
 

 

 

 

 

 

Co powiecie na jednodniowy wypad „za miasto”? Tak sobie pomyśleliśmy, iż nawet Busowiaki lubią raz po 
raz przy niedzieli pobyć w domu. Zatem wyjazd sobotni będzie idealnym rozwiązaniem rozterek wielu 
naszych bywalców (i nie tylko bywalców). 

Poznajcie trasę militarną po busowemu. Niecodzienna 
militariów, ale nie tylko. Sposób przedstawienia przez przewodników (przewodników przez duże „P”) 
spowoduje u Was zagubienie w czaso

Bo czyż oprzeć można się urokowi Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Bezcennym jest nasycenie oczu 
widokiem sprzętu wojskowego (ponad 200 eksponatów w parkowym plenerze 
helikoptery i inne) w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie. No, a Muzeum Obozów Jeniec
Żaganiu nie trzeba nikomu (z naszych obserwatorów) przedstawiać

To wyprawa, która połączy przyjemne z bardzo przyjemnym. Co tu dużo mówić, szczegóły doczytacie. 
Pakowanie nie zajmie dużo czasu, bo piżamy nie będą nam potrzebne 

 

 

 

Trasa militarna 

Co powiecie na jednodniowy wypad „za miasto”? Tak sobie pomyśleliśmy, iż nawet Busowiaki lubią raz po 
pobyć w domu. Zatem wyjazd sobotni będzie idealnym rozwiązaniem rozterek wielu 

nie tylko bywalców).  

militarną po busowemu. Niecodzienna i niezwykle ciekawa. Dla pasjonatów historii i 
militariów, ale nie tylko. Sposób przedstawienia przez przewodników (przewodników przez duże „P”) 
spowoduje u Was zagubienie w czaso- przestrzeni. 

się urokowi Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Bezcennym jest nasycenie oczu 
widokiem sprzętu wojskowego (ponad 200 eksponatów w parkowym plenerze – samoloty, czołgi, 
helikoptery i inne) w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie. No, a Muzeum Obozów Jeniec
Żaganiu nie trzeba nikomu (z naszych obserwatorów) przedstawiać 

To wyprawa, która połączy przyjemne z bardzo przyjemnym. Co tu dużo mówić, szczegóły doczytacie. 
Pakowanie nie zajmie dużo czasu, bo piżamy nie będą nam potrzebne  

 

 

Co powiecie na jednodniowy wypad „za miasto”? Tak sobie pomyśleliśmy, iż nawet Busowiaki lubią raz po 
pobyć w domu. Zatem wyjazd sobotni będzie idealnym rozwiązaniem rozterek wielu 

. Dla pasjonatów historii i 
militariów, ale nie tylko. Sposób przedstawienia przez przewodników (przewodników przez duże „P”) 

się urokowi Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Bezcennym jest nasycenie oczu 
samoloty, czołgi, 

helikoptery i inne) w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie. No, a Muzeum Obozów Jenieckich w 

To wyprawa, która połączy przyjemne z bardzo przyjemnym. Co tu dużo mówić, szczegóły doczytacie. 



 

 

Plan wyjazdu: 
- 6:30 wyjazd z Poznania, stacja paliw Orlen przy pętli górczyńskiej
- Międzyrzecki Rejon Umocniony (MRU)
- Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie
 Ekspozycje we wnętrzach klasycystycznego pałacu
 Hangar ekspozycyjny 
 Największy plener militarny 

- Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu 
 Muzeum z ekspozycjami 
 Mauzoleum i cmentarz 
 tereny poobozowe: Stalag VIII C i Stalag Luft 3
 tunel Harry- replika 

- ok. 23.00 powrót do Poznania 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
 
Międzyrzecki Rejon Umocniony (Festungsfront Oder
fortyfikacji, powstały w latach 30. XX w. na pograniczu niemiecko 
elementem fortyfikacji jest system podziemnych tuneli o łącznej dług
Podziemia stanowią element Muzeum Fortyfikacji i Rezerwat Nietoperzy (
osobników z 12 gatunków nietoperzy
XX w. w Polsce i jednym z najciekawszych w Europie, stanowią najatrakcyjniejszy obiekt krajoznawczy 
Ziemi Międzyrzeckiej. Wielkie zainteresowanie budzi historia budowy, architektura jego obiektów 
obronnych oraz stan dzisiejszy i przyszłość tej fortyfikacji.

Siedzibą Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie
parkowym. W Muzeum odnajdziecie ponad 3000 eksponatów. Są tu zbiory: ciężkiego sprzętu 
wojskowego, lotnictwa militarnego, broni maszynowej
umundurowania, oporządzenia i wyposażenia, odznaczeń, dokumentów, map i zdjęć. W muzealnym 
pałacu prezentowane są czasowe i stałe. Na terenie przeszło 4 
ekspozycyjnym prezentowane są kolekcje artylerii, rakiet, czołgów, transporterów opancerzonych, 
samochodów i ciężarówek wojskowych, samolotów myśliwskich i transportowych oraz helikopterów, 
także skansen fortyfikacyjny. Wizytówkami muzeum są m.in. pistolet Vis wz. 32, dwa działa 
samobieżne SU-152, samolot ISKRA 200 BR

Dalsza część naszej wyprawy to Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. 
1963 roku, koniecznie odwiedzić trzeba żagańskie muzeum. Jeśli go nie znacie, to tym bardziej miejsce „
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 50 jeńców ze obozu 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 autoka
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 ludzkie historie 
 
 
Cena 160 zł zawiera: 
Przejazdy, autostrady, zwiedzanie wg programu, ubezpieczenie, opieka licencjonowanego pilota
Dodatkowo płatne gotówką: 
ok. 75 zł (wejściówki, przewodnicy, opłaty  administracyjno
Kawa, ciacho, lody i pamiątki - zarezerwować drugi portfelik (koszty nie 

nia, stacja paliw Orlen przy pętli górczyńskiej 
Międzyrzecki Rejon Umocniony (MRU) w Pniewie z przewodnikiem 
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie 

Ekspozycje we wnętrzach klasycystycznego pałacu 

niu z przewodnikiem 

tereny poobozowe: Stalag VIII C i Stalag Luft 3 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

Międzyrzecki Rejon Umocniony (Festungsfront Oder-Warthe Bogen), to potężny system poniemieckich 
fortyfikacji, powstały w latach 30. XX w. na pograniczu niemiecko – polskim. Najważniejszym 
elementem fortyfikacji jest system podziemnych tuneli o łącznej długości przekraczającej 30 km. 
Podziemia stanowią element Muzeum Fortyfikacji i Rezerwat Nietoperzy (tu  zimuje ponad 30 tys. 

nietoperzy). Podziemia MRU są bezcennym zabytkiem sztuki fortyfikacyjnej 
XX w. w Polsce i jednym z najciekawszych w Europie, stanowią najatrakcyjniejszy obiekt krajoznawczy 
Ziemi Międzyrzeckiej. Wielkie zainteresowanie budzi historia budowy, architektura jego obiektów 

an dzisiejszy i przyszłość tej fortyfikacji. 

Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie jest klasycystyczny pałac wraz z założeniem 
parkowym. W Muzeum odnajdziecie ponad 3000 eksponatów. Są tu zbiory: ciężkiego sprzętu 

broni maszynowej, broni palnej, broni białej
umundurowania, oporządzenia i wyposażenia, odznaczeń, dokumentów, map i zdjęć. W muzealnym 

zasowe i stałe. Na terenie przeszło 4 - ha parku oraz w pawilonie 
ekspozycyjnym prezentowane są kolekcje artylerii, rakiet, czołgów, transporterów opancerzonych, 
samochodów i ciężarówek wojskowych, samolotów myśliwskich i transportowych oraz helikopterów, 
także skansen fortyfikacyjny. Wizytówkami muzeum są m.in. pistolet Vis wz. 32, dwa działa 

ISKRA 200 BR. Będziecie zachwyceni! 

Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. The Great Escape. Jeśli pamiętacie film z 
1963 roku, koniecznie odwiedzić trzeba żagańskie muzeum. Jeśli go nie znacie, to tym bardziej miejsce „
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 

o 50 jeńców ze obozu 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. Wszystko w 
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 ludzkie historie  

autostrady, zwiedzanie wg programu, ubezpieczenie, opieka licencjonowanego pilota

opłaty  administracyjno- parkingowe) 
zarezerwować drugi portfelik (koszty nie wliczone) 

 

Warthe Bogen), to potężny system poniemieckich 
polskim. Najważniejszym 

ości przekraczającej 30 km. 
tu  zimuje ponad 30 tys. 

bezcennym zabytkiem sztuki fortyfikacyjnej 
XX w. w Polsce i jednym z najciekawszych w Europie, stanowią najatrakcyjniejszy obiekt krajoznawczy 
Ziemi Międzyrzeckiej. Wielkie zainteresowanie budzi historia budowy, architektura jego obiektów 

jest klasycystyczny pałac wraz z założeniem 
parkowym. W Muzeum odnajdziecie ponad 3000 eksponatów. Są tu zbiory: ciężkiego sprzętu 

broni białej, uzbrojenia ochronnego, 
umundurowania, oporządzenia i wyposażenia, odznaczeń, dokumentów, map i zdjęć. W muzealnym 

ha parku oraz w pawilonie 
ekspozycyjnym prezentowane są kolekcje artylerii, rakiet, czołgów, transporterów opancerzonych, 
samochodów i ciężarówek wojskowych, samolotów myśliwskich i transportowych oraz helikopterów, a 
także skansen fortyfikacyjny. Wizytówkami muzeum są m.in. pistolet Vis wz. 32, dwa działa 

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

o 50 jeńców ze obozu 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 

ry wycieczkowe. Wszystko w 
lekkim szumie pięknego lasu, jakby na uboczu świata. Niezwykłe miejsce, niezwykła, tragiczna historia. 

autostrady, zwiedzanie wg programu, ubezpieczenie, opieka licencjonowanego pilota 



 

 

 
Co zabieramy? 
Picie (może termosik?), proponujemy przygotować wcześniej sznytki (trochę połazimy, zgłodniejemy). Wygodne 
butki, strój wygodny, adekwatny do kapryśnej czasem pogody,  kapelusz o ulubionej wielkości ronda. 
podziemiach panuje wilgotny chłód, bluza niezbędna. 
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
 
Informacje małym druczkiem: 
- zapisy: formularz na www lub mail: kontakt@busemzpoznania.pl lub telefonicznie +48 573 327 881
- samo kliknięcie „wezmę udział” nie oznacza rezerwac
- wpłata zaliczki jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu wyjazdu zamieszczonego na 
www.busemzpoznania.pl 
- w dobie epidemii wydarzenie realizowane z zachowaniem wszelkich środkó
- zalecamy prze realizacją trasy obejrzenie filmu Wielka ucieczka z 1963 r (The Great Escape)

 

 

 

 

Picie (może termosik?), proponujemy przygotować wcześniej sznytki (trochę połazimy, zgłodniejemy). Wygodne 
adekwatny do kapryśnej czasem pogody,  kapelusz o ulubionej wielkości ronda. 

podziemiach panuje wilgotny chłód, bluza niezbędna. Nie zapominamy o foto aparacie i dowodzie osobistym. 
Maseczki ochronne zasłaniające usta i nos obowiązkowe 

Przypominamy, w aucie jak zwykle PRZYJEMNIE i KOMFORTOWO 

le nie ma ograniczeń. Zainteresuj nas muzyką, której słuchasz

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 

w dobie epidemii wydarzenie realizowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
zalecamy prze realizacją trasy obejrzenie filmu Wielka ucieczka z 1963 r (The Great Escape)

 

Picie (może termosik?), proponujemy przygotować wcześniej sznytki (trochę połazimy, zgłodniejemy). Wygodne 
adekwatny do kapryśnej czasem pogody,  kapelusz o ulubionej wielkości ronda. W 

Nie zapominamy o foto aparacie i dowodzie osobistym. 

le nie ma ograniczeń. Zainteresuj nas muzyką, której słuchasz- zabierz płyty 

zapisy: formularz na www 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 ostrożności  
zalecamy prze realizacją trasy obejrzenie filmu Wielka ucieczka z 1963 r (The Great Escape) 


