
 

                           POJEZIERZE  LUBUSKIE 

                   23/24/25/26 sierpnia 2022 

Zielona Góra (zabytki) – Zatonie (ruiny pałacu) – Klępsk (drewniany 

kościół) – Międzyrzecz (zabytki) – Gościkowo-Paradyż (pocysterski 

kompleks) – Międzyrzecki Rejon Umocnień (Pniewo) – Łagów ( zamek 

joannitów) – Lubniewice (zamek Lubomirskich) – Winnica U Łukasza - 

Rokitno (sanktuarium) – Gorzów (zabytki) – Ochla (skansen) 

23 sierpnia 2022, wtorek – 1 dzień 
Wyjazd z Wrocławia o godz. 07:00 z parkingu przy placu Solidarności. Na trasie będzie 

przerwa śniadaniowo-kawowa. Pierwszy dzień poświęcimy na zwiedzanie Zielonej Góry i 

okolicy. 

Zielona Góra 
Początki Zielonej Góry sięgają XIII w. Wówczas u podnóża zalesionej, pokrytej 
zielenią góry powstała słowiańska osada, nazwana Zieloną Górą. W wyniku 

kolonizacji na te tereny przybyli  niemieccy osadnicy którzy założyli wieś 
przejmując polską nazwę w niemieckim brzmieniu. 

 

          
 

Ok. 1320 roku Zielona Góra otrzymała prawa miejskie oparte na prawie 
magdeburskim. Miasto otoczono murami obronnymi, zbudowano ratusz. Miasta 

nie omijały  nieszczęścia – pożary, wojny, epidemie. Ze względu na swoje 
położenie wśród nasłonecznionych wzgórz rozwinęła się na terenach wokół 
miasta uprawa winorośli, a pierwsze wzmianki o tym pochodzą już z XIV w. 

Jednocześnie w mieście rozwijało  się intensywnie sukiennictwo. W XIX wieku  
zaczął rozwijać się przemysł , powstały fabryki. Tym samym zaczęła upadać 

uprawa winorośli, zaczęło zanikać sukiennictwo. Ponieważ tradycja uprawy 



winorośli jednak przetrwała dzisiaj Zielona Góra nazywana jest Winnym Grodem. 

II wojna światowa nie dokonała tu dużych zniszczeń i dlatego zachowała się 
niemal cała przedwojenna zabudowa miejska. Szczególne ciekawe jest Stare 

Miasto oraz przedwojenne wille stojące wzdłuż alei Niepodległości - 
reprezentacyjnego deptaku miasta.  

 Rynek 
Stare Miasto zachowało XIII-wieczny układ przestrzenny z centralnie 
wytyczonym Rynkiem na planie prostokąta (60 x 160 metrów), z którego 

odchodziło w przeszłości 6 uliczek. Przez stulecia był głównym placem 
handlowym. Otaczają go XIX-wieczne, piękne kamienice, których bogaty i 

ciekawy wystrój zewnętrzny pozwala wyróżnić różne style architektoniczne od 
eklektycznego, modernistycznego po neorenesansowy. Zachowały się one 
podczas wojny i dziś w oryginalnej formie zdobią piękną zielonogórską starówkę. 

Pośrodku stoi okazały Ratusz którego początki sięgają XV wieku. 
 

  

 Konkatedra pw św. Jadwigi Śląskiej  
Najstarszym zabytkiem Zielonej Góry jest konkatedra Św. Jadwigi datowana na 

XII wiek.  Budowę kościoła parafialnego rozpoczęto w 1272 roku, a w 1294 roku 
konsekrowano go, za patronkę wybierając Św. Jadwigę Śląską - żonę Henryka I 
Brodatego. Na przestrzeni wieków kościół w Zielonej Górze ulegał wielokrotnym 

przebudowom i odbudowom po pożarach.  
 

  
                   Kościół MB Częstochowskiej                               Konkatedra pw św Jadwigi Śląskiego 

Ostateczny kształt budowli nadano w 1832 roku poprzez podwyższenie wieży. 

Wówczas zatarł się niestety gotycki charakter budowli. Cenny wystrój świątyni 

https://www.polskieszlaki.pl/konkatedra-w-zielonej-gorze.htm


uzupełnia ozdobna kompozycja barokowego prospektu z zamontowanymi w 1912 

roku organami pneumatycznymi. XX-wieczne elementy wyposażenia to witraże 
nawiązujące stylem do gotyku i ołtarz główny - tryptyk przedstawiający 

Tajemnice Różańca Św. 

 Kościół MB Częstochowskiej 
Został zbudowany w latach 1746-48 jako kościół ewangelicki Ogrodu Chrystusa. 
Ta barokowa świątynia została wzniesiona na planie krzyża, z charakterystyczną 
szachulcową konstrukcją ścian oraz mansardowym dachem. Klasycystyczną 

wieżę dobudowano w 1828 roku, wykorzystując do jej budowy m.in. cegły z 
rozbieranych murów miejskich. Wnętrze kościoła obiegają wsparte na słupach 

trójkondygnacyjne drewniane empory, co wygląda bardzo efektownie. 
Interesujący jest rzeźbiony w drewnie ołtarz główny z 1749 roku, kryjący 
współczesny obraz Matki Bożej Częstochowskiej, XVIII-wieczna ambona, 

kamienna rokokowa chrzcielnica z 1755 roku oraz barokowy prospekt organowy z 
1752 roku. Kościół zwiedzimy w miarę dostępności. 

 Wieża Łaziebna i fragmenty murów obronnych 
Zachowane fragmenty obwarowań w Zielonej Górze pochodzą 

najprawdopodobniej z I połowy XV wieku, kiedy to wały ziemne zastąpiono 
murami z kamienia polnego i cegły. Powstały wówczas również baszty, bramy i 
fosa, co wynikało zarówno z zamożności tutejszych mieszkańców, jak i z faktu 

powszechnego używania broni artyleryjskiej. Mury miały długość około 800 m, a 
kształtem przypominały elipsę. XV-wieczne fortyfikacje nie sprawdziły się już w 

czasach wojny 30-letniej (1618-48),  miasto stale się rozrastało i konieczny był 
budulec i  miejsce tak więc mury obronne wraz z bramami (Nową, Górną i Dolną) 
w XVIII wieku zaczęto rozbierać, a fosę zasypano. Do dzisiaj w Zielonej Górze 

zachowały się jedynie fragmenty średniowiecznych obwarowań. Najbardziej 
efektowną pozostałością murów miejskich jest fragment Bramy Nowej - tzw. 

Wieża Łazienna (Łaziebna lub Głodowa) w której w czasach średniowiecza 
znajdowało się więzienie. 
 

  
              Zielonogórski deptak                                             Pomnik Bachusa 

 Aleja Niepodległości – zielonogórski deptak 
Obecna al. Niepodległości, powstała w związku z doprowadzeniem do Zielonej 
Góry torów kolejowych i wybudowaniem dworca. Stąd pierwotnie ulica nosiła 
nazwę Bahnhofstraße, czyli Dworcowa. Wcześniej była to piaszczysta dróżka, ale 

od 1871 roku została wytyczona droga, która z czasem stała się pod koniec XIX 
wieku najbardziej prestiżową ulicą miasta. Na wyznaczonych parcelach co bogatsi 

mieszkańcy ówczesnego Grünbergu budowali swoje wille lub kamienice. Po 
wojnie pojawił się pomysł, aby budowle, które nie pasowały do nowego ustroju, 
wyburzyć. Na szczęście wytyczono  równoległą ulicę, która miała przyćmić 

https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/fortyfikacje/
https://www.polskieszlaki.pl/zielona-gora.html


przedwojenną  elegancką zabudowę i w ten sposób powstała jedna z głównych 

arterii powojennej Zielonej Góry – dzisiejsza ulica Bohaterów Westerplatte. 

 Pomnik Bachusa 
Zielona Góra od dawna słynie z wyrobu win oraz winobrania. Nic dziwnego, że to 
właśnie tutaj, we wrześniu 2010 roku odsłonięto pomnik boga wina - Bachusa 

siedzącego na beczce z winem.   Pomnik to dzieło krakowskich rzeźbiarzy - Jacka 
Gruszeckiego i Roberta Dyrcza. Rzeźba ta zapoczątkowała również serię 
niedużych bachusików ustawianych w różnych miejscach miasta (podobnie jak 

wrocławskie Krasnale). Stała się również niejako symbolem Zielonej Góry, 
najdalej na północ wysuniętego miasta europejskiego, w którym uprawia się 

winorośl. 
 Palmiarnia 

Palmiarnia stojąca na szczycie Wzgórza Winnego jest jednym z najbardziej 
charakterystycznych i znanych miejsc w Zielonej Górze. Wznosi się w 

historycznym miejscu, wokół  dawnego domu winiarza Augusta Gremplera, 
założonego w 1818 roku. To on stworzył tu pierwszą wytwórnię wina 
musującego. Winiarnia zbankrutowała na przełomie XIX i XX wieku, a w 1961 

roku na tyłach dawnej winiarni wybudowano szklarnię, w której nasadzono palmy 
oraz uruchomiono kawiarnię. Dość szybko okazało się, że miejsce stało się 

bardzo popularne i wymaga powiększenia. W 1967 roku, ze względu na cenne 
okazy roślin, obudowano starą szklarnię nową konstrukcją i dopiero po 
zakończeniu budowy wyburzono stary obiekt wewnątrz. Sytuacja ta powtórzyła 

się w 2006 roku, gdy cenny daktylowiec wyrósł ponad dach.  
 

  

   

Zatonie - ruiny pałacu i park księżnej Talleyrand 

https://www.polskieszlaki.pl/zielona-gora.html
https://www.polskieszlaki.pl/zielonogorskie-bachuski.htm
https://www.polskieszlaki.pl/winne-wzgorze-w-zielonej-gorze.htm
https://www.polskieszlaki.pl/zielona-gora.html


Zatonie to niewielka miejscowość położona w odległości kilku kilometrów od 

Zielonej Góry. Znajdujący się w centrum wsi park kryje okazałe ruiny pałacu, 
podpalonego w 1945 r. dla zatarcia grabieży,przez Armię Czerwoną. Pierwotnie 

stał w tym miejscu barokowy dwór zbudowany w latach 1685-1689. Właścicieli 
posiadłości było wielu, jednak obecny pałac najbardziej jest kojarzony z Dorotą 
de Talleyrand-Périgord (herb Talleyrandów pozostał w attyce). Księżna  Dorota 

Talleyrand–Perrigord, kobieta nietuzinkowa, która odcisnęła piętno na losach 
XIX wiecznej Europy. Jej rodzice, Piotr i Dorota Biron, zrzekli się na rzecz carycy 

Katarzyny II Księstwa Kurlandzkiego, w zamian za wysoką rentę, a następnie 
dokonali zakupu Księstwa Żagańskiego, w skład którego wchodziła m.in. 
posiadłość w Zatoniu. Choć serce młodej Doroty należało do księcia Adama 

Czartoryskiego, w 1809 roku, w wieku zaledwie 15 lat, została wydana za 
Edmunda Talleyranda Perigord, bratanka słynnego napoleońskiego ministra. 

Małżeństwo nie należało do szczególnie udanych, jednak nietuzinkowa uroda 
księżnej, jej wykształcenie oraz niepospolita inteligencja spowodowały, iż stała 
się prawdziwą muzą i bliskim współpracownikiem Maurycego Talleyranda, u 

którego boku brała udział m.in. w kongresie wiedeńskim oraz zawiadywała 
francuską ambasadą w Anglii.  

   

Księżna, choć mieszkała tu tylko cztery lata, zmieniła dwór w klasycystyczny 

pałac, założyła park oraz poleciła wznieść oranżerię i cieplarnię. Gościła w 
Zatoniu m.in. cara Mikołaja I, kompozytora Franciszka Liszta oraz pisarza 
Wiktora Hugo. Niestety, pałac został spalony przez Armię Czerwoną w 1945 roku 

i dziś ma status trwałej ruiny, stanowiąc plener dla wielu sesji zdjęciowych. W 
2018 roku przeprowadzone zostały prace mające na celu uporządkowanie terenu, 

udostępnienie pałacu do zwiedzania jako trwałej ruiny oraz przywrócenie okolicy 
jej parkowego charakteru. Poszczególne pomieszczenia pałacowe opisane są 
czytelnymi tabliczkami, a na podłodze dawnej łazienki zachowało się nawet kilka 

ceramicznych płytek. 

  

Kościół pw Narodzenia NMP w Klępsku 



Świątynia w Klępsku, ze względu na wyjątkowy gotycko-renesansowy wystrój, 

jak również interesującą treść teologiczno-dydaktyczną, jest rzadko spotykanym 
zabytkiem sztuki sakralnej . Została wzniesiona w XIV w. Od 1576 do 1945 r. 

pełniła funkcję ewangelickiego kościoła parafialnego. Pierwotnie w całości 
drewniana, przebudowana została w 1581 r. Zmianie uległa konstrukcja ze 
zrębowej na szachulcową. Ze średniowiecznego obiektu zachowała się jedynie 

zachodnia ściana szczytowa. Przebogaty wystrój malarski, snycerski, a także 
liturgiczny kościoła powstał dzięki pracy kilku anonimowych artystów.  

 
 

  

Renesansowe polichromie są jednym z największych bogactw klępskiego 
kościoła. Malowidła pokrywają znaczną część powierzchni wewnętrznej świątyni. 

Znajdują się na stropie prezbiterium, nawy, empory oraz na balustradach empor. 
Wśród cennego wyposażenia wnętrza wymienić także należy późnogotycki 

tryptyk z figurą Madonny z Dzieciątkiem, ambonę z 1614 r., chór muzyczny, 
stalle oraz nagrobki. Około roku 1698 Helena Aleksander Kalkreuth funduje lożę 
kolatorską przy północnej ścianie nawy. Wnętrze kościoła z wyposażeniem 

przetrwało niezmienione od XVII w. Kolejne znaczące prace mają miejsce 
w latach 20. XX w., kiedy to rodzina von Philipsborn ufundowała lożę, której 

ściany pokrywają malowidła w stylu modernistycznym przedstawiające Adama 
i Ewę w Raju. 

 

Na tym zakończymy pierwszy dzień zwiedzania i udamy się do Międzyrzecza  na 

zakwaterowanie i obiadokolację. 

24 sierpnia 2022, środa – 2 dzień 
Po śniadaniu zaczniemy od spaceru z przewodnikiem po Międzyrzeczu. 

Międzyrzecki Rejon Umocnień – Pniewo 



Międzyrzecki Rejon Umocniony – silne ufortyfikowania pomiędzy Odrą i Wartą 

stworzone przez III Rzeszę w dwudziestoleciu międzywojennym. Ufortyfikowania 
te zostały stworzone mimo zakazu, który zawarty został w postanowieniach 

traktatu wersalskiego. Powstały liczne schrony, bunkry, dziesiątki kilometrów 
labiryntów, podjęto szereg prac hydrotechnicznych, zbudowano mosty przesuwne 
i obrotowe, jazy i zapory przeciwpancerne. Prac nigdy nie skończono, 

a ostatecznie w styczniu 1945 roku umocnienia były obsadzone przez nieliczne 
załogi. Reasumując Międzyrzecki Rejon Umocniony to system 

umocnień rozciągający się na odcinku około 100 km.  
 

  

Składa się ze schronów bojowych oraz łączących je podziemnych tuneli o łącznej 

długości 30 km. Potężne podziemne tunele, z licznymi odnogami prowadzącymi 
do zasypanych magazynów robią wrażenia. Mimo, że lata powojenne to czas, gdy 
tunele stały otworem dla każdego, w dobrym stanie zachowały się dawne ciągi 

komunikacyjne.  

  

Najciekawsze są same ogromne ,betonowe tunele, szyny, rozjazdy, zwrotnice i 
inne pozostałości po dawnej podziemnej fabryce. Aż trudno uwierzyć, że w tym 

miejscu, pod ziemią kiedyś tętniło życie, trwały prace, jeździły składy pociągów. 
Dziś podziemia licznie zamieszkują nietoperze, a odwiedzają jedynie turyści i 
eksploratorzy.  Czas trwania wycieczki do 1,5 godziny, natomiast długość całej 

trasy to ok. 1500 metrów. W okresie wiosenno-letnim obejmuje przejście i 
zwiedzanie schronu bojowego Pz.W. 717 wraz z podziemnym zespołem 

koszarowo-technicznym oraz przejście korytarzem do obiektu Pz.W. 716. 
Niezależnie od pory roku w bunkrze utrzymuje się stała temperatura na poziomie 
ok. 8 - 10°C oraz duża wilgotność powietrza. W podziemiach jest sucho, więc 

wystarczy ciepłe ubranie , czapka na głowę i pełne obuwie.  

Lubniewice zamek Książąt  Lubomirskich 

https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/jaskinie-i-podziemia/


Zamek Książąt Lubomirskich z Pałacem Książąt Lubomirskich tworzą razem 

założenie pałacowo – zamkowo – parkowe. Obiekty położone są po dwóch 
stronach malowniczego jeziora Lubiąż w Lubniewicach. Pałac Książąt 

Lubomirskich powstał pod koniec XVIII wieku w stylu klasycystycznym. Był on 
siedzibą rodu von Waldow und Reitzenstein. Ta hrabiowska rodzina od wielu 
wieków zasiedlała te tereny i to oni właśnie byli budowniczymi Zamku Książąt 

Lubomirskich po drugiej stronie jeziora. Zamek jest budowlą neorenesansową, 
wzorowaną na podobnych obiektach powstających w II połowie XIX wieku w 

Wielkiej Brytanii. Budynek jest niezwykle eklektyczny, gdyż mimo dominujących 
elementów neorenesansowych, wewnątrz można zaobserwować wiele innych 
stylów. Możemy odnaleźć miedzy innymi elementy zarówno klasycystyczne, 

barokowe, rokokowe, jak też gotyckie. 

  
 

Po II wojnie światowej obiekt początkowo mieścił szkołę z internatem dla sierot 
po zamordowanych nauczycielach, ale już od 1949 roku został zaadaptowany na 

ośrodek wczasowy. Po pożarze w latach 60. XX wieku przeprowadzono remont 
generalny. Przeprowadzone zmiany nie zatarły pierwotnego charakteru obiektu. 
Zachowały się liczne elementy pierwotnego wyposażenia: marmurowe okładziny, 

wystrój pomieszczeń z freskami, złoceniami i sztukateriami, drewniana, 
dwukondygnacyjna klatka schodowa oraz winda kuchenna. Potem, przez lata 

zamek stał pusty. Jako własność gminy Lubniewice, dzierżawiony był przez  
obywatela Niemiec z Berlina  
 

  

Pałace kupił od firmy ubezpieczeniowej Warta Jan Kulczyk. Przeprowadzono 

remont dachu i zabezpieczono oba obiekty. W 2009 roku miała je kupić 
firma Ireny Eris z przeznaczeniem na centrum konferencyjno-wypoczynkowe . Od 

2013 roku właścicielem kompleksu jest Jan Lubomirski-Lanckoroński, prezes 
Fundacji Książąt Lubomirskich oraz inwestor w branży nieruchomości. Celem 

https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubniewice_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Ubezpiecze%C5%84_i_Reasekuracji_%E2%80%9EWarta%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kulczyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Eris
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Lubomirski-Lanckoro%C5%84ski


Fundacji Książąt Lubomirskich, jest m.in. ochrona dziedzictwa narodowego, 

finansowanie projektów edukacyjnych i naukowych oraz renowacja zabytków. 
Oprócz pałaców ciekawy jest zabytkowy Park Miłości z rzeźbami poświęconymi 

Michalinie Wisłockiej i jej pobytowi w Lubniewicach. Znana ginekolog, po serii 
niepowodzeń w życiu prywatnym (nie była szczęśliwą mężatką) i z braku 
zadowolenia z życia zawodowego, wybrała się na urlop nad jeziorem Lubiąż i 

poznała ukochanego Jurka. Wybuchł namiętny romans. Jak mówiła sama 
Wisłocka, to właśnie Jerzy nauczył ją cielesnej miłości i pokazał, że oprócz 

związku dwóch dusz, ważne jest też dopasowanie ciał. 

 

Po burzliwym i (niestety) jakże krótkim romansie Wisłocka postanowiła spisać, co 

przeżyła i nauczyć Polaków, jak należy miłość uprawiać. Jej książka „Sztuka 
Kochania” (sprzedana w 7 mln egzemplarzy) w czasach PRL-u dostępna była na 
„czarnym rynku”, bo poruszała temat, który od zawsze uważany był tabu.  

 

        
 
Aby upamiętnić „panią od seksu” (tak nazywano Wisłocką) i przypomnieć 

wszystkim jej historię, gmina utworzyła Park Miłości, który ma promować 
Lubniewice jako miejsce szczęśliwej miłości. Takie, w którym można się zakochać 

i... pokochać. Park jest doskonałym miejscem do odpoczynku mieszkańców i 
turystów. Są tutaj rzeźby symbolizujące miłość, jest Mostek Miłości, gdzie goście 
parku wieszają kłódki na znak trwałości uczuć, jest także Ławeczka Miłości i Szlak 

Wisłockiej. 

Rokitno – Sanktuarium MB Cierpliwie Słuchającej 
Kościół pw. Matki Bożej Rokitniańskiej został wyniesiony do rangi Bazyliki 

mniejszej przez papieża Jana Pawła II w 2001 r. Zaprojektował go królewski 
architekt Karol Marcin Frantz. Miał on zastąpić drewnianą świątynię, która nie 

była wystarczająco duża, by pomieścić wciąż rosnącą rzeszę pielgrzymów 
przybywających do Cudownego Obrazu. Budowę Bazyliki rozpoczęto w 1705 r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Ksi%C4%85%C5%BC%C4%85t_Lubomirskich


Początkowo miała stanąć na wzniesieniu nieopodal wsi, do dziś zwanym Górą 

Kościelną. Ostatecznie kościół zaczęto budować w roku 1740 na specjalnie 
usypanym wzgórzu w samym środku wsi. Bazylika powstała na planie 

prostokąta, z prezbiterium od północy i zakrystią od zachodu. Nad kościołem 
wznoszą się dwie wieże nakryte hełmami.  
 

  

Do wnętrza świątyni prowadzą masywne wrota, po których przekroczeniu 

pielgrzymom ukaże się wspaniałe i bogate wnętrze w stylu rokoko.  Sklepienie 
żaglowe kościoła zostało ozdobione przepiękną XVIII-wieczną polichromią. W 

tzw. kopule na sklepieniu widnieje ukoronowana Matka Boża otoczona Aniołami 
wraz z Trójcą Świętą. Wokół ukazane zostały sceny biblijne ze Starego i Nowego 
Testamentu. Wnętrze kościoła, zgodnie z barokową konwencją, jest niezwykle 

bogate i kolorowe. 
Przejazd do hotelu na obiadokolację 

25 sierpnia 2022, czwartek – 3 dzień 
Po śniadaniu wyruszamy na dalsze poznawanie ziemi lubuskiej. 

Międzyrzecz 
Historycznie miasto zaliczane jest do Wielkopolski. Międzyrzecz to jeden z 
najstarszych ośrodków na terenie Polski o 1000-letnim rodowodzie. Jego 

właściwa historia rozpoczyna się w połowie X wieku, w czasach Mieszka I, kiedy 
plemienny gródek włączony został do państwa wczesnopiastowskiego. W czasie 
panowania Bolesława Chrobrego, gród został wzmocniony i włączony w linię 

obronną zachodnich rubieży Polski.  
 

              

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_Chrobry


Z racji przygranicznego położenia i w miejscu przecięcia szlaków handlowych 

następuje szybki rozwój grodu. Jednocześnie nasilają się najazdy zbrojne. Rok 
1248 to prawdopodobna data lokacji miasta królewskiego. W wieku XIV, aby 

podkreślić znaczenie miasta dla tej części kraju, i aby podkreślić władzę 
królewską, Kazimierz Wielki na miejscu grodu wznosi ceglany zamek. Dzięki 
produkcji i handlu suknem miasto i mieszkańcy szybko się bogacili. Na przełomie 

XIV i XV wieku Międzyrzecz został ufortyfikowany. Kolejne stulecia przynoszą 
miastu serię klęsk, wynikających z wojen, przemarszów wojsk, epidemii, powodzi 

i pożarów, które doprowadziły do wyniszczenia miasta i załamania jego rozwoju. 
Nowy okres dynamicznego wzrostu przypada na okres międzywojenny. Miasto w 
tym czasie pozostaje w granicach Niemiec. W 1945 zalazło się w granicach 

państwa polskiego. Dzisiaj Międzyrzecz liczy ok. 18 tys. mieszkańców. Stąd 
pochodzi Zenon Laskowik – artysta kabaretowy. 

 Zamek 

Zamek międzyrzecki należy do najciekawszych i najcenniejszych zabytków 

miasta. Wzniesiony na polecenie Kazimierza Wielkiego w XIV wieku.  
 

  

W okresie piastowskiej Polski, Królestwa Polskiego oraz Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów zamek pełnił funkcję strażnicy polskiej granicy zachodniej. W wyniku 
działań zbrojnych był przebudowywany. W XVI wieku dobudowano dwie 

potężne basteje artyleryjskie. Zamek był siedzibą kasztelanów i starostów 
międzyrzeckich. Ruiny zamku otacza fosa, wzdłuż której biegnie zachowany wał 

zewnętrzny dawnego podgrodzia 

 Rynek 
Rynek to dawne centrum polityczno-gospodarcze miasta. Stanowi go plac o 
nieregularnym kształcie. W środkowej części zlokalizowany jest budynek ratusza 
miejskiego oraz fontanna. Z trzech stron otoczony jest zespołami kamienic . W 

północnej części rynku znajduje się kościół pw. Św. Wojciecha, zaś od strony 
wschodniej przylega do niego skwer, będący śladem zniszczeń miasta pod koniec 

wojny - do lutego 1945 istniał tam szereg najokazalszych kamienic, a w 1806 
roku w jednej z nich nocował Napoleon Bonaparte, na którego planowano 
zamach z wieży ratuszowej. 

 Ratusz 

Pierwszy ratusz w Międzyrzeczu został wzniesiony w 1581 roku na podstawie 
przywileju Stefana Batorego. Budynek ten spłonął i zbudowano nową siedzibę 

władz miasta. Ta budowla  została zniszczona w pożarze w roku 1731. Obecny 
ratusz został wzniesiony w latach 1743-1752 . Kilkadziesiąt lat później w pożarze 

została zniszczona wieża i kiedy ją odbudowano nadano budowli obecną 
klasycystyczną formę 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_kr%C3%B3lewskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Monarchia_wczesnopiastowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjednoczone_Kr%C3%B3lestwo_Polskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Basteja
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasztelanowie_mi%C4%99dzyrzeccy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Batory


     
      Rynek, ratusz, kościół św. Wojciecha                                Kościół pw. św. Jana Chrzciciela 

 Kościół pw św. Jana Chrzciciela  
Jest to jedyny zachowany zabytek sakralnej architektury gotyckiej w mieście. 
Świątynię zbudowano po zniszczeniu miasta przez wojska Macieja Korwina w 
1474 roku . Najwcześniej zbudowano prezbiterium z zakrystią. Następnie 

powstała nawa, a zakrystię nadbudowano o piętro. Budowla reprezentuje 
styl gotycki, jest murowana, oskarpowana, posiada szczyty bogato 

zdobione blendami. Wnętrze kościoła jest halowe, posiada trzy nawy i pięć 
przęseł. Prezbiterium otrzymało w 1545 roku renesansowy wystrój malarski z 
fundacji jednego ze starostów międzyrzeckich.. Forma kościoła był wzorem dla 

kościołów farnych w Wągrowcu i Wronkach. Wnętrze w miarę dostępności 

 Kościół pw św. Wojciecha 

Świątynia została wzniesiona w 1834 jako kościół protestancki. Jego głównym 
fundatorem był król Fryderyk Wilhelm III Pruski. Według tradycji było to 

dzieło Karla Friedricha Schinkla. W 1978 świątynia stała się 
samodzielnym kościołem parafialnym. W latach 1980-1990 budowla otrzymała 

częściowy nowy wystrój. Z zewnątrz 

Gościkowo-Paradyż – pocysterski zespół klasztorny 
Zespół klasztorny w Gościkowie-Paradyżu jest jednym z najcenniejszych 
zabytków sztuki sakralnej w zachodniej Polsce. Założenie przez wieki pełniło rolę 

ważnego ośrodka kultu religijnego oraz myśli teologicznej. 
   

     

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Korwin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blenda_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Luteranizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3l
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Wilhelm_III_Pruski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Schinkel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_parafialny


Rangę Paradyża podkreślają jego związki z wybitnymi osobistościami, mężami 

stanu i politykami.  Funkcję opatów sprawowali tu m.in: Marek Łętowski - 
sekretarz Zygmunta III Wazy, wychowawca Władysława IV, Paweł Sapieha - 

sekretarz wielki litewski, Andrzej Załuski - biskup, wielki kanclerz koronny, 
mecenas, współtwórca biblioteki Załuskich. Historia tego miejsca zaczyna się w  
1230 r. kiedy wojewoda poznański Mikołaj Bronisz herbu Wieniawa ufundował 

w swoich dobrach  klasztor cysterski, jako bezpośrednią filię opactwa Lehnin 
w Brandenburgii. Zakonnicy nazwali nową siedzibę Paradisus Matris Dei od czego 

pochodzi polska nazwa „Paradyż”, którą odtąd określano klasztor i wieś 
(po 1945 r. powróciła nazwa Gościkowo używana na potrzeby administracyjne, 
Paradyż pozostaje nazwą zwyczajową dla opactwa).  

 

  
 

Klasztor otrzymał znaczne przywileje i darowizny rycerskie, książęce i królewskie, 
dzięki czemu nastąpił jego szybki rozwój gospodarczy (w XIII w. opactwo 

posiadało ponad 16000 ha ziemi ). Budowę świątyni rozpoczęto pod koniec 
XIII w. Kościół wzniesiono w stylu gotyckim. Wiek XV był okresem rozwoju 
kulturalnego i intelektualnego opactwa. Po 1580 r. klasztor wszedł w skład 

polskiej prowincji cystersów. Podczas wojny trzydziestoletniej opactwo 
najeżdżały wojska brandenburskie i szwedzkie. Zniszczeń dopełniły pożary w 

XVII i XVIII wieku. Gruntowną przebudowę założenia rozpoczęto w poł. XVIII w. 
wg koncepcji budowniczego królewskiego - Karola Martina Frantza. Dobudowano 
wówczas dwie wieże do fasady, nowe skrzydła klasztorne, wymieniono 

wyposażenie kościoła, całości nadano wystrój późnobarokowy 
i wczesnoklasycystyczny. Po II rozbiorze Polski opactwo i jego majątek weszły 

w skład zaboru pruskiego. Kasaty dokonano w 1810 r., całkowitej likwidacji - 
1834 r., a w 1836 r. w Paradyżu ulokowano Królewskie Seminarium 
Nauczycielskie. Elementy ruchome wyposażenia uległy rozproszeniu na obszarze 

archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, a bogatą bibliotekę wywieziono do 
Warszawy i Berlina. Funkcje edukacyjne pełni klasztor aż do chwili obecnej. 

W 1947 r. budynki opactwa przejęli Salezjanie, a od 1956 r. w murach klasztoru 
rozpoczął działalność Wydział Filozoficzny Gorzowskiego Diecezjalnego 
Seminarium Duchowego.  

Zamek Joannitów w Łagowie 
Zamek Joannitów w Łagowie to stara gotycka warownia, dzisiaj pięknie 
odnowiona i zrewitalizowana. Stoi w samym centrum zabytkowej części miasta, 

wciśniętej pomiędzy dwa malownicze jeziora - Łagowskie i Trześniowskie. Zamek 
wybudowano jeszcze w XIV wieku, ale z tego okresu zachowała się tylko jedna 
z sal (obecnie kawiarnia) i właśnie okazała wieża. 

  

https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/jeziora-i-plaze/


  

Pozostałe fragmenty zamku przebudowano na styl barokowy w XVIII stuleciu. 
Właścicielami zamku przez ponad 400 lat byli zakonnicy Joannici, następnie przez 
pewien okres czasu stał się własnością bogatych rodów branderbuskich. Obecnie 

w zabytkowym zamku mieści się klimatyczny hotel, restauracja 
oraz kawiarnia. Dla turystów udostępniono też za drobną opłatą wieżę, z której 

roztacza się piękny widok na Łagów, urokliwe jeziora i szerszą okolicę. 

 

Winnica U Łukasza w Witnicy 
Winnica Łukasz położona jest w malowniczej miejscowości Wityń, otoczona 
polami, łąkami oraz lasem, stanowi część XIX- wiecznego folwarku. Założona 

została w 2009 roku przez Rodzinę Pietrasik, aby kultywować tradycje winiarskie, 
znane na tym terenie od XIV wieku. Wszystko zaczęło się od wielkiej pasji do 
wina i uprawy. Rodzina państwa Pietrasik zajmowała się rolnictwem od lat, 

dlatego uprawa nie była im obca, jednak prowadzenie winnicy okazało się nie 
lada wyzwaniem. Na terenie XIX-wiecznego Folwarku o powierzchni 4 hektarów 

posadzili niemal sześć tysięcy krzewów winorośli, a od 2014 roku zajęli  się 
również hodowlą danieli, żyjących tuż przy zboczu z krzewami.  
 

     



Podczas spotkania prowadzonego przez winiarza będzie można poznać historię  

winnicy, zobaczyć jak rosną winorośla oraz dowiedzieć się w jaki sposób 

produkowane jest wino. Dokonamy degustacji 4 rodzajów wina serwowanego 

wraz z setem serów i owoców. Po spotkaniu będzie można zakupić wino. 

Powrót do hotelu na obiadokolację. 

26 sierpnia 2022, piątek – 4 dzień 
Po śniadaniu i wykwaterowaniu wracamy do Wrocławia ale jeszcze realizujemy 

Gorzów Wielkopolski 
Historia Gorzowa Wielkopolskiego sięga połowy trzynastego wieku, kiedy to 
uzyskawszy uprzednio zgodę od brandenburskiego margrabiego, na budowę 

nowego miasta, Albert de Luge założył Landsberg. Gród ten miał być 
najważniejszym brandenburskim ośrodkiem życia na wschód od Odry i tak też 
niedługo się stało. Niestety z tamtych lat nie pozostało już do dzisiaj prawie nic. 

Liczne najazdy, okupacje i wojny oraz wiążące się z nimi zniszczenia dopełnione 
przez grabieżczą i niszczycielską siłę podążającej, podczas drugiej wojny 

światowej, na Kostrzyn Armii Czerwonej, doprowadziły do zrujnowania bogactw 
kulturowych Gorzowa. 
 

 
 

Gorzów Wielkopolski w granicach Polski znajduje się od końca II wojny 
światowej. Duża część atrakcji i zabytków się tu znajdujących ma w związku z 

tym charakter poniemiecki. Wśród wyjątkowych miejsc, które zobaczymy 
znajdują się  kościół farny Wniebowzięcia NMP, pochodzący z XIV wieku, mury 
miejskie, Rynek, deptak nad Wartą, pajączek w Gorzowie, na szczycie którego 

znajduje się platforma widokowa, bimba w Gorzowie – replika zabytkowego 
tramwaju z końca XIX wieku, Studnia Czarownic, pomnik Jancarza, czy też 

pomnik Kloszarda. Miasto położone jest na siedmiu wzgórzach. Prawobrzeżna 
część Gorzowa leży na silnie pofałdowanej północnej krawędzi pradoliny Warty, 
lewobrzeżna zaś, nizinna część obejmuje płaską terasę zalewową, przeciętą 

Kanałem Ulgi. W mieście jest dziewięć parków o łącznej powierzchni 138,3 ha,  
oraz blisko 150 zieleńców 

 Katedra pw Wniebowzięcia NMP 

https://www.nocowanie.pl/noclegi/gorzow_wielkopolski/
https://www.nocowanie.pl/stary_rynek,161242.html#jtt
https://www.nocowanie.pl/bulwar_nadwarcianski,160941.html#jtt
https://www.nocowanie.pl/pomnik_edwarda_jancarza,160221.html#jtt


Najstarsza budowla w Gorzowie Wielkopolskim, wzniesiona w stylu 

wczesnogotyckim w XIII w., powiększona pod koniec XV w. o prezbiterium 
i piętro zakrystii. W 1537 r. kościół przejęli protestanci, którzy rozpoczęli remont 

w jego wnętrzu. Świątynię otynkowano i wymieniono część wyposażenia. 

zbudowano empory. W 1945 r. niezniszczona podczas wojny budowla została 

przejęta przez katolików. Między 1952 a 1956 r. nastąpiła jej regotycyzacja, 
podczas której usunięto empory, następnie kościół wyposażono w nowe ołtarze, 
ambonę i świeczniki. Zabytkowe wyposażenie świątyni reprezentuje 

manierystyczny ołtarz główny z ok. 1600 r, późnogotyckie rzeźby dwunastu 

apostołów z drugiej połowy XV w. Ponadto grupa Ukrzyżowania z końca XV w., 

którą umieszczono na łuku tęczowym.  
 

   
             Katedra Wniebowzięcia NMP                                                      Mury obronne 

 Mury obronne 
Murowane obwarowania zastąpiły  ziemno-drewniane fortyfikacje w XIV wieku. 
Mury miejskie wzniesiono z kamieni narzutowych, w górnych partiach 
uzupełniając je cegłą. Po stronie północnej, między bramami Młyńską i Santocką 

stanęło 21 baszt, które wzmocniły mury obronne. Baszty te, tzw. łupinowe, były 
wysunięte przed lico muru i otwarte do wnętrza średniowiecznego miasta. 

Południowa część obwarowania, od strony Warty, pozbawiona była baszt. Do 
obrony służył pojedynczy mur, ponadto dodatkową funkcję obronną spełniała 
rzeka.  Obwarowania Gorzowa w ciągu stuleci były wielokrotnie naprawiane oraz 

konserwowane i prawie w całości przetrwały do początku XIX w. Zachowany do 
dziś fragment muru obronnego z czterema basztami łupinowymi,  ma 130 

m długości. Teren po dawnej fosie obecnie pełni funkcję zieleńca. 

 „Pajączek” gorzowski 
Nietypowa budowla zwana Pajączkiem. Oficjalna nazwa tego miejsca brzmi 
Dominanta albo Info Glob. Jej budowę zakończono w 2007 roku. W zamyśle 
twórców Pajączek miał stanowić element dekoracyjny miasta i zachęcać do 

zakupów w sklepach w przejściu podziemnym.  
 

             
                          Pajączek gorzowski                                                    Bimba gorzowska 



Obiekt nie spotkał się jednak z przychylnym przyjęciem mieszkańców. Mimo to 

jest bardzo charakterystycznym elementem w Gorzowie, a w nocy stanowi 
swoistą "fontannę światła". Na jej szczycie znajduje się taras widokowy, z 

panoramą na miasto i Wartę. 

 Bimba gorzowska 
Jest to replika tramwaju z 1899 roku, jaki niegdyś przemierzał ulice miasta. 
Mieści się w niej Informacja Turystyczna i kawiarenka. Można w niej kupić także 
gorzowskie pamiątki i bilety na miejskie wydarzenia kulturalne. 

 Nadwarciański Bulwar 
Bulwar Nadwarciański ciągnie się wzdłuż prawego brzegu Warty – w samym 

centrum miasta. Przecina go tylko jedna ulica, dzieląc na część zachodnią i 
wschodnią. Obecnie to chętnie odwiedzany gorzowski deptak. Jeszcze kilka lat 

temu miejsce nie było tak dobrze utrzymane, a we wschodniej części nabrzeża 
urządzono targowisko. Po przebudowie, w zachodniej części bulwaru powstały 
restauracje i kluby, natomiast w miejscu targowiska utworzono ciąg pieszy i 

dolny taras z miejscem do cumowania statków. 
 

 

Przerwa obiadowa i przejazd do skansenu w Ochli. 

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w 
Ochli  
To piękny Skansen prezentujący kulturę i historię regionalną polsko-niemieckiego 
pogranicza. W Skansenie zgromadzono kilkadziesiąt zabytkowych obiektów 

budownictwa wiejskiego z kilkunastu miejscowości, a wśród nich są unikatowe 
budowle - wieża winiarska z XVIII wieku z Budachowa oraz najstarszy obiekt 

mieszkalny z Potrzebowa, datowany na 1675 rok.  
 

  

https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/fontanny/
https://www.polskieszlaki.pl/zielona-gora.html


Prezentowane tu są różne typy architektury ludowej pochodzącej z sąsiadujących 

ze sobą regionów etnograficznych - Zachodniej Wielkopolski, Dolnego Śląska, 
Wschodnich Łużyc oraz obszaru środkowo - lubuskiego. W zabudowie 

"skansenowskiej wsi" wykorzystano zastany układ dróg, pól, łąk, lasów oraz wód. 
Poznamy tu tradycyjne uprawy polowe zgodne z płodozmianem (żyto, owies, 
ziemniaki, chmiel, kukurydza, wiklina i winorośl) oraz hodowlę zwierząt. 

 

   

Powrót do Wrocławia ok. 20:30. 

Cena ;  

 850 zł /os przy zapisach płatna zaliczka 255 zł + wstępy 

płatne dodatkowo w autokarze –   121 zł/os 
 800 zł/os - dla posiadaczy Wrocławskiej Karty 

Seniora – przy zapisach płatna zaliczka 240 zł + wstępy 

płatne dodatkowo w autokarze – 121 zł/os 
Cena zawiera; 

 Przejazd autokarem  dużym lub małym (w zależności od ilości 

uczestników),  parkingi ,  obsługa i opieka pilota 
 Obsługa licencjonowanego, terenowego przewodnika przez cały czas 

trwania wycieczki 

 Przewodnicy w obiektach  
 3  noclegi w pokojach 2 lub 3-osobowych z łazienkami   

 Wyżywienie; 3  śniadania, 3  obiadokolacje  
 Obiad   -   w dniu powrotu 
 Ubezpieczenie NW, OC 

 Zestaw słuchawkowy 
 Obowiązkowa składka na Fundusz Gwarancyjny 

 Podatek VAT  
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w cenie biletów (program jest 

przygotowywany w grudniu 2021 ) oraz możliwość zmiany kolejności zwiedzanych 

obiektów bez uszczerbku dla programu. 

Cena nie zawiera opłat za wstępy w kwocie 121 zł/os 

https://www.polskieszlaki.pl/wielkopolska.html
https://www.polskieszlaki.pl/dolny-slask.html


 Kościół w Klępsku – 8zł/os 

 MRU Pniewo– 30 zł/os  
 Lubniewice zamek – 10 zł/os  

 Rokitno – 5 zł/os  
 Międzyrzecz - zamek – 5 zł/os 
 Międzyrzecz kościół św. J.Chrzciciela – 2zł/os 

 Gościkowo – 5zł/os  
 Winnica U Łukasza – 50 zł/os zwiedzanie i degustacja 

 Skansen Ochla – 6zł/os 
 Gorzów – nie ma wstępów 

 

 


