
Majówka sekcji zmotoryzowanych 1/2.05.2016 
Mużakowski Park Krajobrazowy, Żary, Żagań, 

szlakiem drwnianych kościołów Regionu Kozła- 
Chlastawa, Klępsko, Kosieczyn, Chlastawa 

 

1.05. 2016 r. niedziela 

 godz. 7.15 zbiórka Os. Parkowe na parkingu przy bloku 16  

 godz. 7.30 wyjazd na trasę  

 godz.10.00 -10.15 przerwa przed Świebodzinem za skrzyżowaniem z A2 na łuku drogi  

 godz.10.15-11.30 Świebodzin - Żary 1godz.12 min 90 km  

Żary - rynek przerwa na kawę dla chętnych restauracja „Lew” ul. Osadników Wojskowych 52  

 godz.12.45-16.15 zwiedzanie parku z przewodnikiem /5 zł od osoby/ w trakcie zwiedzania przerwa (w 
pałacu można płacić euro i złotówkami) 

 godz.16.30-17.30 obiad, kawa, Hotel Mużakowski ul. 1 Maja 8, 68-208 Łęknica 

 godz.17.30 wyjazd na nocleg do Żar ul. Jęczmienna 6 Barbara Marciniak kom 606 327 719 

 Kolacja i śniadanie w Żarach we własnym zakresie, w pensjonacie dostępna kuchnia i podstawowe 
naczynia. 

2.05.2016r.  poniedziałek 

 godz. 8.00- 9.00 śniadanie, wykwaterowanie 

 godz. 9.30- 10.00. przejazd na trasie Żary- Żagań 15.2 km 

 godz.10.00-12.00 zwiedzanie Żagania z przewodnikiem 

 godz.12.00-13.09 Szlak Kościołów Drewnianych Regionu Kozła, przejazd na trasie 80,3 km Żagań- 
Klęsko - 1 godz. 9 min  

 godz.13.15- 13.45 zwiedzanie kościoła Najświętszej Maryi Panny w Klępsku 

 godz. 13.45-14.00 przejazd na trasie Klępsko Janowiec Karczma Taberska -7 min 

 godz. 14.00-14.45 obiad 

 godz. 14.45-15.10 przejazd na trasie 17,5 km Janowice -Kosieczynie - 21 min  

 godz. 15.15- 15.40 zwiedzanie kościoła pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w 
Kosieczynie 

 godz. 15.45- 15.55 przejazd na trasie 2,7 km Kosieczyn- Chlastawa - 5 min  

 godz. 16.00- 16.30 zwiedzanie kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  

 godz.16.30- 17.00 przejazd na trasie 23,7 km-26 min - Nowy Tomyśl -rynek,  

 godz.17.00-17.30 spacer  

 godz.17.30-19.00 przejazd na trasie 84 km 1 godz.25 min Nowy Tomyśl – Czarnków 

 



Dodatkowe informacje: 

 W przypadku deszczu, wiatrów rajd może zostać odwołany 

 Program rajdu może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od organizatora 

 Proszę zabrać ze sobą ręcznik oraz kubek 

Jest jeszcze jedno miejsce wolne w opcji jednodniowego wyjazdu- Mużakowski Park 

Koszty uczestnictwa na osobę : 

nocleg : 40 zl 

 przewodnik Mużakowski Park 5 zł trasa 2 godz, dodatkowa trasa 3 zł 

 obiad jednodaniowy + kawa i kawałek ciasta 13 zł Łęknica  

 przewodnik Żagań 2 godz. 4 zł 

 obiad dwudaniowy 25 zł – Janowice „Karczmie Taberska” 

 koszty przejazdu zależne od spalonego paliwana trasie, podzielone przez ilość pasażerów 

************************************************************************** 

Szlak Kościołów Drewnianych Regionu Kozła 

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

Kościół filialny pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Klępsku został zbudowany w latach 
1367-1377. Jest jednonawową budowlą sakralną  z węższym prezbiterium posiadającą dobudowaną wieżę o 
konstrukcji słupowej oraz murowaną zakrystię.  Wnętrze kościoła wykonane jest w stylu gotycko-
renesansowym. Najstarszym elementem wyposażenia jest wykonany około 1500 roku ołtarz w formie tryptyku, 
z rzeźbą Madonny z Dziecięciem. Około 1613 roku we wnętrzu kościoła powstały malowidła ścienne 
przedstawiające Sąd Ostateczny oraz sceny ze Starego i Nowego Testamentu. 

Kościół filialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chlastawie wzniesiono w 1637 roku i uznaje się go 
za zabytek klasy "0". Wraz z bramą-dzwonnicą i dawnym cmentarzem tworzy przepiękny zespół sakralny o 
niepowtarzalnych walorach historycznych. Na początku ubiegłego stulecia kościół został gruntownie 
odremontowany  i rozbudowany o  wieżę. W latach 80-ych odnowiono XVII wieczną  polichromię 
przedstawiającą sceny Sądu Ostatecznego oraz motywy roślinne. 

Kościół Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie powstał około roku 1408 i jest po kościele 
w Tarnowie Pałuckim drugim co do starszeństwa drewnianym kościołem na ziemiach polskich. Został 
wzniesiony na rzucie prostokąta, z prosto zamkniętym prezbiterium od strony wschodniej, przedłużonym 
zakrystią, dobudowaną prawdopodobnie w wieku XVII. Można przypuszczać, że świątynia była wielokrotnie 
rekonstruowana na planie pierwotnego kościoła. 

Turyści powinni wjechać na drogę wojewódzką nr 304, która za Sulechowem łączy się z drogą krajową nr 32. 
Przy niej (DW nr 304) znajduje się kościół w Klępsku. Następnie należy kierować się w stronę Zbąszynka, gdzie 
DW nr 304 łączy się z DW nr 302. Przy niej z kolei znajduje się drugi z kościołów na szlaku – obiekt w 
Kosieczynie. Po zwiedzeniu Kosieczyna należy kontynuować podróż drogą nr 302 do Chlastawy, gdzie znajduje 
się ostatni z kościołów na szlaku. 

( oprac. na podstawie informacji ze strony www.wrotalubuskie.eu ) 



Żary 

Nazwa Zara pojawia się pierwszy raz w roku 1007 w kronice Thietmara. Około roku 1030 osada zastaje 
przyłączona przez Mieszka II do Polski. Przez terytorium plemienne Żarowian przebiegała droga handlowa 
zwana Traktem Niskim bądź Traktem Solnym. Miał istotne znaczenie dla rozwoju Żar i regionu w 
średniowieczu i nowszych dziejach. W roku 1207 miasto otoczone zostało murami. 

Prawa miejskie oparte na tzw. prawie magdeburskim Żary uzyskały w 1260 roku wraz z licznymi przywilejami. 
Burzliwa historia sprawiła, że miasto często zmieniało przynależność państwową. Do 1364 obejmowali nad 
miastem zwierzchnictwo Piastowie śląscy, do 1469 królowie Czech, do 1490 król Węgier, do 1635 ponownie 
królowie Czech, do 1806 elektorowie sascy, będący w latach 1697-1706 i 1709-1763 zarazem królami Polski, a 
do 1815 książę warszawski i król saski. Miasto trawiły w historii pożary w latach 1424, 1619, 1684 oraz 
1701[11]. Na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego w 1815 Żary wraz z całymi Dolnymi Łużycami stały się 
częścią Prus, a w 1871 Niemiec, by powrócić pod wpływy polskie w 1945 roku. 

Właścicielami Żar byli: Dewinowie, Packowie, Bibersteinowie oraz Promnitzowie, których okazałe rezydencje 
przetrwały do dziś w róznym stanie. Przez setki lat miasto było ośrodkiem Wolnego Państwa Stanowego Żary-
Trzebiel. W XIV wieku zaczynały powstawać cechy sukienników, płócienników, piwowarów, szewców i farbiarzy. 
W XIX w. miasto stało się prężnym ośrodkiem przemysłowym, w którym głównie dominowały zakłady 
włókiennicze, zatrudniające 50% wszystkich pracujących w przemyśle. W latach 1888-1945 istniała tu znana 
manufaktura porcelany. 

Podczas II wojny światowej, od 1942 w Żarach znajdował się oddział zakładów lotniczych Focke-Wulf 
przeniesiony tutaj z Bremy. Po nalocie alianckim 11 kwietnia 1944 ok. 12:10 spłonęła bądź legła w gruzach duża 
część zabudowy starego miasta. 13 lutego 1945 ok. 14:00 do Żar wkroczyły wojska 10. Korpusu Pancernego 
Armii Czerwonej; miasto zostało całkowicie zdobyte dopiero 16 lutego 1945. Na mocy postanowień konferencji 
poczdamskiej miasto przyłączone zostało do Polski. 

Zabytki 

Stary Rynek  

Kościół pw. św. Barbary, obecnie garnizonowy pw. Podwyższenia 

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są: 

 miasto  

 kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, ul. 11 Listopada, z lat 1914-1917  

 kościół szpitalny pod wezwaniem Świętego Ducha, obecnie kościół polsko-kat. pod wezwaniem 
Dobrego Pasterza, ul. Żagańska, z XIV wieku, przebudowany w 1702 roku  

 kościół cmentarny, filialny pod wezwaniem św. Piotra, wczesnogotycki z drugiej połowy XIII wieku, 
przebudowany w XIV wieku, XV/XVI wieku, w XVIII wieku; zbudowany z kamienia polnego. 
Jednonawowy z węższym i niższym prezbiterium  

 zespół klasztorny franciszkanów, z XIII-XIX wieku, przebudowany w XX wieku: część klasztoru 
przebudowana na słodownię, Kaczy Rynek 9, z XIV/XV wieku, przebudowana w XIX wieku; szkoła na 
fundamentach skrzydła klasztornego, pl. Botwina, nie istnieje  

 katakumby – krużganki na cmentarzu, z XVII-XIX wieku  

 kościół pod wezwaniem św. Barbary, obecnie kościół garnizonowy pod wezwaniem Podwyższenia 
Krzyża Świętego, pl. Jagiełły, z XIV-XV wieku, przebudowany w XVIII wieku  

 kościół ewangelicki, obecnie kościół rzymskokatolicki filialny pod wezwaniem MB Różańcowej, pl. 
Inwalidów 13/14, z XVIII wieku, w 1873 roku, w 1988 roku  

 mury obronne, pozostałości z XIV/XVI-wiecznych średniowiecznych obwarowań miejskich, częściowo 
odrestaurowane, fragmenty murów, dwie wieże  

o Brama Dolna, ul. Osadników Wojskowych, z XIV wieku, przebudowana w XVI wieku  

 zespół zamkowy, z XIV-XVIII wieku:  
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o zamek Dewinów–Bibersteinów – zamek gotycki został zbudowany z inicjatywy Albrechta 
Dziewina w drugiej połowie XIII w., przebudowany w latach 1540-1549 przez Bibersteinów i 
uzyskuje renesansowy charakter  

o pałac Promnitzów, barokowy, zaprojektowany przez szwajcarskiego architekta Giovanniego 
Simonetti; został zbudowany w latach 1710–1728 jako monumentalne, czteroskrzydłowe 
założenie z dziedzińcem pośrodku, sąsiaduje z zamkiem  

o pałac ogrodowy „Akademia Rycerska”, obecnie szpital wojskowy, ul. Domańskiego, z 1725 
roku  

o park geometryczny,  

 ratusz, Rynek, z przełomu XIV-XVI wieku, przebudowany w XVIII wieku, w XX wieku z renesansowym 
portalem  

 warte uwagi są kamieniczki otaczające rynek oraz stojące przy ulicy Króla Bolesława Chrobrego 

 zespół zabudowy, pl. Kościelny: dwa domy przy murach obronnych; domy nr: 7,8, 9/10, 11, 12, 13, 14; 
nieopodal kościoła odnajdziemy gotycką plebanię; gotycko-renesansowy budynek nadintendentury. 
Dzisiaj mieści się tutaj archiwum miejskie; dzwonnica z XIV wieku o wysokości 28 metrów; jest to 
dawna gotycka baszta obronna z początków XIV wieku, która została podwyższona i zaadaptowana na 
dzwonnicę w XVI wieku  

o kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, który góruje nad starym miastem. 
Jest to gotycka świątynia 

Żagań 

Według legendy Żagań został założony ok. 700 roku przez słowiańską księżniczkę Żagannę, która była córką 
Wandy, a wnuczką króla Kraka[24]. Dziś jej imię nosi jedna z głównych ulic miasta 

Żagań (niem. Sagan, łuż. Zahań, czes. Zaháň, łac. Saganum) – miasto w zachodniej Polsce, w województwie 
lubuskim, siedziba powiatu żagańskiego. Położone na pograniczu Niziny Śląsko-Łużyckiej i Wału Trzebnickiego, 
nad rzekami: Bobrem i Czerną Wielką. Miasto znajduje się w odległości 40 km od granicy polsko-niemieckiej i 
100 km od granicy polsko-czeskiej[6]. 

Według danych z 31 grudnia 2014 r. miasto miało 26 426 mieszkańców. 

Zabytki 

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są[31]: 

 

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  

Kościół pw. Świętego 

Kościół św. Krzyża 

Kaplica Grobu Chrystusa – kopia kaplicy w Jerozolimie 

Pałac Książęcy 

Pałac kamery książęcej, obecnie sąd rejonowy 

Wieża kościoła ewangelickiego 

Wieża Bismarcka w Żaganiu 
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 miasto, z XVI wieku, XVIII wieku  
 kościół filialny pod wezwaniem Świętego Ducha, późnobarokowy z lat 1701-1702, wieża nadbudowana 

w 1785 r. Wyposażenie także późnobarokowe, ul. Armii Krajowej  
 kościół szpitalny, obecnie parafialny pod wezwaniem Świętego Krzyża, wzniesiony z fundacji księżnej 

Doroty de Talleyrand – Périgord w 1848 r. według projektu Leonarda Schatzeberga z wykorzystaniem 
reliktów gotyckiej kaplicy. Wnętrze z bogatym wyposażeniem stolarsko-rzeźbiarskim i kowalskim 
(kraty) posiada jednolity neogotycki charakter o dużych wartościach artystycznych. W kościele miejsce 
ostatniego spoczynku znaleźli katoliccy członkowie rodziny książęcej: księżna Katarzyna Wilhelmina, 
Dorota Talleyrand i jej syn Ludwik Napoleon, ul. Szpitalna  

 kościół cmentarny pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, drewniany zbudowany w 
1404 r., murowany w 1484 r., przebudowany przez dostawienie kaplicy w XVII-XVIII wieku. W obecnej 
postaci barokowy z zachowanymi częściowo cechami gotyku. W późnorenesansowym wnętrzu 
znajdują się trzy barokowe ołtarze, ul. Podgórna 16:  

o cmentarz przy kościele z 1539 roku: kaplica, obecnie kostnica z 1691 roku; kaplica 
„Namaszczenia” z 1691 roku; dwie bramy, XVII/XVIII wieku; mauzoleum księżnej żagańskiej 
Rachel de Talleyrand-Prigord, 1895 z roku; Kaplica Bożego Grobu ul. Żarska, zbudowana po 
1598 roku z inicjatywy opata żagańskiego konwentu augustianów – Jakuba II. Budowla jest 
wierną kopią Kaplicy Grobu Chrystusowego w Jerozolimie; kaplica staroluterańska, obecnie 
kościół polsko-kat. parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Wojska 
Polskiego z 1902 roku  

 zespół klasztorny poaugustiański z XIV-XVIII wieku, złożony z kościoła parafialnego, dawnego klasztoru 
i konwiktu oraz spichlerza klasztornego, położony jest w północno-zachodniej części starego miasta. 28 
lutego 2011 r. uznany za pomnik historii[32], plac Klasztorny:  

o kościół obecnie parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny; 
źródłowo potwierdzony w 1272 r. posiada prawdopodobnie wcześniejsze pochodzenie. Układ 
ani kształt trzynastowiecznej budowli nie jest znany. W drugiej połowie XIV wieku zakonnicy 
wznieśli trzynawową bazylikę. Po pożarach w latach 1472 i 1486 kościół został odbudowany w 
konstrukcji halowej. Poważna przebudowa miała miejsce w 1515, gdy wzniesiono nową wieżę 
i wielki zachodni szczyt oraz podwyższono nawę główną. W roku 1602 od zachodu 
dobudowano dwukondygnacyjną loggię. Po pożarze w 1730 odbudowane wnętrze otrzymało 
bogaty wystrój sztukatorsko-rzeźbiarski, wykonany przez Jana Urbańskiego i Jana Haberla z 
Wrocławia. Barokowy wystrój otrzymały także okna. Zewnętrzna architektura mimo 
przebudów zachowała charakter gotycki. Loggia jest renesansowa. Wyposażenie wnętrz 
barokowe. Uwagę zwracają stalle z 1695, gotycki sarkofag księcia głogowsko-żagańskiego 
Henryka IV oraz XVI-wieczny ołtarz św. Trójcy  

o dawny klasztor augustianów, obecnie plebania i biura parafialne. Augustianie sprowadzeni w 
1284 r. przez Przemka głogowskiego zajęli początkowo plebanię. W 1285 r. książę Konrad II 
Garbaty przekazał im zamek, który w połowie XIV wieku rozbudowali, wznosząc ponadto 
pałac opacki. W następnych wiekach klasztor poddawano wielokrotnym przebudowom. Po 
pożarze w 1730 został przekształcony w duchu baroku i powiększony. Jedynie część 
pomieszczeń w skrzydle wschodnim zachowała charakter gotycki. Dwukondygnacyjna 
budowla jest murowana z cegły. Poza pierwotnymi celami braci i kapitularzem mieści kaplicę 
św. Anny z gotyckimi sklepieniami oraz biblioteką klasztorną z XVIII-wiecznym wystrojem, 
zbiorem starodruków i dwoma XVII-wiecznymi globusami. Sklepienia biblioteki są ozdobione 
freskami z 1736 roku, autorstwa Georga Wilhelma Neunhertza  

o dawny konwikt, budynek mieszkalno-gospodarczy, późnobarokowy, z XV wieku, 
przebudowany w latach 1740-1758 na miejscu klasztornych budynków gospodarczych i szkoły 
nowicjatu – następnie przeznaczony na sąd i areszt. W latach 1972-1975 odbudowany i 
adaptowany na hotel turystyczny PTTK  

o dawny spichlerz klasztorny późnogotycki z końca XV wieku, częściowo przekształcony w XIX-
XX w. Murowany z cegły o elewacji frontowej rozczłonkowanej wąskimi, ostrołukowymi 
blendami. W roku 1978 przystąpiono do adaptacji z przeznaczeniem na zaplecze "Domu 
Turysty"  

 zespół klasztorny, pofranciszkański z resztkami klasztoru franciszkanów z XIII wieku, XIV wieku, XVI-XIX 
wieku. Franciszkanie przybyli do Żagania w 1284 r., wznieśli wkrótce klasztor i kościół. Opuszczony w 
czasie reformacji kościół przejęli ewangelicy. W 1633 r. świątynia przeszła w ręce jezuitów, którzy na 
miejscu klasztoru wznieśli okazałe kolegium, ul. Gimnazjalna:  
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o kościół pod wezwaniem śś. Piotra i Pawła, ufundowany przez Konrada Garbatego w 1293 r. Z 
tego okresu pochodzą obecnie mury korpusu i prezbiterium. W XV wieku dobudowano 
kaplicę. Po pożarze w 1486 r. odbudowa trwała do początku XVI wieku, kiedy założono 
sklepienie kryształowe. Wieżę odbudowali ewangelicy w 1604. Dalsze remonty i przebudowy 
miały miejsce w latach 1696-1752 i w końcu XVIII wieku, gdy przekształcono elewację wieży w 
duchu klasycystycznym. Mimo przekształceń kościół zachował charakter gotycki. 
Wyposażenie wnętrza barokowe z około 1730 r., pl. Słowiański  

o dawne kolegium jezuickie, pierwszy budynek kolegium, wzniesiony w 1655 r. zniszczył po 13 
latach pożar. Na jego miejscu odbudowano południowe skrzydło obecnego barokowego 
założenia. Twórcą był nadworny architekt Lobkowitzów, budowniczy zamku – Antonio della 
Porta. W 1733 r. kolegium powiększono o aulę, zaś w drugiej połowie XVIII wieku o 
trzyskrzydłową część północną. Po kasacji zakonu jezuitów i sprzedaniu ich dóbr w 1787 część 
południową przeznaczono na szkołę, a północną (po gruntowej przebudowie i podwyższeniu) 
na siedzibę policji i więzienia). Od 1945 do 2009 w części północnej mieściła się Komenda 
Policji (obecnie przeniesiona na ul.Nowogródzką). Dawniej swoją siedzibę miała tam także 
Prokuratura Rejonowa, którą przeniesiono w inne miejsce. Skrzydło południowe zostało 
adaptowane w 1963-1965 dla potrzeb Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych, wcześniej Zespół 
Szkół Włókienniczych, ul. Gimnazjalna 13  

 wieża kościoła poewangelickiego pierwotny kościół ewangelicki zbudowany został w 1709 r. 
Wzniesiony na jego miejscu w drugiej połowie XIX wieku murowany kościół, zwany Kościołem 
Łaski

[potrzebny przypis]
, uległ rozbiórce w 1966 r. Do dzisiejszych czasów przetrwała 84-metrowa wieża 

ceglana zwieńczona żeliwną, ażurową iglicą zbudowana w latach 1843-1846. W krypcie znajdującej się 
pod wieżą znaleźli miejsce spoczynku protestanccy członkowie rodziny książęcej (Piotr Biron i jego 
małżonka Anna Dorota, córki księcia: Joanna i Paulina oraz jego bratanek Piotr Gustaw Biron). 2 
listopada 2004 wieża, po trwającym kilka lat remoncie, została udostępniona dla zwiedzających, pl. 
Królowej Jadwigi  

 zespół cmentarny, ul. Kożuchowska, z XIX wieku  
 mury miejskie – obronne, fragmenty z XIV-XVI wieku; Żagań został otoczony murami miejskimi i fosą 

na początku XIV wieku. W XVIII-XIX w. mury wraz z bramami popadły w ruinie i uległy częściowej 
rozbiórce. Zachowane do dziś fragmenty usytuowane są wzdłuż ulicy Wałowej, Jana Keplera, w 
ścianach zabudowań poaugustiańskich oraz przy ulicy Rybackiej. Ten odcinek przetrwał wraz z basztą, 
w latach 1970-1971 został zakonserwowany i wyeksponowany  

 zespół zamkowy, ul. Szprotawska 4:  
o pałac – barokowy zespół pałacowy Lobkowitzów, z lat 1631-33, 1670-86, XVIII wieku, XIX 

wieku; obecnie Żagański Pałac Kultury, usytuowany na południowo-wschodnim obrzeżu 
miasta na miejscu średniowiecznego zamku, który był posadowiony około 3 m niżej od 
pałacu. W 1627 księstwo żagańskie nabył ówczesny dowódca wojsk austriackich, książę 
Albrecht Wallenstein. Z jego inicjatywy, około roku 1630 na miejscu zamku w Żaganiu 
rozpoczęto budowę pałacu według projektu włoskiego architekta Vincentio Boccacci – 
renesansowy typ rezydencji obronnej. Tragiczna śmierć księcia spowodowała wstrzymanie 
budowy na długi czas. Podjął ją ponownie Wacław Lobkowic, który nabył księstwo w 1646. 
Prace budowlane podjęto w 1670 według projektu włoskiego architekta Antonio della Porta. 
Wzniesiona budowla nawiązuje wyraźnie do pałacu w Roudnicach (rodzinnym mieście 
Lobkowica) – dzieła tego samego architekta z 1684 roku. Powolne tempo budowy zmieniło 
się, gdy księstwo zakupił w roku 1786 książę kurlandzki Piotr Biron. W latach 1792-1796 
wnętrza poddano przebudowie i gruntownej renowacji według architekta Chrystiana 
Schultze. W roku 1802 drewniane dotychczas mosty zastąpiono murowanymi. W roku 1842 
księstwo przeszło na własność Doroty de Talleyrand-Périgord. Dwór żagański stał się wtedy 
jednym z bardziej znanych w Europie. W latach 1845-1855 przeprowadzono wiele prac 
modernizacyjnych. Znacznie powiększony park zamkowy otrzymał nowy, romantyczny 
wygląd, zaprojektowany przez Oskara Teicherta. Obecny wygląd pałacu ukształtowany został 
w okresie baroku. W rezultacie powstał obiekt jedyny w swoim rodzaju, nie mający w 
architekturze polskiej odpowiednika, o układzie przestrzennym łączącym cechy właściwe 
barokowym pałacom francuskim skrzydło parawanowe oraz włoskim skierowanie dziedzińca 
w kierunku parku  

o oranżeria z rampami, z połowy XIX wieku, przy ul. Szprotawskiej  
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o park geometryczny z XVII-XX wieku, o łącznej powierzchni 77,49 ha – powstały w XVII wieku, 
znacznie przekształcony podczas rządów Doroty de Talleyrand-Périgord. Przepływający 
przezeń Bóbr w naturalny sposób podzielił go na trzy części: park przedni (pałacowy, o pow. 
15 ha + 1,8 ha zespół szpitalno-kościelny) – obecnie stosunkowo najlepiej utrzymany, park 
środkowy (bażanciarnia) – położony między dwiema odnogami Bobru, oraz park górny 
usytuowany między nurtem rzeki, Osiedlem Moczyń, a dworcem kolejowym (łączna 
powierzchnia bażanciarni i parku górnego wynosi 60,69 ha). W skład występującego na 
terenie parkowego założenia drzewostanu wchodzi około 50 gatunków drzew i krzewów. 
Najliczniej reprezentowane są: cis pospolity (19%), lipa drobnolistna (16%), grab pospolity 
(10%), dąb szypułkowy (9%) i robinia akacjowa (7%). Spośród okazów występujących w 
pojedynczych ilościach wyróżnić można platany, buki czerwone, choinę kanadyjską, sosnę 
wejmutkę, sosnę czarną, tulipanowiec i bożodrzew  

 ratusz, z XIX wieku  

 

 

Rynek, kamienice 

Rzeźba Nike przy pałacu 

 kamienice Rynek: 7, 8, 9, 10; domy: Rynek 11, 27, 28, 29, 30, 31, 35 kamienica, z XVII wieku, XVIII 
wieku; II wojna światowa i jej skutki spowodowały zniszczenie 80 proc. Staromiejskiej zabudowy 
mieszkalnej centrum Żagania. Z ocalałych najcenniejszą grupę stanowią domy przy Rynku, 
renesansowe, na zrębach gotyckich (nr 7-11) i barokowe (nr 27-31). Wartościowy zespół tworzy zwarta 
zabudowa ulicy Warszawskiej, powstała w XVIII i XIX wieku, na zrębach starych budowli. Z tego 
samego czasu przetrwały domy przy ulicach: Keplera, Słowackiego, Szprotawskiej, Jana Pawła II, 
Gimnazjalnej i przy placu Słowiańskim. Poza strefą staromiejską zabudowaną w II połowie XIX i XX 
wieku, znajduje się kilkadziesiąt domów zbudowanych w stylu secesyjnym. Skupiają się one głównie 
przy ulicach Piłsudskiego, Henryka Brodatego, Dworcowej, Nowogrodzkiej, Śląskiej, Szprotawskiej i 
Żelaznej.  

 domy, ul. Słowackiego 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, XVIII wieku, XIX wieku  
 domy, pl. Słowiański 9, 11, 12, 13, 18 nie istnieje, 21, 24, z XVII wieku, XVIII wieku  

o pałac, pl. Słowiański 17, pierwotnie urząd książęcych dóbr ziemskich, obecnie siedziba Urzędu 
Miasta. Klasycystyczny, zbudowany w 1793 według projektu Christiana Schultze, wielokrotnie 
remontowany i przekształcony we wnętrzach  

 pałac kamery książęcej, obecnie sąd rejonowy, ul. Szprotawska 3, z XVIII wieku  
 domy, ul. Szprotawska 1 nie istnieje, 4, 5, 8, z XVIII wieku nie istnieją  

o sąd rejonowy, ul. Szprotawska 3, dawniej budynek administracji książęcej. Zbudowany w 
końcu XVIII wieku. W 1813 rezydował w nim pisarz francuski, Stendhal, jako intendent na 
księstwo żagańskie przy korpusie gen. Latour-Maubourg  

 domy, ul. Śląska 21, 23, 25, z początku XX wieku  
 domy, ul. Jana Pawła II (dawniej Świerczewskiego) 10, 11, z XVIII wieku  

o pałacyk, ul. Jana Pawła II 7, dawna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej. Klasycystyczny, 
zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku według projektu Christiana Schultze dla radcy 
dworu książęcego Johanna Metzke  

 domy, ul. Warszawska 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 23, z XVIII wieku, XIX wieku, XX wieku  
 zespół szpitala pod wezwaniem św. Doroty; istniejący do dzisiaj, neogotycki budynek szpitala, 

wzniesiono za sprawą księżnej Doroty. Plac otaczający szpital, księżna nabyła od rodziny Willmanów, 
żagańskich fabrykantów. Kamień węgielny pod budowę obiektu położono 3 maja 1851 w obecności 
króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. Szpital oddano do użytku w październiku 1859 roku. Z tej 
niezwykle nowoczesnej jak na owe czasy placówki mogli korzystać jedynie mieszkańcy księstwa 
żagańskiego, zarówno katolicy, jak i protestanci  

o dom sióstr zakonnych, z połowy XIX wieku  
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o ogrodzenie, od ul. Żelaznej i Szprotawskiej, z bramą, murowane, z połowy XIX wieku, XX 
wieku, ul. Żelazna 1  

o kościół → kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Krzyża  
o budynek szpitalny, z połowy XIX 

inne zabytki: 

 cmentarz żydowski  
 wieża ratuszowa która jest pozostałością ratusza usytuowanego pierwotnie w Rynku, a w XVI wieku 

przeniesionego na zachodnią pierzeję zabudowy mieszkalnej. Neoklasycystyczna, zbudowana w latach 
1879-1880 z wykorzystaniem fragmentów ratusza gotyckiego z XIV-XVI wieku. Na I piętrze zachowało 
się sklepienie kryształowe z pierwszej połowy XVI wieku, Rynek  

 dworzec kolejowy z pięcioma peronami; obecny budynek dworca kolejowego jest już trzecim z kolei. 
Budowę ukończono 1 marca 1913 roku na miejscu wcześniejszego, zniszczonego przy pożarze. Z okazji 
150 lat kolejnictwa na ziemi żagańskiej w 1996 wmurowano pamiątkową tablicę na ścianie dworca od 
strony ulicy  

 zabytkowe koszary wojskowe  
 Muzeum Obozów Jenieckich znajduje się pod Żaganiem. Obejmuje ono tereny obozów jenieckich 

Stalagu VIIIC oraz Stalagu Luft III, gdzie w 1944 miała miejsce Wielka ucieczka 80 lotników, z których 50 
rozstrzelano potem na mocy rozkazu Hitlera, znanego jako Sagan-Befehl 

Historia 

Gospodarcze podstawy rozwoju miasta stwarzały od najdawniejszych czasów rzemiosło i handel. Od 
średniowiecza istniały w Żaganiu cechy piekarzy, rzeźników, krawców i szewców. Potwierdzone zostały cechy 
kuśnierzy, produkujących nie tylko na potrzeby lokalne, ale także na eksport. W tym czasie czynne były także 
żagańskie kuźnice, produkujące żelazo z występującej w okolicy rudy darniowej. Poważną rolę w gospodarce 
miasta odgrywało rybołówstwo, a obecność rybaków w Żaganiu została potwierdzona już w 1299 roku. 

Istotne znaczenie gospodarcze spełniał handel, posiadający dogodne warunki rozwoju w związku z położeniem 
Żagania przy głównej drodze handlowej. Obecność cechu kupców, zajmujących się handlem, została 
udokumentowana już w XIV wieku. Źródła pisane z tego okresu potwierdzają również istnienie targu solnego i 
corocznych jarmarków 

Chlastawa  

(niem. Klastawe) – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie 
Zbąszynek. Z 1418 roku pochodzi pierwsza wzmianka o wsi Chlastawa. Według rejestru Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są: 

 kościół ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki filialny pod wezwaniem Narodzenia NMP, drewniany, z 
1637 roku, przebudowany w 1692 roku, w końcu XIX wieku. Jest to salowa budowla, zamknięta 
trójbocznie od wschodu, z wzniesioną od zachodu wieżą i zakrystią od wschodu. Kruchta znajduje się 
po stronie północnej, zaś po południowej kaplica. Dach gontowy nakrywa całość, korpus z częścią 
prezbiterialną wielospadowy, zaś wieżę strzelisty hełm ośmioboczny. Umieszczone zostały w ścianach 
świątyni prostokątne okna. Wnętrze kościoła, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, przykrywa 
pozorne sklepienie kolebkowe z odsłoniętymi elementami konstrukcyjnymi więźby dachowej. 
Siedemnastowieczną polichromią są pokryte elementy drewniane, przedstawiającą sceny Sądu 
Ostatecznego oraz motywy roślinne. Zachowały się tu empory oraz siedemnastowieczna ambona, 
chrzcielnica i epitafia. Loża kolatorska o parapecie podzielonym kanelowanymi pilastrami znajduje się 
nad północnym przedsionkiem. Sceny Narodzenia, Ecce Homo i Zmartwychwstania umieszczono w 
płycinach pomiędzy pilastrami. Empora muzyczna ma parapet o podziałach oraz sposobie dekoracji 
nawiązujących do parapetu loży. Ołtarz, główny, wstawiony po II wojnie światowej, pochodził z 
Miedzichowa, w latach osiemdziesiątych XX wieku został przekazany do świątyni w Kręcku.  
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 dzwonnica-bramka, drewniany, z 1690 roku. Posiada szkieletową konstrukcję, jest oszalowana od 
zewnątrz i nakryta dachem gontowym. Obiekt posiada formę nałożonych na siebie dwóch 
prostopadłościanów przedzielonych czterospadowym dachem. Dachem namiotowym jest zwieńczona 
dzwonnica.  

 cmentarz przykościelny, z XVII wieku  

 

Klępsko 

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są: 

 zespół dawnego kościoła ewangelickiego:  
o kościół, obecnie rzymsko-katolicki filialny pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii 

Panny, szachulcowy-drewniano-murowany, z przełomu XVI/XVII wiek wieku, jeden z 
najważniejszych zabytków sakralnych w Europie Środkowej. Poewangelicki kościółek 
pochodzący z XIV-XV wieku przebudowany ok. 1581 roku. Konstrukcja tej małej świątyni jest 
bardzo typowa dla tych ziem, gdzie brakowało kamienia – wapienia czy też piaskowca. Tutaj, 
na niezbyt bogatych w surowce budowlane ziemiach, w budownictwie – od sakralnego po 
inwentarskie, masowo stosowano konstrukcję szkieletową zabudowywaną wewnątrz tym, co 
akurat było pod ręką – od cegły aż po mieszaninę słomy z gliną. W ten sposób powstawały 
niedrogie ale trwałe budynki. Kościół posiada przybudowaną, smukłą, pokrytą gontem 
drewnianą dzwonnicę. Cechą charakterystyczną kościoła jest bardzo mnogość efektownie 
wykonanych zdobień. Zwracają uwagę ciekawie potraktowane historie biblijne, opowieści 
znane ze Starego i Nowego Testamentu od Adama i Ewy "Ofiarowania Abrahama" po 
"Konanie Chrystusa w Ogrójcu" oraz ewangelistów. W środku – także portrety dobroczyńców 
kościoła. Malownicze i pięknie zdobione empory, wraz z lożami przeznaczonymi dla Panów na 
włościach. Skrzyniowy ołtarz – tryptyk – późnogotyckie dzieło nieznanego mistrza śląskiego. 
W kościele znajdują się tablice epitafijne – renesansowe perełki kamieniarstwa i snycerstwa. 
Obiekt jest od kilkunastu lat konserwowany; corocznie w Klępsku pojawiają się wybitni polscy 
konserwatorzy sztuki. Ważny punkt na turystycznej mapie ziemi lubuskiej – dobrze 
wyeksponowany i z odpowiednią infrastrukturą turystyczną  

o kaplica grobowa rodziny Philipsborn, z 1915 roku  
o dawny cmentarz z aleją lipową, z XVI-XX wieku  
o ogrodzenie z bramami, murowany, z XVI wieku, w początku XX wieku  

inne obiekty: 

 Kosieczyn to stara polska wieś, która w XIII wieku była własnością zakonu cystersów z Obry. Po raz 
pierwszy wieś wzmiankowana w roku 1334 jako Kosiczyn, następnie powtórnie odnotowany w 1396 
roku jako Koszeszino.  

 kościół parafialny rzymsko-katolicki pod wezwaniem śś. Szymona i Judy, drewniany - modrzewiowy o 
konstrukcji zrębowej, fundowany najpewniej na przełomie XIV i XV wieku lub nieco wcześniej - w 1389 
roku. Jest to jednonawowa budowla wzniesiona na planie prostokąta w konstrukcji zrębowej, z 
węższym, również prostokątnym prezbiterium. Po wschodniej stronie na przedłużeniu prezbiterium, 
znajduje się zakrystia, zaś wieża po zachodniej. W konstrukcji szkieletowej zbudowano oba obiekty. 
Dachami dwuspadowymi zostały nakryte nawa oraz prezbiterium, natomiast wieża hełmem 
namiotowym. Kształt prostokątny mają okna nawy i prezbiterium oraz drzwi. Przez dwa otwory 
umieszczone w przyziemiu wieży i zakrystii prowadzi wejście do wnętrza świątyni, które zachowało 
pozorne sklepienie kolebkowe. Pod nawą znajduje się krypta. Rzeźbiona pieta gotycka, umieszczona w 
bocznym ołtarzu, a także późnorenesansowa ambona należy do najstarszego wyposażenia świątyni. 
Ołtarz główny pochodzi z okresu baroku.  

 barokowy dwór, wzniesiony w końcu XVIII wieku przez spolszczoną rodzinę Lossowów. Budynek został 
zbudowany na planie prostokąta i jest parterowym, częściowo podpiwniczonym budynkiem nakrytym 
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wysokim dachem mansardowym z wystawkami. Pseudoryzalit z wejściem głównym, zwieńczony 
trójkątnym szczytem o wolutowych spływach mieści się w środkowej części elewacji frontowej. Detalu 
architektonicznego pozbawione są elewacje. Wiadomo, że pierwotnie parter pseudoryzalitu był 
boniowany. Wnętrze dworu w znacznym stopniu zostało przekształcone, co wiązało się z jego 
przeznaczeniem na mieszkania dla pracowników Stacji Hodowli Roślin w Kosieczynie. Majątek należący 
do rodziny von Lossow w XVIII wieku został przejęty przez Zakrzewskich.  

 w połowie XIX wieku we wsi powstał neogotycki dwór Zakrzewskich. Murowana rezydencja 
Zakrzewskich została założona na rzucie prostokąta. Ryzalitami, tarasem i gankiem wzbogacono 
elewacje. Ta neogotycka budowla o urozmaiconej bryle charakteryzuje się zróżnicowanym detalem 
architektonicznym, jak sterczyny czy różnorodny wykrój okien. Wewnątrz pałacu zachowała się 
dekoracyjna posadzka ganku, piec kaflowy i stolarka drzwiowa.  

Trasa Żagań -Klępsko 

 

80,3 km. Około 1 godz. 9 min  

 
1. 

Kieruj się Jana Pawła II/DW296 na północny wschód w stronę Józefa Piłsudskiego 

Jedź dalej DW296 
0,3 km 

 
2. 

Na rondzie drugi zjazd w Kożuchowska/DW296 

Jedź dalej DW296 
25,2 km 

 
3. 

Skręć w lewo w Kolorowa/DW283 

Jedź dalej DW283 
0,4 km 

 
4. Kontynuuj wzdłuż Garbarska 0,6 km 

 
5. 

Skręć w lewo w Nowosolna/DW297 

Jedź dalej DW297 
7,3 km 

 
6. Kontynuuj wzdłuż Droga Wojewódzka 315 0,3 km 

 
7. Skręć w lewo w S3 35,6 km 

 
8. Zjedź kierunek: Poznań/Sulechów/Cigacice 0,4 km 

 
9. Na rondzie pierwszy zjazd w DK32 7,7 km 

 
10. 

Skręć w lewo w DW304 

Miejsce docelowe będzie po lewej stronie 
2,5 km 

 

Klępsk, Polska 

Trasa Klępsko- Kosieczyn 

 

17,0 km. Około 18 min  

 
1. Kieruj się DW304 na północny wschód 8,4 km 
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2. Na rondzie podążaj dalej prosto 0,2 km 

 
3. Skręć łagodnie w lewo kierunek: Sulechowska 31 m 

 
4. Skręć w lewo w Sulechowska 52 m 

 
5. Skręć w prawo w Leśna 4,3 km 

 
6. Skręć w prawo kierunek: DW304 30 m 

 
7. Skręć w lewo w DW304 2,2 km 

 
8. 

Skręć w prawo w DW302 

Miejsce docelowe będzie po prawej stronie 
1,8 km 

 

Kosieczyn, Polska 

 

 

 

Trasa Kosieczyn Chlastawa 

2,7 km. Około 3 min  

 

 

 
1. 

Kieruj się Główna/DW302 na północ w stronę Mała 

Jedź dalej DW302 

Miejsce docelowe będzie po prawej stronie 

2,7 km 

 

Chlastawa, Polska 

 

Trasa Czarnków- Żary 

 

215 km. Około 2 godz. 48 min  

 
1. Kieruj się Rzemieślnicza na południe w stronę Plac Powstańców Wielkopolskich 0,3 km 

 
2. Kontynuuj wzdłuż Kościuszki 0,5 km 

 
3. 

Na Rondo Jana Pawła II prosto na Kościuszki/DW182 

Jedź dalej DW182 
29,2 km 



 
4. 

Na Rondo Europa trzeci zjazd w Jana Pawła II/DW182 

Jedź dalej DW182 
1,1 km 

 
5. 

Skręć w lewo w Poznańska/DW184 

Jedź dalej DW184 
6,4 km 

 
6. Jedź dalej prosto przez DW116 16,3 km 

 
7. Wjedź na DW187 4,8 km 

 
8. Kontynuuj wzdłuż DK92 17,9 km 

 
9. Na rondzie drugi zjazd w DW305 1,7 km 

 
10. 

Skręć w lewo w zjazd A2 kierunek: Poznań/Warszawa/Świecko/Berlin 

Droga częściowo płatna 
0,3 km 

 
11. 

Na rozwidleniu trzymaj się prawej strony, podążaj za znakami „A2/Świecko/Berlin” i wjedź na A2 

Droga płatna 
39,2 km 

 
12. 

Na skrzyżowaniu Jordanowo trzymaj się prawej strony i jedź zgodnie ze znakami na S3/E65, kierunek: 

Zielona Góra/Gorzów Wlkp. 

Droga częściowo płatna 

45,5 km 

 
13. Zjedź kierunek: Trasa Północna/DK32 0,8 km 

 
14. Kontynuuj wzdłuż Trasa Północna/DK32 1,6 km 

 
15. Na Rondo Rady Europy skręć w drugi zjazd, pozostając na Trasa Północna/DK32 1,2 km 

 
16. Na rondzie pierwszy zjazd, pozostając na Trasa Północna/DK32 0,9 km 

 
17. Na Rondo Stefana Batorego skręć w drugi zjazd, pozostając na Trasa Północna/DK32 2,2 km 

 
18. Na rondzie drugi zjazd w DK32 2,4 km 

 
19. Na Rondo Piastów Śląskich trzeci zjazd w DK27 23,5 km 

 
20. 

Skręć w lewo w Żarska/DK27 

Jedź dalej DK27 
17,8 km 

 
21. Na Rondo Tadeusza Ślusarkiego drugi zjazd w Zielonogórska 1,6 km 

 
22. 

Wjedź na plac Konstytucji 3 Maja 

Miejsce docelowe będzie po lewej stronie 
48 m 

 

Żary, Polska 

 

 

Trasa Żary – Mużakowski Park 



36,8 km. Około 36 min  

 
1. Kieruj się plac Konstytucji 3 Maja na południowy wschód w stronę Podchorążych 0,2 km 

 
2. Zjedź z ronda na Żabikowska 0,1 km 

 
3. Skręć w lewo w Stanisława Moniuszki 1,5 km 

 
4. 

Na rondzie drugi zjazd w Serbska/DK12 

Jedź dalej DK12 
21,5 km 

 
5. 

Na rondzie trzeci zjazd w Warszawska/DK12 

Jedź dalej DK12 
11,4 km 

 
6. Skręć w prawo w 1 Maja 1,5 km 

 
7. Skręć w prawo w Hutnicza 0,4 km 

 
8. Skręć w prawo w Wybrzeżna 7 m 

 
9. Skręć w lewo 0,2 km 

 

Rezerwat kulturowy "Park Mużakowski", Hutnicza, 68-208 Łęknica,  

 

Trasa Żary- Żagań 

Polska15,2 km. Około 18 min  

 

1.Kieruj się plac Konstytucji 3 Maja na południowy wschód w stronę Podchorążych 

38 m 

2.Zjedź z ronda na aleja Jana Pawła II 

0,7 km 

3.Na rondzie prosto na plac Łużycki 

0,1 km 

4.Skręć w lewo w Żagańska 

1,2 km 

5.Skręć w lewo w Żurawia 

0,1 km 

6.Skręć lekko w prawo w Żagańska 

67 m 

7.Skręć lekko w prawo w DK12 



9,2 km 

8.Na rondzie drugi zjazd, pozostając na DK12 

3,4 km 

9.Na rondzie pierwszy zjazd w Armii Krajowej/DW296 

Jedź dalej DW296 

0,3 km 

Żagań, Polska 

 

Trasa Chlastawa – Nowy Tomyśl 23,7 km. Około 26 min  

1.Kieruj się DW302 na północ 

6,2 km 

2.Skręć w lewo w Mostowa/DW302 

Jedź dalej DW302 

1,0 km 

3.Skręć w lewo w Targowisko/DW302 

Jedź dalej DW302 

15,1 km 

4.Jedź dalej prosto przez Glińskie Góry 

0,5 km 

5.Kontynuuj wzdłuż Zbąszyńska 

Przejedź przez 1 rondo 

0,9 km 

Nowy Tomyśl, Polska 

 

Trasa Nowy Tomyśl Wąsowo 



Nowy Tomyśl, Polska 

12,1 km. Około 16 min  

1.Kieruj się Plac Niepodległości na południe 

89 m 

2.Skręć w lewo, pozostając na Plac Niepodległości 

0,3 km 

3.Skręć w prawo w Komunalna 

0,9 km 

4.Kontynuuj wzdłuż Glińskie Góry 

2,0 km 

5.Skręć w prawo 

1,4 km 

6.Skręć w prawo 

0,5 km 

7.Kontynuuj wzdłuż Kwiatowa 

0,3 km 

8.Skręć w lewo w Powstańców Wielkopolskich 

6,2 km 

9.Powstańców Wielkopolskich skręca w lewo i przechodzi w Nowotomyska 

0,2 km 

Wąsowo, Polska 

 

 
 


