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Nazwa województwa Lubuskie 

 

Stolica 

Gorzów Wielkopolski – siedziba wojewody 

lubuskiego 

Zielona Góra – siedziba władz samorządu 

województwa  

Powierzchnia 13 987,88. km² 

Mniejszości narodowe niemiecka 

Gwara/język kramska 

 

Województwo lubuskie powstało w 1999 roku z większości terytoriów dawnych województw 

gorzowskiego i zielonogórskiego oraz niewielkiej części leszczyńskiego. Największe miasta regionu 

to m in  Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra ,Nowa Sól,  Słubice, .Województwo lubuskie ma dwie 

stolice, w Gorzowie Wielkopolskim znajduje się siedziba wojewody a w Zielonej Górze siedziba 

władz województwa.Położone jest w zachodniej części Polski , graniczy z Niemcami oraz 

województwem dolnośląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.  

      Charakterystyczny dla krajobrazu województwa jest układ naprzemianległych obniżeń 

pradolin i pasów wysoczyznowych wytworzony w wyniku ostatniego zlodowacenia. Na terenie 

województwa znajduje się ponad 700 jezior o łącznej powierzchni ok. 20 000 ha , do największych 

rzek należą: Odra, Warta, Obra, Noteć, Bóbr i Nysa Łużycka. 

 

               Ciekawostki 
 Jezioro Głębokie jest jednym z czystszych akwenów Pojezierza Lubuskiego, a jego wody 

w 2007 roku uzyskały I klasę czystości. 

 Ziemia Lubuska – synonim województwa lubuskiego stosowany przez władze 

wojewódzkie. Termin w tym znaczeniu został rozpromowany w 1998 r., z początku przez 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubuskie


Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Powołania Województwa Lubuskiego i innych 

zwolenników powołania woj. lubuskiego 

 Województwo lubuskie ma największą lesistość (49%) w kraju. Posiada liczne rezerwaty, 

parki krajobrazowe i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe  

 Na terenie województwa znajduje się ponad 700 jezior o łącznej powierzchni 

 ok. 20 000 ha 

 województwo lubuskie posiada  ośrodki łowieckie i żeglarskie, szlaki kajakowe i liczne 

profesjonalne ścieżki rowerowe 

 Na Ziemi Lubuskiej działa kilkadziesiąt ośrodków jazdy konnej, wśród nich wiele 

funkcjonuje przy gospodarstwach agroturystycznych, prywatnych pensjonatach i zajazdach w 

miejscowościach wypoczynkowych 

 Kaplica Bożego Grobu w Żaganiu jest pierwszą repliką jerozolimskiego sanktuarium, jaka 

powstała na Śląsku. Znajduje się w zachodniej części miasta, położonego nad rzeką Bóbr, w 

województwie lubuskim. 

 Na Ziemi Lubuskiej Swoistym fenomenem przyrodniczym w tym rejon jest rezerwat 

faunistyczny “Nietoperek”  w podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Jest to 

jedno z największych w Europie zimowisk nietoperzy. 

 W Gorzowie Wielkopolskim znajduje się zabytkowa estakada kolejowa która jest 

najdłuższym zabytkiem techniki w Polsce  o unikatowym rozwiązaniu architektonicznym.. 

Całkowita długość estakady wynosi  2116 metrów 

    Słubice wraz z Frankfurtem nad Odrą tworzy aglomerację transgraniczną liczącą ponad  

   80 tys. mieszkańców. 

  Lubuskie Trójmiasto (skrót LT) – jest to stowarzyszenie gmin, do którego należą trzy    

 miasta  województwa lubuskiego :Zielona Góra , Nowa Sól , Sulechów 

 

   

               Znane postacie 
 

Krystyna Prońko (ur. 14 stycznia 1947 w Gorzowie Wielkopolskim) 

– polska piosenkarka i kompozytorka, pedagog muzyczny, a także 

osobowość telewizyjna. Ukończyła technikum chemiczne - w 

Gorzowie Wielkopolskim, następnie studiowała na Wydziale Jazzu i 

Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie 

uzyskała dyplom magistra sztuki wraz z nagrodą rektorską rektora Mikołaja Góreckiego. 

Debiutowała w 1969 z zespołem Respekt na I Ogólnopolskim Festiwalu Awangardy 

Beatowej w Kaliszu. Współpracowała z zespołami Refleks, Skaldowie i Czerwone Gitary 

 

  

Tomasz Lis (ur. 6 marca 1966 w Zielonej Górze) – polski 

dziennikarz telewizyjny, publicysta, prowadzący i reporter, mający w 

swoim dorobku m.in. pracę korespondenta Wiadomości w Stanach 

Zjednoczonych i prowadzenie głównych telewizyjnych programów 

informacyjnych TVP, TVN i Polsatu; w latach 2010–2012 redaktor 

naczelny „Wprost”, od 2012 redaktor naczelny „Newsweek Polska” i 

współwłaściciel serwisu internetowego naTemat.pl. 
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Kazimierz Marcinkiewicz (ur. 20 grudnia 1959 w Gorzowie 

Wielkopolskim) – polski polityk, nauczyciel, wiceminister 

edukacji narodowej w rządzie Hanny Suchockiej w latach 

1992–1993, poseł na Sejm III, IV i V kadencji, prezes Rady 

Ministrów od 31 października 2005 do 14 lipca 2006.W 2006 

pełnił obowiązki prezydenta m.st. Warszawy. Był także 

dyrektorem w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w 

Londynie (2007–2008). 

Seweryn Krajewski (ur. 3 stycznia 1947 w Nowej Soli) – 

polski kompozytor, wokalista, multiinstrumentalista oraz były 

lider zespołu Czerwone Gitary. Kompozytor popularnych 

piosenek rozrywkowych, m.in.: "Nie zadzieraj nosa", "Barwy 

jesieni", "Stracić kogoś", "Dzień jeden w roku", "Takie ładne 

oczy", "Anna Maria", " Obok sukcesów odnoszonych z 

zespołem, z którym rozstał się definitywnie w 1997, Krajewski 

prowadził działalność solową. Jest autorem muzyki filmowej, 

                              Strój ludowy 
                                   Strój Łużycki  Regionu Żarskiego 

strój męski: składa się z takich elementów 

jak: biała koszula, pod szyją biała muszka, 

czarny sukienny płaszcz, zapinany na 

guziki, czarne spodnie do kostek i czarne 

półbuty. Największą ozdobą jest czarny 

kapelusz w kształcie cylindra, bogato 

przyozdobiony bukiecikiem kwiatów i 

kolorowymi wstążkami. 

 

strój kobiecy: składa się z kilku elementów 

spódnica z grubszej tkaniny w kolorze 

zielonym ułożona w bogate fałdy, u dołu 

przyozdobiona dwiema czarnymi taśmami 

- szerszą i węższą. Gorsecik z czarnego 

sukna, zapięty z tyłu, przyozdobiony z 

przodu ściegiem krzyżykowym w kolorze 

zielonym, dekolt kwadratowy. Fartuch z 

tkaniny w  drobne kwiatuszki, obszyty 

dookoła bawełnianą koronką, ujęty w 

czarny paseczek podkreślający talię, 

nałożony na gorsecik. Na ramionach 

narzucona chustka (tybetka) z 

charakterystycznymi czerwonymi 

frędzlami, z rogami zatkniętymi za gorsecik. Biała bluzka gładko wykończona pod szyją z 

krótkim prostym rękawkiem przyozdobionym haftowaną taśmą. Na głowie czepek z tej samej 

tkaniny co fartuszek, obszyty bawełnianą koronką, z tyłu przyozdobiony kokardą z białej 

wstążki przyozdobionej czerwoną lamówką. Na nogach białe pończochy i czarne półbuciki.  
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                     Kuchnia regionalna 
 Kuchnia  lubuska jest bardzo różnorodna, stanowi zlepek kuchni z wielu regionów. 

Przemieszały się w niej tradycyjne potrawy osadników, którzy przybyli na te tereny po 1945 

roku. Są więc pierogi z Kresów Wschodnich, kluchy na parze z Wielkopolski, gołąbki po 

lwowsku, czyli z nadzieniem z ziemniaków i kaszy, pasztet z królika z Polski centralnej. 

Kuchnia typowo lubuska, czyli bazująca na produktach, które znajdują się  najbliżej, a więc 

słodkowodnych rybach, grzybach, dziczyźnie, dopiero się tworzy. 

 

Niebecz z kapustą  –  to zupa zabielana, z kawałkami ziemniaków i mięsa, z włoszczyzną 

oraz z listkami pietruszki. 

 

Schab słubicki receptura oraz metoda produkcji schabu została przywieziona przez polską 

ludność Kresów Wschodnich przesiedloną na ziemie lubuskie w XIX wieku.  Sposób 

przygotowania schabu słubickiego jest bardzo pracochłonny. Na początku należy 

przygotować odpowiedni kawałek schabu bez kości przyprawić go czosnkiem, majerankiem, 

pieprzem i zamarynować go. Dodatkowo specyficzny smak schab uzyskuje poprzez wędzenie 

w zimnym dymie, drewnem starych odmian jabłoni lub śliwy. Receptura produkcji schabu 

słubickiego jest niezmienna od ponad 60 lat 

 

Wojnowska ryba na kwaśno Skład wojnowskiej ryby na kwaśno był bardzo prosty: ryba, ocet, 

woda i przyprawy. Do jej przyrządzenia wykorzystywano różne gatunki ryb w zależności od 

połowu, najczęściej jednak takie jak: płoć, leszcz, boleń, tołpyga, jaź, karp, szczupak. Po 

wyczyszczeniu, wypatroszeniu i poporcjowaniu ryb na dzwonka, tusze lub filety, doprawiano 

je i pozostawiano na około 3 godziny w celu uzyskania odpowiedniego smaku. Następnie 

panierowano je, smażono i układano w słoikach typu wek. Całość zalewano gorącą zalewą z 

przyprawami i pasteryzowano. Po kilku dniach stania w ciemnym i chłodnym miejscu 

powstawało gotowe danie. 

 

Pierniki -Tradycja pieczenia pierników w okolicy Zielonej Góry sięga kilku pokoleń , 

wypiekane były zawsze na Boże Narodzeniem .Pierniki lubuskie przygotowuje się z masy 

miodowej składającej się z miodu, tłuszczu z dodatkiem karmelu oraz cukru. Masę tę należy 

połączyć z mąką pszenną, kakao, jajkami, sodą oczyszczoną oraz przyprawami korzennymi, 

wyrobić do czasu aż ciasto będzie miało jednolitą, elastyczną konsystencję. Następnie ciasto 

należy pozostawić do wyrośnięcia w chłodnym miejscu. Dawniej gospodynie przechowywały 

je w kamiennym pojemniku w spiżarni, obecnie przechowane jest w piwnicy lub na dolnej 

półce w lodówce. Na minimum 2 godziny przed pieczeniem pierników, misę z dojrzałym 

ciastem należy ogrzać do temperatury pokojowej, ponieważ ciasto cieplejsze łatwiej się 

wałkuje. Ciasto należy rozwałkować na placki grubości ok. 0,5 cm, wykrawać pierniki, 

układać je na blaszce i piec dostosowując czas pieczenia do wielkości pierników 

                                                                    Legendy 

 Legenda o jeziorze Błotnym  

Dawno, dawno temu, gdy Mironice należały do klasztoru, córka zarządcy tych terenów 

zakochała się w leśniczym. Jak to jednak w legendach bywa, miłość rzadko bywa piękna i 

prosta, a na drodze do szczęścia jak zwykle stanęło bogactwo. Bogaty ojciec nie chciał oddać 

swej jedynej córki za jakiegoś łapserdaka, a od męża oczekiwał wniesienia dużego posagu. I 

cóż pozostało zakochanemu młodzieńcowi? Porwał powóz, porwał pannę, i uciekał jak 

najdalej od mironickiego klasztoru. Co było dalej, różne bywają opinie. Jedni powiadają, że 

http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=1872&w=region%C3%B3w&s=5158


koło Jeziora Błotnego  (na terenie Gorzowa) przypadkowo pękło koło, a rozchwiany wóz 

wpadł do stawu. Częściej jednak mówi się, że zdesperowany młodzieniec wiedząc, że nie 

ucieknie pogoni, sam skierował koła powozu wprost w otchłań stawu. Nie dane nam będzie 

dojść prawdy, czemu powóz utonął w głębiach Błotnego Stawu, pewne jest jednak, że dla 

zakochanych oznaczało to śmierć.Jednak do tej pory przechadzając się w tych okolicach, 

można usłyszeć tajemnicze szepty, chichoty, śmiech. Podobno można zobaczyć nawet 

przytulonych do siebie kochanków, jednak tylko w noc świętojańską, od północy aż do 

wybicia godziny pierwszej na kościele mariackim. I trzeba dodać, że spotkać może ich tylko 

osoba spotkana w niedzielę... więc sprawdź datę swego urodzenia, może to właśnie Ty masz 

szansę spotkać ich w pierwszą noc lata... 

   Legenda o nadaniu miastu nazwy Sława. 

Dawno temu, kiedy tereny obecnego Pojezierza 

Leszczyńskiego porastały nieprzebyte puszcze, nad 

pięknym jeziorem o przejrzystych wodach, stał zamek. W 

zamku tym mieszkał książę z piękną córeczką o imieniu 

Witosława. Witosława lubiła bawić się na leśnych 

polanach lub nad zatoką jeziora, w pobliżu zamku. Zawsze 

przebywała w towarzystwie troskliwej opiekunki, która 

dbała, aby dziewczynce nie stało się nic złego.Upalne popołudnie spowodowało, że 

opiekunka dziewczynki zasnęła. Wówczas z toni jeziora wyłoniły się nimfy wodne i wśród 

tanów i śpiewów zabrały małą Witosławę do swego podwodnego królestwa. Po tym 

wydarzeniu zrozpaczeni rodzice oraz dworzanie szukali zaginionej dziewczynki wiele dni 

wołając imię Witosława. Echo niosło imię Witosławy po wodzie i odbijało się od ściany lasu 

jako... sława. Od tej pory jezioro i całą okolicę nazwano Sławą.  

                Miasto wojewódzkie Gorzów Wielkopolski 

                          

 

 
Gorzów Wielkopolski– miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, w województwie 

lubuskim, siedziba wojewody lubuskiego. Pod względem geograficznym miasto położone jest 

na skraju Kotliny Gorzowskiej, leżącej na Równinie Gorzowskiej, nad Wartą u ujścia 

Kłodawki, na wysokości od 19 do 82 m n.p.m.. W Gorzowie Wielkopolskim panuje klimat 

umiarkowany przejściowy, z przewagą wpływów oceanicznych . Miasto podobnie jak Rzym 
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– położone jest na siedmiu wzgórzach.  Gorzów Wlkp. jest ośrodkiem przemysłowym z 

rozwiniętym przemysłem chemicznym, elektronicznym, energetycznym, farmaceutycznym, 

lekkim, maszynowym, metalowym, motoryzacyjnym, spożywczym, włókienniczy 

 

                       Atrakcje w Gorzowie Wielkopolskim 
Filharmonia Gorzowska gmach położony jest w centrum 

Gorzowa Wielkopolskiego. W jej skład wchodzi: gmach 

główny Filharmonii, Zespół Szkół Artystycznych, 

restauracje, parking podziemny oraz Aleja Dziewięciu Muz. 

Do imprez cyklicznych organizowanych przez Filharmonię 

należy cykl niedzielnych koncertów familijnych. 

 
Park Wiosny Ludów został  

założony w 1913 r. na podmokłych terenach wokół stawu. W 

okresie międzywojennym i krótko po wojnie mieściło się tu zoo. 

Potem przeszedł gruntowną modernizację i renowację. Obecnie 

stanowi enklawę zieleni w centrum miasta. Są tu alejki, ścieżki 

spacerowe, plac zabaw dla dzieci 

 

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta  istnieje  od 8 września 

1945, będące najstarszym muzeum w województwie lubuskim. 

Siedzibą jest dawna willa miejscowego fabrykanta, Gustawa 

Schroedera. Zbiory sztuki to m.in. malarstwo, rysunek, grafika, 

rzeźba, sztuka cerkiewna oraz konwisarstwo. Muzeum 

otoczone jest ogrodem dendrologicznym ze ścieżką 

dydaktyczną, pozwalającą poznać około 150 gatunków drzew 

i krzewów. 

 
Park Kopernika Położony jest w północnej części Gorzowa 

Wielkopolskiego, w dzielnicy Górczyn. Został założony na 

miejscu dawnego cmentarza w ramach czynu społecznego. 

Pozostałością po byłym cmentarzu jest kaplica. Na terenie 

parku można spotkać wiewiórki. Przebiega przez niego 

mała obwodnica miejska, wraz z kładką nad drogą. Ozdobą 

parku jest fontanna. 
Fontanna Pauckscha znajduje się na Starym Rynku , obecna rzeźba 

jest wierną rekonstrukcją oryginału, który pod koniec II wojny 

światowej został zdemontowany i przetopiony na cele wojenne przez 

Niemców . W 1896 roku gorzowski przedsiębiorca Hermann 

Paucksch  ufundował nazwaną jego imieniem fontannę uruchomioną 

w 1897 roku. Rzeźbiarz Cuno von Uechtritz-Steinkirch stworzył w 

basenie smukły kamienny słup, na którym umieścił figurę silnej 

kobiety. Brązowa figura niesie na ramionach koromysło, na którego 

łańcuchach zawieszone są wiadra. Postać symbolizuje pracowitość 

gorzowian i życiodajność Warty. U stóp kobiety siedzą trzy figury 

dzieci, które symbolizują ówczesne podstawy gospodarki miasta. 

Chłopiec z młotem i kołem zębatym symbolizuje przemysł, 

dziewczynka z wędką rybołówstwo, a dziewczynka z siecią i 

statkiem, płynącym w zbiorniku u stóp głównej figury żeglugę 
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                        Miasto wojewódzkie Zielona Góra 

     
Zielona Góra– miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce ,  siedziba organów 

samorządu województwa, marszałka i zarządu województwa lubuskiego i Sejmiku 

Województwa Lubuskiego oraz jednostek im podporządkowanych oraz starosty 

powiatu zielonogórskiego .Razem z Sulechowem i Nową Solą tworzy tzw. Lubuskie 

Trójmiasto. Należy do Związku Miast Polskich. Zielona Góra jest położona w zachodniej 

Polsce, na zboczu doliny rzeki Odry w miejscu, gdzie przecina ona pasmo wzgórz znane jako 

Wał Zielonogórski. Zielona Góra jest miastem zabytkowym, z racji niewielkich zniszczeń 

wojennych pozostała tutaj cała przedwojenna zabudowa miejska. Szczególne walory 

estetyczne posiada Stare Miasto oraz przedwojenne wille wzdłuż alei Niepodległości, 

reprezentacyjnego traktu miejskiego. 

                          Atrakcje w Zielonej Górze   

 
Plac Bohaterów powstał w 1894 roku jako Kaiser 

Wilhelm Platz, z ustawionym na środku trzymetrowym 

pomnikiem niemieckiego cesarza Wilhelma I. Plac służył 

również jako cmentarz, na którym pochowano 209 

żołnierzy radzieckich. Obecnie Plac pokryty jest płytami 

i brukiem oraz funkcjonującą w sezonie letnim fontanną, 

które całkowicie zatarły ślady wojskowego cmentarza. 

Wokół Placu jest kilka ciekawych okazów drzew np. 

ponad 300 letni dąb węgierski. 
 

Ratusz w Zielonej Górze znajduje się pośrodku Starego Rynku. 

Data budowy pierwszego ratusza nie jest znana. Była to budowla 

drewniana, która spłonęła podczas pożaru miasta. Obecny ratusz 

został zbudowany w XV wieku w stylu gotyckim. W ratuszu 

znajduje się restauracja. 
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 Pomnik Ignacego Łukasiewicza  twórcy lampy naftowej został 

zamontowany na skarpie przed siedzibą główną Oddziału przy ul. 

Boh. Westerplatte, a jego uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odbyło 

się w roku 2008 w ramach obchodów Barbórki Centralnej. 

 

 

 

Pomnik Bachusa Zielona Góra to miasto znane z Winobrania. 

Święto to stało się sztandarową imprezą promującą miasto. 

Dla uczczenia święta, w 2010 roku odsłonięto pomnik boga 

winorośli i urodzaju - Bachusa. Figura siedzącego na beczce 

boga znajduje się na placu przy ulicach Żeromskiego, 

Kupieckiej i Alei Niepodległości. 
 

 

 

Konkatedra św.Jadwigii  Kościół ufundowany w II poł. XIII 

w. przez księcia Konrada I głogowskiego poświęcony św. 

Jadwidze (skądinąd babce fundatora), ukończony w 1294 

przez Henryka Głogowczyka, syna Konrada; sam fundator 

został pochowany w obrębie świątyni. Kościół ten jest 

najstarszym zachowanym zabytkiem w mieście. W 

wyposażeniu kościoła zachował się barokowy chór z 

malowanymi przedstawieniami świętych z XVII w. i 

renesansowa kuta krata przy wejściu do Kaplicy Oliwnej. 
 

 

 

                Atrakcje województwa lubuskiego 
 

Park Miłości im. Michaliny Wisłockiej w 

Lubniewicach 
Przy Starym Zamku w Lubniewicach nad jeziorem Lubiąż 

znajduje się Park Miłości im. dr Michaliny Wisłockiej. Na 

terenie parku rosną ponad 100-letnie drzewa, posadzono w 

nim również wiele krzewów i innych roślin ozdobnych. Nad 

kanałem powstał mostek, na którym zakochane pary 

wieszają kłódki symbolizujące trwałość ich związku. 
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Figura Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie 
Figura Chrystusa Króla Wszechświata jest 

najwyższą na świecie rzeźbą przedstawiającą 

Jezusa Chrystusa. Swoim wyglądem nawiązuje 

do słynnego pomnika Chrystusa Odkupiciela w 

Rio de Janeiro, ale jest od niego wyższa. Ciężar 

konstrukcji szacowany jest na ponad 440 ton, a 

jej łączna wysokość przekracza 50 metrów. 

 

 

 

Park Mużakowski 
Park Mużakowski to największy w Polsce krajobrazowy park 

stylu angielskiego. Został założony w pierwszej połowie XIX 

wieku przez pruskiego arystokratę. Należy do najwybitniejszych 

osiągnięć europejskiej sztuki ogrodowej. W 2004 roku został 

uznany za dobro Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

 

Park Narodowy Ujście Warty 
Park Narodowy „Ujście Warty” jest wyjątkowo cenny ornitologicznie. Stanowi 

jedną z najważniejszych w Polsce ostoję ptaków wodnych i błotnych. Na 

obszarze Parku stwierdzono obecność około 270 gatunków ptaków, z czego 26 

należy do rzadkich lub zagrożonych wyginięciem. Jest to  najmłodszy z 23 

parków narodowych na terenie Polski, utworzony 1 lipca 2001 z połączenia 

rezerwatu Słońsk i części Parku Krajobrazowego Ujście Warty. 

Park  obejmuje rozlewiska u ujścia rzeki Warty do Odry, wytwarzane w dużej 

mierze przez rzekę Postomię.  

 

Most nad kanałem portowym w Nowej Soli  
  Jest unikatowym w skali Polski i Europy mostem 

ruchomym z podnoszonym przęsłem. Konstrukcję mostu 

stanowią dwa dźwigary stalowe o rozpiętości 12,6 metra, 

z jazdą dołem. Między dźwigarami znajdują się jezdnie, a 

po zewnętrznych stronach – chodniki dla pieszych. Na 

przyczółkach zamontowana została konstrukcja stalowa 

umożliwiająca podnoszenie mostu. Składa się ona z ram 

poprzecznych oraz dwóch ram podłużnych. Ramy te na 

wysokości rygla są na stałe ze sobą połączone i dodatkowo 

stężone konstrukcją stalową. 

 

Opactwo Cystersów w Gościkowie-Paradyżu 
W skład tego kompleksu zabytków wchodzą: kościół 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, budynki klasztorne, 

teren dawnych ogrodów wraz z siedemnastowiecznym murem. 

Obecnie jest siedzibą Wyższego Seminarium Duchownego 

Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, będącego jednocześnie 

filią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego 

oraz Muzeum Paradyskiego. 
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Wieża Bramy Żarskiej w Lubsku 
Wieża Bramy Żarskiej, zwana jest również również 

Wieżą Pachołków Miejskich . To najstarsza budowla, 

która zachowała się bez zmian formy. Powstała z XV w., 

gdy umacniano fortyfikacje miejskie, rozbudowując 

system urządzeń przybramnych. Ceglana wieża została 

założona na planie koła i posiada siedem kondygnacji. 5 

października 1350 r. z wieży tej strażnik zobaczył 

posłańca Margrabiego Brandenburskiego i Łużyckiego 

Ludwika Starszego, który przywiózł miastu przywilej 

pozwalający na budowę młyna. W 1834 r. do wieży 

przeniesiono z ratusza więzienie. 

Międzyrzecki Rejon Umocniony 

System umocnień stworzony przez Niemców w latach 

1934–1944 dla ochrony wschodniej granicy . polska 

nazwa: Umocniony Łuk Odry i WartyW skład systemu 

wchodzą między innymi jedne z największych 

podziemi fortyfikacyjnych świata. Obecnie znajduje 

się na terenie Polski i ciągnie od okolic Skwierzyny 

przez Kaławę, Wysoką, Boryszyn (okolice 

Międzyrzecza) na południe aż do Odry. Podziemia 

odcinka centralnego MRU są obecnie rezerwatem 

nietoperzy, w którym zimuje ponad 30 tys. osobników należących do 12 gatunków nietoperzy. 

Łączną długość podziemnych korytarzy szacuje się na około 32–35 km 

Kościół św. Mikołaja w Skwierzynie 

W ołtarzu głównym kościoła  znajduje się cudowny 

obraz Matki Bożej Klewańskiej, który niegdyś zdobił 

ołtarz kościoła w Klewaniu na Wołyniu. Wyposażenie 

kościoła pochodzi w większości z II połowy XIX 

wieku. Kościół św. Mikołaja w Skwierzynie przetrwał 

I i II wojnę światową, przetrwał szczęśliwie również „wyzwalanie” Polski przez wojska 

sowieckie. W tym czasie Sowieci urządzili w kościele magazyn sprzętu rekwirowanego 

mieszkańcom Skwierzyny. 

Zabór - zamek ostatniej eks-cesarzowej To piękna 

barokowa budowla, wzorowana na styl rezydencji 

francuskich. Nieopodal spotkamy dąb Napoleon, który 

liczy około 660 - 700 lat. Zamek zbudowany w 

kształcie podkowy o trzech skrzydłach 

trzykondygnacyjnych. Czwarte skrzydło parterowe, z 

arkadową galerią i tarasem zamyka dziedziniec od strony wjazdu. 

Zebranie i opracowanie informacji  : Anna K., Maciej D., opiekun SKE: Renata B. 
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