców, Szprotawa 

jest miastem starym, w 2010 roku obchodziła 750-lecie. Śred-
niowieczne miasto, otoczone murami, leżało w widłach Bobru 
i wpadającej doń Szprotawy. Prowadziły do niego dwie bramy: 
Głogowska i Żagańska. Kamienne mury obronne powstały 
na początku XIV wieku, zapewne w miejscu wcześniejszych 
umocnień drewniano-ziemnych. Nie dotrwały w całości do 
naszych czasów, ich rozbiórkę zaczęto już na początku XIX 
stulecia. Do dziś zachowało się kilka fragmentów obwarowań; 
najokazalszymi z nich są pozostałości dawnej Bramy Żagań-
skiej oraz odcinek muru o długości mniej więcej 50 m przy 
ulicy Ogrodowej, nad Szprotawą.

W południową ścianę Bramy Żagańskiej wmurowano trzy 
kamienne kule o średnicy około 30 cm. Najprawdopodobniej 
pochodzą one z czasów oblężenia miasta przez wojska węgier-

skie w końcu XV wieku. 
Takie kule wystrzeliwa-
no z prymitywnych dział 
z krótką lufą, zwanych 
bombardami; służyły do 
rozbijania murów. Zna-
leziono je na początku 
XX stulecia podczas prac 
ziemnych przy kościele 
Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny. 
W budynku bramy mie-
ści się otwarte w 2004 
roku Muzeum Ziemi 
Szprotawskiej, którego 

Pozostałości dawnej Bramy 
Żagańskiej w Szprotawie
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patronem jest Felix Matuszkie-
wicz (1885–1956), urodzony 
i mieszkający przez wiele lat 
w mieście niemiecki prawnik 
i historyk, zasłużony badacz 
dziejów ziemi szprotawskiej. 
Poniżej Bramy Żagańskiej, na 
przyczółku mostu nad kana-
łem młyńskim, zachowała się 
barokowa figura św. Jana Ne-
pomucena.

Na środku rynku stoi ory-
ginalny ratusz z dwiema wieża-
mi. To duża rzadkość; nie dość, 
że budynek ma dwie wieże, to 

Fragment muru miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Szprotawie

Barokowa figura św. Jana 
Nepomucena przy moście  
nad kanałem młyńskim
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jeszcze jedna z nich jest „krzywa”, czyli odchylona od pionu. 
Gmach powstał zapewne w XIV wieku, później był wielokrot-
nie przekształcany. Odbudowywano go po wielkich pożarach 
miasta w latach 1672 i 1702, rozbudowano w XIX stuleciu. 
Spoglądając na bryłę ratusza i jego elewacje, uważny obserwa-
tor zobaczy elementy charakterystyczne dla architektury póź-
nogotyckiej, renesansowej, barokowej i klasycystycznej. Wieżę 
wschodnią wzniesiono w pierwszej połowie XVI, a zachodnią 
– na początku XVII wieku. Obie zniszczył pożar w 1702 roku. 
Wieżę wschodnią odbudowano po 1720 roku, zachodnią 
– w roku 1730. Ta druga wkrótce po zakończeniu budowy 
się zawaliła – powodów katastrofy nie znamy. Ale już dwa 
lata później stanęła w jej miejscu nowa wieża, zaprojektowana 
przez znanego na Śląsku architekta Martina Frantza zwanego 
Młodszym (dla odróżnienia od ojca noszącego to samo imię, 
również architekta). Synem budowniczego ratuszowej wieży 

był Karol Marcin Frantz, 
twórca kościoła w Rokitnie 
i autor rozbudowy kościoła 
i klasztoru w Gościkowie, 
opisanych w drugim roz-
dziale tej książki. Od pionu 
odchyla się – ponoć coraz 
bardziej – przysadzista wieża 
wschodnia, co budzi niepo-
kój zatrudnionych w gma-
chu urzędników magistratu. 
Przed ratuszem znajduje się 
fontanna z rybą, istniejąca 
w tym miejscu co najmniej 
od połowy XVII stulecia.

Dwuwieżowy ratusz  
w Szprotawie
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Niedaleko rynku wznosi 
się gotycki kościół Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii 
Panny. Jednonawowa, mu-
rowana z kamieni świątynia 
powstała w połowie XIII 
wieku; w następnym stuleciu 
dostawiono do niej wieżę. 
W latach 1416–1424 kościół 
rozbudowano w stylu gotyc-
kim. Ponieważ nowe mury 
wybudowano z cegieł, na fa-
sadzie wyraźnie widać skalę 
przebudowy. Warto zwrócić 
uwagę na gotycki kamienny 
portal z pierwszej połowy 
XIV wieku i szczyt budowli 
ozdobiony trzema rzędami 
prostokątnych blend o po-
dziale krzyżowym. Pod wieżą 
w zewnętrzną ścianę świątyni 
wmurowano gotyckie epita-
fium Bertholda z Wierzbna, 
zmarłego w 1316 roku. Na 
wykonanej z piaskowca pły-
cie przedstawiono postać du-
chownego błogosławiącego 

Gotycki kościół Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny  
w Szprotawie

Gotyckie epitafium Bertholda  
z Wierzbna z początku XIV wieku 
wmurowane w ścianę zewnętrzną 
kościoła
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lewą ręką, a w prawej trzymają-
cego księgę, na której stoi klep-
sydra. To jeden z najstarszych 
tego rodzaju zabytków w Polsce. 
Wewnątrz kościoła zachowało 
się barokowe i rokokowe wy-
posażenie z XVII–XVIII wieku. 
W 2006 roku przed świątynią 
ustawiono pomnik Jana Pawła II  
wykonany według projektu 
Marii Bor z Wałbrzycha.

Górująca nad otoczeniem 
zniszczona wieża doprowadza 
do ruin kościoła ewangelickie-

go, wybudowanego w latach 1745–1747 z wykorzystaniem 
pozostałości murów zamku z przełomu wieków XIII i XIV.

W dolinie Szprotawy, zwanej tu nieco figlarnie Szprotką, 
pomiędzy rzeką a linią średniowiecznych murów, znajduje się 
park miejski noszący imię urodzonego w Szprotawie Hein-
richa Roberta Göpperta (1800–1884). Pochodził on z rodziny 
miejscowych farmaceutów. Ich apteka mieściła się przy rynku, 
w istniejącym do dziś budynku ozdobionym charakterystycz-
ną figurką murzynka. W ścianę domu wmurowano niewielką 
tablicę pamiątkową. Göppert ukończył studia medyczne, inte-
resował się botaniką. Był profesorem Uniwersytetu Wrocław-
skiego, w latach 1846–1847 pełnił funkcję rektora tej uczelni. 
Uważany jest za twórcę paleobotaniki. Od 1852 roku prawie 
do śmierci – nie przerywając pracy na uniwersytecie – był dy-
rektorem wrocławskiego ogrodu botanicznego.

Dumni ze swojego krajana mieszkańcy Szprotawy ustawili 
mu w 1900 roku pomnik, który przetrwał do 1945 roku. 

Pomnik Heinricha Roberta Göpperta 
na skraju noszącego jego imię  
Parku Miejskiego w Szprotawie
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W 2005 roku przy ulicy Mickiewicza, obok mostu na Szpro-
tawie, ponownie stanął pomnik uczonego. Na oryginalnym ka-
miennym cokole przechowanym przez jednego z mieszkańców 
miasta zabrakło jednak wieńczącego go popiersia. Ustawiono 
je w czerwcu 2015 roku; kopię przedwojennej rzeźby wykonał 
artysta rzeźbiarz Tomasz Górnicki.

Na lewym brzegu Bobru, tam gdzie wypływa on już z cen-
trum miasta, znajduje się ciekawy obszar leśny o powierzchni 
około 85 ha, chroniony jako Zespół Przyrodniczo-Krajobra-
zowy Park Słowiański. W przeważającej części rosną tam lasy 
grądowe, choć nie brak starszych drzewostanów dębowych. 
Odmiennie prezentują się niżej położone tereny nad rzeką, 
pocięte starorzeczami Bobru, ze stawami i grzęzawiskami. 
Poznanie tego ciekawego obszaru ułatwia wytyczona przez 
władze miasta i Nadleśnictwo Szprotawa ścieżka przyrodni-
czo-dydaktyczna „Park Słowiański”. Prowadzi ona między in-
nymi do wspomnianego wcześniej, dominującego nad okolicą 

Bóbr w Szprotawie, na lewym brzegu Park Słowiański
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Wejście na ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną „Park Słowiański”

Las w Parku Słowiańskim w Szprotawie
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grodu Chrobry. Mija Grzęzawi-
sko Chorwackie, którego nazwa 
przypomina epizod z wojny 
trzydziestoletniej. W tym miej-
scu na początku grudnia 1643 
roku rozbito zaciężny oddział 
żołnierzy chorwackich próbują-
cych wymusić od szprotawskich 
mieszczan kolejną kontrybucję. 
Na wykopanym tam stawie 
znajduje się wysepka zwana za-
ręczynową, opodal leży pokaźny 
kamień ustawiony przez nie-
mieckich mieszkańców miasta 

w hołdzie kanclerzowi Bismarckowi. Do 1945 roku znajdo-
wała się na nim tablica z napisem „Bismarckstein” (Kamień 
Bismarcka). Niemcy tereny parku nazywali Buszem Zakonnic 
(Nonnenbusch), w latach 1508–1721 był on bowiem własno-
ścią szprotawskiego klasztoru magdalenek.

W dzielnicy Puszczyków – na południowym skraju mia-
sta, w narożniku ulic Kraszewskiego i Kościelnej – znajduje się 
jeszcze jeden ciekawy obiekt. To krzyż pokutny, mniejszy od 
tego w Lubsku, za to zachowany w całości. Słabo już widoczny 
zarys miecza lub sztyletu sugeruje narzędzie zbrodni. Miejscowa 
legenda łączy krzyż z bratobójstwem, nie wiadomo jednak, kiedy 
miałoby do niego dojść. 

*

Niecałe 7 km od centrum Szprotawy, po lewej stronie 
drogi do Głogowa, leży niewielki kamień. Wyryto na nim 
niezbyt zrozumiały napis: „27 Mai 1813 durch eine Rusche 

Krzyż pokutny w szprotawskiej 
dzielnicy Puszczyków
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Batterie veranlasten Brandt”. Prze-
jeżdżając szosą, trudno go zauwa-
żyć; wskazówką może być informa-
cja, że znajduje się on nieco ponad 
1000 m na zachód od ostatnich 
zabudowań wsi Szprotawka. Głaz 
przypomina o wielkim pożarze 
lasów ros nących na wschód od 
Szprotawy. Jak do niego doszło?

W majową niedzielę – prze-
kazy historyczne podają różne daty 
tego wydarzenia – mieszkańcy nie 
zdążyli wrócić do domów z poran-
nych nabożeństw, gdy stacjonujący 

w mieście rosyjscy artylerzyści zauważyli zbliżającą się od stro-
ny Śliwnika kolumnę wojsk francuskich. Był to liczący około 
25 tys. żołnierzy korpus dowodzony przez marszałka Victora. 
Rosjanie przywitali ich anemiczną salwą, która nie wyrządzi-
ła Francuzom większej szkody. Wkrótce to oni przystąpili do 
ataku, oddział szaserów sforsował Bramę Żagańską i wdarł się 
do miasta. Rosjanie zaczęli się wycofywać przez Bramę Gło-
gowską, część ich armat wpadła jednak w ręce atakujących. Do 
miasta w międzyczasie weszła francuska piechota, rozpoczęły 
się grabieże i rozboje. Tymczasem Francuzi dopadli wyprowa-
dzonych z miasta rosyjskich dział. Jakaż była ich wściekłość, 
gdy stwierdzili, że zostały one zagwożdżone. Pojmanego kano-
niera dosłownie rozniesiono na szablach. Tymczasem Rosjanie 
wysadzili spore zapasy amunicji, by nie wpadły w ręce wroga. 
Wybuchł pożar, który strawił spore partie lasów należących do 
majątku w Wiechlicach.

Kamień koło wsi Szprotawka 
upamiętniający wielki pożar lasu  
w 1813 roku
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Wiechlice to dziś duża wieś, leżąca 4 km na wschód od 
miasta, na lewym brzegu Szprotawy. Znajdują się w niej wcze-
snoklasycystyczny pałac z końca XVIII wieku oraz park i za-
bytkowe zabudowania folwarczne. W pałacu mieści się hotel. 
We wsi – o czym już wspomniano – zachowało się aż dziewięć 
dawnych kamiennych drogowskazów, przeważnie z pierwszej 
połowy XIX stulecia. 

Na południe od zabudowań znajduje się dawne lotnisko 
wojskowe. Wcześniej był tam poligon artyleryjski. Na jego tere-
nie w czasie I wojny światowej znajdował się duży obóz jeniecki, 
w którym internowani byli jeńcy z całej Europy. Nieznana jest 
liczba osób, które przewinęły się przez obóz; w 1917 roku było 
ich tam około 12 tys. Trudne warunki spowodowały śmierć 
prawie 4 tys. więźniów. Początkowo chowano ich na cmenta-
rzu komunalnym przy ulicy Warszawskiej (stoi tam pamiąt-
kowy krzyż), później założono cmentarz przy obozie. Miejsce 

Wczesnoklasycystyczny pałac w Wiechlicach
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pochówków zostało zdewasto-
wane po 1945 roku. Jedyną pa-
miątką przypominającą obóz jest 
pomnik – kolumna na pokaźnym 
cokole – ustawiony przy ulicy 
Brzozowej z napisem „Pro Patria” 
i datą 1914–1918; na kolumnie 
umieszczono napisy upamiętnia-
jące zmarłych jeńców – w siedmiu 
językach: po angielsku, francusku, 
serbsku, niemiecku, rosyjsku, wa-
lońsku i włosku.  

Lotnisko powstało na począt-
ku lat trzydziestych XX wieku, 
a betonowy pas startowy wybu-

Kamień drogowy w Wiechlicach

Pomnik na miejscu cmentarza 
jenieckiego z czasów I wojny światowej 
w Wiechlicach
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dowano w latach II wojny światowej. Po 1945 roku przejęli je 
i znacznie rozbudowali Rosjanie. Wzniesiono nowe hangary, 
schron dowodzenia i potężny bunkier atomowy przeznaczony 
na magazyn broni nuklearnej. W poniemieckich budynkach 
koszarowych oraz nowych blokach mieszkalnych stacjonowało 
kilka tysięcy żołnierzy i oficerów z rodzinami. Na wydłużonym 
do 3600 m pasie startowym mogły lądować największe radziec-
kie samoloty. Żołnierze z pięcioramienną gwiazdką na czapkach 
opuścili lotnisko w 1992 roku. Wyremontowane budynki zosta-
ły zasiedlone, dziś znajduje się tam osiedle Lotnisko.

Pomiędzy starą częścią Wiechlic a Szprotawą, przy jej 
wschodniej granicy, leży wieś Henryków. Warto w niej zo-
baczyć barokowy pałac z 1783 roku, przebudowany w duchu 
klasycyzmu w 1842 roku. Obok stoi klasycystyczna oficyna 
z 1801 roku. Także i te zabytkowe obiekty są wykorzystywane 
jako hotel. W parku przy rezydencji rośnie kilka starych drzew, 
wyróżnia się wśród nich dąb Henryk o obwodzie 735  cm.

Barokowo-klasycystyczny pałac w Henrykowie



W cieniu potężnego dębu

iNForMacje praktYcZNe

Henryków
• Pałac	 Henryków,	 Henryków	 70,	 67-300	 Szprotawa,	
tel.	68	376	13	77.

Szprotawa
• Muzeum	Ziemi	Szprotawskiej	 –	Galeria	Zbiorów	Regio-
nalnych,	 ul.	 Świerczewskiego	 10,	 67-300	 Szprotawa,	
tel.	68	376	24	01	(biuro	Szprotawskiego	Domu	Kultury),	
czynne	we	wtorki	i	czwartki	w	godz.	14.00–17.00,	w	soboty	
w	godz.	13.00–14.00.

• Nadleśnictwo	Szprotawa,	ul.	Henrykowska	1,	67-300	Szpro-
tawa,	tel.	68	376	33	79.

Wiechlice
• Pałac	 Wiechlice,	 Wiechlice	 45B,	 67-300	 Szprotawa,	
tel.	68	376	86	10.
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