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SULECHÓW
Miasto w powiecie zie-
lonogórskim, którego 
historia sięga czasów 
panowania pierwszych 
Piastów. W X w. zie-
mia sulechowska we-
szła w skład państwa 
Mieszka I, a od około 
1138 roku przeżywa-
ła rozkwit w granicach Księstwa Głogowskiego. U schyłku XIII w. 
ziemia sulechowska była częścią lenna korony czeskiej. W 1482 r. 
Sulechów przeszedł pod panowanie brandenburskie. Warto 
zwiedzić m.in. zamek, którego obecna bryła ma charakter póź-
noklasycystyczny (obecnie siedziba Sulechowskiego Domu 
Kultury), zbór kalwiński, ratusz miejski, Bramę Krośnieńską  
z 1704 roku, średniowieczne mury obronne, gotycki kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego.
WIĘCEJ:
Punkt Informacji Turystycznej w zamku  

al. Wielkopolska 3, 66-100 Sulechów
tel. 68 385 22 14
turysta@sulechow.pl   www.sulechow.pl 

BABIMOST
Historia osady sięga 
aż 1000 r. choć naj-
starsza wzmianka o 
Babimoście pochodzi 
z 1257 r. W latach 
1257–1307 miej-
scowość należała do 
klasztoru cysterskiego 
w Obrze a prawa miej-
skie nadał król Polski -  Władysław Jagiełło w 1397 r. W 1530 r. 
rozszerzył je król Zygmunt Stary. W 1319 r. przeszło na krótko pod 
panowanie Brandenburgii, po czym powróciło do Księstwa Gło-
gowskiego. Po I wojnie światowej pozostał w granicach Niemiec. 
Od 1945 r. znalazł się w Polsce. Obecnie Babimost jest bardzo 
ważnym ośrodkiem miejskim powiatu zielonogórskiego, słynącym 
z przemysłu drzewnego, położonym przy kluczowej linii kolejowej 
z Zielonej Góry do Poznania. Nieopodal znajduje się lokalny port 
lotniczy (Zielona Góra) zapewniający regularne połączenia pasa-
żerskie z Warszawą. Warto zobaczyć m.in. XIX wieczny ratusz i 
kościół pw. św. Wawrzyńca.

Informacja Turystyczna 
Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Żwirki i Wigury 10a, 66 - 110 Babimost
tel. 68 351 33 14, kom. 507 972 442

 csir@babimost.pl
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KLĘPSK
Kościół pod wezwa-
niem Nawiedzenia 
Najświętszej Marii 
Panny - to zaby-
tek sztuki jedyny 
w swoim rodzaju,  
z autentycznym re-
nesansowym wy-
strojem wnętrz. Klępsk powstał przypuszczalnie w XII w. W XIII w.  
zbudowano w nim niewielką katolicką świątynię drewnianą.  
W 1576 roku kościół przejęli lokalni ewangelicy, rozpoczy-
nając prace renowacyjne od dostosowania go do potrzeb 
wyznania luterańskiego. Dodano  empory oraz przystąpio-
no do wystroju wnętrz. Najdłużej trwały prace malarskie, 
w wyniku których biblijnymi obrazami pokryto niemal całe 
wnętrze głównie dzięki fundatorom - właścicielom wsi: ro-
dów Kalkreutów i Unrugów. Inicjatorami wielkich przemian 
byli pierwsi pastorzy gminy ewangelickiej: Baltazar Nevius, 
który prace zapoczątkował i jego następca – sulechowianin  
z urodzenia Stefan Holstein. W 1610 r. dokonano renowacji go-
tyckiego ołtarza, nie ruszając katolickiego tryptyku. Ołtarz, przed-
stawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem z 1400 r., jest najstarszym 
zabytkiem kościoła. O tym, że kościół służył w przeszłości ewan-
gelikom, świadczą m.in. zachowane przy ambonie rzeźby Marci-
na Lutra oraz Filipa Melanchtona. Największym bogactwem ko-
ścioła jest polichromia. W świątyni znajduje się aż 117 biblijnych 
malowideł wraz z opisami, które występują w 90 miejscach. Sta-

nowią one słowny 
komentarz do re-
ligijnych ilustracji, 
wskazujących od-
powiednie werse-
ty - cytaty z Biblii, 
ewentualnie opisy 
scen. Dziś kościół 
odzyskuje dawną 
świetność i zabyt-
kową rangę, stając 

się atrakcyjnym obiektem sakralnym, wzbudzającym coraz szer-
sze zainteresowanie w województwie lubuskim, kraju i za grani-
cą. Wielkie wyróżnienie kościoła nastąpiło 15 marca 2017 r., kie-
dy to rozrządzeniem Prezydenta RP - Andrzeja Dudy, kościołowi 
nadano zaszczytny bardzo prestiżowy tytułu “Pomnika Historii”. 
Zwiedzanie wymaga wcześniejszego zgłoszenia
KONTAKT: 
tel. 68 385 16 15 lub kom. 693 965 844
FB: klepskpomnikhistorii
www.klepsk.pl 

KOSIECZYN 
Kościół pw. świę-
tych Apostołów 
Szymona i Judy Ta-
deusza położony tuż 
przy głównej drodze 
prowadzącej ze Zbą-
szynka do Babimo-
stu, w centrum wsi, 
na obszernym placu 
niegdyś pełniącym 
rolę cmentarza, 
został zbudowa-
ny w latach 1388-
1406 z drewna sosnowego, kiedy to ukończono prezbiterium 
i nawę. Konsekrowany i poświęcony został w 1408 r. przez 
biskupa Wojciecha Jastrzębca z Poznania. Fakt ten potwier-
dza pismo wystawione na dworze biskupim w podpoznańskim 
Wilczynie. Brak na nim jednak pieczęci biskupiej, ale dokument 
potwierdzono w 1420 r. przez żyjących wówczas świadków 
owego wydarzenia. W 1417 r. do kościoła dostawiono wieżę.  
W 1431 r. przebudowano i dokończono budowę dachu. Świąty-
nia jest jednonawowa, zdobiona gotyckimi ornamentami, z pro-
stokątnym prezbiterium. W 1958 r. kościół został wzmocniony 
stalowymi podporami. W prezbiterium znajduje się  obraz Mat-

ki Bożej Królowej Świata  
z XVI w.
Zwiedzanie wymaga 
wcześniejszego zgłosze-
nia.

KONTAKT
ul. Główna 57
66-210 Kosieczyn, 
tel. 68 384 97 18
parafia.kosieczyn@zba-
szynek.pl

CHLASTAWA
W miejscu obecnie istniejącego 
kościoła istniała w XVI w. kaplica, 
najprawdopodobniej drewniana, 
która spłonęła w 1635 r. Istnie-
jący do dziś kościół (jako świą-
tynię protestancką) wzniesiono 
w 1637 r. Fundatorem był ów-
czesny właściciel wsi Radislaw 
Miesitschka, pełniący służbę  
u króla szwedzkiego Gusta-
wa Adolfa.  Budowla należała  
do tzw. kościołów granicznych, 
które umożliwiały uczestnictwo 
w nabożeństwach współwyznawcom z pobliskiego Śląska. Budo-
wa nowego kościoła- jak informuje data na belce nad ołtarzem- 
ukończona została w 1637 r., ale prace nad wyposażeniem wnę-
trza trwały przez następne dziesięciolecia. W 1680 r. powstała 
polichromia wnętrza i loży kolatorskiej. W 1690 r. wzniesiono 
obok dzwonnicę z bramą, prowadzącą na cmentarz. Kościół to bu-
dowla jednonawowa w konstrukcji ryglowej. Za trójbocznym za-
mknięciem od strony wschodniej położona jest zakrystia. Pokryty 
gontem dach zwieńczono wieżyczką. Od strony zachodniej wbu-
dowano dwie, położone jedna nad drugą, empory. Trzecia empora 
otacza ołtarz. Poza tym od strony północnej położona jest kruchta,  
a nad nią loża właścicieli. Ambona ufundowana została w 1651 r.  
W 1663 r. żona fundatora - Małgorzata, ufundowała drewnianą, 
ośmioboczną chrzcielnicę. Cynowa misa chrzcielna dorobiona 
została ok. 1761 r. W latach 1907-1912 kościół został poddany 
gruntownemu remontowi i rozbudowie. Po II wojnie światowej 
dawny zbór protestancki został przejęty przez Katolików. Kościół 
został poświęcony 8 października 1957 r. i podlega parafii Zbą-
szynek.
Zwiedzanie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
KONTAKT
tel. 68 384 94 37
parafiazbaszynek@gmail.com


