
                                                      

 

                                                                              

            
    

Podróżnik 
 zaprasza    

                 Park Mużakowski - Żary 
 

TERMIN:  21 maja 2022, sobota 
WYJAZD:  godz.07:00  pl. Solidarności (duży parking przy placu 

Solidarności – obok pl. Jana Pawła II) 
 

 Park Mużakowski 
Zajmuje ponad 5 km kw. powierzchni po obu stronach rzeki Nysy 

Łużyckiej stanowiącej granicę polsko-niemiecką. Centrum parku znajduje 
się w niemieckiej miejscowości Bad Muskau, pozostała część skupiona jest 

w okolicy Łęknicy po polskiej stronie. Park założył w XIX wieku książę 
Hermann von Puckler-Muskau, właściciel tych terenów. W 2004 roku Park 

Mużakowski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
Wraz z przewodnikiem odbędziemy spacer po stronie polskiej i 

niemieckiej. Posłuchamy opowieści o bujnym życiu i podróżach  twórcy 

Parku. Obejrzymy obiekty na terenie parku takie jak: malowniczy wiadukt, 
most Arkadowy, Grób Nieznajomego, mauzoleum, domek Angielski, most 

Podwójny, most Królewski, kamień Pucklera. 
 

  
 

Trasa spacerowa prowadzi wygodnymi ścieżkami o gładkiej, lekko 
piaszczystej powierzchni. Park urządzony jest bardzo naturalistycznie i 

będziemy podziwiać piękne kompozycje krajobrazowe bliskie naturze. 
Będzie możliwość odetchnąć od zgiełku miejskiego, nacieszyć się 

przyrodą, śpiewem ptaków. Spacer będzie trwał ok. 3 godz. w wolnym 
tempie. Przejdziemy ok. 3,5 km zatrzymując się przy wymienionych 

obiektach.  



 

  
 

Po stronie niemieckiej zobaczymy  – oranżerię, Nysę Hermana, Most 
Karpi, Stary Zamek, Ogród Pana, Ogród Niebieski, Most Fuksjowy, Nowy 

Zamek. Wskazane wygodne obuwie. 
 

     
          Nowy Zamek po stronie niemieckiej                                      Oranżeria 

 

    
 

 Żary 
Pierwsza wzmianka o Żarach pochodzi z 1007 roku. Prawa miejskie otrzymały w 
1260 r. Za czasów Bolesława Chrobrego Łużyce wraz z Żarami należały do Polski, 

potem przeszły pod panowanie czeskie, następnie należały do elektorów saskich, 
w 1815 r. do królów pruskich a po wojnie znowu znalazły się w granicach Polski. 

Dzisiaj to 40 tysięczne miasto, , ośrodek przemysłowy, handlowy i kulturalny. 
Podczas krótkiego spaceru poznamy najważniejsze zabytki tego miasta. 
Rynek, ratusz, ławeczka Telemana 



Serce rynku stanowi okazały XIX wieczny ratusz. Tuż obok ratusza i fontanny stoi 

ławeczka wybitnej postaci związanej z miastem. Georg Philipp Telemann to 
genialny, niemiecki kompozytor okresu baroku, obok Bacha najwybitniejszy 

przedstawiciel swych czasów czyli XVIII wieku. A dlaczego znalazł się na żarskim 
rynku? Tak się złożyło, że ten wybitny multiinstrumentalista przez kilka lat gościł 
w żarskim pałacu, na prośbę jego właściciela - hrabiego Erdmanna II von 

Promnitza. W latach 1704-08 młody Telemann kierował nadworną kapelą, grał na 
organach na nabożeństwach i komponował. Postać Telemanna na ławeczce gra 

na skrzypcach, bo mimo tego, że podobno matka w dzieciństwie wyrzuciła mu 
wszystkie instrumenty, on jednak wspaniale grał nie tylko na fortepianie, ale i 
innych instrumentach.  
 

        
                      Rynek i ławeczka Talemana                                               Żarska fara 

 

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa  
Czyli fara żarska to prawdziwy i niezwykle cenny relikt przeszłości tego miasta. 

Tak, jak długie są dzieje Żar, tak wiekowa jest fara, stojąca na starówce. Do dziś 
zachowały się relikty ceglanego kościoła romańskiego, wzmiankowanego już w 
1207 roku. W kolejnych stuleciach świątynia była rozbudowywana i rozrosła się 

do obecnych, imponujących rozmiarów. Podczas II wojny światowej kościół 
bardzo ucierpiał. Kiedy go odbudowywano odtworzono gotycki charakter wnętrza. 

Jedyną pozostałością baroku jest zachowana i pięknie odrestaurowana barokowa 
kaplica Promnitzów, będąca jednocześnie ich kaplicą grobową. 

Pałac Promnitzów 
Pałac wzniesiono z inicjatywy właściciela dóbr żarskich Erdmanna II von 

Promnitza w latach 1710-1728, w pobliżu istniejącego wcześniej ( XIII w.) 
zamku. Rodzina Promnitzów władała miastem od 1558 r. O bogaty wystrój 
wnętrz zadbali znamienici sztukatorzy, rzeźbiarze i malarze. Zbudowany obiekt 

był jednym z najwspanialszych założeń rezydencjalnych XVIII-wiecznej Europy 
Środkowej. Ród Promnitzów panował w Żarach do 1765 r., do czasu przejęcia 

miasta i ich włości przez elektorów saskich. Przejęty przez dwór saski obiekt 
mocno podupadł. W 1815 r. Żary włączono do Prus, a okazałą rezydencję 
przeznaczono na siedzibę władz miejskich oraz więzienie. W 1926 r. pałac 

poddano renowacji. W 1944 r., podczas bombardowania uszkodzeniu uległy dwa 
skrzydła rezydencji. Po zakończeniu II wojny światowej obiekt stał się własnością 

komunalną, a w skrzydle północnym przez pewien czas mieścił się Urząd 
Starostwa. W latach 1966- 1975 przeprowadzono odgruzowanie obiektu,  
 

https://www.polskieszlaki.pl/zamek-w-zarach.htm
https://www.polskieszlaki.pl/zary.html


 

  
               Pałac Promnitzów                                      Zachowane mury miejskie 

 

częściowo dokonano rekonstrukcji ubytków muru i sklepienia oraz wymieniono 
więźbę i dach. Od 1990 r. obiekt stanowi własność prywatną. W chwili obecnej 

pałac jest nieużytkowany i zaniedbany. Jednak jest świadectwem potęgi 
Promnitzów i czasów świetności miasta. 

Mury miejskie 
Mury obronne Żar są jedną z ciekawszych atrakcji miasta. W XIX wieku mury nie 

spełniały już swojej roli, a także na wskutek zaniedbań niszczały, dlatego podjęto 
decyzję o ich likwidacji, zachowano jedynie te które łączyły się z budynkami 
mieszkalnymi. Do naszych czasów zachowało się kilka bardzo ciekawych 

odcinków murów obronnych jak np. Wieża Wartownicza w całości zachowana. 
Powrót do Wrocławia ok. 20:30 

CENA :  165 zł (w tym przejazd autokarem, ubezpieczenie, przewodnik, podatek VAT). 

Cena nie obejmuje wstępów i obiadu. 

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 160 zł 
Nie ma płatnych wstępów 
 Będzie zorganizowany obiad – proszę zgłaszać  się przy zapisach – 35 zł/os – zupa 

jarzynowa, udko kurczaka, ziemniaki, surówka z buraczków )- pieniądze będą zebrane 

w autokarze. 
 

ZASADY UCZESTNICTWA  W WYCIECZCE 
 Zapisy na wycieczkę przyjmowane są; 

-  telefonicznie pod nr 609 941 775  
lub  

- e-mailem na adres wycieczkipodroznik@wp.pl 
 Przy zapisach należy podać dane niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko,  nr 

telefonu kontaktowego ewentualnie adresu e-mail. 
 Po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników należy dokonać wpłatę 

- przelewem na konto Biuro Obsługi Turystycznej Podróżnik Jolanta Furyk ul. 
Podwale 19A 50-043 Wrocław  nr 02 1090 2398 0000 0001 1876 7413                                         
z dopiskiem; imię i nazwisko -  Park Mużakowski (brak wpłaty w ciągu 7  dni od 
zgłoszenia oznacza wykreślenie z listy uczestników) 
lub  

           - wpłatą w Urzędzie pocztowym na konto Biura 
 Każdy uczestnik zostanie poinformowany tuż przed wyjazdem o przydzielonym miejscu w 

autokarze i otrzyma wersję papierową programu wycieczki 
 O miejscu w autokarze decyduje kolejność zapisów pod warunkiem wpłacenia należności 

nie później niż w ciągu 5-ciu dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Późniejsza wpłata 
powoduje przesunięcie na dalsze miejsce w autokarze.  

 Nie ujęta w cenie wycieczki opłata za wstępy i ewentualne posiłki  pobierana będzie 
oddzielnie  – w autokarze, w dniu wycieczki, przez pilota. 

 W przypadku rezygnacji z wycieczki  w terminie od 10 do 3 dni przed jej  rozpoczęciem, 
bez wskazania osoby na swoje miejsce, zwrot dokonanej wpłaty pomniejsza się o 
rzeczywiste koszty wynikające z rezygnacji uczestnika (to jest koszty rozkładane 



równomiernie na całą grupę – np. koszty przejazdów, przewodników, rezerwacji grupowych 

itp.). 
 W przypadku rezygnacji z wycieczki  w terminie późniejszym niż  3 dni przed jej  

rozpoczęciem, bez wskazania osoby na swoje miejsce, wpłata za wycieczkę nie będzie 
zwracana. 

 Dodatkowe informacje - tel. 509 550 645,   program ze zdjęciami i opisem dostępny na 
stronie www.botpodroznik.pl 

 

Jolanta Furyk Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK Wrocław tel. 509 550 645 
   
 

 

 

 

 

 

 

 


