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PODRÓŻE
LUBUSKIE

Tylko
bocznymi
drogami

WIODĄCA BOCZNYMI DROGAMI
LUBUSKIEGO TRASA, CHOĆ NIE
JEST SZCZEGÓLNIE DŁUGA,
OBFITUJE W LICZNE ATRAKCJE.
ZOBACZYMY PAROWOZY,
ZAMEK JOANITÓW,
NAJWIĘKSZY POMNIK
CHRYSTUSA NA ŚWIECIE
I PODZIEMNE FORTYFIKACJE
Z NAJWIĘKSZYM W EUROPIE
REZERWATEM NIETOPERZY..



Z
aczynamy zbiórką w Wol-
sztynie przy największej
w Europie (i jednej z osta-
tnich) czynnej parowo-
zowni. Kolejarze zgroma-

dzili tutaj ok. 30 parowozów polskich
i zagranicznych, z których chyba naj-
słynniejszym jest nasza Piękna Hele-
na. Przed wojną biła rekordy pręd-
kości, rozwijając 140 km/h. Można
też zobaczyć zabytkowe wagony,
a dla chętnych co jakiś czas są orga-
nizowane wyjazdy turystyczne skła-
dem, który jest ciągnięty przez pa-
rowóz. 3 maja każdego roku odbywa
się słynna już Parada Parowozów, na
którą fani dymu i huku ściągają z ca-
łej Europy.
Ponieważ ze zwiedzania najbardziej
lubimy jazdę, więc startujemy i śmi-
gamy boczną, widokowo ciekawą
drogą numer 303 przez Babimost
w kierunku Świebodzina. Droga ma
numer naszego słynnego dywizjonu
z okresu II wojny światowej, co przy-
pomina, że do niedawna na lotnisku
w Babimoście bazował pułk lotniczy.
Odwiedził je kiedyś nawet Gagarin.
Obecnie to lotnisko cywilne.
Za Babimostem do pewnego mo-
mentu najlepszym drogowskazem
jest widoczny z daleka największy
Chrystus na świecie, liczący razem
z podstawą przeszło 52,5 metra. Ta

monumentalna figura waży prze-
szło 400 ton. Choć można mieć
różne przemyślenia, co do celowo-
ści wydania na nią zebranych prze-
szło sześciu milionów złotych, lecz
czy to dzieło sztuki, czy dziwoląg
– nie mnie osądzać, a nie zobaczyć
po prostu się nie da. Choćby z po-
wodu gabarytów.
Skręcając w drogę 276, jedziemy
w kierunku największego jeziora Po-
jezierza Łagowskiego czyli Niesłysz.
Jezioro zajmuje obszar o wymia-
rach ok. 5 na 1,5 km, więc pętla od
strony południowej chwilę nam zaj-
mie, ale ponieważ droga kręta, a wi-
doki piękne, więc warto trochę nad-
łożyć kilometrów.
Przecinając drogę 92, dojedziemy
do Łagowa – perły ziemi lubuskiej. Je-
go ozdobą jest Zamek Joanitów
(obecnie hotel). Joannici tym różni-
li się od znanych nam lepiej Krzyża-
ków, że należeć do nich mogło mię-
dzynarodowe towarzystwo, a nie
tylko Niemcy. Joannici przekształci-
li się w działający do dzisiaj Zakon Ka-
walerów Maltańskich.
Zamek położony jest między dwoma
jeziorami. Można wejść na basztę (ale
nie za darmo), z której roztacza się
fantastyczny widok na okolicę. Ła-
gów znany jest motocyklistom do-
skonale – wszak organizuje się tutaj
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PAROWOZOWNIA
W WOLSZTYNIE
– 50 KM –
POMNIK
CHRYSTUS KRÓLA
W ŚWIEBODZINIE
– 36 KM –
ZAMEK JOANITÓW
W ŁAGOWIE
- 19 KM –
MIĘDZYRZECKI REJON
UMOCNIEŃ (KAŁAWA)
– 60 KM –
WOLSZTYN

Budowę rozpoczęto w 1936 roku
i przerwano w 1939 r. Wybudowano
106 schronów, z czego 21 połączo-
no 30 kilometrami tuneli. Stanowi-
ło to zaledwie 30% planu. W okre-
sie wojny w podziemiach
zlokalizowano fabrykę części do
silników samolotowych Daimler
Benz. Fortyfikacje w lutym 1945 ro-
ku zdobyły bez jednego wystrzału
sowieckie czołgi. Niemcy we mgle
pomylili je z cofającymi się własny-
mi i przepuścili je na swoje tyły.

MIĘDZYRZECKI
REJON UMOCNIONY
((FFeessttuunnggssffrroonntt  
OOddeerr--WWaarrtthhee  BBooggeenn))



zlo ty. W re sta u ra cyj ce po ni żej zam -
ku moż na zjeść pysz ny ob iad.
Da lej ła two nie bę dzie, bo na szym
ce lem są bun kry Mię dzy rzec kie go
(do bre sło wo do te sto wa nia trzeź -
wo ści, praw da?) Re jo nu Umoc nień
(MRU) pod Ka ła wą. Wie dzie do nich
dro ga przez Sie nia wę. Sło wo dro ga
jest tro chę na wy rost. Owe 19 ki lo -
me trów wiej skich wer te pów, a to
po resz tkach as fal tu, a to po po -
lnych ka mie niach, a to po resz tkach
nie miec kie go bru ku sprzed stu lat, da
w kość każ de mu. Mój ko le ga, ja dą -
cy „Har rym”, nie zmie sza ny (choć
wstrząś nię ty) stwier dził po tym od -
cin ku: „Sta ry, lu zik!” Mia łem jed nak
wra że nie, że w je go oczach uj rza -
łem bły ska wi ce... Choć mo że się my -
lę i by ły to po pro stu ogni ki ra do ści
i wdzięcz no ści za ów off-ro a do wy
od ci nek. Nie ma to, jak spraw dzić
wła ści wo ści te re no we Fat Bo ya.
Słyn na Li nia Ma gi no ta ma się do
MRU jak chiń ski sku te rek do Gold
Win ga. Mo że tro chę prze sa dzam,
lecz gdy by Niem cy w peł ni zre a li -
zo wa li swe pla ny, był by to naj po tęż -
niej szy sy stem umoc nień. Po za tym,
we Fran cji for ty fi ka cje ukry to za -
led wie kil ka me trów pod zie mią,
a tu chod ni ki pro wa dzo no na wet
do 40 me trów pod po wierz chnią. 
Ciąg pod ziem nych ko ry ta rzy wy -
no si prze szło 30 km. Oprócz za -

cho wa nych gło wic bo jo wych,
w pod zie miach zo ba czyć moż na
ko sza ry, elek trow nię, skła dy amu -
ni cyj ne, ba – na wet sta cje ko le jo we.
Obo wiąz ko wo na le ży po świe cić
dwie go dzi ny na zwie dza nie z prze -
wod ni kiem choć by naj krót szej tra -
sy, za nim po je dzie my da lej. 
We wnę trzach MRU ma my też nasz
na ro do wy skarb: naj wię kszy w Eu -
ro pie re zer wat nie to pe rzy, więc nie -
kie dy coś nad gło wą prze le ci. Jest
z te go ta ka ko rzyść, że jak się do -
brze usta wić, to cza sa mi ja kaś atrak -
cyj na, nie zna jo ma blon dyn ka sa ma
czło wie ko wi rzu ci się na szy ję. Moż -
na ura to wać nie wia stę (a szla chet -
ny to uczy nek) i po znać się też jest
oka zja.
Po wyj ściu z pod zie mi bę dzie my
kon ty nu o wać wą tek dziur i wer te -
pów: po je dzie my dro gą wio dą cą
środ kiem la sów i pól w kie run ku
Lu to la Su che go, a stam tąd już do -
brą dro gą w kie run ku Zbą szy nia,
gdzie nad je zio rem Błęd no mo że -
my zro bić ma ły po stój. 
Tra sę koń czy my w Wol szty nie.
Choć nie jest zbyt dłu ga, do pun -
ktu star tu wró ci my za pew ne wie -
czo rem, bo licz ne atrak cje tu ry -
stycz ne na tra sie sku tecz nie zaj mą
nam spo ro cza su, ale na pew no nie
bę dzie my go ża ło wać. Ko niecz nie
to zo bacz cie! n
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W Łagowie już od 18 lat w lipcu
odbywa się Festiwal Rock Blues &
Motocykle. Na ten czas miasteczko
zamienia się w oazę dobrej muzyki,
luzu i motocykli. XIX festiwal odbył
się w dniach 10 – 13 lipca. Lecz
Łagów to miasto, w którym
praktycznie każdego weekendu
dzieje się coś interesującego dla
turystów.

ŁAGOWO


