
 
   

 

 

   

 

 

W dniu 9 września 2017 Park Narodowy „Ujście Warty” z partnerem niemieckim Verein Naturschutzpark 

Märkische Schweiz e.V. zorganizowali wycieczkę rowerową pn. Szuwarek na dwóch kółkach. Wycieczka 

rowerowa ma być dofinansowana z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie PRO EUROPA 

VIADRINA w ramach programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 -2020 w 

ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  

Zgodnie z planem już o godzinie 8:30 na parkingi przy kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w 

Słońsku pojawili się pierwsi uczestnicy wycieczki rowerowej. Każdy uczestnik po rejestracji otrzymał 

koszulkę i kamizelkę odblaskową z napisem (logo funduszu, PNUW i partnera niemieckiego oraz 

wycieczki).  

O godzinie 9:30 uczestników powitali przedstawiciel Parku Narodowego „Ujście Warty” Roman 

Skudynowski oraz Dietrich Schröder z Niemiec. Po przywitaniu, uczestnicy wycieczki rowerowej zostali 

podzieleni na trzy grupy. I grupa po kierunkiem Jacka Juskowiaka wyruszyła do zwiedzenia Parku 

Narodowego „Ujście Warty” na ścieżkę przyrodniczą Ptasim Szlakiem tzw. betonkę. Tam na uczestników 

wycieczki oczekiwali przewodnik p.Magdalena Mądrawska-Okołów i Przemysław Szymoński /tłumacz 

niemieckiego/. Betonka jest jednym z najciekawszych miejsc, co potwierdzili uczestnicy oglądając 

przepiękne przeloty bielika oraz liczne gęsi, żurawie, kaczki itp. Uczestnicy dowiedzieli się informacji o 

najmłodszym parku narodowym tj. o zasobach przyrodniczych w parku, sposobach ochrony, o miejscach 

udostępnionych do zwiedzania . 

II grupa pod wodzą Jarosława Kozłowskiego wyruszyła do zwiedzenia młyna wodnego w Słońsku. 

Uczestników powitali Jacek Engel /przewodnik/ oraz Mieczysław Szala /tłumacz niemieckiego/. Była to 

bardzo dobra lekcja historii młynarstwa. Młyn został wybudowany prawdopodobnie na przełomie XVIII i 

XIX wieku. Jest jeden z najciekawszych zabytków techniki Ziemi Lubuskiej. Młyn wodny wyposażony 

jest w bardzo ciekawe urządzenia m.in. turbina wodna Francisa, mlewniki walcowe, gniotownik, wagi, 

wialnie, łuszczarki, kąkolnik itp. Jest to obiekt w pełni wyposażonym i po wykonaniu kosmetyki „gotowy 

do pracy”. Bardzo ciekawa jest historia ostatniego młynarza Edwarda Goworko. Od sierpnia 2015 roku 

nowy właściciel założył Fundację „Przy młynie”, która za cel postawiła sobie przywrócenie świetności 

tego zabytku oraz nadanie nowej funkcji edukacyjno-wystawienniczej obrazującej historię młynarstwo. 

Uczestników wycieczki rowerowej /III grupę / Iza Engel z Ewą Szymońską /tłumacz niemieckiego/ 

oprowadziły po najstarszym i najlepiej zachowanym zabytku w Słońsku – kościele pw.  Matki Bożej 

Częstochowskiej. Obiekt został wybudowany na przełomie XV /XVI w, a przebudowano w połowie XVII 

w. Kościół jest halową budowlą trzynawową gotycką z charakterystyczną wieżą, która została 

nadbudowana wg projektu Karla Friedrich Schinkla. Wygląd tej wieży gotyckiej przypomina wieże 

świątyń w południowej Anglii. Wnętrze kościoła  przykuwa wzrok przepiękne sklepienie gwiaździste z 

1522 roku z późnogotycką polichromią oraz okna witrażowe zawierające herby rodowe joannitów 

poległych w I wojnie światowej. Następnym punktem zwiedzanym obok kościoła szachulcowy budynek 

dawnej szkoły w którym zgromadzone zostały eksponaty w większości świadczące o historii 

miejscowości Słońsk. Dzięki Towarzystwu Przyjaciół Słońska, które opiekuje się tymi eksponatami oraz 

wydaje publikacje na temat historii małej ojczyzny.  



 
   

Ruiny zamku joannitów przypominają o obecności tego zakonu. Początkowo obiekt został wybudowany 

jako niewielki dwór rycerski. W latach 1426-1429 został wybudowany zamek przez zakon joannitów w 

założeniu charakter średniowieczny  z grubymi murami. W połowie XVI w za czasów mistrza Tomasza 

Runge zamek zyskał stylistykę renesansową. W wieku XVII mistrz zakonu joannitów książę Johann 

Moritz von Nassau zainicjował  na bazie starych murów budowę barkowej rezydencji. W okresie II wojny 

światowej zamek przetrwała, niestety po 1945 roku stopniowo niszczał. Nadszedł feralny rok 1975, gdyż 

w czasie remontu zamek spłonął doszczętnie i do dnia dzisiejszego władze gminy starają się zabezpieczyć 

przed dalszą degradacją. 

Uczestnicy wycieczki rowerowej z każdej grupy zwiedzili pozostałe obiekty.  

Po wyczerpaniu punktów programu uczestnicy wycieczki rowerowej mogli posilić się w restauracji 

Marago. Biesiada dała nową energię do ożywionej dyskusji na temat zwiedzanych obiektach.   

Ostatnim punktem wycieczki był konkurs z wiedzy odwiedzonych obiektach  dla uczestników. Zgłosiły 

się osoby do konkursu 3 przedstawicieli w Niemiec oraz 3 przedstawicieli w Polski. Pytania był 

tłumaczone na język niemiecki. Wiedza uczestników była bardzo wyrównana i rezultacie nie można było 

wytypować zwycięzcy, wobec tego ustalono trzy pierwsze miejsca. Uczestnicy którzy zajęli trzy pierwsze 

miejsca  zostali obdarowani nagrodami. Pozostałe trzy osoby otrzymały upominki. 

Przedstawiciel Parku Narodowego „Ujście Warty Roman Skudynowski podziękował wszystkim osobom 

które przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia wycieczki rowerowej. Dzięki wsparciu funduszy 

Unii Europejskiej  z  Funduszu Małych Projektów w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA. Dzięki 

takim spotkaniom rozwija się transgraniczną współpracę i budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy 

organizacjami i mieszkańcami polsko-niemieckiego pogranicza. Świadomość wspólnej historii tego 

rejonu przeszłość łączy się z przyszłością daje bardzo dobry prognostyk tworzenia współistnienia obojga 

narodów. To co mogliśmy zobaczyć, było namiastką tego, co można zobaczyć w tej miejscowości, 

regionie. Ten fakt daje zachętę do dalszego poszukiwania śladów przeszłości i aktualnych obiektów. 

Przyszłość tego rejonu rysuje się nader optymistycznie, gdy zostaną zrealizowane plany Parku 

Narodowego „Ujście Warty” budowy muzeum w Słońsku, a gminy Słońsk budowę ścieżki rowerowej 

łączącą Kostrzyn nad Odrą i Słońsk. Oczekiwania turystów z Niemiec i Polski, ścieżka rowerowa 

przybliży Słońsk, a także Park Narodowy „Ujście Warty”, co dzisiaj jest bardzo ryzykowne /wąska droga 

oraz duża liczba pojazdów poruszających się bardzo szybko, co rezultacie powoduje dużą ilość 

wypadków/.  

Na tym zakończono wycieczkę rowerową pn. Szuwarek na dwóch kółkach z pozdrowieniem dobrego 

następnego spotkania. 

      Roman Skudynowski 

 

 


