Województwo lubuskie

Bocian czarny

Warte zachodu

Ziemia Lubuska ciągle wydaje się nie najlepiej znana
w innych częściach Polski, dlatego zasługuje na tytuł
Krainy Niezwykłych Odkryć. Gdzie indziej w naszym kraju można znaleźć jedno z największych
na świecie skupisk wędrownych ptaków, dawne
bunkry, zamieszkałe dziś przez cenne gatunki nietoperzy, a także winorośle, z których wyrabia się polskie
wino? Na odkrycie czekają bardzo atrakcyjne tereny rekreacyjne, m.in. pojezierza Łagowskie i Sławskie, parki
narodowe Drawieński i Ujścia Warty oraz piękne zabytki,
jak choćby kompleks zamkowo-parkowy w Łęknicy, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Amatorzy wodnych atrakcji mogą spłynąć rzeką Drawą
lub znanym kajakarzom lubuskim szlakiem wodnym, prowadzącym rzekami Obrą, Obrzycą i Wartą, a kończącym
się w Santoku.
Ziemia Lubuska to skrawek Polski najbardziej wysunięty na zachód – niewielka kraina historyczna na
brzegach środkowej Odry. Dziś jest przecięta
granicą, a jej zachodni fragment z historyczną stolicą – miasteczkiem Lubusz – należy
do niemieckiej Brandenburgii. To kraina

„Smocze zęby” – Międzyrzecki Rejon Umocniony
lasów i jezior, które zajmują ponad połowę jej powierzchni. Najwspanialsze ptasie królestwo znajduje się w miejscu, w którym Warta wpada do Odry, a dziś rozciąga się
teren Parku Narodowego Ujścia Warty. Corocznie spotykają się tu ptaki przylatujące z różnych stron świata.
Podmokłe łąki i pastwiska tworzą dla nich najdogodniejsze warunki do zakładania lęgowisk. Wiele reprezentuje
gatunki chronione − wodniczka, bielik czy kania czarna.

Kania czarna

Warta

Perkozek z młodymi
Autor: Koryna Dylewska
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Czapla
siwa

Zielona Góra

Gorzów Wielkopolski
Symbolem parku jest gęś zbożowa. Oprócz niej możesz
tu bez trudu napotkać rybitwy, perkozy, żurawie, czaple,
łabędzie. Szczególnie widowiskowe są zloty stad gęsi
i kaczek liczących nawet po kilkaset tysięcy osobników,
a także setki bocianów czarnych, gromadzących się tutaj
do odlotu. Aby zobaczyć choć część ptasiego królestwa,
warto wybrać się na wyprawę jedną ze ścieżek przyrodniczych wytyczonych w parku lub wejść na wieżę obserwacyjną.

Największym, obok Zielonej Góry, miastem województwa lubuskiego jest Gorzów Wielkopolski, miasto zabytków architektury i techniki. Można się tutaj wspiąć na
miejskie mury, obejrzeć ogromne spichlerze, w których
magazynowano niegdyś zboże, przejechać się miejscowym tramwajem, a także zobaczyć pociąg jadący bardzo
długą estakadą – rodzajem wiaduktu biegnącego przez
całe miasto. Historię miasta poznasz w Muzeum Lubuskim, a wskazówki turystyczne otrzymasz w nietypowym
miejscu – zabytkowym tramwaju zwanym bimbą, w którym mieści się informacja turystyczna.

Wieża obserwacyjna w Parku Narodowym Ujścia Warty

Gęsi zbożowe

Autor: Koryna Dylewska
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Herb zakonu joannitów
(później zwanych
kawalerami maltańskimi)

Zamek w Łagowie
Brama miejska
w Łagowie
Choć Ziemia Lubuska została mocno zniszczona podczas drugiej wojny światowej, ciągle nie brakuje tu niezwykłych zabytków. Poza zespołem pałacowo-parkowym w Łęknicy, którego część pałacowa znajduje się już

po stronie niemieckiej, należy do nich zamek w Łagowie,
założony przez średniowieczny zakon rycerski joannitów.
Malownicza warownia wznosi się na przesmyku pomiędzy jeziorami. Jeśli wespniesz się na górę, docenisz walory strategiczne tego miejsca: widok stąd rozciąga się na
wiele kilometrów na wszystkie strony! Można wypatrzeć
nie tylko nadjeżdżających rycerzy, ale też… dogodne
miejsca do kąpieli.

Zalewisko w dawnej
kopalni Babina w Łęknicy

Pałac
w Łęknicy
(widok od strony
niemieckiej)

Autor: Koryna Dylewska

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Zespół pałacowo-parkowy w Łęknicy

28

Ilustracje i fotografie: (herb) reprodukcja, (zamek w Łagowie) piotrbb/Shutterstock.com,

(brama) Bartosz Zakrzewski/Shutterstock.com, (zalewisko) konradkerker/Shutterstock.com,
(pałac w Łęknicy) irakite/Shutterstock.com, (zespół pałacowo-parkowy w Łęknicy) konradkerker/
Shutterstock.com

Wieża we wsi
Jeziory Wysokie

Winnica w okolicach
Zielonej Góry
Fortyfikacje
twierdzy Kostrzyn
Strategiczne położenie na szlaku z zachodu na wschód
Europy spowodowało wzniesienie na Ziemi Lubuskiej także znacznie nowocześniejszych umocnień. Należy do nich
rozbudowywana przez stulecia twierdza Kostrzyn, która po
zniszczeniu pod koniec stycznia 1945 r. tworzy dziś wraz
z pozostałościami starówki ogromne zwalisko ruin zwane
kostrzyńskimi Pompejami. To jedyne już w Polsce miejsce,
w którym można zobaczyć, jak wyglądały zniszczone miasta po II wojnie światowej. Innym bardzo znanym obiektem
militarnym jest Międzyrzecki Rejon Umocniony – jeden
z najpotężniejszych i najdłuższych w Europie systemów
fortyfikacyjnych, wybudowany w latach dwudziestych
XX wieku. Najdłuższy tunel ma aż 10 kilometrów! Miejsce
to stanowi dzisiaj nie tylko wyjątkowy zabytek architektury
obronnej, lecz także rezerwat przyrody, gdyż w bunkrach
ulokowało się jedno z największych skupisk nietoperzy

na kontynencie, liczące około 30 tysięcy osobników z dwunastu gatunków. Podziemia można zwiedzać!
Na Ziemi Lubuskiej, zupełnie nietypowo dla polskiego klimatu, uprawia się winorośl. Dostatecznie nagrzane słońcem
zielonogórskie Winne Wzgórze przypomina południowoeuropejskie krajobrazy. Co roku, we wrześniu, odbywa się
tu Święto Winobrania, podczas którego można zwiedzać
okoliczne winnice. Świetnym miejscem do zapoznania się
z miejscowymi tradycjami jest też skansen w Ochli, dzielnicy
Zielonej Góry. Można w nim obejrzeć, jak powstaje wino. Na
koniec wybierzcie się na wycieczkę w otaczające miasto gęste lasy zwane Borami Lubuskimi. Wśród wysokich sosen, we
wsi Jeziory Wysokie znajduje się zabytkowa murowana wieża z tarasem widokowym. Jeśli tylko uda Ci się pokonać 176
stopni, zostaniesz wynagrodzony piękną panoramą okolicy.
Kraina Niezwykłych Odkryć zaprasza!

Pozostałości
Międzyrzeckiego
Rejonu Umocnionego

Nocki duże
zimujące w jednym
z bunkrów MRU
Autor: Koryna Dylewska
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