
 

 

 

2020-07-04 Park mużakowski & the great eskape (muzeum obozów jenieckich

 
Busowiaki Drogie. Przygotowaliśmy wyprawę z serii niesamowitych, będącą naszym autorskim 
projektem. Ta łączy dwa różne klimaty.
W dobie epidemii oba są dla nas miejscami bezpiecznymi, na dużej przestrzeni i bez zbędnego tłoku. 
Przekonajcie się, iż to nie żarty. 
 
Wyprawa nasza, to wyjazd bez pośpiechu i bez spiny, na luzie, z wiatrem we włosach i słodkim 
rozmarzeniu ale też z chwilą prawdziwej historii przekazanej ustami przewodnickiego geniusza. 
Zresztą w każdym z tych miejsc przewodzić nam będą pasjonaci, niesamowici oratorzy i najlepsi 
profesjonaliści!  
Któż tak nie lubi? Zatopicie się z nami w cudnej magii przyrody, magii romans
uniesień, ale też w realiach życia w stalagu, pośród oficerów i prawdziwych bohaterów.
 
Dwa światy. Poznajcie Szlak Pereł Łuku Mużakowa po busowemu oraz historię spektakularnych 
ucieczek jenieckich na inaczej. 
Oba światy na wyciągnięcie ręki. Tylko u nas, tylko z nami.
 

 
 
 

 

 

Park mużakowski & the great eskape (muzeum obozów jenieckich

Busowiaki Drogie. Przygotowaliśmy wyprawę z serii niesamowitych, będącą naszym autorskim 
projektem. Ta łączy dwa różne klimaty.  
W dobie epidemii oba są dla nas miejscami bezpiecznymi, na dużej przestrzeni i bez zbędnego tłoku. 

Wyprawa nasza, to wyjazd bez pośpiechu i bez spiny, na luzie, z wiatrem we włosach i słodkim 
ą prawdziwej historii przekazanej ustami przewodnickiego geniusza. 

Zresztą w każdym z tych miejsc przewodzić nam będą pasjonaci, niesamowici oratorzy i najlepsi 

Któż tak nie lubi? Zatopicie się z nami w cudnej magii przyrody, magii romans
uniesień, ale też w realiach życia w stalagu, pośród oficerów i prawdziwych bohaterów.

Dwa światy. Poznajcie Szlak Pereł Łuku Mużakowa po busowemu oraz historię spektakularnych 

i. Tylko u nas, tylko z nami.”  

 

Park mużakowski & the great eskape (muzeum obozów jenieckich) 

 

Busowiaki Drogie. Przygotowaliśmy wyprawę z serii niesamowitych, będącą naszym autorskim 

W dobie epidemii oba są dla nas miejscami bezpiecznymi, na dużej przestrzeni i bez zbędnego tłoku. 

Wyprawa nasza, to wyjazd bez pośpiechu i bez spiny, na luzie, z wiatrem we włosach i słodkim 
ą prawdziwej historii przekazanej ustami przewodnickiego geniusza. 

Zresztą w każdym z tych miejsc przewodzić nam będą pasjonaci, niesamowici oratorzy i najlepsi 

Któż tak nie lubi? Zatopicie się z nami w cudnej magii przyrody, magii romansów i miłosnych 
uniesień, ale też w realiach życia w stalagu, pośród oficerów i prawdziwych bohaterów. 

Dwa światy. Poznajcie Szlak Pereł Łuku Mużakowa po busowemu oraz historię spektakularnych 

 



 

 

 

Główną atrakcją turystyczną regionu i naszego wyjazdu jest sam Park Mużakowski położony w dolinie Nysy Łużyckiej, po obu stro

granicy polsko-niemieckiej, a wpisany w 2004 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po niemieckiej stronie w Bad Muskau zn

centralna część założenia z głównymi budynkami i ogrodami, po polskiej zaś rozległy naturalistyczny park. Obie te części łącz

parkowe - Most Podwójny oraz Most Angielski. Wystawa w Nowym Zamku w interesujący sposób prezentuje sylwetkę

von Pückler-Muskau i jego dzieło. Jego zacięcie oraz niemały budżet jest widoczny niemal na każdym kroku, gdy podziwiamy zamek oraz 

otaczające go rzeźby, stawy czy różnorodne odmiany drzew. Urokowi tych miejsc oprzeć się nie sposób.

 

Druga cześć naszej wyprawy to Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu.

The Great Escape. Jeśli pamiętacie film z 1963 roku, koniecznie odwiedzić trzeba żagańskie muzeum. Jeśli go nie znacie, to ty

„must see”. Tu świadectwa tragicznych losów tej ziemi. Jedna z największych ucieczek, ucieczka pilotów alianckich z obozu jenieckiego pod 

koniec II WŚ, miała miejsce właśnie tu, w Żaganiu. Warto poświęcić czas by zobaczyć jak przez tunel Harry uciekało około 100 

STALAG VIII C. Na kanwie tych wydarzeń w Hollywood nakręcono film z Stevem McQueen i Charles Bronsonem w rolach głównych pt. 

Wielka Ucieczka. To w tym filmie pojawił się słynny skok na motocyklu. To perła żagańska pomijana przez autokary wycieczkowe.

lekkim szumie pięknego lasu, jakby na uboczu świata. Niezwykłe miejsce, niezwykła, tragiczna historia. Przekonacie się, że warto tu zawitać i

wsłuchać się w mniej znane historie ludzkie 

 

Czy już przekonaliście się o konieczności wyjazdu? 
 
Plan wyjazdu: 

 6:30 wyjazd, Plac Mickiewicza, Poznań
 Muzeum Obozów Jenieckich, Żagań –
 przerwa obiadowa (jeśli tylko czas pozwoli 
 Park Mużakowski – z przewodnikiem
 Bad Muscau – Nowy Zamek, Niemcy 
 Folwark, Stary Zamek i inne zabudowania
 chwila dla siebie 

 ok. 22.45 powrót do Poznania 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 

Cena 150 zł zawiera: 
Przejazdy, autostrady, zwiedzanie wg programu, ubezpieczenie, opieka licencjonowanego pilota
Dodatkowo płatne gotówką: 
ok. 9 EUR i 60 zł (wejściówki, przewodnicy lokalni, opłaty 
Obiad, kawa, ciacho, lody i pamiątki - zarezerwować drugi portfelik (koszty nie wliczone)
 

Co zabieramy? 

Picie (może termosik?), proponujemy przygotować wcześniej sznytki (trochę połazimy, zgłodniejemy). Wygodne 
butki, strój adekwatny do kapryśnej czasem pogody, wygodny ubiorek, kapelusz o ulubionej wielkości ronda. Nie 
zapominamy o foto aparacie i dowodzie osobistym. Maseczki ochronne zasłani
 
Przypominamy, w aucie jak zwykle PRZYJEMNIE i KOMFORTOWO

 

W busie gramy głównie „po polsku”, ale nie ma ograniczeń. Zainteresuj nas muzyką, której słuchasz
 

Informacje małym druczkiem: 

 zapisy: formularz na www lub mail: kontakt@busemzpoznania.pl lub telefonicznie +48 573 327 881
 samo kliknięcie „wezmę udział” nie oznacza rezerwacji miejsca
 wpłata zaliczki jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu wyjazdu zamieszczonego na 

www.busemzpoznania.pl 
 w dobie epidemii wydarzenie realizowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
 konieczność obejrzenia filmu (np. na CDA) przed wyjazdem. Odpytywać nie będziemy ale ... :)

Główną atrakcją turystyczną regionu i naszego wyjazdu jest sam Park Mużakowski położony w dolinie Nysy Łużyckiej, po obu stro

niemieckiej, a wpisany w 2004 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po niemieckiej stronie w Bad Muskau zn

centralna część założenia z głównymi budynkami i ogrodami, po polskiej zaś rozległy naturalistyczny park. Obie te części łącz

Most Podwójny oraz Most Angielski. Wystawa w Nowym Zamku w interesujący sposób prezentuje sylwetkę

Muskau i jego dzieło. Jego zacięcie oraz niemały budżet jest widoczny niemal na każdym kroku, gdy podziwiamy zamek oraz 

otaczające go rzeźby, stawy czy różnorodne odmiany drzew. Urokowi tych miejsc oprzeć się nie sposób. 

Druga cześć naszej wyprawy to Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. 

The Great Escape. Jeśli pamiętacie film z 1963 roku, koniecznie odwiedzić trzeba żagańskie muzeum. Jeśli go nie znacie, to ty

ej ziemi. Jedna z największych ucieczek, ucieczka pilotów alianckich z obozu jenieckiego pod 

koniec II WŚ, miała miejsce właśnie tu, w Żaganiu. Warto poświęcić czas by zobaczyć jak przez tunel Harry uciekało około 100 

ie tych wydarzeń w Hollywood nakręcono film z Stevem McQueen i Charles Bronsonem w rolach głównych pt. 

Wielka Ucieczka. To w tym filmie pojawił się słynny skok na motocyklu. To perła żagańska pomijana przez autokary wycieczkowe.

ęknego lasu, jakby na uboczu świata. Niezwykłe miejsce, niezwykła, tragiczna historia. Przekonacie się, że warto tu zawitać i

 

6:30 wyjazd, Plac Mickiewicza, Poznań 

– z przewodnikiem 

przerwa obiadowa (jeśli tylko czas pozwoli - to stwierdzenie nie jest żartem) 

z przewodnikiem 

Nowy Zamek, Niemcy - /wnętrza z ekspozycjami/ 
Folwark, Stary Zamek i inne zabudowania 

Przejazdy, autostrady, zwiedzanie wg programu, ubezpieczenie, opieka licencjonowanego pilota

ok. 9 EUR i 60 zł (wejściówki, przewodnicy lokalni, opłaty  administracyjno- parkingowe)
zarezerwować drugi portfelik (koszty nie wliczone)

przygotować wcześniej sznytki (trochę połazimy, zgłodniejemy). Wygodne 
butki, strój adekwatny do kapryśnej czasem pogody, wygodny ubiorek, kapelusz o ulubionej wielkości ronda. Nie 
zapominamy o foto aparacie i dowodzie osobistym. Maseczki ochronne zasłaniające usta i nos obowiązkowe

Przypominamy, w aucie jak zwykle PRZYJEMNIE i KOMFORTOWO 

W busie gramy głównie „po polsku”, ale nie ma ograniczeń. Zainteresuj nas muzyką, której słuchasz

w lub mail: kontakt@busemzpoznania.pl lub telefonicznie +48 573 327 881
samo kliknięcie „wezmę udział” nie oznacza rezerwacji miejsca 

wpłata zaliczki jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu wyjazdu zamieszczonego na 

w dobie epidemii wydarzenie realizowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
konieczność obejrzenia filmu (np. na CDA) przed wyjazdem. Odpytywać nie będziemy ale ... :)

 

Główną atrakcją turystyczną regionu i naszego wyjazdu jest sam Park Mużakowski położony w dolinie Nysy Łużyckiej, po obu stronach 

niemieckiej, a wpisany w 2004 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po niemieckiej stronie w Bad Muskau znajduje się 

centralna część założenia z głównymi budynkami i ogrodami, po polskiej zaś rozległy naturalistyczny park. Obie te części łączą dwa mosty 

Most Podwójny oraz Most Angielski. Wystawa w Nowym Zamku w interesujący sposób prezentuje sylwetkę twórcy parku księcia 

Muskau i jego dzieło. Jego zacięcie oraz niemały budżet jest widoczny niemal na każdym kroku, gdy podziwiamy zamek oraz 

The Great Escape. Jeśli pamiętacie film z 1963 roku, koniecznie odwiedzić trzeba żagańskie muzeum. Jeśli go nie znacie, to tym bardziej miejsce 

ej ziemi. Jedna z największych ucieczek, ucieczka pilotów alianckich z obozu jenieckiego pod 

koniec II WŚ, miała miejsce właśnie tu, w Żaganiu. Warto poświęcić czas by zobaczyć jak przez tunel Harry uciekało około 100 jeńców ze obozu 

ie tych wydarzeń w Hollywood nakręcono film z Stevem McQueen i Charles Bronsonem w rolach głównych pt. 

Wielka Ucieczka. To w tym filmie pojawił się słynny skok na motocyklu. To perła żagańska pomijana przez autokary wycieczkowe. Wszystko w 

ęknego lasu, jakby na uboczu świata. Niezwykłe miejsce, niezwykła, tragiczna historia. Przekonacie się, że warto tu zawitać i 

Przejazdy, autostrady, zwiedzanie wg programu, ubezpieczenie, opieka licencjonowanego pilota 

parkingowe) 

zarezerwować drugi portfelik (koszty nie wliczone) 

przygotować wcześniej sznytki (trochę połazimy, zgłodniejemy). Wygodne 
butki, strój adekwatny do kapryśnej czasem pogody, wygodny ubiorek, kapelusz o ulubionej wielkości ronda. Nie 

ające usta i nos obowiązkowe 

W busie gramy głównie „po polsku”, ale nie ma ograniczeń. Zainteresuj nas muzyką, której słuchasz- zabierz płyty 

w lub mail: kontakt@busemzpoznania.pl lub telefonicznie +48 573 327 881 

wpłata zaliczki jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu wyjazdu zamieszczonego na 

w dobie epidemii wydarzenie realizowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
konieczność obejrzenia filmu (np. na CDA) przed wyjazdem. Odpytywać nie będziemy ale ... :)  


