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Zróżnicowanie krajobrazu 
Landschaftsstruktur
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Przewodnik dla wymagających

 Przeprowadzimy Cię przez Dolinę Baryczy, obszar unikalny 
pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Jest to zarazem 
największy park krajobrazowy w Polsce (Park Krajobrazowy 
,,Dolina Baryczy”, pow. 78 tys. ha), a także rejon chroniony 
jako obszar Natura 2000. Na jego terenie leży niezwykle cenny 
pod względem ornitologicznym rezerwat „Stawy Milickie”. 
Sercem regionu są Stawy Milickie, budowane przez cystersów 
od XII w., dziś największy kompleks stawów hodowlanych i perła 
przyrodnicza oraz turystyczna. Obszar doliny to także kraina 
lasów, zagubionych wśród nich osad leżących na pograniczu 
Dolnego Śląska i Wielkopolski. Rejon jest oddalony o godzinę 
drogi z Wrocławia, łatwo też tu dojechać z Poznania, Leszna, 
Jarocina, Rawicza i Oleśnicy, jest więc idealnym miejscem na 
weekendowy wypad za miasto, na rower lub kajak. Pobyt ułatwią 
liczne gospodarstwa agroturystyczne i sieć szlaków rowerowych 
i pieszych.

Głównym szlakiem rowerowym prowadzącym osiowo wzdłuż 
rzeki jest znakowany na pomarańczowo Szlak Doliny Baryczy 
prowadzący od Wyszanowa (gdzie Barycz uchodzi do Odry) do 
Antonina na południe od Ostrowa Wielkopolskiego, w pobliżu 
którego znajdują się źródła rzeki.

Ein Reiseführer für Naturfreunde und Eisenbahnliebhaber

 Walczące jelenie w czasie rykowiska / Kämpfende Hirsche zur Brunftzeit (fot. WD)

Wir führen durch das Bartschtal sowohl 
unter dem Natur- als auch dem Lands-

chaftsaspekt ein einzigartiges Gebiet. Der 
Landschaftspark Bartschtal mit einer Fläche 
von 78 Tausend ha ist der größte Lands-
chaftspark Polens und zugleich im Rahmen der 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU im Netz 
der Schutzgebiete „Natura 2000“ausgewiesen. In 
seinem Bereich befindet sich das besonders in 
ornithologischer Hinsicht wertvolle Natur-
schutzgebiet „Militscher Teiche”, die im 12. 
Jahrhundert von den Zisterziensern angelegt 
wurden. Heute gelten sie als größter Zuchtteich-
komplex und sind gleichzeitig eine landschaft-
liche und touristische Perle. Das Gebiet des 
Bartschtals ist auch ein Land der Wälder und der 
zwischen ihnen im Grenzgebiet von Nieder-
schlesien und Großpolen verstreut liegenden 
Siedlungen. Das Gebiet ist etwa eine Fahrstunde 
von Breslau entfernt, man kann es auch leicht 
von Posen (Poznań), Leschen (Leszno), Jarotschin 
(Jarocin), Rawitsch (Rawicz) und Oels (Oleśnica) 
erreichen, also ein idealer Ort für einen Ausflug 
am Wochenende in die Natur, verbunden mit 
Rad- oder Kajakfahren. Die Wander- und Fahr-
radwege sowie zahlreiche Ferienbauernhöfe 
machen den  Aufenthalt angenehm. 
Der orange markierte Hauptfahrradweg des 
Bartschtals verläuft axial am Fluss entlang. Er 
führt von Schwusen (Wyszanów), dort mündet 
die Bartsch in die Oder,  nach Antonin (Antonin), 
südlich von Ostrowo (Ostrów Wielkopolski), in  
dessen Nähe sich die Quellen des Flusses befinden.  
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W części środkowej, od Sułowa do Grabownicy, szlak biegnie 

dawną trasą kolejki wąskotorowej. Jest to najlepiej przygotowana 
trasa do ruchu rowerowego w Dolinie Baryczy. Trasa jest 
utwardzona, pokryta nawierzchnią bitumiczną, jest niedostępna 
dla samochodów, a w miejscach dawnych stacji urządzono miejsca 
postojowe wraz z ekspozycją taboru kolejowego.

Opisujemy najciekawsze miejsca na szlaku w części dolnośląskiej 
Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, od Kędzi (na zachód od 
Żmigrodu) do Bartnik (między Miliczem a Odolanowem). Publikacja 
nasza może służyć jako przewodnik rowerowy, może także być 
użyteczna jako informator dla poruszających się w innej kolejności 
niż trasa opisana w przewodniku lub innym środkiem transportu. 
Dlatego dla ułatwienia orientacji w książce opisano kolejne punkty 
na trasie szlaku, którym nadano numerację, każdy z punktów 
stanowi jednak autonomiczną całość.

Przewodnik to zachęta do udania się w fascynującą podróż 
nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie. Odwiedzicie z nami miejsca 
niezwykłe ze względu na swoją historię, a także osobliwości przyrody 
wyróżniające Dolinę Baryczy, Stawy Milickie i Park Krajobrazowy.

 Kruk i kozioł / Rabe und Ziegenbock (fot. WD)

Im mittleren Teil, von Sulau (Sułów) nach Buchen-
dorf (Grabownica), verläuft der Weg entlang der 
ehemaligen Schmalspurbahn-Route und ist 
der am besten für den Radverkehr ausgebaute 
Radweg im Bartschtal. Er hat eine feste bitu-
menhaltige Decke und ist für Autos gesperrt. 
An den ehemaligen Bahnstationen wurden 
Ausstellungen des Schienenfahrzeugbestandes 
eingerichtet. 
Wir beschreiben die interessantesten Plätze auf 
der Wanderroute im niederschlesischen Teil 
des Landschaftsparks „Bartschtal”, von Grüntal  
(Kędzie), westlich von Trachenberg (Żmigród) 
nach  Bartnig (Bartniki/) zwischen Militsch (Milicz)  
und Adelnau (Odolanów). Unsere Publikation 
kann als Führer für Radfahrer dienen, liefert 
jedoch auch Informationen für die Personen, 
die mit einem anderen Verkehrsmittel reisen 
oder einen anderen Weg einschlagen, als den im 
Reiseführer beschriebenen. Um die Orientierung 
im Buch zu erleichtern, wurden die einzelnen 
Punkte auf der Reiseroute nummeriert und 
beschrieben. Jeder dieser Punkte ist jedoch als 
selbständiges Kapitel angelegt. 
Der vorliegende Reiseführer ist eine Anregung 
für eine faszinierende Reise durch Zeit und 
Raum, zu geschichtlich außergewöhnlichen 
Orten und Sehenswürdigkeiten der Natur, die 
das Bartschtal, die Teiche von Militsch und den 
Landschaftspark auszeichnen. 

http://de.pons.eu/deutsch-polnisch/au�ergew�hnlich
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 część zachodnia:
Kędzie - Żmigród - Sułów

Szlak Doliny Baryczy

Der Wanderweg des Bartschtals, 
der westliche Teil: Kendzie (Kędzie) – 

Trachenberg (Żmigród) – Sulau (Sułów)
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Ireneusz Kowalski, Włodzimierz Ranoszek

Rzeka Barycz i grodzisko Kędzie 
Do Kędzi dojedziemy, kierując się ze Żmigrodu w stronę Wińska. Po 
drodze, w Barkowie skręcamy w prawo szosą prowadzącą do wsi 
Kędzie. Za wsią szosa doprowadza do mostu na Baryczy i tu się 
kończy. Znajduje się tu węzeł szlaków turystycznych. Pomarańczowy 
szlak rowerowy z Wyszanowa przez Wąsosz wkracza na teren Parku 
Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Można tu także dotrzeć zielonym 
szlakiem pieszym z PKP Korzeńsko oraz znakowanym na czarno 
rowerowym Szlakiem Grodzisk, Kapliczek i Krzyży Pokutnych ze 
Żmigrodu i Korzeńska.

To osobliwe miejsce, gdzie nagle kończy się droga i zaczynają 
się błotniste bezdroża. Szczególnie ciekawie wygląda podczas 
wysokich stanów rzeki. Wówczas Barycz rozlewa się na okoliczne 
łąki, ponad którymi wystaje nasyp drogi z mostem i wzniesienie 
dawnego grodziska.

Nazwa rzeki Barycz wywodzi się od zapomnianego już słowa: 
bara – oznaczającego bagno, mokradło, z dodaną końcówką 
słowotwórczą -ycz (podobnie jak słód – słodycz). Barycz zatem 
oznaczała miejsce pełne mokradeł i bagien. Podobne nazwy 
topograficzne w odniesieniu do wsi (w tym również dzielnicy 

Szlak Doliny Baryczy 
część zachodnia: Kędzie - Żmigród - Sułów
Der Wanderweg des Bartschtals, der westliche Teil: Kendzie (Kędzie) – Trachenberg (Żmigród) – Sulau (Sułów)

 Bocian czarny i czapla siwa / Schwarzstorch und Graureiher (fot. WD) 

Der Fluss Bartsch (Barycz) 
und die Burg Kendzie (Kędzie)

Nach Kendzie, [1939 Grüntal] (Kędzie) gelangt 
man von Trachenberg (Żmigród) in Richtung 
Winzig (Wińsko). Unterwegs, in Bargen (Barkowo) 
biegt man rechts in die zum Dorf Kendzie 
(Kędzie)  führende Landstraße ab. Hinter dem 
Dorf führt die Landstraße bis zur Brücke über 
die Bartsch und endet hier am Knotenpunkt 
von Wanderwegen. Der orange markierte 
Fahrradweg von Schwusen (Wyszanów) durch 
Herrnstadt (Wąsosz) führt in das Gebiet des 
Landschaftsparks „Bartschtal”. Man kann aber 
auch auf dem grün markierten Wanderweg vom 
Bahnhof Korsenz (Korzeńsko) hierher kommen. 
Es ist ein außergewöhnlicher Ort, an dem die 
Straße plötzlich endet und auf sumpfiges 
Gebiet führt. Besonders interessant sieht 
es bei hohen Wasserständen aus, wenn die 
Bartsch austritt und die nahe liegenden 
Wiesen überflutet, aus denen dann nur 
der Straßendamm mit der Brücke und eine 
Erhebung der ehemaligen Burg herausragen. 
Der Name des Flusses Bartsch (Barycz )  leitet 
sich vom bereits vergessenen polnischen 
Wort bara ab, das so viel wie Sumpf, Moor 
bedeutet, und dem die wortbildende Endung 
-ycz hinzugefügt wurde (ähnlich wie im Wort 
„słód” - „słodycz” (poln. Malz – die Süße)). 
Die Bartsch bezeichnete folglich einen Ort 
voll von Sümpfen und Mooren. Ähnliche 
topographische Namen (darunter auch 
eines Stadtviertels von Krakau) kann man an 
mehreren Orten im mittleren und südlichen 
Polen antreffen.
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Krakowa) można znaleźć w kilkunastu miejscach w środkowej  
i południowej Polsce.

Sama Barycz liczy zaledwie 133 km przy dość rozległym 
dorzeczu. Powierzchnia całej zlewni wynosi 5534,5 km2. Na te-
renie województwa dolnośląskiego rozciąga się 38%, natomiast 
w województwie wielkopolskim - 62 % powierzchni całej zlewni. 
Wyraźna jest asymetria dorzecza: powierzchnia prawego do 
lewego ma się jak 1,5:1. Również inny charakter mają rzeki  
w obu częściach. Prawe dopływy spływają po nieprzepuszczalnym 
podłożu z wysoczyzn moreny dennej, z których woda szybko 
spływa po opadach. Wszystko to sprawia, że przepływ wód 
Baryczy, który średnio w ciągu roku wynosi 27,5 m3/sek., 
wykazywać może dużą zmienność w zakresie 2,9 – 29,5 m3/sek. 
Rzeka przy tym wyróżnia się jednym z najmniejszych spadków  
w Polsce wynoszącym średnio 0,035 %. Początek bierze z bi- 
furkacji obszarowej rozciągającej się między Przygodzicami  
a Chynową na południe od Ostrowa Wlkp. Część wód płynie stąd 
na zachód, tworząc właściwą Barycz, a część jako Barycz Leniwa 
i Barycz Gniła płyną na wschód do Ołoboku i z nim do Prosny. 
Właściwa Barycz uchodzi do Odry koło Wyszanowa, na wschód 
od Głogowa.

 Czaple w czasie odłowów 
Reiher beim Abfischen (fot. WD) 

Die Bartsch selbst hat bei einem ziemlich 
ausgedehnten Einzugsgebiet von 5534,5 
km2  eine Länge von knapp 133 km. Auf dem 
Gebiet der Woiwodschaft Niederschlesien 
befinden sich 38 % und in der Woiwodschaft 
Großpolen 62 % der Fläche des gesamten 
Einzugsgebietes. Es ist deutlich asymmetrisch 
verteilt: die Fläche des Rechten zu dem Linken 
verhält sich wie 1,5:1. Die Flüsse in den beiden 
Teilen haben ebenfalls jeweils einen anderen 
Charakter. Die rechten Nebenflüsse fließen 
über den wasserundurchlässigen Boden des  
Landrückens der Grundmoräne, der das 
Wasser nach Niederschlägen schnell abfließen 
lässt. Dadurch beträgt der durchschnittliche 
Durchfluss des Wassers im Jahr 27,5 m³ pro 
Sekunde, kann aber sehr stark zwischen 2,9 
– 29,5 m³ pro Sekunde variieren. Allerdings 
weist der Fluss mit durchschnittlich 0,035 % 
eins der kleinsten Gefälle in Polen aus. Den 
Anfang nimmt er durch Bifurkation (Gabelung) 
aus dem Gebiet zwischen Groß Przygodzice 
(Przygodzice) und Chynowa südlich von 
Ostrowo (Ostrów Wielkopolski). Ein Teil des 
Gewässers fließt von hier aus nach Westen 
und bildet die richtige Bartsch und der andere 
Teil fließt als Faule Bartsch (Barycz Leniwa) und 
Fäulnisbartsch (Barycz Gniła) nach Osten zum 
Fluss Ołobok und mit ihm gemeinsam in die 
Prosna. Die richtige Bartsch mündet in der 
Nähe von Schwusen (Wyszanów), östlich von 
Glogau (Głogów), in die Oder.
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Barycz właściwie nie tworzy własnej doliny, ale wykorzystuje 
starsze obniżenia pozostałe po przepływie potężnych mas wód 
z topniejących lądolodów, czyli wschodnią część Pradoliny 
Głogowsko – Baruckiej. W okresie zlodowaceń płynęły tędy 
wody Prosny, a nawet Warty. Pradolina tymczasem wykorzystuje 
jeszcze starsze obniżenia: zagłębienia końcowe lodowca 
pozostałe po starszych zlodowaceniach, czyli dzisiejsze kotliny: 
Milicko – Odolanowską i Żmigrodzką.

Barycz już od średniowiecza poddana była działaniu czło-
wieka, który stworzył tu przez wieki skomplikowany system 
wodny zasilający stawy rybne, jednak aż po XVIII wiek sama 
rzeka pozostawała dzika i niezmieniona. Największe nasilenie 
prac regulacyjnych nastąpiło w XIX i XX wieku. Rzekę na wielu 
odcinkach wyprostowano i obwałowano. Leżące po obu stronach 
Baryczy bagna zamieniono na łąki i pastwiska. 

Barycz wyglądała dawniej zupełnie inaczej. Jak możemy 
zobaczyć na starych mapach z XVII i XVIII w., posiadała wiele 
ramion, trudno było nawet rozróżnić, które z nich jest korytem 
głównym. Oddzielały je od siebie zalesione, prawdopodobnie 
zajęte przez lasy łęgowe, wyspy. Była to więc w wielu miejscach 
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 Widok na Dolinę Baryczy / Blick aufs Bartschtal (fot. WD) 

Die Bartsch bildet kein eigenes Tal, sondern 
nutzt den durch das Abfließen der Wasser-
massen beim Abtauen des Inlandeises 
entstandenen östlichen Teil des Glogau-
Baruther-Urstromtals. In der Zeit der Verei-
sung flossen hier die Gewässer der Prosna 
und Warthe (Warta). Das Urstromtal nutzt 
aber noch ältere Senken: die Endsenkungen 
des Gletschers, die nach älteren Vereisungen 
entstanden sind, das Adelnau-Militscher- und 
das Trachenberger-Becken (Kotlina Milicko-
Odolanowska und Kotlina Żmigrodzka). 
Die Bartsch wurde schon seit dem Mittelalter 
durch die Menschen beeinflusst. Sie schufen 
hier über die Jahrzehnte ein kompliziertes 
Wassersystem, das viele Fischteiche versorgte. 
Der Fluss blieb bis ins 18. Jahrhundert wild und 
unverändert. Die stärksten Veränderungen 
erfolgten im 19. und 20. Jahrhundert durch 
Flussbegradigungen. Der Fluss wurde an 
vielen Strecken mit Dämmen umgeben. Die zu 
beiden Seiten der Bartsch liegenden Sümpfe 
verwandelte man in Wiesen und Weiden. 
Früher sah die Bartsch völlig anders aus. Wie 
man auf älteren Landkarten aus dem 17. 
und 18. Jahrhundert sehen kann, besaß sie 
zahlreiche Arme und es war sogar schwer  
zu unterscheiden, welcher davon das Haupt- 
Flussbett bildete. Die Arme waren durch 
bewaldete und wahrscheinlich durch Bruch-
wälder bewachsene Inseln getrennt. Es war ein 
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typowa rzeka anastomozująca. Koryta takich cieków wykazują 
wyjątkową stałość i brak zmienności przebiegu. O ile w przeszłości 
znaczna część dolin rzecznych wyglądała podobnie, to dziś jako 
jedno z ostatnich miejsc w Europie zachowała taki charakter 
Narew w Narwiańskim Parku Narodowym. Późniejsze regulacje 
wodne zmieniły charakter Baryczy na jednokorytowy. Charakter 
rzeki zmienia się także w dzisiejszych czasach na skutek zmiany 
środowiska doliny. Liczne niegdyś pola uprawne w dolinie 
leżą odłogiem bądź są zalesione. Rzeka pozbawiona zawiesiny 
osadów zmywanych z pól nawet bez ingerencji człowieka nie 
rozdziela się już i nie tworzy wysp. Za to coraz głębiej poprzez 
erozję denną wcina się w podłoże, a uregulowanie rzeki tylko 
ten proces nasila. Możemy to zjawisko obserwować na naszych 
oczach, gdy porównamy obecny poziom rzeki z poziomem 
odciętych od niej starorzeczy. Takie zjawiska zachodzą nie tylko 
na Baryczy, ale na wielu innych rzekach Europy środkowej na 
skutek zalesień i budowy zapór.

(fot. WD)

an vielen Stellen typisch anastomisierender 
(im ursprünglichem Zustand befindlicher) 
Fluss. Die Flussbette solcher Wasserläufe 
weisen eine besondere Stetigkeit und kaum 
Veränderungen des Verlaufes auf. Vom 
großen Teil der in der Vergangenheit ähnlich 
aussehenden Flusstäler behielt heute als einer 
der wenigen in Europa der Fluss Narew im 
Narew-Nationalpark einen solchen Charakter. 
Die Begradigungen veränderten die Bartsch 
in einen Fluss mit nur einem Flussbett. Auch 
heute beeinflussen die Umweltveränderungen 
des Tals den Fluss und verändern seinen 
Charakter.  Die früher zahlreichen Felder liegen 
brach oder sind bewaldet. Der Fluss, nunmehr 
ohne die Bodenablagerungen, trennt sich 
auch ohne menschlichen Eingriff nicht 
mehr und bildet keine Inseln. Er gräbt sich 
aber, verstärkt durch die Flussbegradigung, 
infolge der Bodenerosion immer tiefer in 
den Boden ein. Das wird deutlich, wenn man 
den heutigen Wasserstand des Flusses mit 
dem Stand der von ihm abgeschnittenen 
Altwässer vergleicht. Solche Erscheinungen 
sind nicht nur an der Bartsch, sondern auch an 
vielen anderen Flüssen Mitteleuropas infolge 
Aufforstung und Errichtung von Staudämmen 
festzustellen.
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Pozostałości dawnego układu rzecznego można znaleźć 
wśród dąbrów ciągnących się wąskim pasem pomiędzy Baryczą 
a Kanałem Kokot, po północnej stronie rzeki. Dużą wartość 
przedstawiają podmokłe obniżenia, pozostałości po dawnych 
korytach Baryczy, dziś zajęte przez lasy łęgowe bądź łąki. Część  
z nich jest chroniona jako użytki ekologiczne.

Człowiek od dawna wykorzystywał naturalne położenie 
obronne wśród rozgałęzionych koryt Baryczy. Po południowej 
stronie rzeki, w pobliżu mostu, po wschodniej stronie szosy 
znajdują się pozostałości grodziska. Ten rozległy gród, zajmujący 
powierzchnię 2,7 ha, należy do najstarszych tego typu obiektów 
w gminie Żmigród. Został założony w czasach kultury łużyckiej, 
tej samej, z której pochodzi gród w Biskupinie. Były to najstarsze 
budowle obronne na naszych ziemiach. Nie wiadomo do końca, 
co skłaniało ówczesnych mieszkańców do budowy grodów: być 
może postępujące rozwarstwienie społeczne dzielące ludzi na 
możnych – mieszkających w grodzie i biednych – mieszkają- 
cych poza nim, a może zagrożenie zewnętrzne. Doskonałe poło- 
żenie obronne miejsca, stanowiącego wówczas wyspę oblewaną  
wodami Baryczy, zauważono ponownie we wczesnym średnio-
wieczu, gdy mógł tu istnieć jeden z grodów plemiennych 
tajemniczego plemienia śląsko – wielkopolskiego, utożsamianego 
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 Widok na Dolinę Baryczy / Blick aufs Bartschtal (fot. WD) 

Die Überreste des ehemaligen Flussnetzes kann  
man inmitten der Eichenwälder finden, die 
einen schmalen Streifen zwischen der Bartsch 
und dem Kokotkanal am nördlichen Teil des 
Flusses einnehmen. Bedeutsam sind die 
feuchten Senken, Rückstände ehemaliger 
Flussbette der Bartsch, die heute von 
Auwäldern oder Wiesen bewachsen sind 
und zum Teil als ökologische Nutzflächen 
geschützt sind.
Der Mensch nutzte seit langem die natürliche 
Schutzlage inmitten der verzweigten Flus-
sbette der Bartsch. Im südlichen Teil des 
Flusses, in der Nähe der Brücke, östlich von 
der Landstraße, befinden sich die Überreste 
einer Burg. Mit einer Fläche von 2,7 ha gehört 
sie zu den ältesten Objekten dieser Art in der 
Gemeinde Trachenberg (Żmigród). Sie wurde 
zur Zeit der sorbischen Kultur gegründet, 
aus der auch die Burg in Biskupin <nördl. von 
Gnesen (Gniezno)> /stammt. Beide waren 
die ältesten Verteidigungsgebäude auf dem 
Gebiet Polens. Man weiß nicht genau, was 
die damaligen Einwohner zum Bau von 
Burgen bewegte: es mag die fortschreitende 
Differenzierung der Gesellschaft gewesen 
sein, die die Menschen in Reiche und Arme 
trennte, die in der Burg und außerhalb der 
Burg wohnten. Vielleicht lag es auch an einer 
Bedrohung von Außen. Die ideale Schutzlage 
dieses Ortes, der damals eine von Gewässern 
der Bartsch umgebene Insel war, erkannte 
man erneut im frühen Mittelalter, als hier 
eine der Stammburgen stand, die wohl dem 
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przez niektórych badaczy z Trzebowianami. Minęło kilkaset 
lat i znów założyli tu obóz warowny Szwedzi podczas wojny 
30-letniej. Po niej na wyspie założyli ogród ozdobny – Lust 
Garden - Hatzfeldtowie ze Żmigrodu. Z czasem w miejscu grodu 
założono pola uprawne. Nic dziwnego, że po tak burzliwych 
dziejach z dawnego grodu, zajmującego niegdyś ponad 2 ha, 
do dziś pozostało niewiele, zaledwie fragment wału ziemnego  
o długości kilkunastu metrów.

Szlak Doliny Baryczy prowadzi stąd na południe, przez wieś, gdzie 
łączy się z czerwonym szlakiem rowerowym. Początkowo razem, 
potem osobno prowadzą w kierunku Żmigrodu.

 Piżmaki / Bisamratten (fot. WD) 

 Czaple białe / Silberreiher (fot. WD) 

geheimnisvollen schlesisch-großpolnischen 
Stamm gehört haben könnte, den manche 
Forscher mit Trzebowianie identifizieren. Einige 
Hundert Jahre vergingen und es wurde hier 
erneut, diesmal von den Schweden, während 
des 30-jährigen Krieges ein befestigtes Lager  
errichtet. Nach dem Krieg schufen die Hatz-
feldts von Trachenberg einen Lust Garden 
auf der Insel. Im Laufe der Zeit entstanden 
anstelle der Burg Äcker. Es wundert also nicht, 
dass nach einer so bewegten Vergangenheit 
von der alten Burg, die einst über 2 Hektar 
umfasste, bis heute nicht viel mehr als eine 
Erhebung von etwa einem Dutzend Meter 
Länge übrig blieb. 
Der Wanderweg des Bartschtals führt von hier 
aus nach Süden, durch ein Dorf, in dem er sich 
mit dem rot markierten Fahrradweg vereinigt. 
Zuerst gemeinsam, dann getrennt führen sie in  
Richtung Trachenberg. 
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Bychowo 
kościół św. Jana Nepomucena 
i krzyż pokutny

Sama wieś Bychowo znajduje się poza szlakiem pomarańczowym, 
ale na samym szlaku czerwonym. Warto tu wstąpić ze względu na  kilka 
atrakcji. Szosą można tu dotrzeć od strony drogi Żmigród – Wińsko, 
a także od strony Kędzi. Można tu także dotrzeć znakowanym na 
czarno rowerowym Szlakiem Grodzisk, Kapliczek i Krzyży Pokutnych 
ze Żmigrodu.

Leżąca tuż za lasem wieś Bychowo, 4 km na zachód od Żmigrodu, 
po raz pierwszy w źródłach pisanych pojawia się w 1305 r. jako 
Bichowo, własność biskupa wrocławskiego. Już w 1400 r. istniała 
tu odrębna parafia, założona przypuszczalnie przez osadników 
niemieckich. Oprócz Bychowa należały do niej Karnice. Po okresie 
reformacji wieś została włączona do parafii w Żmigrodzie i pozo-
staje w niej do dziś.

We wsi warto zobaczyć znajdujący się w centrum kościół. 
Istniał on tu już niewątpliwie w 1400 r. Była to wówczas budowla 
drewniana, dobudowano jednak do niej w XV w. murowaną, gotycką  
wieżę, której dolna część istnieje do dziś. Barokowa świątynia została  
zbudowana z fundacji żmigrodzkich Hatzfeldtów w 1726 r., zapewne  
według projektu Christopha Hacknera, tworzącego wiele budowli  
na terenie księstwa żmigrodzkiego (patrz więcej - Radziądz).

Kościół nosi wezwanie św. Jana Nepomucena. Kult świętego 
biskupa Pragi z XIV stulecia był mocno popularyzowany na Śląsku  
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 Kościół w Bychowie / Kirche in Beichau (arch. PLAN)

Beichau (Bychowo) – die Kirche des 
Heiligen Johannes Nepomuk (Kościół 

św. Jana Nepomucena) und das Büßerkreuz

Das Dorf Beichau (Bychowo) befindet sich auß-
erhalb des orange markierten Wanderweges, 
auf dem rot markierten Weg. Man sollte es aber  
unbedingt besuchen, weil es viele Sehenswür-
digkeiten besitzt. Aus Richtung Trachenberg-
Winzig oder Kendzie (Kędzie) kann man auch 
auf der Landstraße hierher gelangen. 
Das Dorf Beichau, das unmittelbar hinter dem 
Wald, 4 km westlich von Trachenberg liegt, 
erscheint zum ersten Mal in Schriftquellen 
im Jahre 1305 als Bichowo und Eigentum 
des Breslauer Bischofs. Schon im Jahre 1400 
existierte hier eine Pfarrei, die wahrscheinlich 
durch deutsche Siedler gegründet wurde. 
Außer Beichau gehörte dazu Körnitz (Karnice). 
Nach der Reformation wurde das Dorf in die 
Pfarrei Trachenberg aufgenommen und dabei 
blieb es bis heute.
Besonders sehenswert ist die im Zentrum 
Beichaus stehende Kirche aus dem Jahre 1400. 
Damals war es ein Holzgebäude, an das man 
jedoch im 15. Jahrhundert einen gemauerten, 
gotischen Turm anbaute, dessen unterer Teil 
bis heute existiert. Das Barockgotteshaus 
entstand dank der Trachenberger Stiftung 
der Hatzfelds im Jahre 1726 wahrscheinlich 
nach Plänen von Christoph Hackner, der 
damals viele Bauwerke auf dem Gebiet des 
Fürstentums Trachenberg schuf (siehe mehr 
dazu – Radziunz [1935 Radungen] (Radziądz). 
Die Kirche trägt den Namen des Heiligen 
Johannes Nepomuk. Die Verehrung des 
Heiligen, des Bischofs von Prag aus dem 14. 
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w okresie kontrreformacji, szczególnie w opozycji do luteran, 
którzy nie uznawali spowiedzi jako sakramentu. Według 
legendy poniósł on męczeńską śmierć za niewydanie tajemnicy 
spowiedzi. Został kanonizowany w 1729 r. Do wezwania kościoła 
nawiązuje program wystroju jego wnętrza. Obraz w ołtarzu 
głównym przedstawia św. Jana Nepomucena udzielającego 
rozgrzeszenia królowej. Płaskorzeźba na ambonie przedstawia 
zrzucenie biskupa z mostu Karola do Wełtawy, co według 
legendy było zemstą króla za niewydanie mu treści spowiedzi 
jego żony. Kolejne płaskorzeźby na koszu ambony przedstawiają 
odnalezienie i wyłowienie ciała biskupa, a następna chwałę 
Świętego w niebie. We wnętrzu warto zwrócić także uwagę na 
rzeźbę ubiczowanego Chrystusa Ecce Homo oraz na znajdującą 
się nad ołtarzem kopię cudownego obrazu Matki Boskiej ze 
Stojaniec koło Mościsk na Ukrainie. Jego oryginał, przywieziony 
przez przesiedleńców w 1945 r., znajduje się w pobliskim Powidzku.

Drugi z ciekawych zabytków Bychowa to średniowieczny 
krzyż kamienny wykonany z granitu, zwany pokutnym. 
Znajduje się na południowej stronie wsi, na rozdrożu. Posiada 
częściowo odłamane ramiona. W okolicach Żmigrodu znanych 
jest pięć takich okazów, wiadomo jednak, że dawniej było ich 
więcej. Zwyczaj stawiania krzyży pokutnych na miejscu zbrodni 
wiązał się z oryginalnym śląskim prawem. Krzyż postawiony przez 
mordercę pieczętował zawartą pomiędzy nim a rodziną ofiary 

Księstwo Żmigrodzkie - krzyże
Fürstentum Trachenberg - Steinkreuze

 Bychowo. Krzyż kamienny 
Steinkreuz in Beichau (fot. UM Żmigród)

Krzyże istniejące / Vorhandene Steinkreuze

Krzyże zaginione / Nicht mehr vorhandene Steinkreuze

Jahrhundert, war in Schlesien besonders in der 
Zeit der Gegenreformation sehr verbreitet, im 
Gegensatz zu den Lutheranern, die die Beichte 
nicht als Sakrament anerkannten. Einer 
Legende zufolge erlitt der Heilige Johannes 
den Märtyrertod, weil er das Geheimnis 
der Beichte nicht verriet. Er wurde im Jahre 
1729 heiliggesprochen. Auf ihn  ist auch die 
Inneneinrichtung der Kirche ausgerichtet, 
denn das Bild am Hauptaltar stellt den 
Heiligen Johannes Nepomuk dar, der der 
Königin die Absolution erteilt. Flachreliefs an 
der Kanzel zeigen Szenen aus dem Martyrium 
des Bischofs: seinen Sturz von der Karlsbrücke 
in die Moldau als Rache des Königs, weil 
Johannes ihm nicht verriet, was seine Frau 
gebeichtet hatte,  das Finden und die Bergung 
des Körpers des Bischofs sowie seine Ehrung 
im Himmel. Im Inneren der Kirche sollte man 
unbedingt die Skulptur des Geißelchristus 
Ecce Homo sowie die Reproduktion des 
wunderbaren Bildes der Mutter Gottes aus 
Stojańce in der Nähe von Mostyska in der 
Ukraine anschauen Das Original, das von 
Umsiedlern im Jahre 1945 mitgebracht wurde,  
befindet sich in dem nahe gelegenen Powitzko 
[1937: Urdorf ) (Powidzko). 
Das zweite der interessanten Denkmäler von 
Beichau ist das mittelalterliche Steinkreuz  
aus Granit, das als Büßerkreuz bezeichnet 
wird. Es befindet sich an der Weggabelung 
im südlichen Teil des Dorfes. Zum Teil sind 
die Arme abgebrochen. In der Nähe von 
Trachenberg gibt es fünf solcher Exemplare, 
man weiß aber, dass es früher noch mehr 
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ugodę, w której często zobowiązywał się do utrzymania wdowy, 
dzieci lub też innych świadczeń. Miało to zapobiec zemście 
rodzinnej. To powód, dla którego krzyże te zwane są również 
krzyżami pojednania. Według tradycji wykuwano na nich często 
narzędzie zbrodni. Problem jednak w tym, że jedynie część ze 
średniowiecznych krzyży kamiennych, dziś już nie wiadomo 
która, faktycznie pełniła taką funkcję. Niektóre z nich stawiano 
jako wota religijne, inne w miejscu tragicznych wydarzeń, tak 
jak ma to miejsce dziś, choć nie zawsze musiało się to wiązać  
z opisaną wyżej ugodą. Według tradycji spisanej w połowie XIX 
stulecia krzyż w Bychowie został ustawiony jako dziękczynienie 
za przyjęcie wiary chrześcijańskiej. Typowym krzyżem pojednania 
wedle tej tradycji ma być jednak krzyż znajdujący się w pobliskim 
Barkowie. Z kolei znacznie młodszy a nieistniejący już dziś krzyż 
w Borkach (Borku), pochodzący z XVIII w., stał w miejscu, gdzie 
mieszkaniec tej wsi Benkel obrabował i zabił jadącego drogą 
tkacza Wirsinga, za co został w 1749 r. powieszony w Żmigrodzie. 
Na terenie gminy Żmigród wyznakowano nowy Szlak Grodzisk, 
Kapliczek i Krzyży Pokutnych łączący wszystkie opisane 
miejsca.

Zaraz za krzyżem wznosi się wiadukt nad jedynym w Polsce 
kolejowym torem doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa, zata-
czającym pętlę między Węglewem, Łapczyczami a Barkówkiem.

Szlak Doliny Baryczy 
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 Barkowo. Krzyż kamienny / Steinkreuz in Bargen (fot. UM Żmigród)

 Korzeńsko. Krzyż kamienny 
Steinkreuz in Korsenz  (fot. UM Żmigród)

gab. Die Sitte, solche Büßerkreuze am Tatort 
aufzustellen, war mit dem eigenartigen 
schlesischen Recht verbunden. Danach 
besiegelte das vom Täter aufgestellte Kreuz 
das Übereinkommen zwischen ihm und der 
Familie des Opfers, wonach er sich meist 
verpflichtete, den Unterhalt für die Witwe 
und Kinder oder andere Leistungen zu 
übernehmen. Weil dadurch die Familienrache 
verhindert werden sollte, bezeichnet man  
sie auch  als Versöhnungskreuze. Der Tradi- 
tionnach befestigte man darauf oft das Ver-
brechenswerkzeug. Allerdings weiß man 
heute nicht mehr genau, aus welchem Anlass 
die mittelalterlichen Steinkreuze tatsächlich 
aufgestellt wurden. Manche Kreuze wurden 
auch als Weihgaben aufgestellt, andere 
befanden sich an den Orten der tragischen 
Ereignisse. Das Kreuz in Beichau soll nach 
der Überlieferung Mitte des 19. Jahrhunderts 
als Dank für die Annahme des christlichen 
Glaubens aufgestellt worden sein. Als 
typisches Versöhnungskreuz gilt dieser 
Tradition zufolge das im nahegelegenen 
Bargen (Barkowo). Auch das viel jüngere, aus 
dem 18. Jahrhundert stammende, aber heute 
nicht mehr existierende Kreuz in Heidchen 
(Borek) war ein echtes Büßerkreuz und stand 
an dem Ort, an dem ein Einwohner namens 
Benkel aus dem Dorf einen vorbeifahrenden 
Weber aus Wirsing beraubte und tötete, wofür 
Benkel im Jahre 1797 in Trachenberg gehängt 
wurde. Auf dem Gebiet der Gemeinde Tra-
chenberg plant man die Markierung eines 
neuen Wanderweges der Büßerkreuze, der 
alle beschriebenen Orte verbindet. 
Gleich hinter dem Kreuz erhebt sich eine  
Überführung über die Versuchs-Eisenbahn-
gleise des Polnischen Forschungsinstituts für 
Straßen und Brücken, die eine Wendeschleife 
zwischen Meilershof  (Węglewo), Labschütz 
(Łapczyce) und Klein Bargen (Barkówko) bilden.  
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Bychowo 
łąki nadbaryckie

Na północnym krańcu Bychowa kończy się szosa, polna droga 
po 1 km kieruje do miejsca, gdzie prowadzi szlak pomarańczowy 
poza wsią, skrajem łąk nadbaryckich zajmujących teren terasy 
zalewowej Baryczy. Sam krajobraz naturalny uległ tu jednak 
znacznemu przekształceniu. Barycz poniżej Żmigrodu została 
ujęta w wały i skanalizowana. Łąki zostały osuszone i częściowo 
zamienione na pola uprawne. Wyraźnie więcej wilgoci jest  
w obniżeniach pozostałych po dawnych korytach rozgałęziającej 
się niegdyś Baryczy. Dawne starorzecza można najłatwiej 
rozpoznać w okresach wezbrań rzeki i podwyższonego poziomu 
wód gruntowych, gdy gromadzi się w nich woda.

Teren łąk przecinała dawniej droga łącząca Bychowo z Korzeń- 
skiem. Zniszczony most na Baryczy nie został jednak po II wojnie  
światowej odbudowany, tak więc dawna droga straciła na 
znaczeniu. Znajduje się przy niej przysiółek Łabaszka, zwany 
także Łabuzki. Na drugi brzeg Baryczy pieszo lub rowerem można 
jednak przeprawić się po kładce przy jazie Bychowo. Ze względu 
na pięć przepustów wodnych zwany jest popularnie Pięć Tam. 
Prowadzi tamtędy niebieski szlak pieszy. Piętrzenie służy do 

 Kozioł / Ziegenbock (fot. WD)

Beichau (Bychowo) – die Bartschwiesen
Am nördlichen Ende von Beichau endet 

die Landstraße und der Feldweg führt nach 
einem Kilometer an die Stelle, an der der 
orange markierte Wanderweg außerhalb 
des Dorfes, am Rande der Bartschwiesen 
verläuft, die das Gebiet der Haffterasse der 
Bartsch einnehmen. Die Naturlandschaft hat 
sich hier erheblich gewandelt. Die Bartsch 
unterhalb von Trachenberg wurde mit 
Dämmen eingefasst und mit der Kanalisation 
verbunden. Die Wiesen wurden trocken 
gelegt und zum Teil in Acker umgewandelt. 
Erheblich feuchter ist es noch in Senken, 
die von den früheren Flussbetten der einst 
verzweigten Bartsch übrig blieben. Die 
ehemaligen Altwässer kann man am besten in 
den Zeiten erkennen, wenn sich darin Wasser 
ansammelt, weil der Fluss anschwillt und der 
Grundwasserstand erhöht ist. 
Das Wiesengebiet wurde früher durch den Weg 
getrennt, der Beichau mit Korsenz verband. Da 
die zerstörte Brücke über die Bartsch nach 
dem Zweiten Weltkrieg jedoch nicht wieder 
aufgebaut wurde, verlor der ehemalige Weg 
an Bedeutung. In seiner Nähe befindet sich 
der Weiler Łabaszka, auch Łabuzki genannt. 
Über den Steg beim Wehr Beichau kann 
man zu Fuß oder mit dem Fahrrad an das 
andere Ufer der Bartsch gelangen. Wegen 
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utrzymania odpowiedniego poziomu wód na okolicznych 
łąkach. Z drugiej strony jazu rozciąga się cenny przyrodniczo 
kompleks dąbrów. Obniżenia wśród nich, pozostałe po dawnych 
korytach rzecznych, są zarośnięte lasami łęgowymi i śródleśnymi 
łąkami, chronionymi jako użytki ekologiczne.

Nadbaryckie obszary, z chwilą obwałowania rzeki, co miało 
miejsce głównie na początku XIX w., utraciły cechy bagien. 
Początkowo jeszcze w wielu miejscach istniały tzw. przelewy, 
pozwalające na okresowe zalewanie łąk w czasie wezbrań 
Baryczy. Jednak poprawianie wałów, ich podwyższenie i likwi-
dacja niektórych przelewów ograniczyły jeszcze bardziej możli- 
wość zalewania łąk, które obecnie w wielu miejscach są nadmiernie  
przesuszone bądź przekształcone w grunty orne. Pomimo tych 
wszystkich, niekorzystnych dla przyrody, zmian nadal zachowała 
się duża rozmaitość zbiorowisk roślinnych. Sprzyja temu 
zróżnicowanie morfologii terenu oraz duża zmienność siedlisk - 
od skrajnie suchych i ubogich do bagnistych i żyznych. 

 Żurawie / Kraniche (fot. WD) 
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der fünf Wasserdurchführungen wird das 
Wehr auch umgangssprachlich „Fünf-Sperren-
Wehr“ genannt. Dorthin führt der blau 
markierte Wanderweg. Das Stauen dient dazu,  
auf den umliegenden Wiesen den erforderlichen  
Wasserstand zu halten. Auf der anderen Seite  
des Wehres erstreckt sich ein schützenswerter 
Bestand von Eichenwäldern. Die Senken zwis- 
chen ihnen, die aus den ehemaligen Flussbetten  
entstanden, sind mit Bruchwäldern und Wiesen  
bewachsen, die als ökologische Nutzflächen 
geschützt werden. 
Als der Fluss im 19. Jahrhundert mit Dämmen 
umgeben wurde, verloren die an der Bartsch 
liegenden Gebiete ihren Sumpfcharakter. 
Anfänglich existierten noch an vielen Orten 
die so genannten Überläufe, die zyklisches 
Überschwemmen der Wiesen in der Zeit des 
Anschwellens der Bartsch ermöglichten. Die 
Verbesserung und Erhöhung der Dämme 
sowie die Beseitigung von manchen Über- 
läufen begrenzten jedoch diese Möglichkei-
ten, sodass die Wiesen in vielen Teilen heute 
zu stark ausgetrocknet oder in Ackerboden 
verwandelt sind. Trotz all dieser für die 
Natur nachteiligen Veränderungen blieb 
begünstigt durch die Differenzierung der 
Flächenmorphologie sowie die Wandelbarkeit 
der Lebensräume von extrem trocken und 
arm bis zu sumpfig und fruchtbar eine große 
Vielfalt der Pflanzengemeinschaft erhalten. 



21

Żmigród 
miasto smoka

Miasto nazwane Trachenberg (początkowo 
Trachenburg) lokowano na prawie niemieckim  
w 1253 r., na południe od starszej osady 
słowiańskiej - Żmigródka. Niemiecka nazwa miasta, oznaczająca 
Smoczy Gród, a później Smoczą Górę, była być może nieco wyol- 
brzymionym tłumaczeniem polskiej nazwy osady, która mogła  
znaczyć tyle, co Gród Żmij. Być może nie tyle chodziło w tej nazwie  
o żmije, co o żmija, oznaczającego starosłowiańskiego smoka.  
Miejskie pieczęcie przedstawiające smoka istniały już w 1497 r.  
Miejscowe legendy mówią, że ów potwór żył w miejscu obec-
nego kościoła poewangelickiego bądź przy kościele św. Trójcy,  
w najwyższym punkcie miasta, w miejscu, gdzie dziś wnosi się  
zabytkowa wieża ciśnień. Co ciekawe, właśnie tam znajdował 
się średniowieczny gród. Podobne legendy brały się często stąd, 
że przy pracach ziemnych znajdowano kości prehistorycznych 
zwierząt, takie jakie wiszą choćby dziś przy wejściu do katedry 
wawelskiej, a pokazywane są turystom jako kości smoka 
wawelskiego. Być może samo określenie „żmij” czyli smok 
odnosiło się do czasów jeszcze wcześniejszych, gdy miejscowa 
ludność słowiańska została podbita przez Awarów.  Żmigród (arch. PLAN)

Szlak Doliny Baryczy 
część zachodnia: Kędzie - Żmigród - Sułów
Der Wanderweg des Bartschtals, der westliche Teil: Kendzie – Trachenberg – Sulau

Die Stadt Trachenberg (anfänglich Trachenburg,  
auch Drachenberg) wurde nach deutschem 
Recht im Jahre 1253 südlich von der älteren 
slawischen Ansiedlung Schmiegrode gegrün-
det. Der deutsche Stadtname war eine wohl 
etwas freie Übersetzung des polnischen 
Namens der Siedlung. Żmigród bedeutet 
so viel wie Burg der Otter. Wahrscheinlich 
ging es bei diesem Namen aber nicht um 
Otter (poln. żmije), sondern eher um żmij, 
einen altslawischen Drachen. Ein städtisches 
Siegel mit einem Drachen gab es schon im 
Jahre 1497. Nach den örtlichen Legenden 
soll das Ungeheuer am höchsten Punkt 
der Stadt gelebt haben, dem Ort der 
heutigen evangelischen Kirche oder bei der 
Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit, an dem  
heute der historische Wasserturm steht. 
Interessanterweise befand sich eben dort 
die mittelalterliche Burg. Ähnliche Legenden 
entstanden oft daraus, dass man bei 
Erdarbeiten Knochen prähistorischer Tiere 
fand, wie sie heute zum Beispiel in Krakau 
beim Eingang der Wawelkathedrale hängen 
und den Touristen als Knochen des „Wawel-
Drachen“ gezeigt werden. Die Bezeichnung 
żmij, d.h. der Drache, stammt wahrscheinlich 
aus noch früheren Zeiten, als die örtliche 

Trachenberg (Żmigród)  
Die Stadt eines Drachen
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Awarski zarządca, nazywany żmijem, okrutnie traktował ludność  
miejscową i stanowił nie mniejsze utrapienie niż najprawdziwszy 
smok. W każdym razie smok do dziś widnieje w herbie Żmigrodu, 
ma też swój pomnik przy ul. Wrocławskiej (obok). 

Coraz większą popularnością cieszą się organizowane co roku 
w czerwcu Żmigrodzkie Dni Smoka z paradą smoków. Ci, którzy 
odniosą największy sukces gospodarczy w mieście, mogą z kolei 
liczyć na otrzymanie nagrody Żmigrodzkiego Smoka Sukcesu.

Miasto od 1492 r. było siedzibą samodzielnego baronatu, którym 
władali kolejno Kurzbachowie, Schaffgotschowie i Hatzfeldtowie. 
Do dziś zachowany pozostał układ średniowieczny z rynkiem  
i ulicami zbiegającymi się na północy i południu w miejscach 
bram miejskich zburzonych w 1819 r.

Zespół budowli przemysłowych rozciągających się przy 
dworcu kolejowym, przy ul. Kolejowej, to dawna cukrownia. 
Przy wschodnim końcu ul. Kolejowej warto zwrócić uwagę 
na słupową kapliczkę z połowy XIX w. Płaskorzeźba na niej 
przedstawia Madonnę adorującą Dzieciątko.

Sam budynek dworca powstał w związku z budową w 1856 r. 
linii kolejowej, łączącej Wrocław z Poznaniem. Do początku 

lat 70. XX wieku była to stacja węzłowa, gdyż odchodziła stąd 
lokalna linia łącząca Żmigród z Wąsoszem (dziś jej początkowy 
odcinek jest wykorzystany jako bocznica doprowadzająca do 
kolejowego toru doświadczalnego). W Żmigrodzie brała również 
początek linia wąskotorowa (zamknięta w 1991 r.) prowadząca 
do Przedkowic, skąd rozgałęziała się na linię do Sulmierzyc 
przez Milicz i do Wrocławia przez Trzebnicę. Sama wąskotorówka 
dojeżdżała początkowo aż do obecnego dworca kolejowego. Od 
1970 r. ze względu na zły stan techniczny mostu na Sąsiecznicy 
dochodziła tylko do dworca znajdującego się w pobliżu obecnej 
Hali Sportowej.

 Cukrownia w Żmigrodzie / Zuckerfabrik in Trachenberg (archiwum Hatzfeldtów)

Szlak Doliny Baryczy 
część zachodnia: Kędzie - Żmigród - Sułów
Der Wanderweg des Bartschtals, der westliche Teil: Kendzie – Trachenberg – Sulau

slawische Bevölkerung von Awaren besiegt 
wurde. Der awarische Verwalter, der auch 
als żmij bezeichnet wurde, behandelte die  
Bevölkerung sehr grausam und soll eine  
größere Plage gewesen sein als der schlim-
mste Drache. Jedenfalls ist ein Drache bis 
heute im Wappen von Trachenberg zu sehen 
und er hat auch ein eigenes Denkmal in der 
Wrocławska-Straße (unten). 

Einer immer größeren Popularität erfreuen 
sich die jedes Jahr im Juni stattfindenden 
Trachenberger-Drachentage mit einer 
Drachenparade. Diejenigen mit dem größten 
wirtschaftlichen Erfolg in der Stadt haben die 
Chance, den Trachenberger-Erfolgsdrachen 
als Preis zu bekommen. 
Seit 1492 war die Stadt der Sitz eines selb-
ständigen Baronats, in dem nacheinander 
die Kurzbachs, Schaffgotschs und die Hatz- 
feldts herrschten. Bis heute blieb das mittelal-
terliche Straßennetz mit dem Marktplatz 
und den nach Norden und Süden zu den 
1819 abgebrochenen  Stadttoren führenden 
Straßen erhalten. 
In der Nähe des Bahnhofs, an der Kolejowa-
Straße, befindet sich eine ehemalige Zucker-
fabrik. Am östlichen Ende dieser Straße 
ist eine kleine säulenartige Kapelle aus 
der Mitte des 19. Jahrhunderts mit einem 
Flachrelief sehenswert, das die das Jesuskind 
anbetende Jungfrau Maria darstellt. 
Das Bahnhofsgebäude entstand 1856 im 
Zusammenhang mit dem Bau der Bahnlinie, 
die Breslau mit Posen verband. Bis Anfang 
der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts war es 
ein Knotenpunkt,  von dem eine lokale Linie 
abging, die Trachenberg mit Herrnstadt 
(Wąsosz) verband. Die Anfangsstrecke davon  
wird noch heute als Nebengleis genutzt, das  
bis zur Versuchsbahnlinie führt. In Trachenberg  
begann auch die 1991 geschlossene Schmals- 
purbahn, die nach Przittkowitz [1936: Gut-
weide] (Przedkowice) führte und sich dort in 
die Linien nach Sulmirschütz (Sulmierzyce) 
durch Militsch und nach Breslau durch Trebnitz 
(Trzebnica) teilte. Die Schmalspurbahn führte  
anfänglich bis zum heutigen Bahnhof. Seit  
1970 reicht sie wegen des schlechten technis- 
chen Zustandes der Brücke über die Schätzke  
(Sąsiecznica) aber nur bis zu dem Haltepunkt 
(Bahnhof), der sich in der Nähe der gegen-
wärtigen Sporthalle befindet. 
Es lohnt sich auch, den alten Marktplatz, 
„Platz der Polnischen Armee“, etwa 0,5 km 
östlich von der Polnischen Staatsbahn PKP, 
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Warto udać się do dawnego rynku, obecnie Plac Wojska 
Polskiego (0,5 km na wschód od dworca PKP). Wznosi się nad nim 
gotycko - manierystyczny kościół parafialny Trójcy Świętej 
z lat 1595-1607, ufundowany przez Adama von Schaffgotscha, 
z neogotyckim prezbiterium z lat 1868-1869 dobudowanym 
według projektu A. Langera. W świątyni, której barokowy kształt 
nadał Ch. Hackner, warto zwrócić uwagę na obraz F. A. Schefflera  
w ołtarzu głównym ,,Adoracja Krzyża Świętego” oraz na barokową 

 Dawny dworzec w Żmigrodzie / Ehemaliger Bahnhof in Trachenberg (archiwum Hatzfeldtów)

 Kościół pw. św. Trójcy
Kirche zur Hl. Dreifaltigkeit (arch. PLAN)

 Żmigród z lotu ptaka 
Trachenberg – Luftbild (arch. UM Żmigród)    
.....................................................

zu besuchen Dort erhebt sich die Gotisch-
Manieristische Pfarrkirche der Heiligen 
Dreifaltigkeit aus den Jahren 1595-1607, die 
von Adam von Schaffgotsch gestiftet wurde. 
Sie besitzt ein Presbyterium im neogotischen 
Stil, das nach Plänen von Alexis Langer 1868-
1869 angebaut wurde. Im Gotteshaus, dessen 
Barock-Gestalt auf Ch. Hackner zurückgeht, 
sind das Bild des Hauptaltars „Die Anbetung 
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kaplicę grobową Hatzfeldtów (św. Krzyża), projektowaną  
także przez Ch. Hacknera, z malowidłami ściennymi przypisy-
wanymi F. A. Schefflerowi.

W ścianę zewnętrzną kościoła wmurowana jest renesansowa 
płyta nagrobna barona Wilhelma Kurzbacha z ok. 1590 r. Przed 
kościołem wnosi się natomiast barokowa figura św. Jana 
Nepomucena, a na środku rynku kolumna maryjna z 2. połowy 
XIX wieku. Po przeciwnej stronie rynku, już poza zasięgiem 
średniowiecznego miasta, w latach 1854–1858, według projektu 
H. Waesermana, wzniesiono neogotycki kościół ewangelicki, 
obecnie rzymskokatolicki pw. św. Stanisława Kostki.

Najciekawszym obiektem leżącym w pobliżu miasta jest  
zespół pałacowo – parkowy, leżący przy obwodnicy miasta.  
Dojedziemy do niego ul. Poznańską, przy której zwraca uwagę  
Restauracja Pałac Galeria otwarta w 2009 r. w budynku o formie 
eklektycznego pałacyku.

Zespół pałacowo - parkowy 
w Żmigrodzie

Jest to jeden z najciekawszych obiektów na szlaku i jedna z no-
wych atrakcji turystycznych. Obiekt po renowacji zakończonej  
w 2011 r. prezentuje się wyjątkowo ciekawie, dogodne położenie 
przy samej trasie nr 5 sprawia, że jest często odwiedzany. W obiek- 
cie znajduje się punkt informacji turystycznej, można zatem  
otrzymać dodatkowe informacje o regionie. Obok znajduje się 
węzeł szlaków turystycznych, przez który przechodzi także szlak 
pomarańczowy.

 Widok miasta z lotu ptaka / Stadtansicht aus der Vogelperspektive (archiwum Hatzfeldtów)

 Płyta z podobizną Wilhelma Kurzbacha 
Grabplatte des Barons Wilhelm von Kurzbach (fot. IK)

Szlak Doliny Baryczy 
część zachodnia: Kędzie - Żmigród - Sułów
Der Wanderweg des Bartschtals, der westliche Teil: Kendzie (Kędzie) – Trachenberg (Żmigród) – Sulau (Sułów)

des Heiligen Kreuzes” von F. A. Scheffler sowie 
die im Barockstil gebaute Grabkapelle der 
Hatzfeldts (des Heiligen Kreuzes) besonders 
sehenswert. Diese wurde ebenfalls von 
Ch. Hackner entworfen, die Wandgemälde 
schreibt man F. A. Scheffler zu. 
In die Außenwand der Kirche wurde die  
Renaissance-Grabplatte des Barons Wilhelm  
von Kurzbach aus dem Jahr 1590 eingema-
uert. Vor der Kirche steht die Barockstatue 
des Heiligen Johannes Nepomuk und in  
der Mitte des Marktplatzes eine Mariensäule 
 aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Gegenüber, schon außerhalb der mittelal-
terlichen Stadt, wurde in den Jahren 1854-
1858 nach den Plänen von H. Waeserman eine 
evangelische Kirche im neogotischen Stil 
errichtet, die heute eine römisch-katholische 
Kirche des Stanislaus Kostka ist. 
Das interessanteste Objekt in der Nähe der 
Stadt ist der sich an der Umgehungsstraße 
befindende Palast-Park-Komplex, den man 
über die Poznańska-Straße erreicht. Seit 2009 
gibt es dort das Restaurant „Palast-Gallerie“ in 
Form eines eklektischen Palais. 

Der Palast-Park-Komplex 
in Trachenberg

Er ist eines der interessantesten Objekte auf dem  
Wanderweg und eine der neuen touristischen 
Attraktionen. Nach der 2011 beendeten Renovie- 
rung sieht er besonders interessant aus und 
die günstige Lage an der Straße Nr. 5 bewirkt, 
dass er viel besucht wird. In diesem Komplex 
befinden sich ein Touristeninformationspunkt, 
in dem man Informationen über das Gebiet  
einholen kann, und ein Netz von Touristenwegen,  
das auch von dem orange markierten Wander- 
weg gekreuzt wird. 
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 Wieża w Żmigrodzie / Turm in Trachenberg (fot. IK)

Pierwszy murowany zamek z wieżą, murami i fosą wzniesiono 
w tym miejscu w XIV wieku na miejscu starszego grodu. 
Stanowił własność na przemian biskupów wrocławskich, książąt 
oleśnickich oraz rycerską. Pozostały po nim gotyckie piwnice pod 
pałacem, w których dziś mieści się restauracja. Od 1492 r. zamek 
stał się główną siedzibą Kurzbachów rządzących baronatem 
żmigrodzkim. Z ich czasów pochodzi najstarsza zachowana 
do dziś budowla: renesansowa, obronna wieża mieszkalna. 
Została wzniesiona w 1560 przez Wilhelma von Kurzbacha na 
fundamentach poprzedniej wieży. 

Zwana jest współcześnie basztą żmigrodzką (choć faktycznie 
nie jest to baszta) lub też wieżą kasztelańską (choć jest młodsza 
od czasów kasztelanów). Znajdujący się dziś nad wejściem 
kartusz herbowy z roku budowy wieży mieści herby Wilhelma 
von Kurzbacha (trzy ryby) i jego żony Magdaleny z domu von  
Maltzan (dwie głowy zajęcze i kiść winogron). Jest to zarazem 
jedyna zachowana pozostałość dawnego zamku. Po renowacji 
dokonanej w 2008 r. na parterze wieży funkcjonuje punkt infor- 
macji turystycznej. Nad nim, na pierwszym piętrze, znajduje się 
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1  RENESANSOWA WIEŻA MIESZKALNA
2  TRWAŁA RUINA PAŁACU
3  LAPIDARIUM Z TREJAŻEM

      NA ZARYSIE DAWNEGO SKRZYDŁA PAŁACOWEGO
4  DZIEDZINIEC PAŁACOWY
5  ZARYS GAZONU PAŁACOWEGO
6  MASZT NA CHORĄGWIE

7  PLEASUREGROUND
8  DĄB - POMNIK PRZYRODY
9  CIS - POMNIK PRZYRODY

10  CZĘŚĆ NATURALISTYCZNA - PARK LEŚNY
11  ALTANA PARKOWA TZW. HERBACIARNIA
12  OGRÓD RODODENDRONÓW
13  PARK KRAJOBRAZOWY

14  PLAC WYPOCZYNKOWY
15  MOSTEK PARKOWY
16  DUŻA WYSPA
17  PAWILON PARKOWY Z POMOSTEM
18  TREJAŻ Z GRILLEM OGRODOWYM
19  POMOST WYPOCZYNKOWY
20  POLANA PIKNIKOWA

21  STAW DUŻY
22  STAW ŚRODKOWY
23  STAW MAŁY
24  WYSPA PTASIA
25  RABATA BIAŁA
26  DAWNA ORANŻERIA
27  PARKING
 

Założenie 
pałacowo-parkowe
Palast-Park-Anlage  (arch. UM Żmigród)    

Das erste gemauerte Schloss mit einem 
Turm, Mauern und Festungsgraben wurde 
hier an der Stelle der älteren Burg im 14. 
Jahrhundert errichtet. Abwechselnd war es 
im Besitz der Breslauer Bischöfe, der Fürsten 
von Oels und anderer. Was davon 
übrig blieb, sind die gotischen 
Palastkeller, in denen sich  
heute ein Restaurant 
befindet. Seit 
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sala Towarzystwa Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej z wystawą 
obrazującą historię zamku i pałacu. Trzecie piętro zajmuje zbro-
jownia z wystawą starych sprzętów gospodarstwa domowego. 
Nad nim mieści się apartament hotelowy. Na samej górze znaj-
duje się taras widokowy.

Podczas wojny 30-letniej w 1629 roku na polecenie władz  
cesarskich dokonano fortyfikacji bastionowej zamku, przebudo-
wując go na dość słabą wprawdzie, ale najważniejszą w tej części 
Śląska twierdzę. Do historii przeszło jej oblężenie przez wojska 
szwedzkie zimą w 1640 r. Twierdza była wprawdzie oblana 
dookoła szeroko rozlewającymi się wodami Baryczy, jednak silne 
mrozy sprawiły, że rzeka zamarzła i oblegający mogli przybliżyć 
armaty, wtaczając je na lód. Wówczas dowódca obrońców, 
Forgaz, wydał poufne polecenie swojemu słudze. Wykradł się 
on z oblężonej twierdzy i pootwierał śluzy wszystkich stawów 
znajdujących się powyżej na Baryczy. Niedługo później Szwedzi 
zostali zaskoczeni przez pękający lód, aż nagle runęła na nich 
fala uwolniona ze stawów. Wszystkie armaty zostały zatopione 
w wodach Baryczy. Jednak dwa lata później szwedzkiemu 
generałowi Torstensonowi udało się zdobyć twierdzę. Szwedzi 
umocnili wówczas fortyfikacje, a wieżę podwyższyli o jedną 

 Kompleks pałacowo-parkowy w Żmigrodzie / Palast-Park-Komplex in Trachenberg (fot. IK)

Szlak Doliny Baryczy 
część zachodnia: Kędzie - Żmigród - Sułów
Der Wanderweg des Bartschtals, der westliche Teil: Kendzie (Kędzie) – Trachenberg (Żmigród) – Sulau (Sułów)

1492 wurde das Schloss der Hauptsitz der von  
Kurzbachs, die die Herrschaft über das 
Trachenberg-Baronat ausübten. Aus ihren 
Zeiten stammt das älteste bis heute erhaltene 
Renaissance-Gebäude, ein Schutz-Wohnturm. 
Er wurde 1560 im Auftrag von Wilhelm von 
Kurzbach auf dem Fundament des früheren 
Turmes errichtet. 
Er wird heute „Trachenberger-Bastei“ genannt, 
obwohl er tatsächlich keine Bastei ist. Auch 
nennt man ihn „Kastellansturm“, obwohl er 
viel jünger ist als die Kastellanszeiten. Die 
Wappenkartusche über dem Eingang stammt 
aus dem Baujahr des Turmes und zeigt die 
Wappen von Wilhelm von Kurzbach (drei Fische) 
und dessen Frau Magdalena von Maltzan (zwei 
Kaninchenköpfe und eine Weintraube). Es 
ist zugleich das einzige erhaltene Relikt des 
ehemaligen Schlosses. Nach der im Jahre 2008 
erfolgten Renovierung gibt es im Erdgeschoss 
des Turmes einen Touristeninformationspunkt. 
Darüber, im ersten Stock, befindet sich der Saal  
der „Gesellschaft der Freunde der Trachenberger-
Heimat“ (Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Żmigrodzkiej) mit einer Ausstellung zur Ge- 
schichte des Schlosses und Palastes. Den 
dritten Stock nimmt eine Ausstellung alter 
Haushaltsgeräte ein. Darüber befindet sich ein  
Appartement, ganz oben eine Aussichtsterrasse.  
Während des 30-jährigen Krieges, im Jahre 1629,  
wurden auf Befehl der kaiserlichen Behörden 
die Bastionen befestigt und das Schloss in 
eine Festung umgebaut. Es war zwar eine 
ziemlich schwache, aber doch die wichtigste 
Festung in diesem Teil von Schlesien. In die  
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kondygnację (co upamiętnia tablica nad kartuszem herbowym), 
by stała się dobrym stanowiskiem artyleryjskim. Opuścili ją 
dopiero w 1650 r., dwa lata po zakończeniu wojny 30-letniej.

Zasługi wojenne cesarskiego feldmarszałka Melchiora von 
Hatzfeldta sprawiły, że on i jego spadkobiercy stali się nowymi 
właścicielami zamku i dóbr żmigrodzkich. Nowi właściciele  
w latach 80. XVII wieku zburzyli fortyfikacje, w miejscu dawnego 
zamku wznosząc barokowy pałac. Przy jego budowie zatrudniono 
wybitnych architektów. Jako pierwszą wzniesiono w 1683 r. 
kaplicę pałacową dla uczczenia zwycięstwa Jana Sobieskiego III  
pod Wiedniem, według projektu Carlo Rossiego (zachowana  
w formie ruiny, przylega od północy do kompleksu). Sam korpus 
pałacu, dziś dostępny jako trwała ruina, z odnowioną elewacją, 
zbudowany został w latach 1706-08 przez wrocławskiego 
architekta, wspomnianego już Ch. Hacknera. W latach 1762-65 
rozbudowano rezydencję o klasycystyczne skrzydło południowe, 
według projektu Karla Gottharda Langhansa (budowniczego 
Bramy Brandenburskiej w Berlinie). W lipcu 1813 r. ten położony 
w odludnej dolinie Baryczy pałac, na peryferiach Prus, król 
pruski Fryderyk Wilhelm III wybrał na miejsce tajnego spotkania 
z carem rosyjskim Aleksandrem I, królem szwedzkim Karolem 
Janem oraz posłami Anglii i Austrii. Zawarty tu 12 VII układ stał 
się podstawą koalicji antynapoleońskiej. Mimo że sam Napoleon 
poprzez swoich szpiegów dowiedział się w końcu o układzie, 
nie uchroniło to go od ostatecznej klęski w bitwie narodów pod 
Lipskiem. Zawarcie paktu żmigrodzkiego upamiętnia trzecia  
z tablic znajdująca się na wieży, w języku polskim i niemieckim, 
odsłonięta przez Sophie Hatzfeldt w 1998 r. Okazała rezydencja 
z pięknymi wnętrzami została spalona w styczniu 1945 r. przez 
Armię Radziecką. Po renowacji w 2008 r. pałac jest zabezpieczony 
i dostępny jako trwała ruina. Zarys południowego, rozebranego 
skrzydła odtwarza dziś lapidarium z trejażem.

Park wokół zamku żmigrodzkiego został założony w miejscu 
zlikwidowanych fortyfikacji ziemnych z czasów wojny 30-letniej, 
otaczających dawną twierdzę. Pierwszy park geometryczny 
istniał przy pałacu już w XVIII w. Fragment takiego parku został 
odtworzony w 2011 r. przed ruinami pałacu. W 1. połowie XIX w.  
pomiędzy Baryczą a jej południowym ramieniem utworzono 
rozległy park krajobrazowy ze stawem. Wykorzystano przy tym 
naturalny drzewostan na siedlisku lasu łęgowego.

W samym parku przeważają dziś gatunki rodzime. Pierwsze  
nasadzenia drzew egzotycznych pochodzą dopiero z lat 60. XIX 

Geschichte ging ihre Belagerung durch 
schwedische Truppen im Winter 1640 ein. Die 
Festung war zwar von allen Seiten mit den 
überschwemmten Gewässern der Bartsch 
umgeben, aber der starke Frost führte dazu, 
dass der Fluss gefror und die Belagerer 
die Kanonen zum Angriff auf das Eis rollen 
konnten. Um den Angriff zu verhindern, gab 
der Befehlshaber der Verteidiger seinem 
Diener den geheimen Befehl, sich aus der 
belagerten Festung zu schleichen und die 
Schleusen aller Teiche oberhalb der Bartsch 
zu öffnen. Zuerst wurden die Schweden durch 
brechendes Eis überrascht und kurz darauf 
stürzte dann das aus den Teichen abgelassene 
Wasser in einer hoher Welle über sie herein. 
Sämtliche Kanonen versanken im Wasser der 
Bartsch. Doch zwei Jahre später gelang es 
dem schwedischen Feldmarschall Lennart 
Torstenson, die Festung einzunehmen. Die 
Schweden verstärkten die Befestigungen 
und erhöhten den Turm um eine Etage (was 
die Gedenktafel über der Wappenkartusche 
vermerkt), damit er sich besser als Artilleries-
tellung eignete. Erst 1650, zwei Jahre nach dem  
Ende des Dreißigjährigen Krieges ab, zogen die 
Schweden wieder ab. 
Wegen der Kriegsverdienste als kaiserlicher 
Feldmarschall wurden Melchior von Hatzfeldt 
und seine Erben mit der Standesherrschaft 
Trachenberg, (Schloss und Güter) belehnt. Die 
neuen Besitzer rissen in den achtziger Jahren 
des 18. Jahrhunderts die Befestigungen nieder 
und errichteten anstelle des Schlosses einen 
Palast im Barockstil. Mit dem Bau wurden 
hervorragende Architekten beauftragt. Als 
Erstes wurde 1683 nach dem Entwurf von 
Carlo Rossi zu Ehren des Sieges von Johann III. 
Sobieski in Wien eine Palastkapelle gebaut.  
Sie grenzt  von nördlicher Seite an den Komplex  
und ist heute als Ruine erhalten. Der Palast, 
der heute als Ruine zugänglich ist und eine 
erneuerte Fassade besitzt, wurde in den Jahren 
1706-08 vom bereits erwähnten Breslauer 
Architekten Ch. Hackner gebaut. In den 
Jahren 1762-65 wurde die Residenz um den 
klassizistischen südlichen Flügel nach dem 
Entwurf von Carl Gotthard Langhans, dem 
Erbauer des Brandenburger Tores in Berlin, 
erweitert. Im Juli 1813 wählte der preußische 
König Friedrich Wilhelm III. diesen im 
abgelegenen Tal an der Peripherie von Preußen 
liegenden Palast für den Ort des geheimen 
Treffens mit dem russischen Kaiser Alexander I., 
dem schwedischen König Johann Karl und den 
Gesandten aus England und Österreich. Das 
am 12.07 getroffene Abkommen wurde die 
Grundlage der antinapoleonischen Koalition.  
Obwohl Napoleon durch seine Spione von  
dem Abkommen erfuhr, bewahrte ihn das  
nicht vor der endgültigen Niederlage in der  
Völkerschlacht bei Leipzig. An das Trachenberger  
Abkommen erinnert die dritte Gedenktafel am 
Turm in polnischer und deutscher Sprache, die 
im Jahre 1998 von Sophie Hatzfeldt enthüllt 
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wieku. Na zachodnim skraju parku, przy murowanym parkanie, 
rosną kasztanowce czerwone. Spośród okazów drzew i krzewów 
szczególnie warto zwrócić uwagę na dwa uznane za pomniki 
przyrody: cis i rosnący nieopodal dąb szypułkowy. Stary okaz cisa 
o obwodzie wynoszącym 160 cm na wysokości 1 m, powstały 
ze zrośnięcia kilkunastu drzewek, rośnie na południowy zachód 
od pałacu. Na północ od cisa, na otwartej przestrzeni, rośnie 
dąb szypułkowy o pięknym pokroju – pomnik przyrody. Dalej, 
na południe od pałacu, na skwerach, rosną: sumak octowiec 
Rhus typhina, katalpa Catalpa ovata oraz żywopłoty z ligustru 
pospolitego Ligustrum vulgare i berberysu Thunberga odmiany 
purpurowej Berberis thunbergii Atropurpurea. Dalej w kierunku 
wschodnim rosną liczne stare drzewa: sosna wejmutka, obok 
buki, graby, dęby i jesion wyniosły. Na zachód od wieży rosną 
ponadto: topola biała, a bliżej rzeki topole późne, zwane 
kanadyjskimi Populus x euroamericana „Serotina”, jesion wyniosły 
i robinia biała Robinia pseudoacacia (te ostatnie obrośnięte są 
okazałym bluszczem). W kierunku wschodnim park stopniowo 
przechodzi w dość podmokły las liściasty o charakterze łęgu,  
z otwartymi polanami różnej wielkości.

Spośród małej architektury ogrodowej zwraca uwagę żelazny 
maszt na chorągwie z herbem pruskim i Hatzfeldtów, z 2. połowy 
XIX wieku, z czasów gdy pałac i park należał do nadprezydenta 
Śląska Hermana von Hatzfeldta. Jest to wielka, 20-metrowa iglica, 
wykonana w całości ze stali bez jednego nitu - na owe czasy 
był to szczyt nowoczesności, istny majstersztyk technologiczny. 
Przed basztą, od strony parkingu jest umieszczona zniszczona 
barokowa rzeźba skamieniałego tancerza, jedyna zachowana 
z zespołu czterech rzeźb ogrodowych.

Budynek znajdujący się na południowym krańcu parku, nad 

  Kąpielisko w Żmigrodzie, lata 30. XX w.  
       Schwimmbad in Trachenberg in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts (archiwum HKG)

Szlak Doliny Baryczy 
część zachodnia: Kędzie - Żmigród - Sułów
Der Wanderweg des Bartschtals, der westliche Teil: Kendzie (Kędzie) – Trachenberg (Żmigród) – Sulau (Sułów)

wurde. Die prächtige Residenz mit den wunder-
schönen Innenräumen wurde im Januar 1945 
durch die Sowjetische Armee verbrannt. Die 
Palastruine wurde im Jahre 2008 ist baulich 
gesichert und ist seitdem ständig zugänglich. 
Die Überreste des südlichen, zerstörten Flügels 
sind heute in einem Lapidarium ausgestellt. 
Der Park, der das Trachenberger Schloss umgibt,  
wurde an der Stelle der zerstörten Befestigungs-
anlagen aus den Zeiten des 30-jährigen Krieges  
errichtet, die die ehemalige Festung umschlos-
sen. Beim Palast existierte schon im 18. 
Jahrhundert ein erster geometrisch angelegter 
Park. Ein Fragment des Parks wurde 2011 
vor den Palastruinen rekonstruiert. In der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schuf man 
zwischen der Bartsch und ihrem südlichen Arm 
einen weitläufigen Landschaftspark mit einem 
Teich. Dabei wurde der natürliche Waldbestand 
im Lebensraum des Bruchwaldes genutzt. 
Im Park überwiegen heute die einheimischen 
Pflanzenarten. Pflanzungen exotischer Bäume 
stammen erst aus den 60er Jahren des 19. 
Jahrhunderts. Im westlichen Teil des Parks, 
beim gemauerten Sichtschutzzaun, wachsen 
rote Kastanienbäume. Unter den Baum- und 
Strauch-Exemplaren sind besonders die Eibe 
und die in der Nähe stehende Stieleiche bemer-
kenswert, die als Naturdenkmäler anerkannt 
sind. Die alte Eibe mit einem Stammumfang 
von 160 cm in einem Meter Höhe, entstanden 
durch Zusammenwachsen mehrerer Bäume, 
findet man  in südwestlicher Richtung vom 
Palast. Nördlich der Eibe, im offenen Raum, 
wächst die Stieleiche, ein schönes Exemplar, 
ein Naturdenkmal. Weiter südlich vom Palast, 
in den Grünanlagen, gedeihen Essigbäume 
Rhus typhina, Trompetenbäume Catalpa ovata 
sowie Hecken aus dem Gewöhnlichen Liguster 
Ligustrum vulgare und der purpurfarbigen 
Sorte von Thunbergs Berberitze Berberis 
thunbergii Atropurpurea. Weiter in östlicher 
Richtung wachsen zahlreiche alte Bäume, 
Weymouth-Kiefer, Buchen, Hainbuchen, Eichen 
und die Gemeine Esche. Westlich vom Turm 
findet man außerdem die Silber-Pappel, in der 
Nähe des Flusses Kanadische Pappeln Populus 
ex euroamericana „Serotina”, die Gemeine Esche 
sowie die Gewöhnlichen Robinien Robinia  
pseudoacacia, die mit herrlichem Efeu be-
wachsen sind. In östlicher Richtung verwandelt 
sich der Park allmählich in einen ziemlich 
feuchten Bruch-Laubwald mit offenen Lich-
tungen von unterschiedlicher Größe. 
Bei der Gartenarchitektur fällt der eiserne 
Fahnenmast mit dem preußischen Wappen 
und dem Wappen der Hatzfeldts auf, der 
aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
stammt, d. h. aus der Zeit, in der der Palast mit 
dem Park dem Oberpräsidenten von Schlesien 
Hermann von Hatzfeldt gehörte. Es ist eine 
riesige, 20-Meter lange Stange, ganz aus Stahl 
ohne einen einzigen Niet gefertigt – in dieser 
Zeit das modernste, ein technologisches 
Meisterstück. 
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kanałem, to dawna, klasycystyczna oranżeria z ok. 1820 r. Po 
spaleniu w 1945 r. południowego skrzydła pałacu jest to jedyne 
zachowane w Żmigrodzie dzieło słynnego architekta Karla 
Gottharda Langhansa, obecnie zaniedbane i służące za magazyn.

Po renowacji parku w latach 2011-12 r. odtworzono sieć alejek 
parkowych, ogród rododendronów i pawilon – herbaciarnię. Na 
dużej wyspie na stawie urządzono pawilon z pomostem i trejaż  
z grillem ogrodowym. Nad brzegiem stawu znajduje się nato-
miast polana piknikowa i pomost wypoczynkowy.

Rezerwat „Radziądz” 
ostatni fragment Wielkiej Puszczy

Do rezerwatu dojedziemy od Żmigrodu, kierując się przez 
most na Baryczy do Żmigródka i dalej drogą gruntową szlakiem 
pomarańczowym, który prowadzi wraz z zielonym szlakiem 
pieszym, bądź kierując się dalej na północ szosą nr 439 w kierunku na 
Milicz aż do parkingu leśnego, skąd już zaledwie 0,5 km drogą leśną 
w kierunku północno - wschodnim, do najbliższego skrzyżowania 
dróg leśnych, gdzie trzeba skręcić w lewo.

Puszcze dębowe porastały dawniej całą kotlinę Żmigrodzką. 
W części południowej przed wiekami, już we wczesnym 
średniowieczu, zostały wytrzebione. Jednak w części północnej, 
na pograniczu śląsko – wielkopolskim, zachowały się one dość 

............

 Szczygieł / Stieglitz (fot. WD) 

Das Gebäude, das sich am südlichen Ende 
des Parks über dem Kanal befindet, ist die 
ehemalige Orangerie aus dem Jahr 1820 im 
klassizistischen Stil. Nachdem der südliche 
Flügel des Palastes verbrannte, ist es das einzige 
in Trachenberg erhaltene Werk des berühmten 
Architekten Karl Gotthard Langhans, das jedoch 
heute verwahrlost ist und als Lagerraum dient. 
Nach der Renovierung des Parks im Jahr 
2011 wurden das Netz der Parkalleen, der 
Alpenrosengarten sowie der Teehaus-Pavillon 
rekonstruiert. Auf der großen Insel im Teich 
errichtete man einen Pavillon mit einer Brücke 
und ein Rankgerüst mit einem Gartengrill. Am 
Teichufer befinden sich eine Picknickwiese und 
ein Erholungssteg. 

Das Naturschutzgebiet Radziunz 
[1935 Radungen] (Radziądz) 
das letzte Fragment der Großen Heide

In das Naturschutzgebiet gelangt man von Tra- 
chenberg aus, indem man die Brücke über die  
Bartsch nach Schmiegrode [Żmigródek] überquert  
und dann den orange markierten Wanderweg 
einschlägt, der sich mit dem grün markierten 
Wanderweg vereinigt. Man kann aber auch die 
Straße Nr. 439 in Richtung Militsch (Milicz) bis 
zum Forstparkplatz benutzen, danach verläuft 
der Waldweg 0,5 Kilometer in Nord-Ost-Richtung 
bis zur nächsten Kreuzung, an der dann rechts 
abzubiegen ist.
Die Eichenurwälder bewuchsen früher den 
gesamten Trachenberger Talkessel. Vor Urzeiten,  
auch noch im Frühen Mittelalter, wurden diese 
im Süden gerodet. Doch im Norden, an der 
Grenze des schlesischen und großpolnischen 
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długo. Rozległe kompleksy leśne porastające ten teren, sięgające 
aż po Rawicz, nazywane były Grosse Heide czyli Wielka Puszcza. 
Nazwę tę spotykamy jeszcze na XVIII-wiecznych mapach, choć 
już od XVI stulecia trwało jej intensywne wycinanie. Wielkopolscy 
właściciele ziem po północnej stronie Orli specjalnie sprowadzili 
osadników ze Śląska, dając im okresy tzw. wolnizny w zamian za 
trzebienie puszczy i założenie w nich osad. Tak powstała Zielona 
Wieś i inne miejscowości w jej otoczeniu. Ludność, która je 
zamieszkała, aż po wiek XX zachowała odrębną gwarę i zwyczaje. 
Nazywana była przez sąsiadów Chazakami, a przez samym 
siebie Leśniakami. Na terenach wydartych puszczy dopiero  
w XVII w. założono miasto Rawicz. Lasy zachowały się dziś 
głównie po stronie śląskiej, a sam rezerwat ,,Radziądz” to jedyny 
obszar ścisłej ochrony na terenie dawnej śląsko – wielkopolskiej 
Wielkiej Puszczy.

Sam rezerwat utworzono w 1954 r. na powierzchni 8,26 ha. 
Był to zarazem pierwszy rezerwat przyrody utworzony w Dolinie 
Baryczy w okresie powojennym. Głównym celem utworzenia 
rezerwatu było zachowanie fragmentu lasu dębowego o cechach  
zespołu naturalnego. Fakt, jest to obszar niewielki, ale może 
nam dać wyobrażenie, jak wyglądała niegdyś cała puszcza. 
Rośnie tu dziś las grabowo – dębowy (grąd). Wśród innych drzew 
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 Gil / Gimpel (fot. WD)

 Bocian biały / Weiβstorch (fot. WD)

Gebietes, blieben sie noch ziemlich lange 
erhalten. Die ausgedehnten Waldkomplexe, 
die bis nach Rawitsch (Rawicz) reichten, 
wurden Große Heide genannt. Diesen 
Namen kann man noch auf den aus dem 19. 
Jahrhundert stammenden Landkarten finden, 
obwohl schon seit dem 16. Jahrhundert 
intensive Fällungen stattgefunden haben. 
Die großpolnischen Landbesitzer nördlich 
von der Orla holten Ansiedler herbei, die 
man von Frondiensten und Abgaben befreite. 
Dafür mussten sie den Urwald roden und 
Siedlungen gründen. Auf diese Art und Weise 
entstanden „Das Grüne Dorf“ (Zielona Wieś) 
und andere Ortschaften in seiner Umgebung. 
Die Bevölkerung, die dort bis zum 20. 
Jahrhundert wohnte, bewahrte ihre eigene 
Mundart und ihre Sitten. Von den Nachbarn 
wurden sie Chazacy genannt, sich selbst 
nannten sie Leśniacy (dt.:Waldbewohner). Auf 
dem Gebiet des früheren Urwaldes wurde 
erst im 17. Jahrhundert die Stadt Rawitsch 
(Rawicz) gegründet. Die Wälder wurden heute 
vor allem im schlesischen Teil erhalten und das 
Naturschutzgebiet „Radziunz“ („Radziądz”)  
ist das einzige Gebiet in der ehemaligen 
schlesisch-großpolnischen Großen Heide, das 
heute streng geschützt wird. 
Das Naturschutzgebiet wurde im Jahre 1954 
auf einer Fläche von 8,26 ha geschaffen. Es 
war zugleich das erste Naturschutzgebiet, 
das im Bartschtal in der Nachkriegszeit 
entstand. Damit verfolgte man das Ziel, den 
Teil des Eichenwaldes als Naturkomplex zu 
erhalten. Das Gebiet ist zwar nicht groß, lässt 
aber gut erkennen, wie früher der ganze 
Urwald aussah. Heute wächst hier ein Eichen-
Hainbuchen-Wald (carpinion betuli). Als 
weitere Bäume sind Buche und Winterlinde 
leicht zu erkennen. Prächtige Exemplare 
davon sind im südlichen, ziemlich lichten Teil 
des Naturschutzgebietes zu finden. Unter den 
Sträuchern kommt der geschützte Faulbaum 
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okazy znaleźć można w południowej, dość przerzedzonej części 
rezerwatu. Wśród krzewów liczna jest, podlegająca ochronie, 
kruszyna pospolita. W runie leśnym występują najczęściej: 
paproć orlica pospolita i turzyca wiosenna. Dość częste są 
również: szczawik zajęczy, podagrycznik pospolity, przetacznik 
ożankowy, przytulia czepna, konwalia majowa, sit skupiony, 
kosmatka orzęsiona, gwiazdnica wielkokwiatowa, czyściec leśny 
i fiołek leśny. Występuje tu także chroniony grzyb - sromotnik 
bezwstydny. Ogółem w rezerwacie stwierdzono aż 133 gatunki 
roślin naczyniowych oraz 10 gatunków naziemnych mszaków.

Jeśli mamy więcej czasu, możemy pospacerować po okolicz- 
nych lasach, często poprzedzielanych starorzeczami i rozle-
wiskami kanałów, i przenieść się wyobraźnią w czasy, gdy przez 
Wielką Puszczę płynęły dzikimi, krętymi, zabagnionymi odnogami 
wody Baryczy. Dziś pełnią one rolę tzw. odprowadzalników, 
czyli kanałów odprowadzających wodę ze stawów kompleksu 
Radziądz. Płynący na południe od rezerwatu nosi nazwę Kanału 
Kokot, natomiast od północnej strony opływa rezerwat Młynówka 
Sułowsko – Radziądzka (Kanał Rybacki). Znajdujący się na niej jaz 
Kokot spiętrza jej wody i kieruje je do stawów Kokot, leżących po 
zachodniej stronie rezerwatu.

 Poranek na stawie 
Morgen auf dem Teich (fot. WD)

besonders häufig vor. Im Unterwuchs treten  
am häufigsten der Adlerfarn und die Frühlings- 
Segge auf. Häufig kommen auch Waldsauer- 
klee, Giersch, Gamander-Ehrenpreis, Kletten-
Labkraut, Maiglöckchen, Knäuel-Binse, Beha-
arte Hainsimse, Große Sternmiere, Wald-Ziest 
und Wald-Veilchen vor. Auch geschützte Pilze  
wie beispielsweise die Gemeine Stinkmorchel  
wachsen hier. Insgesamt wurden im Natur-
schutzgebiet 133 Arten der Gefäßpflanzen und  
10 Arten der oberirdischen Moose festgestellt. 
Wenn man über mehr Zeit verfügt, kann man  
durch die umliegenden Wälder, die oft durch   
Altarme und Kanalabflussgebiete getrennt 
sind, spazieren gehen, dabei der Fantasie freien  
Lauf lassen und sich die Zeiten vorstellen, in  
denen die Gewässer der Bartsch mit wilden,  
verschlungenen, versumpften Abzweigungen  
durch die große Heide flossen. Heutzutage 
dienen sie als Kanäle, die das Wasser von den  
Teichen in Radziundz abführen. Südlich vom  
Naturschutzgebiet verläuft der Kokot-Kanal, 
und in nördlichen Richtung der Fischer-Kanal  
(Kanał Rybacki), der das Reservat vom Mły-
nówka Sułowsko – Radziądzka umfliesst. Das 
Wehr Kokot, das sich darauf befindet, staut das 
Wasser und leitet es in die Teiche Kokot, die im  
westlichen Teil des Naturschutzgebietes liegen.  
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Radziądz 
kościół św. Karola Boromeusza. 
Mecenat artystyczny Hatzfeldtów 

Po zakończeniu, prowadzonej w dużej części na tle religijnym, 
wojny 30-letniej za lojalną służbę i zasługi w walkach ze stroną 
protestancką cesarz ofiarował feldmarszałkowi Melchiorowi 
Hatzfeldtowi żmigrodzkie wolne państwo stanowe, skonfiskowane 
wcześniej rodzinie Schaffgotschów. Katoliccy Hatzfeldtowie 
stali się jedną z głównych podpór władzy katolickiego cesarza 
na zdominowanym przez ludność ewangelicką Śląsku. Z chwilą 
przybycia Melchiora do Żmigrodu w mieście było zaledwie trzech 
katolików, sam feldmarszałek był czwartym. On i jego następcy 
ochoczo zabrali się do przywracania katolicyzmu.

Jednym z ważniejszych narzędzi kontrreformacji było oddzia-
ływanie na wiernych przez sztukę. Hatzfeldtowie nie szczędzili 
pieniędzy na fundowanie nowych świątyń. Pojawił się w ten 
sposób w Dolinie Baryczy nie znany tu wcześniej barok i to 
na dość wysokim poziomie. Kształtował się w ten sposób 
świadomy mecenat artystyczny. Jedną z pierwszych budowli 
była kaplica pałacowa w Żmigrodzie zbudowana przez Carlo 
Rossiego w 1683 r. dla uczczenia zwycięstwa Jana III Sobieskiego 
pod Wiedniem. Cały szereg prac wykonał dla Hatzfeldtów 
wrocławski architekt Christoph Hackner (przypisuje mu się 
m.in. projekt gmachu głównego uniwersytetu we Wrocławiu). 
Rozpoczął od przebudowy na styl barokowy wnętrza kościoła 
żmigrodzkiego pw. św. Trójcy, zbudowanego sto lat wcześniej 
przez Schaffgotschów. Następnie projektował żmigrodzki pałac, 
wzniesiony w latach 1706-08 w miejsce średniowiecznego 
zamku. Kolejnym krokiem Hatzfeldtów były fundacje kościołów  
w wioskach należących do nich dóbr. W latach 1722-25 wniesiono  

  Radziądz, lata 20. XX w.  / Radziunz in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts (arch. HKG)

Szlak Doliny Baryczy 
część zachodnia: Kędzie - Żmigród - Sułów
Der Wanderweg des Bartschtals, der westliche Teil: Kendzie (Kędzie) – Trachenberg (Żmigród) – Sulau (Sułów)

Radziundz – die Kirche des Heiligen 
Karl Borromäus. 
Kunstmäzenat der Hatzfeldts

Nach der Beendigung des größtenteils aus 
religiösen Gründen geführten 30-jährigen 
Krieges bot der Kaiser dem Feldmarschall Mel- 
chior von Hatzfeldt für seinen loyalen Dienst  
sowie die Verdienste im Kampf gegen die  
Protestanten die freigewordene Standesher-
rschaft Trachenberg an, die vordem der 
Schaffgotsch-Familie gehört hatte und bes-
chlagnahmt worden war. Die katholischen 
Hatzfeldts wurden dadurch eine der größten 
Stützen der Herrschaft des katholischen 
Kaisers in Schlesien, in dem die Bevölkerung 
evangelisch war. Als Melchior in Trachenberg 
die Standesherrschaft übernahm, gab es 
in der Stadt lediglich drei Katholiken, der 
Feldmarschall selbst war der vierte. Er und 
seine Nachfolger begannen mit Eifer, den 
Katholizismus wieder stärker zu verbreiten. 
Eins der wichtigsten Mittel der Gegenrefor-
mation bestand darin, über die Kunst Einfluss  
auf die Gläubigen auszuüben. Die Hatzfeldts 
sparten nicht an Geld, um neue Gotteshäuser 
zu bauen. Auf diese Art und Weise wurde im  
Bartschtal der vorher nicht bekannte Barockstil  
auf hohem Niveau verbreitet. Eins der ersten  
Gebäude, dass sie als Kunstmäzene errichteten,  
war die bereits erwähnte Palastkapelle in 
Trachenberg, die in ihrem Auftrag im Jahre 
1683 zu Ehren des Sieges von Johannes III. 
Sobieski in der Schlacht am Kahlenberg von 
Carlo Rossi gebaut wurde. Eine Reihe von 
Arbeiten führte der Breslauer Architekt 
Christoph Hackner aus, dem man u. a. 
auch den Entwurf des Hauptgebäudes der 
Breslauer Universität zuschreibt. Er begann 
mit der Umgestaltung des Innenraumes 
der vor 100 Jahren von den Schaffgotschs 
gebauten Trachenberger Kirche der Heiligen 
Dreifaltigkeit im Barockstil. Danach entwarf er 
den Trachenberger Palast, der in den Jahren 
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kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Korzeńsku (w miejsce  
starszego, drewnianego), rok później kościół św. Jana Nepo-
mucena w Bychowie (w miejsce starszego, gotyckiego), a w latach  
1727-35 nowy kościół św. Karola Boromeusza w Radziądzu. 
Projekty tych świątyń przypisuje się Ch. Hacknerowi. On też 
zrealizował w 1730 r. kaplicę św. Krzyża w kościele żmigrodzkim 
jako kaplicę grobową Hatzfeldtów. Malowidła ścienne, podobnie 
jak obraz w ołtarzu głównym kościoła, są autorstwa słynnego 
malarza śląskiego baroku Feliksa Antona Schefflera. Wysoki 
poziom artystyczny reprezentuje architektura kościoła św. Marcina  
w Barkowie, wzniesionego w 1787 r. po zniszczeniu poprzedniego 
w wojnie 7-letniej. W tym samym okresie wzniesiono, na miejscu 
starszego, kościół św. Jana Chrzciciela w Powidzku. Warto jednak 
dodać, że w XIX w. Hatzfeldtowie nie szczędzili również środków 
na dotowanie nowych świątyń ewangelickich. Najciekawsza  
z nich znajduje się w Barkowie.

 Kościół św. Karola Boromeusza  (fot. IK)
Kirche des Heiligen Karl Borromäus

 Portal w kościele św. Karola Boromeusza
Portal der Kirche des Heiligen Karl Borromäus (arch. PLAN)

Mecenat artystyczny HatzfeldTów
w księstwie żmigrodzkim
Hatzfeldts als Mäzene im Fürstentum 
Trachenberg

Kościoły

Kaplice

Pałace

Kolor czerwony - budowle barokowe
Kolor niebieski - budowle klasycystyczne
Kolor zielony - budowle eklektyczne

kościoły / Kirchen

kaplice / Kapellen

pałace / Paläste

1706-08 an der Stelle des mittelalterlichen 
Schlosses errichtet wurde. Der nächste Schritt 
der Hatzfeldts waren die Stiftungen der 
Kirchen in den ihnen gehörenden Dörfern. 
In den Jahren 1722-25 wurde die Kirche der 
Erhöhung des Heiligen Kreuzes in Korsenz 
(Korzeńsko) an der Stelle einer älteren 
hölzernen Kirche und ein Jahr später die 
Kirche des Heiligen Johannes Nepomuk in 
Beichau (Bychowo) an der Stelle einer älteren 
gotischen Kirche errichtet. In den Jahren 
1727-35 erbaute man eine neue Kirche des 
Heiligen Karl Borromäus in Radziundz. Die 
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Rozwiązanie przestrzenne kościoła św. Karola Boromeusza 
sprawia, iż, mimo ubogich dekoracji wnętrza, należy on do 
szczególnie interesujących. Niekonwencjonalny, łańcuchowy 
plan tego kościoła nie ma analogii na Śląsku. Założono go na 
wydłużonym prostokącie, ale rekonstrukcja geometryczna 
pozwala odczytać cztery przenikające się formy owalne. Jednak 
tylko dwa skrajne zaznaczają się w ścianach zewnętrznych, dwa 
pozostałe są uwydatnione przez skośnie ustawienie pilastrów  
i gzymsów ponad ich głowicami. W ten prosty sposób uzyskano 
typowe dla baroku zdynamizowanie wnętrza. Taka koncepcja 
wydaje się być zapożyczona od słynnego architekta Guarino 
Guariniego z Turynu, a przenieść ją z Włoch mógł jeden  
z najwybitniejszych śląskich architektów Christoph Tausch, być 
może on jest faktycznie autorem projektu kościoła.

Wnętrze kościoła posiada jednolity, późnobarokowy wystrój. 
Obraz w ołtarzu przedstawia św. Karola Boromeusza, kardynała 
i arcybiskupa Mediolanu w XVI wieku, udzielającego Komunię 
zadżumionym. Święty ten był patronem Karola Wojtyły.

 Witraż z herbem Hatzfeldtów, kościół w Radziądzu  
Glasmalerei mit dem Hatzfeldt-Wappen, Kirche in Radziunz (fot. IK)

Szlak Doliny Baryczy 
część zachodnia: Kędzie - Żmigród - Sułów
Der Wanderweg des Bartschtals, der westliche Teil: Kendzie (Kędzie) – Trachenberg (Żmigród) – Sulau (Sułów)

Entwürfe dieser Gotteshäuser werden alle Ch. 
Hackner zugeschrieben. Er realisierte auch 
1730 die Kapelle des Heiligen Kreuzes in der 
Trachenberger Kirche als Grabkapelle der 
Hatzfeldts. Die Wandmalereien, genauso wie 
das Bild am Hauptaltar der Kirche, wurden 
vom berühmten schlesischen Barock-Maler 
Felix Anton Scheffler geschaffen. Ein hohes 
Niveau weist auch die Architektur der Kirche 
des Heiligen Martin in Bargen auf, die 1787 
nach der Zerstörung der früheren Kirche im 
Siebenjährigen Krieg erbaut wurde. In der 
gleichen Zeit entstand an der Stelle der alten 
Kirche die Kirche Johannes des Täufers in 
Powitzko. Erwähnenswert ist die Tatsache, 
dass die Hatzfeldts im 19. Jahrhundert auch 
neue evangelische Kirchen stifteten. Die 
interessanteste davon befindet sich in Bargen. 

Trotz ihrer sparsamen Innenausgestaltung 
gehört die Kirche des Heiligen Karl 
Borromäus (oben) durch ihre räumliche 
Gestaltung zu den besonders interessanten 
Bauwerken. Für ihre unkonventionelle Gebäu-
destruktur findet sich in Schlesien kein anderes 
Beispiel. Der Grundriss ist ein ausgedehntes 
Rechteck, die geometrische Rekonstruktion 
lässt jedoch vier sich durchdringende ovale  
Formen erkennen, von denen nur die zwei  
äußersten sich als Rundung an den Außen-
wänden abbilden. Die zwei anderen sind durch  
die schräge Gestaltung der Gesimse und 
Pilaster hervorgehoben. Auf diese einfache Art  
erreichte man das für den Barock typische 
Dynamisieren des Innenraums. Die Art zu  
bauen geht auf den berühmten Architekten 
Guarino Guarini aus Turin zurück. Wahrs-
cheinlich hat sie der berühmteste schlesische 
Architekt Christof Tausch von einem Italien-
aufenthalt mitgebracht und  müsste deshalb 
wohl als eigentlicher Schöpfer der Kirche 
gelten.

Der Innenraum der Kirche besitzt eine ein-
heitliche, spätbarocke Einrichtung. Das Bild  
am Altar stellt den Heiligen Karl Borromäus 
dar, Kardinal und Erzbischof von Mailand im 
16. Jahrhundert, der den Pestkranken die 
Kommunion erteilt. Dieser Heilige war der 
Schutzheilige Johannes Paul II. 
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Staw Jeleni II
Historia stawów baronatu 
żmigrodzkiego

Na wschód od Radziądza rozciąga się rozległy kompleks 
stawów, wśród których znajdują się największe spośród Stawów 
Milickich. Dobry punkt widokowy znajduje się nad Stawem 
Jelenim II, na południe od wsi, przy drodze do Rudy Żmigrodzkiej. 
Staw ten liczy 68 ha powierzchni. Powstał z podziału w latach 
60. XX w., jednego dużego stawu Jeleniego mającego 280 ha 
powierzchni na trzy mniejsze akweny. Dziś należy do Zakładu 
Rybackiego Radziądz Spółki Akcyjnej ,,Stawy Milickie”, a zarazem 
leży w granicach rezerwatu przyrody ,,Stawy Milickie”.  Najwięcej 
ptaków gromadzi się na nim w okresie przelotów, czyli wczesną 
wiosną i jesienią. Wtedy też można napotkać w tym miejscu 
najwięcej gatunków. Natomiast w okresie lęgowym niewiele 
ptaków buduje tu gniazda ze względu na brak szuwarów. W tym 
czasie można zwykle zobaczyć najpospolitsze łyski i perkozy 
dwuczube oraz kilka gatunków kaczek, zwykle głowienki, 
czernice i krzyżówki. W latach 50. XX w. rejon stawów Jelenich był 
ostatnim miejscem w Dolinie Baryczy, gdzie spotykało się żółwia 
błotnego. W latach 90. przeprowadzono reintrodukcję żółwia, 
lecz w innej części doliny, w górnej zlewni Prądni.

 Łania i jeleń wśród czapli białych / Hirschkuh und Hirsch inmitten von Silberreihern (fot. WD) 

Der Hirschteich II. Die Geschichte der 
Teiche des Trachenberger Baronats.

Östlich von Radziundz erstreckt sich ein 
ausgedehnter Komplex mit den größten 
Militscher  Teichen. Ein guter Aussichtspunkt 
über den „Hirschteich II“ befindet sich südlich 
vom Dorf auf dem Weg nach Hammer-
Trachenberg (Ruda Żmigrodzka). Dieser Teich 
umfasst eine Fläche von 68 ha. Er entstand in 
den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts durch 
Teilung des 280 ha großen „Hirschteiches“ in 
drei kleinere Gewässer. Heute gehört er zum  
Fischereibetrieb Radziądz der „Aktiengesell-
schaft Militscher Teiche” (Stawy Milickie S.A.) 
und liegt zugleich im Naturschutzgebiet 
„Militscher Teiche“ (Stawy Milickie). Dort 
versammeln sich im frühen Frühling und 
Herbst viele Vögel und eine kurze Zeit lang 
kann man dann an diesem Ort die meisten 
Spezies beobachten. In der Brutzeit nisten 
hier nur wenige Vögel, weil es an Röhricht 
fehlt. Dennoch kann man Blesshühner, 
Haubentaucher, ein paar Entenarten wie 
Tafelenten, Reiherenten und Stockenten 
sehen. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts 
war das Gebiet der Hirschteiche das letzte 
Gebiet im Bartschtal, in dem die Europäische 
Sumpfschildkröte heimisch war. In den 90er 
Jahren wilderte man sie in einem anderen 
Gebiet des Tals aus, im oberen Sammelgebiet 
der Prądnia. 
Bemerkenswert am Teich ist die Schleuse, 
die das Wasser staut, seinen Stand im Teich 
regelt und über die das Wasser in den Kanal 
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Warto zwrócić uwagę na urządzenie piętrzące i regulujące 
poziom wody w stawie, czyli śluzę, przez którą uchodzi woda 
do kanału zwanego odprowadzalnikiem. Jego drewniano – 
ceglana konstrukcja pochodzi jeszcze z 2. połowy XIX w. Wówczas 
regulowano tu poziom w całym, niemal 300-hektarowym zbior-
niku. Na mniejszych stawach w celu regulacji poziomu wody 
buduje się mniejsze urządzenia piętrzące, zwane mnichami. 
Stawy Jelenie są zasilane wodami Baryczy, kierowanymi do 
nich od jazu Sułów, poprzez Młynówkę Sułowsko – Radziądzką. 
Ze stawów woda jest z kolei odprowadzana kanałami Kokot  
i Książęcym do Orli. To tylko niewielki fragment skomplikowa-
nego systemu kanałów doprowadzających i odprowadzających 
wodę ze stawów, który musi być utrzymany w ciągłej sprawności 
przez rybaków.

Powstanie dużych stawów rybnych liczących nawet po 
kilkaset hektarów powierzchni akwenów to zasługa Kurzbachów 
władających w XVI wieku baronatem żmigrodzkim. Ich szczególne 
zainteresowanie gospodarką rybacką odbiło się nawet w ich 

 Pierwsza mapa baronatu żmigrodzkiego z XVII w. / Die erste Karte des Trachenberger Baronats aus dem 17. Jahrhundert (zbiory Kazimierza Kozicy)

Szlak Doliny Baryczy 
część zachodnia: Kędzie - Żmigród - Sułów
Der Wanderweg des Bartschtals, der westliche Teil: Kendzie (Kędzie) – Trachenberg (Żmigród) – Sulau (Sułów)

fließt, der als Ableitung bezeichnet wird. 
Die Holz-Ziegel-Konstruktion des Bauwerks 
stammt noch aus der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Damals wurde damit der 
Wasserstand auf der gesamten Fläche von 
fast 300 Hektar geregelt. In kleineren Teichen 
hat man kleinere stauende Einbauten zur 
Regulierung des Wasserstandes, die als 
Teichmönche bezeichnet werden. Die Hirs-
chteiche werden durch die Gewässer der 
Bartsch gespeist, die über das Wehr in Sulau 
durch den Suhlau-Radziunzer-Mühlgraben 
(Młynówka Sułowsko-Radziądzka) fließen. Aus 
den Teichen wird das Wasser über den Kokot- 
und Fürstenkanal nach der Orla geführt. Das 
ist aber nur ein kleiner Teil des komplizierten 
Kanalsystems für den Wasserzu- und ablauf der 
Teiche, das von den Fischern ständig instand 
gehalten werden muss.
Die Entstehung der großen Fischteiche, die 
bis zu hunderte ha Fläche umfassen, geht auf 
die von Kurzbach zurück, die im 16. Jahrhundert 
die Herrschaft über das Trachenberger Baronat 
ausübten. Ihr besonderes Interesse an der 
Fischwirtschaft spiegelt sich sogar in ihrem 
Wappen mit den drei Fischen wider. Wilhelm 
von Kurzbach gründete nicht nur neue Dörfer 
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herbie, w którym umieścili trzy ryby. Wilhelm von Kurzbach 
nie tylko zakładał nowe wsie w bagnistych i niezamieszkałych 
wcześniej wnętrzach kotlin baryckich, ale również przeprowadzał 
melioracje, a wraz z nimi budowę grobli i stawów. Jednak sze-
roko zakrojone prace nie przyniosły widocznie spodziewanych 
zysków. Możny wcześniej ród popadł w długi, a baronat dostał się 
w końcu tego stulecia w ręce Schaffgotschów.

To właśnie z czasów ich panowania, przełomu XVI i XVII w.  
znane są pierwsze pewne źródła pisane na temat stawów koło 
Żmigrodu i ich wielkości, a z 1676 pochodzi ich najstarsze 
wyobrażenie kartograficzne przedstawione na mapie baronatu 
żmigrodzkiego Johanna Christiana Bergera. Tą wyjątkowo do-
kładną na owe czasy mapę zamówiono specjalnie na proces 
sądowy, który miał rozstrzygnąć o podziale majątku po zmarłym 
Melchiorze von Hatzfeldt. Największym był Staw Radziądzki 
(Radziunzer, Raschuntzer Teich) nazwany później Starym (Alte 
Teich), gdy na wschód od niego założono nowy Staw Radziądzki. 
Liczył wówczas ponad 720 ha powierzchni, czyli dwu i półkrotnie 
więcej niż dziś. Powierzchnia stawu Jeleniego wynosiła wówczas 
280 ha. Znamienne jest, że staw na początku nosił słowiańską 
nazwę Jeleniec (zapisany w 1581 r. jako Jelenizteich), co  
z czasem upodobniło się fonetycznie do niemieckiego Elend 
= bieda, lub Elen = łoś. Stąd też akwen w okresie powojennym 

 Czapla biała ze zdobyczą / Silberreiher mit Beute (fot. WD) 

in sumpfigen und früher unbewohnten 
Gebieten des Bartsch-Talkessels, sondern 
ließ das Land meliorieren und dabei Teiche 
und Schutzdeiche anlegen. Die intensiven 
Arbeiten brachten jedoch nicht den erwar-
teten Gewinn. Das früher reiche und mächtige 
Geschlecht verschuldete sich und das 
Baronat ging danach in den Besitz der von 
Schaffgotschs über. 
Aus deren Herrschaftszeiten geben die ersten 
Schriftquellen Auskunft über die Teiche bei 
Trachenberg und deren Größe. Ihre älteste 
kartographische Darstellung auf der 
Landkarte des Trachenberger Baronats von 
Johann Christian Berger stammt aus dem 
Jahr 1676. Die für diese Zeit ungewöhnlich 
ausführliche Landkarte ließ man speziell für 
das Gerichtsverfahren anfertigen, bei dem 
über die Vermögensteilung des verstorbenen 
Melchior von Hatzfeld entschieden werden 
sollte. Der größte war der Radziunzer Teich  
(Staw Radziądzki), der später, als östlich von 
ihm ein neuer Radziunzer Teich entstand, der  
„Alte Teich“ genannt wurde. Damals umfasste 
er eine Fläche von über 720 ha, d. h. 2,5mal so 
viel wie heute. Die Fläche des Hirschteiches 
betrug damals 280 ha. Belegt ist, dass er am 
Anfang den slawischen Namen Jeleniec 
trug, 1581 wurde er als Jelenizteich erwähnt. 
Im Laufe der Zeit wurde aus „Jeleniz“ in 
der deutschen Aussprache „Elend-„ oder 
„Elen“. Daraus entstand der deutsche Name 
„Elchteich“. Der „Herrenteich“ (Staw Pański), 
der um 1600 auf einer Fläche von 380 Hektar 
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nazywano Stawem Łosiowym. Nie istnieje już dziś Staw Pański 
(Herrn Teich), założony około 1600 r. na powierzchni 380 ha. Dziś 
po jego dawnym dnie prowadzi szosa do Rudy Żmigrodzkiej. 
Nadal zachowana jest dawna, południowa grobla, a w jego 
części środkowej założono w latach 90. XX w. kilka mniejszych, 
prywatnych stawów.

Wielkie, kilkusethektarowe stawy nie były przydatne dla 
nowoczesnej gospodarki rybackiej opartej o system przesadkowy, 
polegający na przenoszeniu ryb z jednego stawu do następnego 
na różnym etapie rozwoju karpia. Stąd też podział stawów  
i zmniejszenie ich areału. Pomniejszanie powierzchni następuje 
też w sposób naturalny przez proces zarastania akwenów typowy 
dla płytkich jezior, który do dziś możemy obserwować na stawach.

Staw Jeleni III
Od drogi Radziądz – Ruda Żmigrodzka w przysiółku Szarzyna 

odchodzi w kierunku wschodnim utwardzona droga leśna zwana 
Szwedzką Drogą (prowadzi nią rowerowy szlak pomarańczowy, 
szlak niebieski pieszy i ścieżka przyrodnicza). Dotrzemy nią po 1 km 
do południowej zatoki Stawu Jeleniego III.

Staw Jeleni III to staw hodowlany tzw. ryby handlowej, 
należący do Zakładu Rybackiego w Radziądzu (Stawy Milickie SA).  
Mimo wcześniejszych podziałów stawu pozostaje on nadal jed-
nym z większych akwenów, drugim co do wielkości w kompleksie 
Radziądz. Jego powierzchnia ogroblowana wynosi 157 ha,  
a powierzchnia zalewu lustra wody 123 ha. Staw posiada dość 
duży obszar szuwarów, szczególnie od strony północnej. Wśród 
nich największe łany tworzy zespół trzciny pospolitej. Pobliska 
zatoczka stawu jest bardzo urozmaicona dzięki krzewom wierzby 
szarej i kępom turzycy sztywnej, której towarzyszą przy grobli 
różne gatunki, jak sadziec konopiasty, karbieniec pospolity, 
uczep amerykański i psianka słodkogórz.

Znajdująca się na środku stawu wyspa szuwarowa, porośnięta 
w części laskiem olszynowym, daje schronienie dla lęgów 
licznych gatunków ptaków wodnych. Z tego względu staw został 
w 1973 r. włączony do tzw. stawów lęgowiskowych rezerwatu 
„Stawy Milickie” jako jedyny w tej części Doliny Baryczy. Oprócz 
niego do stawów tych włączono stawy: Mewi Duży, Słoneczny 
Górny, Nowy Świat Górny, Grabownica i Henryk. Na stawach tych, 
mimo prowadzonej gospodarki rybackiej, nie wolno dokonywać 
żadnych zmian środowiska, podobnie jak w rezerwatach ścisłych.

Szlak Doliny Baryczy 
część zachodnia: Kędzie - Żmigród - Sułów
Der Wanderweg des Bartschtals, der westliche Teil: Kendzie (Kędzie) – Trachenberg (Żmigród) – Sulau (Sułów)

angelegt worden war, existiert heute nicht 
mehr. Auf seinem ehemaligen Boden führt 
derzeit eine Landstraße nach Hammer-
Trachenberg. Der ehemalige südliche Damm 
blieb erhalten, im mittleren Teil des Gebietes 
entstanden in den 90er Jahren des 20. 
Jahrhunderts ein paar kleinere private Teiche. 
Die riesigen Teiche von mehreren hundert  
Hektar waren für eine moderne Fischwirt-
schaft nicht geeignet, die darauf beruht, 
dass man Fische, speziell Karpfen, in den 
unterschiedlichen Etappen ihrer Entwicklung 
in verschiedene Teiche umsetzt. Deshalb 
teilte man die Teiche und verkleinerte ihre 
Areale. Die Verkleinerung der Fläche erfolgt 
auf natürliche Art und Weise, indem man die 
Gewässer zuwachsen lässt. Diesen für flache 
Teiche typischen Prozess kann man heute  
beobachten.
 

Der Hirschteich III.

Den Weg von Radziunz nach Hammer-Trachen- 
berg über den Weiler Hilfsjägergehöft (Szarzyna)  
bildet eine befestigte Waldstraße, die Schwedische  
Straße genannt wird. Dorthin führen der orange 
markierte Fahrradweg, der blaue Wanderweg 
sowie der Natur-Pfad. Wenn man diese Straße 
entlang geht, gelangt man nach einem Kilometer  
zur südlichen Bucht des Hirschteiches III. 

Der Hirschteich III ist ein Zuchtteich für soge- 
nannte Handelsfische und gehört zum Fische-
reibetrieb in Radziunz der „Aktiengesellschaft 
Militscher Teiche” (Stawy Milickie S.A.). Trotz  
der früheren Teilung des Teiches ist er weiterhin  
eins der größeren Gewässer im Radziunz- 
Gebiet. Was die Größe anbelangt, nimmt er 
die zweite Stelle ein. Seine Fläche mit Deichen 
umfasst 157 Hektar, die Wasserfläche 123 
Hektar. Insbesondere die nördliche Seite der 
Teich ist dicht mit Röhricht bewachsen. Die 
größten Felder bildet dabei das Schilfrohr. 
Die nahe liegende kleine Bucht des Teiches ist 
sehr abwechslungsreich mit Sträuchern der 
Asch-Weide und Büschen der Steifen Segge 
bewachsen, die beim Deich von verschiedenen 
anderen Arten wie Gewöhnlicher Wasserdost, 
Ufer-Wolfstrapp, Zweizähne und Bittersüßer 
Nachtschatten begleitet werden. 
Die Schilfinsel in der Mitte des Teiches, die zum  
Teil von einem Erlenwäldchen bewachsen ist,  
bietet zahlreichen Bruten verschiedener Wasser- 
vogelarten Zuflucht. Aus diesem Grund wurde  
der Teich als einziger in diesem Teil des Bartschtals  
im Jahre 1973 in die Liste der so genannten 
Brutteiche des Naturschutzgebietes „Militscher  
Teiche” aufgenommen. Außer ihm wurden in 
diese Liste auch der Große Möwenteich (Mewi 
Duży), der Obere Sonnige Teich (Słoneczny 
Górny), der Obere Neue Welt-Teich (Nowy Świat 
Górny), der Grabofnitzer- [1935 Buchendorfer-] 
Teich  (Grabownica/) und der Heinrichsdorfer 
Teich (Henrykowice) aufgenommen. An diesen  
Teichen darf man trotz existierender Fisch- 
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Na przeciwległym brzegu stawu znajduje się wspólna kolonia 
czapli siwych i kormoranów. W 2006 r. odnotowano tu 201 gniazd  
czapli i 101 kormoranów. Ze względu na to, że oba gatunki 
żywią się niemal wyłącznie żywymi rybami, istnienie kolonii 
jest stałym źródłem konfliktu między zarządzającym stawami 
gospodarstwem rybackim a służbami ochrony przyrody. Ze  
względu na fakt, iż oba gatunki nie należą obecnie do zagrożonych 
w Polsce, dozwolone jest ich płoszenie lub nawet odstrzeliwanie 
przez odpowiednie służby w rezerwacie oraz poza nim.

Na stawie w okresie jesiennych wędrówek ptaków, zwłaszcza 
na przełomie września i października, odbywają się duże zloty 
żurawi. Gromadzą się tu duże stada, liczące nawet po 1 – 2 tysiące 
osobników, podczas przelotów ze swych lęgowisk znajdujących 
się głównie w Europie Wschodniej i Północnej na zimowiska nad 
Atlantykiem i w północnej Afryce. W zależności od panujących na 
stawie warunków wodnych mogą również przenieść się na leżący 
bardziej na północ Staw Stary.

Wraz z nimi gromadzą się duże stada dzikich gęsi. Odbywająca 
lęgi na milickich stawach gęgawa łączy się w duże stada po 
pierzeniu się w lipcu. Gęgawy na jesień udają się na zimowiska 
do Europy Zachodniej. Od połowy września i w październiku 
zjawiają się natomiast duże stada gęsi zbożowych. Przylatują 
ze swych lęgowisk znajdujących się w Europie Północnej i na 

 Kormorany / Kormorane (fot. WD) 

wirtschaft ähnlich wie in strengen Reservaten 
keine Umweltveränderungen  vornehmen. 
Am gegenüberliegenden Teichufer befindet 
sich eine gemeinsame Kolonie von 
Graureihern und Kormoranen. Im Jahr 
2006 wurden hier 201 Nester der Graureiher 
und 101 der Kormorane gezählt. Da sich 
beide Arten fast ausschließlich von lebenden 
Fischen ernähren, ist die Existenz der Kolonie 
eine ständige Konfliktquelle zwischen den 
Verantwortlichen der Fischwirtschaft und 
dem Naturschutzdienst. In Anbetracht der 
Tatsache, dass beide Arten heutzutage nicht zu 
den bedrohten gehören, ist das Aufscheuchen 
oder sogar das Abschießen durch entspre-
chende Behörden in- und außerhalb des 
Naturschutzgebietes zugelassen. 
In der Zeit der Vogelwanderungen im Herbst, 
insbesondere Ende September, Anfang Okto- 
ber, versammeln sich auf dem Teich große 
Kranichschwärme. Die Schwärme sind 
wirklich riesig und zählen 1-2 Tausend 
Exemplare. Sie versammeln sich hier auf 
den Flügen von ihren Brutplätzen, die sich 
überwiegend in Ost- und Nordeuropa befin-
den, zu ihren Überwinterungsplätzen auf  
dem Atlantik und im nördlichen Afrika. In Abhän- 
gigkeit von den auf dem Teich herrschenden 
Wasserbedingungen nutzen sie auch den 
nördlich liegenden Staw Stary (Alter Teich). 
Gemeinsam mit ihnen versammeln sich große 
Schwärme wilder Gänse. Die auf den Teichen 
von Militsch brütenden Graugänse bilden 
nach der Mauser im Juli große Schwärme 
und  im Herbst begeben sie sich zu den 
Überwinterungsplätzen in Westeuropa. Ab 
Mitte September und im Oktober erscheinen 
hingegen große Schwärme Saatgänse. Sie 
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Syberii. Jedno stado może liczyć nawet 4000 osobników. Często 
towarzyszą im stadka gęsi białoczelnych, nieraz liczące ponad 
100 osobników. Uważna obserwacja takich stad przez lunetę 
pozwala łatwiej wykryć zdarzające się ostatnio częściej bernikle 
białolice lub inne bardzo rzadkie gatunki. Jeśli zima jest łagodna 
i stawy nie zamarzną, część gęsi zbożowych może zatrzymać się 
na stawach przez całą zimę.

W ciągu dnia gęsi przelatują na żer na okoliczne pola, pod 
wieczór powracają na staw, na nocleg. Ptaki te żerują na polach 
i łąkach, zwykle na oziminach, a po żniwach na ścierniskach. 
Gęsi pasą się najczęściej na terenach otwartych z dużymi łanami 
upraw, gdzie mają dookoła dobrą widoczność, często nawet 
dość daleko od stawów. Ptaki ze stawów Jelenich zwykle lecą 
na północ, na pola uprawne między Radziądzem a Gatką, lub  
w kierunku południowym w obszary wokół wsi Osiek.

Warto zwrócić również uwagę na otoczenie stawu. Po 
wschodniej stronie rośnie las olszynowy w wieku około 40-50 
lat, przypuszczalnie odcięty od stawu podczas jego renowacji 
w latach 50. XX wieku. W lesie rośnie niecierpek pospolity  
i drobnokwiatowy, sałatnik leśny, łoczyga i paprocie. Natomiast 
po stronie południowej drogi położony jest las łęgowy jesionowo-
olchowy z domieszką wiązu, dębu i brzozy, w którego podszycie 
rośnie jarzębina, kruszyna i grab.

 Żurawie / Kraniche (fot. WD)
kommen von ihren Brutplätzen, die sich 
in Nordeuropa und Sibirien befinden. Ein 
Schwarm kann bis 4000 Exemplare zählen. 
Sie werden häufig von kleinen Schwärmen 
Blässgänse begleitet, die manchmal über 100 
Exemplare zählen. Die genaue Beobachtung 
solcher Schwärme durch das Fernrohr erleichtert  
es, die neuerdings immer häufiger auftretenden  
Weißwangengänse und andere sehr seltene 
Arten zu erkennen. Wenn der Winter mild ist 
und die Teiche nicht zufrieren, kann sich ein 
Teil der Saatgänse den ganzen Winter auf den 
Teichen aufhalten. 
Am Tage begeben sich die Gänse auf dem 
umliegenden Land auf Nahrungssuche, am 
Abend kehren sie auf den Teich zurück, um zu 
übernachten. Nahrung suchen sie auf Wiesen 
und Feldern, meistens in der Wintersaat, und 
nach der Ernte auf den Stoppelfeldern. Dabei 
bevorzugen sie offene Flächen mit großen 
Getreidefeldern, auf denen sie eine weite Sicht 
haben, häufig auch ziemlich weit weg von 
den Teichen. Die Vögel von den Hirschteichen 
fliegen meist nach Norden auf die Äcker 
zwischen Radziunz und Goitke (Gatka) oder 
in südlicher Richtung zu den Gebieten um das 
Dorf Groß Ossig [Dirschken] (Osiek). 
Interessant ist darüber hinaus die Umgebung 
des Teiches. Im östlichen Teil wächst ein ca. 40 
bis 50 Jahre alter Erlenwald, der wahrscheinlich 
während seiner Instandsetzung in den 50er 
Jahren des 20. Jahrhunderts vom Teich abges-
chnitten wurde. Im Wald wachsen Großes und 
Kleines Springkraut, Mauerlattich, Gemeiner 
Reinkohl und Echte Farne. Am südlichen 
Teil der Straße hingegen liegt ein Eschen-
Erlenbruchwald mit einigen Ulmen, Eichen 
und Birken, in dessen Unterholz Vogelbeeren, 
Faulbäume und Hainbuchen wachsen. 
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Ługa 
rezerwat „Olszyny Niezgodzkie”

Dotrzemy tu po kolejnym kilometrze szlakiem prowadzącym 
Szwedzką Drogą. Można także dotrzeć od Niezgody szosą wiodącą 
w kierunku Rudy Żmigrodzkiej. Szosa ta, położona na wąskiej i krętej 
grobli, pozwala na oglądanie podmokłego rezerwatu bez konieczności 
chodzenia po błocie lub wodzie. Najlepszy widok na rezerwat rozciąga 
się w południowej części, nieopodal mostu na rzece Łudze.

Pierwsze działania mające na celu ochronę przyrody i zacho- 
wanie niezmienionego krajobrazu były niejednokrotnie dyktowane  
zachowaniem terenów łowieckich dla właścicieli ziemskich. 
Z tego też względu jako teren łowiecki dla książąt Hatzfeldt 
zachowano w stanie niezmienionym rozległy obszar lasów 
pomiędzy Niezgodą a Książęcą Wsią o powierzchni 2500 ha, tzw. 
„Zwierzyniec”. Najbardziej pierwotny jego fragment stanowiło 
około 400–500 hektarów środowisk leśnych, bagiennych i łąko-
wych stale podtapianych wodami odnóg Baryczy: Młynówki 
Sułowsko – Radziądzkiej i Ługi. Sama nazwa Ługa (Gluga, Luge) 
pojawia się już na XVII-wiecznych mapach i odnosi się nie do 
samej rzeki, lecz do bagiennego obszaru leżącego nad nią. Na 
najcenniejszym fragmencie jeszcze przed II wojną światową 
został utworzony pierwszy w dolinie Baryczy rezerwat Die Luge 
o powierzchni 250 ha. Był wówczas ostoją lęgową kilku par 
żurawi i nawet 300-400 par gęsi gęgawy. Pełnił też rolę zbiornika 
retencyjnego, gdyż rzeka Ługa rozlewała się szeroko i poruszanie 
po jej rozlewiskach było możliwe łodziami.

Szlak Doliny Baryczy 
część zachodnia: Kędzie - Żmigród - Sułów
Der Wanderweg des Bartschtals, der westliche Teil: Kendzie (Kędzie) – Trachenberg (Żmigród) – Sulau (Sułów)

 Rezerwat Olszyny Niezgodzkie
Naturschutzgebiet „Erlenwälder von Nesigode” (fot. WR)

Die Luge (Ługa), das 
Naturschutzgebiet „Erlenwälder von 

Nesigode“ („Olszyny Niezgodzkie”)
Hierher gelangt man nach einem weiteren 
Kilometer auf der Schwedischen Straße. Nach 
Nesigode[1936 Jagdhausen] (Niezgoda) gelangt 
man aber auch auf der Straße, die in Richtung 
Hammer-Trachenberg führt. Diese Landstraße, 
die auf einem schmalen und winkeligen Deich  
entlang führt, erlaubt es, das feuchte Natur-
schutzgebiet zu betrachten, ohne dass man 
durch Moor oder Wasser gehen muss. Die beste 
Aussicht auf das Naturschutzgebiet hat man im 
südlichen Teil, in der Nähe der Brücke über den 
Fluss Luge (Ługa). 

Die ersten Maßnahmen, die darauf abzielten, 
die Natur zu schützen und die Landschaft 
im unveränderten Zustand zu bewahren, 
resultierten oft daraus, dass man Jagdgebiete 
für Landbesitzer erhalten wollte. Um ein 
solches Jagdgebiet für die Fürsten Hatzfeldt zu 
schaffen, wurde ein ausgedehntes Waldgebiet 
mit einer Fläche von 2500 Hektar zwischen 
Nesigode und Fürstenau (Książęca Wieś), der 
sogenannte Tiergarten („Zwierzyniec”)  im  
unveränderten Zustand bewahrt. Sein urs-
prünglichster Teil waren ca. 400-500 Hektar 
Wald-, Sumpf- und Wiesengebiete, die stets 
von den Gewässern der Bartscharme, dem 
Sulau-Radziunzer Mühlgraben (Młynówka 
Sułowsko-Radziądzka) und der Luge (Ługa) 
überflutet wurden. Der Name Ługa (Gluga, 
Luge) selbst erscheint schon auf den 
Landkarten aus dem 17. Jahrhundert und 
bezieht sich weniger auf den Fluss selbst, 
sondern viel mehr auf das sumpfige Gebiet. 
Auf dem wertvollsten Teil wurde noch vor 
dem Zweiten Weltkrieg im Bartschtal das erste  
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Po 1945 roku sam rezerwat nie został jednak odtworzony. 
Teren ten doczekał się ochrony dopiero w 1987 r., gdy utworzono 
rezerwat „Olszyny Niezgodzkie”, obejmujący północno – 
zachodnią część dawnego obszaru Die Luge, na powierzchni 
już tylko 74,28 ha. Dziś jedynie jego południowa część może 
przypominać obraz olsu sprzed 1945 r. Znaczną część lasów 
dawnego rezerwatu w międzyczasie wycięto, zbudowano przez 
jego obszar tzw. Żółtą Drogę, a samą rzekę Ługę uregulowano. 
Obecnie planowane jest zwiększenie powierzchni ochronnej.

W rezerwacie przeważa zespół olsu porzeczkowego o budo- 
wie kępowo-dolinowej. Wierzchołki kęp zasiedlają: rokiet cypry-
sowaty, płonnik strojny, bielistka sina, nerecznica szerokolistna 
i nerecznica krótkoostna. Na zboczach kęp często występuje 
merzyk groblowy. Tuż u podnóża kęp rośnie rzadka już turzyca 
długokłosa, zachylnik błotny i karbieniec pospolity. W dolinkach 
przy dłuższym i silniejszym podtapianiu rozwijają się gatunki 
szuwarowe: turzyca sztywna, turzyca brzegowa, kosaciec 
żółty, jeżogłówka gałęzista, szczaw lancetowaty i wiele innych 
wodno-błotnych. Z gatunków rzadszych można w nich spotkać  
okrężnicę bagienną, gorczycznik prosty, rzeżuchę leśną i tojeść 
bukietową. Przy niższych poziomach wody rozrasta się wiechlina 
zwyczajna i niecierpek pospolity, a w miejscach nieco suchszych 
rozwijają się: kostrzewa olbrzymia, przytulia czepna, niecierpek 
drobnokwiatowy i pokrzywa. W miejscach prześwietlonych,  
w dolinkach łanowo występuje trzcinnik lancetowaty, a na stano-
wiskach suchszych – trzcinnik piaskowy. Na krzewach i pniach 
drzew często spotkać można pnącza chmielu zwyczajnego  
i psianki słodkogórz.

 Granice rezerwatu / Grenzen des Naturschutzgebietes (archiwum WR)

Szlak Doliny Baryczy 
część zachodnia: Kędzie - Żmigród - Sułów
Der Wanderweg des Bartschtals, der westliche Teil: Kendzie (Kędzie) – Trachenberg (Żmigród) – Sulau (Sułów)

 Piżmak / Bisamratte (fot. WD) 

Naturschutzgebiet „Die Luge“ mit einer Fläche  
von 250 Hektar gebildet. Damals war es das 
Brutgebiet einiger Kranichpaare sowie von 
300-400 Graugänsen. Es erfüllte zudem die 
Funktion eines Speicherbeckens, weil der Fluss  
Luge (Ługa) damals weit austrat und die Abflus- 
sgebiete mit Booten befahrbar sein sollten. 
Nach 1945 wurde das Naturschutzgebiet 
jedoch nicht weiter geführt. Geschützt wurde  
es erst wieder ab 1987, als man hier das „Natur-
schutzgebiet Erlenwälder von Nesigode“ 
(„Olszyny Niezgodzkie”) gründete, das den 
nordwestlichen Teil des ehemaligen Gebietes 
der Luge mit der Fläche von lediglich 74,28 
Hektar einnahm. Heute erinnert nur sein 
südlicher Teil an den Erlenbestand aus der 
Zeit vor 1945. Ein großer Teil der Wälder des 
ehemaligen Naturschutzgebietes wurde 
inzwischen abgeholzt. Durch das Gebiet 
wurde die sogenannte Gelbe Straße gebaut, 
der Fluss Ługa begradigt. Gegenwärtig plant 
man eine Vergrößerung des Schutzgebietes. 
Im Naturschutzgebiet überwiegt die Schwarz- 
Erle. Außerdem findet man  Zypressenschlafmoos, 
Widertonmoos, Gemeines Weißmoos, Breit- 
blättrigen Dornfarn und Gewöhnlichen Dornfarn,  
die seltene Walzen-Segge, Sumpffarn und 
Ufer-Wolfstrapp. An den Abhängen kommt 
oft das Schwanenhals-Sternmoos vor. Bei  
längerem und stärkerem Überfluten entwickeln  
sich in kleinen Senken Reetarten wie Steife 
Segge, Ufer-Segge, aber auch Sumpf-Schwert-
lilie, Ästiger Igelkolben, Fluss-Ampfer und sehr 
viele andere im sumpfig-wässerigen Milieu 
gedeihende Arten. Von den selteneren Arten 
kann man hier Wasserfeder, Barbarakräuter, 
Wald-Schaumkraut und Straußblütigen Gilb- 
weiderich antreffen. Bei niedrigeren Wasserstän-
den breiten sich Gewöhnliches Rispengras 
sowie Großes Springkraut aus und an etwas  
trockeneren Orten entwickeln sich Riesen-
Schwingel, Kletten-Labkraut, Kleines Springkraut 
und Brennnesseln. An lichten Stellen kommt 
in kleinen Senken Sumpf-Reitgras vor und an  
trockenen Stellen das Landreitgras. An Sträu-
chern und Baumstämmen kann man häufig 
Hopfen und Bittersüßen Nachtschatten als 
Kletterpflanzen finden.
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Ogółem flora roślin naczyniowych rezerwatu liczy aż 276 
gatunków. Z gatunków chronionych występują w nim: bluszcz 
pospolity, kalina koralowa, kruszyna pospolita, porzeczka 
czarna, konwalia majowa, grzyb - sromotnik bezwstydny oraz 
sztucznie wprowadzony jarząb szwedzki. Prócz tego w pobliżu 
drogi, na mineralnych wyspach, rośnie kilka okazałych dębów 
szypułkowych, z których najgrubszy jest pomnikiem przyrody 
i ma dziś 675 cm obwodu. Na terenie rezerwatu można często 
ujrzeć ślady żerowania bobra.

Warto podjechać 1 km na południe od rezerwatu do Rudy Żmigro- 
dzkiej. Na znajdującym się w niej Stawie Rudym regularnie zakładają 
kolonię mewy śmieszki. Mieszkańcy wsi wytyczyli przy stawie ścieżkę 
przyrodniczą zwaną szlak rudo – barycki. Jeszcze dalej na południe 
znajduje się kolejny interesujący zespół stawów Jamnik.

 Odłowy w Rybackiej Stacji Doświadczalnej koło Żmigrodu, 1904 r. / Abfischen in der Fischzuchtversuchsstation bei Trachenberg im Jahr 1904 (zbiory IK)

 Kolonia mew / Möwenkolonie (fot. IK)

Insgesamt umfasst die Flora der Gefäßpflanzen 
im Naturschutzgebiet 276 Arten.  Von den  
geschützten Arten sind Gemeiner Efeu, Ge- 
wöhnlicher Schneeball, Faulbaum, Schwarze 
Johannisbeere, Maiglöckchen, von den Pilzen  
die Gemeine Stinkmorchel und die eingeführte 
Schwedische Mehlbeere zu finden. Außerdem 
wachsen in der Nähe der Straße ein paar 
herrliche Stieleichen, von denen die dickste mit 
einem Stammumfang von 675 cm als Natur- 
denkmal gilt. Auf dem Gebiet des Naturschutzge- 
bietes kann man oft die Spuren der Biber finden.  
Es lohnt sich, 1 km südlich vom Naturschutzgebiet 
nach Hammer-Trachenberg zu fahren. Am 
dortigen „Roten Teich“ (Rudy) bilden regelmäßig 
Lachmöwen Kolonien. Die Einwohner des Dorfes 
steckten beim Teich einen Natur-Pfad ab, der 
„Roter-Bartsch“ („rudo-barycki”) genannt wurde. 
Noch weiter nach Süden befindet sich das 
nächste interessante Teich-Gebiet, die Dackel-
Teiche (Jamnik). 
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Niezgoda 
Staw Stary i droga do Zielonego Jelenia

Wieś Niezgoda to najlepszy punkt wypadowy na największy 
ze stawów Stary i stawy Niezgoda. Ułatwia to otwarta w 2010 r. 
ścieżka przyrodnicza „Trzy stawy” z planszami poglądowymi na 
poszczególnych przystankach. O ile początek ścieżki znajduje 
się przy stawie Niezgoda w środku wsi Niezgoda (przy parkingu 
dla samochodów), to do samego Stawu Starego można dotrzeć 
najbliżej od drogi Niezgoda – Olsza, prowadzącej do skrzyżowania 
w zachodniej części wsi, którędy przechodzi też szlak rowerowy.

Szosą prowadzącą w kierunku Olszy po 0,5 km dotrzemy do 
samotnego gospodarstwa. Znajduje się ono w miejscu dawnej 
owczarni, które niegdyś licznie występowały w dolinie Baryczy. 
Płynąca obok rzeka to Młynówka Sułowsko – Radziądzka, 
odnoga Baryczy odchodząca od niej w Sułowie, a uchodząca 
ostatecznie do Orli koło Korzeńska. Jest to pozostałość jednej  
z licznych niegdyś ramion bocznych Baryczy, dziś doprowadza-
jąca wodę do stawów w kompleksie Radziądz.

Gospodarstwo znajduje się na granicy rezerwatu „Stawy 
Milickie”, do którego włączono podmokłe lasy łęgowe leżące po 
północnej stronie rzeki Młynówki. Staw Stary znajduje się stąd 
ok. 1 km na zachód. Jest to jeden z najstarszych stawów milickich, 

 Staw Stary /Alter Teich (fot. IK)

Szlak Doliny Baryczy 
część zachodnia: Kędzie - Żmigród - Sułów
Der Wanderweg des Bartschtals, der westliche Teil: Kendzie (Kędzie) – Trachenberg (Żmigród) – Sulau (Sułów)

Nesigode (Niezgoda) – der Alte Teich 
(Staw Stary) und der Weg 

zum Grünen Hirsch (Zielony Jeleń)

Das Dorf Nesigode[1936 Jagdhausen] (Niezgoda)  
ist der beste Ort, von dem aus man zu dem 
größten der Teiche, dem alten Teich und zu den 
anderen Teichen gelangen kann. Unterstützung 
gibt dabei der im Jahre 2010 eröffnete Natur-
Pfad „Drei Teiche“ („ Trzy stawy”) mit Schautafeln 
an einzelnen Stationen. Der Pfad beginnt am 
Teich in der Mitte des Dorfes Niezgoda beim 
Parkplatz. Zum Alten Teich (Stary Staw) kann 
man jedoch am besten ab der Straßenkreuzung 
im westlichen Dorfteil auf der Straße nach 
Ollsche [1939:Erlendorf] (Olsza/) gelangen, dort  
verläuft auch der Fahrradweg. 
Wenn man die Landstraße in Richtung Ollsche  
geht, gelangt man nach 0,5 km zu einem 
einsamen Bauernhof. Dieser befindet sich an  
der Stelle eines alten Schafstalls, von denen 
es einst im Bartschtal zahlreiche gab. Der 
daneben fließende Sulau-Radziunzer-Mühlbach 
(Młynówka Sułowsko – Radziądzka) ist 
ein Arm der Bartsch, der in Sulau (Sułów) 
abzweigt und letztlich bei Korsenz (Korzeńsko) 
in die Orla mündet. Er ist ein Rest der einst 
zahlreichen Arme der Bartsch, der heute das 
Wasser zum Radziunzer Teichgebiet hinführt. 
Der Bauernhof liegt an der Grenze des 
Naturschutzgebietes „Militscher Teiche“, zu 
dem die am nördlichen Teil des Mühlbaches 
(Młynówka) liegenden feuchten Bruchwälder 
gehören. Der Alte Teich (Stary Staw) befindet 
sich von hier aus ca. 1 km westlich. Es ist einer 
der ältesten Militscher  Teiche und zugleich 
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a zarazem największy z nich. Do samego stawu pozwala dotrzeć 
polna droga odchodząca od szosy w kierunku zachodnim (na 
zakręcie).

Staw ten był zwany w XVI w. Stawem Radziądzkim (od wsi 
Radziądz, w oryginalnej pisowni: Radziunzer lub Raschuntzer)  
i powstał zapewne podczas zakrojonych na szeroką skalę prac 
melioracyjnych prowadzonych przez baronów Kurzbachów. 
Gdy na wschód od niego zbudowano nowy akwen rozciągający 
się aż po Wilkowo, nazwany Nowym Stawem Radziądzkim (dziś 
nieistniejący), pierwszy ze zbiorników nazwano Starym Stawem 
Radziądzkim lub po prostu stawem Starym – ta nazwa utrzymała 
się do dziś.

Urbarz z 1591 r. donosi, że do połowu ryb na stawach Radzią-
dzkich zobowiązani byli mieszkańcy Gatki. Do obsady tych sta-
wów używano wówczas 800 kop ryb. Staw Stary liczył w 1676 r.  
ponad 720 ha powierzchni, czyli dwu i półkrotnie więcej niż dziś  
i niemal 14 km linii brzegowej. Akwen ów sięgał wówczas 
znacznie dalej na północ niż obecnie, niemal po wieś Łąkta. Dziś 
liczy mniej niż 300 ha powierzchni.

Z polnej drogi prowadzącej wzdłuż północnej krawędzi stawu 
lustro wody jest niewidoczne. Dobrym punktem dla obserwacji 
ptaków jest dopiero wieża widokowa, zbudowana przez 
Fundację Ekorozwoju z Wrocławia na końcu ścieżki przyrodniczej, 
2 km od szosy. Po drodze ścieżka ta mija w niewielkim lasku 
miejsce cmentarzyska kultury łużyckiej, oznaczone kamieniem.

 Wodnik / Ralle (fot. WD)

ihr größter. Zu ihm gelangt man auf einer 
Feldstraße, die von der Landstraße westlich 
in einer Kurve abgeht. Er wurde im 16. 
Jahrhundert der Radziunzer oder Raschuntzer 
Teich genannt und entstand wahrscheinlich 
während der intensiven Meliorationsarbeiten, 
die die Barone Kurzbach durchführen ließen. 
Als östlich von ihm ein neues, sich bis nach 
Willkowe (Wilkowo) erstreckendes Gewässer 
(das heute aber nicht mehr existiert) angelegt 
wurde, und Neuer Radziunzer Teich genannt 
wurde, erhielt das erste die Bezeichnung Alter  
Radziunzer Teich oder einfach nur „Alter Teich“ –  
und dieser Name wurde bis heute beibehalten. 
Das Urbar von 1591 berichtet, dass die 
Einwohner von Goitke [Adriansdorf ] (Gatka) 
zum Fischfang auf den Radziunzer Teichen 
verpflichtet waren.  Die Teiche wurden damals 
mit 4000 Dutzend Fischen besetzt. Der Alte 
Teich zählte im Jahr 1676 über 720 Hektar an 
Fläche, d.h. zweieinhalb mehr als heute, und 
hatte eine Uferlinie von beinahe 14 km. Dieses 
Gewässer reichte damals erheblich weiter 
nach Norden als heute, beinahe bis zum Dorf 
Łąkta. Heute umfasst seine  Fläche weniger als 
300 Hektar. 
Von der Feldstraße, die am nördlichen Teichrand  
entlang führt, ist der Wasserspiegel nicht zu  
sehen. Eine gute Möglichkeit zur Beobachtung  
der Vögel wird erst der Aussicht-sturm bieten, 
der am Ende des Naturpfades von der Breslauer 
Stiftung für Nachhaltige Entwicklung gebaut 
werden soll. Nach etwa einem Kilometer führt 
der Pfad an einem Gräberfeld der sorbischen 
Kultur vorbei. 
Ein Relikt des Neuen Radziunzer Teiches, der 
im 17. Jahrhundert ca. 190 Hektar umfasste, ist  
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Pozostałością po Nowym Stawie Radziądzkim, liczącym w XVII w.  
ok. 190 ha, jest dziś wydłużona, zarośnięta szuwarami zatoka 
Stawu Starego zwana Stawem Północnym. Rada Gminy i Miasta 
Żmigród w 2002 r. uznała go za użytek ekologiczny. Należy do 
niego staw wraz z graniczącymi ugorami o łącznej powierzchni 
około 58 ha. W tym silnie zarośniętym zbiorniku występują liczne 
stanowiska roślin chronionych, takich jak: grążel żółty, grzybienie 
białe i północne i salwinia pływająca. Można do niego dotrzeć po 
kolejnym kilometrze za wieżą widokową.

Prowadząca stąd na północ droga, zwana dziś Drogą Rawicką, 
dawniej nosiła nazwę Drogi Jeleniej (odchodzi na wprost od 
szosy w lesie, początkowym jej fragmentem prowadzi czerwony 
szlak rowerowy). Ten, zapomniany dziś, dawny trakt o bardzo 
zniszczonej nawierzchni stanowi najkrótsze połączenie Sułowa 
i Rawicza. Nazwa drogi pochodziła od granicznej gospody 
Zielony Jeleń, znajdującej się w środku lasu, 3 km na północ od 
Niezgody. Sama gospoda należąca do rodziny Konatów od 1650 r. 
znajdowała się po stronie wielkopolskiej. W 1919 r., po uzyskaniu 
przez Polskę niepodległości, ustanowienie granicy państwowej 
bez przejścia granicznego w pobliżu przypieczętowało los 
gospody, która działała tylko do 1920 r. Do dziś przy drodze są 
widoczne przyczółki zapory granicznej i słupki zapobiegające 
jej objeżdżaniu. Później istniała w tym miejscu leśniczówka. Dziś 
rośnie tam tylko zielony las, a gospodę Zielony Jeleń przypomina 
jedynie niewielki obelisk tuż przy szosie z nazwiskiem dawnych 
jej właścicieli.

Szlak Doliny Baryczy 
część zachodnia: Kędzie - Żmigród - Sułów
Der Wanderweg des Bartschtals, der westliche Teil: Kendzie (Kędzie) – Trachenberg (Żmigród) – Sulau (Sułów)

  Łania i jeleń / Hirschkuh und Hirsch (fot. WD) 

heute eine verlängerte, schilfbewachsene 
Bucht des Alten Teiches, die als der Nördliche 
Teich (Staw Północny) bezeichnet wird. 
Zu ihm gelangt man nach einem weiteren 
Kilometer Weg. Der Gemeinderat der Stadt 
Trachenberg erkannte im Jahre 2002 den 
Teich und das angrenzende Brachland mit der  
Gesamtfläche von ca. 58 ha als landwirts-
chaftliche Nutzfläche an. In diesem stark be-
wachsenen Becken kommen zahlreiche Arten 
geschützter Pflanzen vor wie Gelbe Teichrose, 
Weiße und Kleine Seerose sowie Gemeiner 
Schwimmfarn. 
Die von hier aus nach Norden führende 
Rawitscher-Straße (Droga Rawicka) trug früher  
den Namen Hirsch-Straße (Droga Jelenia). Sie 
geht geradeaus von der Waldstraße ab, durch 
ihre Anfangsstrecke führt der rot markierte 
Radweg. Diese bereits vergessene alte Strecke 
mit erheblich zerstörtem Straßenbelag ist die  
kürzeste Verbindung zwischen Rawitsch (Rawicz) 
und Sulau (Sułów). Der alte Straßenname 
stammte vom Grenzwirtshaus „Der Grüne 
Hirsch“ (Zielony Jeleń), das sich in der Mitte 
des Waldes, 3 km nördlich von Nesigode/
Jagdhausen befand. Das der Familie Konat 
seit 1650 gehörende Wirtshaus befand sich 
auf der großpolnischen Seite.  Als Polen 
1919 die Unabhängigkeit erhielt, entschied 
die Festsetzung der Staatsgrenze, die keinen  
Grenzübergang vorsah, über das Schicksal 
des Wirtshauses, das deshalb nur bis 1920 in 
Betrieb war. Bis heute sind an der Straße noch 
die Giebel der Grenzsperre und die Prellsteine 
zu sehen. Später gab es an dieser Stelle ein 
Forsthaus. Heute wächst dort nur Wald und 
an das Wirtshaus „Zielony Jeleń“ erinnert 
lediglich ein kleiner Obelisk mit den Namen 
seiner ehemaligen Besitzer unmittelbar neben 
der Straße. 
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Wieś i staw Niezgoda
Zatrzymujemy się w centrum wsi Niezgoda, gdzie przy zak-

ręcie znajduje się parking i początek ścieżki przyrodniczej Trzy 
Stawy prowadzącej wokół obu stawów Niezgoda, a kończącej się 
nad trzecim stawem: Starym. Przy wsi jest dobry punkt widokowy 
na staw Niezgoda, 200 m dalej nad zachodnim brzegiem stawu 
wznosi się czatownia do obserwacji ptaków.

Aż do XVI w. wnętrza kotlin baryckich były niezamieszkałe, 
zajęte przez nieprzebyte puszcze i bagna. Dopiero w tym wieku 
właściciele nowo utworzonych wolnych państw stanowych, 
żmigrodzkiego i milickiego, przystąpili do szeroko zakrojonych 
prac melioracyjnych i kolonizacyjnych. W tym czasie powstała 
również sama wieś Niezgoda założona przez Henryka von 
Kurzbacha, barona Żmigrodu, w pobliżu granicy z baronatem 
milickim. Nazwa wsi, zapisana w 1604 r. w postaci Niessgoda, 
niewątpliwie nawiązuje do jakiegoś sporu granicznego. Istniał tu 
wówczas folwark i młyn wodny, a ludność zajmowała się także 
bartnictwem. Budynek młyna stoi do dziś przy stawie. Zasilany 
był wodami Młynówki Sułowsko – Radziądzkiej, północnej 
odnogi Baryczy.

Kurzbachowie byli również założycielami dużych akwenów 
hodowlanych. Staw Niezgoda może być nawet starszy od 
samej wsi, gdyż urbarz z 1591 r. nazywa go Stawem Olszowym 
lub Szendrowym (?) (Ulschof oder Schendrof Teich), od leżącej 
na jego północnym brzegu wsi Olsza. Na stawie tym poławiali 
wówczas zagrodnicy z Wilkowa. Dopiero w kolejnym stuleciu 
nazwano go Stawem Niezgodzkim (Nessigoder Teich). Liczył 

 Staw Niezgodzki / Nesigoder Teich (fot. IK)

Das Dorf und der Nesigoder Teich

Im Zentrum des Dorfes Nesigode befinden 
sich neben der Kurve ein Parkplatz sowie der 
Anfang des Naturpfades „Drei Teiche”. Hier 
gibt es auch einen guten Aussichtspunkt auf  
den Teich Nesigode, 200 Meter weiter, am 
westlichen Ufer des Teiches erhebt sich ein  
Beobachtungsstand, von dem aus man zah-
lreiche Vögel beobachten kann. 
Bis ins 16. Jahrhundert war das Innere der 
Bartsch-Talkessel unbewohnt und von undur-
chdringlichen Sümpfen und Urwäldern besetzt.  
Erst danach begannen die Besitzer von 
Trachenberg und Militsch mit umfangreichen 
Meliorations- und Kolonisierungsarbeiten. In  
dieser Zeit entstand auch das Dorf Nesigode, 
das von Henryk von Kurzbach, dem Baron 
von Trachenberg, in der Nähe der Grenze 
zum Militsch-Baronat gegründet wurde. Der 
Name des Dorfes wurde 1604 als Niessgoda 
aufgeschrieben und  bezieht sich zweifellos 
auf Grenzstreitigkeiten, denn das polnische 
Wort niezgoda bedeutet Zwietracht. Damals 
existierten hier ein Vorwerk und eine Wasser-
mühle, die Bevölkerung beschäftigte sich auch  
mit Waldbienenzucht. Das Gebäude der Mühle 
steht heute am Teich. Sie wurde von den 
Gewässern des Sulau-Radziunzer Mühlbaches 
(Młynówka Sułowsko – Radziądzka), dem nörd- 
lichen Arm der Bartsch, mit Wasser versorgt. 
Die von Kurzbachs waren auch die Gründer 
der großen Zuchtgewässer. Der Nesigoder 
Teich kann sogar älter als das Dorf selbst 
sein, weil das Urbar aus dem Jahr 1591 ihn als 
Ulschof oder Schendrof Teich bezeichnet, und 
dieser Name wurde von dem am nördlichen 
Ufer liegenden Dorf Ollsche [Erlendorf ] (Olsza) 
abgeleitet. Auf diesem Teich fischten damals 
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 Pałac myśliwski Hatzfeldtów koło Niezgody
Jagdschloβ derer von Hatzfeldt bei Nesigode (arch. Hatzfeldtów)

wówczas ponad 220 ha powierzchni. W latach 60. XX w. staw 
Niezgoda został przebudowany i podzielony na dwa mniejsze 
akweny. Przylegający do wsi akwen Niezgoda I liczy dziś 112 ha 
powierzchni ogroblowanej, w tym 94 ha lustra wody. Leżący od 
niego na północ staw Niezgoda II liczy 65 ha. Tuż za budynkiem 
młyna, z drogi biegnącej groblą, znajduje się dobre miejsce do 
obserwacji ptaków wodno – błotnych na stawie.

Lasy otaczające wieś od południa i wschodu do dziś 
zachowały naturalny, a miejscami nawet pierwotny charakter. 
Dawniej stanowiły część terenu łowieckiego książąt Hatzfeldt 
ze Żmigrodu, wspomnianego już „Zwierzyńca”, o łącznej 
powierzchni 2500 ha. W dużym stopniu przyczyniło się to do 
jego zachowania w niezmienionej postaci. W 1843 r. książę 
Hermann Anton wzniósł w lesie, nad Rowem Paszkowym, na 
wschód od Niezgody, pałacyk myśliwski. Na łowy przyjeżdżali 
tu cesarze Niemiec: Wilhelm I i Wilhelm II, ambasadorowie, 
premierzy, ministrowie i książęta. Kilka z tych polowań uwiecznił 
na swoich płótnach znany niemiecki malarz i arystokrata – hrabia 
Ferdynand Harrach. Obiekt został spalony w 1945 r. przez Rosjan, 
a jego pozostałości w latach późniejszych rozebrano. Obrazy 
Harracha dziś zdobią ściany domu Hatzfeldtów w Kolonii. Do 
tradycji łowieckich terenu nawiązuje dziś Kwatera Myśliwska 
(po przeciwnej stronie drogi).

Miejsce po pałacu myśliwskim znajduje się ok. 0,5 km na pół- 
noc od szosy do Milicza, nad Rowem Paszkowym. Po przeciwnej 
stronie szosy warto dotrzeć nad Jaz Niezgoda – jedyny za-
chowany drewniany jaz na Baryczy, odrestaurowany w 2000 r.,  
o wysokości 3,35 m, do dziś pełniący ważną funkcję w regu-
lacji stosunków wodnych i dostarczaniu wody do stawów. 
Najlepszy sposób dotarcia do niego to dojazd 6 km drogą  
w kierunku Milicza, a następnie w prawo szlakiem rowerowym R9.
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 Jaz Niezgodzki / Nesigoder Wehr (archiwum PLAN)

die Bauern aus Willkowe [Wilkowo]. Erst im 
folgenden Jahrhundert wurde er Nesigoder 
Teich genannt. Damals umfasste er eine Fläche 
von über 220 Hektar. In den 60er Jahren des 
20. Jahrhunderts wurde er umgebaut und 
in zwei kleinere Gewässer geteilt. Das an 
das Dorf angrenzende Gewässer Nesigode 
I hat heute eine Fläche von 112 Hektar mit 
Dämmen, davon sind 94 Hektar Wasserfläche. 
Der nördlich von ihm liegende Teich Nesigode 
II hat eine Größe von 65 Hektar. Unmittelbar 
hinter der Mühle, auf dem Dammweg, befin- 
det sich ein guter Aussichtspunkt zur Beobach-
tung der Wasser-und-Sumpfvögel. 
Der Nesigoder Teich (Fot. IK)
Die Wälder, die das Dorf von Süden und 
Osten umgeben, behielten bis heute ihren  
natürlichen, stellenweise sogar ursprünglichen  
Charakter. Einst bildeten sie den „Tiergarten” 
(Zwierzyniec) genannten Teil eines Jagdgebie- 
tes der Fürsten von Hatzfeldt aus Trachenberg 
mit der Gesamtfläche von 2500 ha. Größtenteils  
trug dies zu seiner Erhaltung im unveränderten 
Zustand bei. Im Jahr 1843 errichtete der Fürst 
Hermann Anton von Hatzfeldt ein Jagdschloss 
im Wald am Rów Paszkowy, östlich von Nesigode. 
Hierher kamen die deutschen  Kaiser Wilhelm 
I und Wilhelm II, Botschafter, Premierminister, 
Minister und Fürsten zur Jagd. Einige dieser 
Jagden wurden vom berühmten deutschen 
Maler und Aristokraten Graf Ferdinand von 
Harrach auf Bildern verewigt. Das Jagdschloss 
wurde im Jahr 1945 durch die Sowjetarmee 
eingeäschert, die Überreste beseitigte man 
in den späteren Jahren. Die Gemälde Graf 
Ferdinand von Harrachs schmücken heute die 
Wände des Hatzfeld-Hauses in Köln. An die 
Jagdtraditionen des Gebietes knüpft heute 
das Jagdquartier an der gegenüberliegenden 
Seite der Straße an. 
Das ehemalige Jagdschloss befand sich am  
Pohldorfer Graben (Rów Paszkowy) ca. 0,5 km  
nördlich an der Landstraße nach Militsch. 
Es ist empfehlenswert, das Wehr Nesigode 
anzuschauen, das einzige erhaltene Holzwehr  
an der Bartsch, das im Jahre 2000 restauriert 
wurde, eine Höhe von 3,35 m hat und bis heute  
wichtige Funktionen bei der Regulierung der  
Wasserverhältnisse sowie der Wasserversor-
gung der Teiche erfüllt. 
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Olsza 
przyrodnicze nazwy topograficzne. 
Spory graniczne na granicy śląsko –    
wielkopolskiej

Wieś leży poza Szlakiem Doliny Baryczy, jednak znajduje się tu 
węzeł szlaków rowerowych (szlak R9 i szlak czerwony). Można tu 
też dojechać wzdłuż zachodniej grobli stawów Niezgoda, ścieżką 
przyrodniczą Trzy Stawy, dochodzącą prawie do wsi Olsza.

Wieś Olsza jest wzmiankowana od roku 1413 r., zatem jest 
to najstarsza i największa osada w tej części dawnego baronatu 
milickiego, później dominium sułowskiego. Jej nazwa jest typową 
przyrodniczą nazwą topograficzną. Nazwy te tworzono 
zwykle od charakterystycznego składu gatunkowego lasu, który 
rósł zanim powstała wieś, lub innych elementów topografii. 
Spotykane są dość często w pokrytej lasami dolinie Baryczy, 
a jako inne przykłady można wymienić pobliską Grabówkę – 
od lasów grabowych, Dębno, Dębnicę i Dąbrowę – od dębów, 
Brzostowo – od wiązu zwanego dawniej brzostem, Brzezie, 
Brzezinę – od brzozy, Bukowice, Bukowinkę – od buka, Sośnie – 
od sosny. Z innych nazw topograficznych doliny Baryczy można 
wymienić też Łazy, Łazisko (od łazu = zaorane pole w środku lasu),  
Borek, Góra. Nazwy te o słowiańskim rodowodzie, choć w formie 
zniemczonej, zachowały się zwykle aż do lat 30. XX wieku. W XVIII w.  

Ollsche [Erlendorf] (Olsza) – naturwis- 
senschaftlich-topografische Namen. 

Grenzstreitigkeiten an der Schlesisch-
Großpolnischen Grenze (in deutscher Zeit  
war das die Grenze zwischen den preußischen  
Provinzen Schlesien und Posen)

Das Dorf liegt zwar außerhalb des Bartschtal-
Wanderweges, aber hier befindet sich ein 
Schnittpunkt des Radweges R9 mit dem rot 
markierten Radweg. Man kommt auch auf 
den westlichen Deichen entlang der Nesigoder 
Teiche hierher oder über den Naturpfad „Drei 
Teiche“, der beinahe bis zum Dorf Ollsche (Olsza) 
führt. 

Das Dorf Ollsche (Olsza) wurde bereits im  
Jahr 1413 erwähnt, es ist die älteste und größte  
Siedlung in diesem Teil des ehemaligen 
Militscher Baronats, dem späteren Sulau-
Dominium. Sein Name ist ein typischer 
naturwissenschaftlich-topografischer Name. 
Solche Namen wurden gewöhnlich von der 
charakteristischen Artenzusammensetzung 
des Waldes, der dort vor der Entstehung des 
Dorfes wuchs, oder von anderen Elementen 
der Topografie abgeleitet. Man begegnet 
ihnen oft im von Wäldern bewachsenen 
Bartschtal, wie beispielsweise bei Grabówka, 
dt. Graboffke [Buchenhagen], der Name ist  
vom poln./slaw. Wortstamm: „grab”, zu deutsch 
die Buche abgeleitet. Ähnlich verhält es 
sich mit Damno [Dammer]  (Dębno) oder mit 
Dębnica und Dąbrowa, die  vom poln./slaw. 



50

obok formy zniemczonej: Olsche, która przetrwała, istniała też 
nazwa polska: Olszowa. Wieś znajduje się tuż przy północnej 
granicy województwa dolnośląskiego. Pobliska wieś Białykał  
leży już na terenie Wielkopolski. Często spotykany w Dolinie 
Baryczy człon nazwy kał (np. Czarny Kał koło Granowca, zniem-
czone kehle, stąd też spolszczone Żabikiele) oznaczał miejsce 
podmokłe, bagienne i ma ten sam źródłosłów co słowo kałuża.

Granica śląsko – wielkopolska nie zawsze była spokojna,  
a jej przebieg jednoznaczny. Do XVI w., gdy porastała ją jeszcze 
nieprzebyta puszcza, nie sprawiała dużego kłopotu. Jednak wraz 
z narastającym głodem ziemi brak precyzyjnego jej wytyczenia 
w terenie zaczął się mścić na właścicielach przygranicznych 
dóbr. Wzdłuż całego pasa przygranicznego wybuchł cały szereg 
sporów granicznych. Obie strony: śląska i wielkopolska oskarżały 
się nawzajem o zabór gruntów, wycinanie lasów i zakładanie wsi 
na nie swoich terenach, a także o porywanie ludzi z cudzych dóbr. 
Największy obszar sporny między księżną Wiśniowiecką a hrabiną 
von Burghaus z Sułowa dotyczył wsi: Ostoje, Poradów i Jeziora. 
Drugi obszar, w którym później powstała wieś Baranowice, 
dotyczył ziemi, którą, według Burghausów, przywłaszczył sobie 
kasztelan śremski. Spór toczył się również z Zakrzewskimi  
z Pakosławia o wieś Białykał. Ci sami Zakrzewscy procesowali się 
o las między Olszą a Gatką z księciem Hatzfeldtem ze Żmigrodu. 
Hatzfeldt z kolei procesował się z Rogalińskimi o wieś Łąktę. 
Ostatecznie spory mające wagę międzynarodową rozstrzygnięto 
na polskim sejmie 1782 r., decydując się na wypłatę odszkodowań 
z kasy państwa dla szlachty, która utraciła swe majątki. Granicę 
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 Szlaban graniczny w Baranowicach
Grenzschranke in Baranowitz (arch. PLAN)

„dąb” d.h. Eiche abgeleitet sind. Dagegen sind 
die Namen Brustawe [Eichensee] (Brzostowo) 
(von „wiąz” oder „brzost”, d.h. Ulme, Brzezie, 
Breschine (Brzezina) von „brzoza”, d. h. Birke; 
Bukowica, Bukowinka von „buk”, d.h. die 
Buche sowie Sośnie von „sosna”, d.h. von 
Kiefer abgeleitet. Als andere topografische 
Namen des Bartschtals findet man z. B. Lahse 
(Łazy) und Łazisko von łaz, d.h. umgepflügtes 
Feld in der Waldmitte. Viele dieser Namen 
slawischer Herkunft wurden, wenn auch in 
eingedeutscher Form, bis in die 30er Jahre 
des 20. Jahrhunderts beibehalten. Im 18. 
Jahrhundert existierte neben dem deutschen 
Namen Ollsche auch die polnische Form 
Olszowa. Das Dorf befindet sich unmittelbar 
an der nördlichen Grenze der Woiwodschaft 
Niederschlesien. Das in der Nähe gelegene 
Dorf Białykał befindet sich schon auf 
dem Gebiet von Großpolen. Das darin 
vorkommende „kał“, in verschiedenen Orten 
als „kehle“ eingedeutscht, beschreibt einen 
feuchten, sumpfigen Ort und hat dieselbe 
Etymologie wie das polnische Wort kałuża, d. 
h. die Pfütze. 

Die Schlesisch-Großpolnische-Grenze war 
nicht immer ruhig und ihr Verlauf nicht immer 
eindeutig festgelegt. Bis ins 16. Jahrhundert, 
als die Grenze noch von undurchdringlichem 
Urwald bewachsen war, gab es keine großen 
Probleme. Als aber das Verlangen nach 
Boden und Besitz zunahm, begann sich die 
fehlende exakte Festlegung der Grenzlinie zu 
rächen. Entlang der gesamten Grenze kam 
es zwischen den Besitzern der angrenzenden 
Gebiete immer wieder zu einer Reihe 
Grenzstreitigkeiten. Beide, die schlesische 
und die großpolnische Seite beschuldigten 
sich gegenseitig, Ackerboden geraubt,  fremde 
Wälder gerodet, Dörfer auf fremden Gebieten 
gegründet und Menschen entführt zu haben. 
Das größte infrage kommende Grenzgebiet 
betraf die Dörfer Ostoje, Neufelde (Poradów) 
sowie Jeziora und war zwischen der  Herzogin 
Wiśniowiecka und dem der Gräfin von 
Burghaus aus Sulau umstritten. Das andere 
Gebiet, auf dem später das Dorf Baranowice 
(Barnitz) entstand, hatte sich ein Kastellan aus 
Schrimm (Śrem) angeeignet. Ein Streit wurde 
auch mit den Zakrzewscy aus Pakosławie 
um das Dorf Białykał geführt. Dieselben 
Zakrzewscy prozessierten um einen Wald 
zwischen Ollsche (Olsza) und Goitke (Gatka) 
mit dem Fürsten Hatzfeldt aus Trachenberg. 
Die Hatzfeldts hingegen führten einen Prozess 
mit den Rogalińscy um das Dorf Łąkta. Diese 
Grenzstreitigkeiten von internationaler 
Bedeutung wurden endgültig 1782 vom 
polnischen Sejm entschieden. Der Adel, der 
nach dieser Entscheidung seine Güter verlor, 
erhielt  Schadenersatz aus der Staatskasse. 
Die Grenze wurde von einer Kommission im 
Jahr 1786 festgelegt. Białykał blieb auf der 



51

wyznaczyła komisja w 1786 r. Białykał pozostał po stronie 
wielkopolskiej, Burghausowie uzyskali jednak nowe tereny, 
na których z dotacji króla pruskiego założyli wieś Baranowitz 
(obecne Baranowice).

Granica i jej przebieg stały się znów niespokojne wraz 
z odzyskaniem niepodległości przez Polskę i wybuchem 
powstania wielkopolskiego w 1918 r. Zdominowana przez 
Niemców rada powiatu rawickiego uchwaliła jego przyłączenie 
do Śląska tak, by nie znalazł się w granicach Polski. Powstańcom 
udało się jednak szybko opanować większość ziem powiatu, 
choć bez samego Rawicza. Wzdłuż granicy dochodziło wówczas 
do pojedynczych starć z niemieckimi żołnierzami z gar-
nizonu milickiego. Na leżącym w pobliżu dawnym cmentarzu 
ewangelickim w Białymkale znajduje się bezimienny grób 
powstańca. Ostatecznie traktat w Wersalu przyznał Polsce cały 
powiat rawicki, czyli nastąpił powrót do dawnej granicy z XVIII w.,  
choć strona polska żądała przesunięcia granicy na południe 
i przyłączenia do Polski również znacznej części powiatu 
milickiego.

Wkrótce na ustanowionej w 1920 r. granicy polsko – 
niemieckiej zbudowano cały szereg domów dla straży 
granicznej i celników. Do dziś zadziwiają ciekawą architekturą. 
Jeden z nich znajduje się w samej Olszy, kolejny w pobliskich 
Baranowicach. Tam też, w zachodniej części wsi, zachowała się 
szczególna pamiątka dawnej granicy – szlaban graniczny, jedyny 
tego rodzaju na Dolnym Śląsku. W Białymkale z kolei znajduje się 
budynek polskiej straży granicznej z okresu międzywojennego.

 Budynek byłej straży granicznej w Baranowicach
Gebäude des ehemaligen Grenzschutzes in Baranowitz (arch. PLAN)

großpolnischen Seite, aber die von Burghaus 
erhielten neue Gebiete, auf denen sie durch 
Zuwendung des preußischen Königs das Dorf 
Baranowitz, heute Baranowice, gründeten. 
Die Grenze und ihr Verlauf waren erneut in der 
Zeit umstritten, als Polen seine Unabhängigkeit 
wiedererlangte und auch während des 
Großpolnischen Aufstandes im Jahre 1918. 
Der von den Deutschen dominierte Rat des 
Landkreises Rawitsch (Rawicz) beschloss seine 
Eingliederung in Schlesien, weil man nicht zu 
Polen gehören wollte. Den Aufständischen 
gelang es jedoch schnell, den größten Teil 
des Landkreises, wenn auch ohne die Stadt 
Rawitsch (Rawicz), einzunehmen. Entlang der 
Grenze kam es damals zu einzelnen Gefechten 
mit den deutschen Soldaten aus der Militscher 
Garnison. Auf dem alten evangelischen 
Friedhof in Białykał erinnert das namenlose 
Grab eines Aufständischen daran. Letztlich 
kam durch den Friedensvertrag von Versailles 
der gesamte Landkreis Rawitsch (Rawicz) 
an Polen und damit erfolgte die Rückkehr 
zur alten Grenze aus dem 18. Jahrhundert, 
obwohl die polnische Seite eine weitere 
Grenzverschiebung nach Süden und die 
Eingliederung eines großen Teils des Militsch-
Landkreises nach Polen verlangt hatte.  
An der 1920 festgelegten deutsch-polnischen 
Grenze wurde bald eine Reihe von Häusern 
für den Grenzschutz und die Zollbeamten 
errichtet. Bis heute rufen sie wegen ihrer 
interessanten Architektur Verwunderung 
hervor. Eins von ihnen befindet sich in Ollsche 
(Olsza), das nächste im nahe liegenden 
Baranowitz (Baranowice). Dort, im westlichen 
Teil des Dorfes, wurde noch ein besonderes 
Andenken an die alte Grenze erhalten, die 
einzige Grenzschranke Niederschlesiens. In 
Białykał hingegen befindet sich das Gebäude 
des polnischen Grenzschutzes aus der 
Zwischenkriegszeit. 
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Staw Grabówka 
i pozostałości gospodarki pasterskiej

Grabówka to nazwa wsi jak i rozległego stawu. Po jego 
południowej grobli prowadzi szosa Sułów – Olsza dająca rozległy 
widok na lustro wody. Szosą tą prowadzą szlaki rowerowe: 
czerwony, niebieski, pomarańczowy i R9.

Staw Grabówka liczy około 100 ha powierzchni. Jest nieco 
młodszy od samej wsi,  założonej w XVI w., to drugi co do wielkości 
akwen w kompleksie stawów Ruda Sułowska. O początkach sta-
wu wiemy dzięki tajemniczym, kryminalnym zdarzeniom, które  
zostały zapisane w kronice sułowskiego kościoła: 18 kwietnia 1618 r. 
mistrz stawowy z Sycowa, który wówczas w naszym dominium 
budował nowe stawy, został zabity przez Georga Waltera z Prügel. 
Zwłoki zostały na mocy postanowienia sądu zabezpieczone  
i pogrzebane w ziemi. W tym samym roku powołano dbającego  
o ryby dozorcę stawowego na Grabówce, który wieczorem zaginął 
w drodze do domu i już nigdy więcej nie został odnaleziony.  
Z materiałów kartograficznych wiemy, że sam staw, którego 
nazwę w XVIII w. zapisano jako Grabowka, liczył 230 ha 
powierzchni.

Zbiornik został radykalnie przebudowany i pogłębiony w latach  
70. XX w. przy użyciu mechanicznego sprzętu ciężkiego. Z nad-
miaru ziemi powstały w tym czasie wysokie groble okalające staw 
oraz wyspy. Na nich, dopóki nie porosły krzewami i drzewami, 
zakładały kolonie rybitwy rzeczne. Staw znajduje się w granicach 
rezerwatu Stawy Milickie.
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  Perkozek / Kleiner Haubentaucher (fot. WD)

Der Grabofker Teich (Grabówka) 
und die Relikte der Schafzucht

Grabofke [Buchenhagen] (Grabówka) ist 
sowohl der Name des Dorfes als auch der eines 
großen Teiches. Auf der südlichen Seite des 
Deiches führt die Landstraße Sulau (Sułowska) 
– Ollsche (Olsza) entlang, die einen weiten 
Blick auf die Wasserfläche ermöglicht. Über 
diese Straße führen auch alle Radwege, der 
rote, blaue und orangefarbene Radweg sowie 
der Internationale Radweg R9. 
Der Grabofker Teich (Grabówka) umfasst ca.  
100 ha Fläche. Er ist etwas jünger als das Dorf, das  
im 16. Jahrhundert gegründet wurde und stellt 
das zweitgrößte Gewässer im Teichengebiet 
Hammer-Sulau (Ruda Sułowska) dar. Über die  
ungefähre Entstehungszeit des Teiches weiß  
man wegen der geheimnisvollen und krimi-
nellen Ereignisse Bescheid, die in der Chronik 
der Sulauer Kirche aufgeschrieben wurden. 
Sinngemäß heißt es darin, dass am 18. April 
1618 der Teichmeister aus Groß Wartenberg, bis 
1888  Polnisch-Wartenberg (Syców), der damals 
neue Teiche baute, von Georg Walter aus Prügel 
getötet wurde und dass im gleichen Jahr in 
Grabofke (Grabówka) ein Teichaufseher, der sich 
um die Fische kümmerte, eines abends auf dem 
Weg nach Hause verschwand und nie wieder 
gesehen wurde. Aus kartografischen Quellen 
weiß man, dass der Teich, dessen Name im 18. 
Jahrhundert als Grabowka bezeichnet wurde, 
230 ha Fläche umfasste. 
Das Gewässer wurde in den 70er Jahren des  
20. Jahrhunderts radikal umgebaut und mit 
Hilfe von schwerer Technik vertieft. Aus dem 
dabei anfallenden Boden entstanden in dieser  
Zeit hohe Deiche, die den Teich und die Inseln  
umgaben. Bevor diese mit Bäumen und 
Sträuchern bewuchsen, nisteten Kolonien von 
Fluss-Seeschwalben auf ihnen. Der Grabowfker  
Teich (Grabówka) gehört zum Naturschutz-
gebiet Militscher Teiche. 
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Przy zakładaniu stawów w XVII w. wykorzystano zapewne 
tereny pozostałe po eksploatacji rudy darniowej. Funkcjonujący 
wcześniej w pobliskiej Rudzie Sułowskiej zakład hutniczy, 
zużywając duże ilości drewna, przyczynił się do wylesienia okolicy. 
Piaszczyste tereny nie mogły być wykorzystane dla uprawy roli. 
Optymalną formą zagospodarowania gruntów w wylesionych 
wówczas miejscach Doliny Baryczy było przeznaczenie ich pod 
wypas owiec. W sumie powstało tu kilkanaście dużych owczarni 
liczących po tysiąc i więcej sztuk. 250 m na północ od miejsca, 
w którym się znajdujemy, powstał również folwark z owczarnią. 
Folusz znajdujący się w Rudzie Sułowskiej, poruszany kołem 
młyńskim, przerabiał wełnę uzyskaną ze strzyżenia owiec na filc.

Ostateczny kres istnieniu owczarstwa w Dolinie Baryczy 
przyniosła II wojna światowa. Owczarnia w Grabówce została 
spalona, a jej teren i dawne pastwiska porasta sosnowy las. 
Pozostałością po owczarstwie jest nazwa pobliskiego wzgórza – 
Baraniec.

W Grabówce, wsi leżącej obok, warto zwrócić także uwagę 
na zachowane domy z muru pruskiego, okazały dąb przy 
skrzyżowaniu i gniazdo bocianie.

Z Grabówki możliwe jest odbycie ciekawej wycieczki nie-
bieskim szlakiem pieszym (w kierunku północnym) wzdłuż 
najdłuższego w Dolinie Baryczy ciągu wydm parabolicznych: do 
Wzgórz Czarownic i Stawu Mewiego Dużego – 4,5 km, piaszczystą 
drogą, uciążliwą dla rowerzystów.

 Hodowla owiec to coraz rzadsze zajęcie / Schafzucht ist eine immer seltenere Beschäftigung  (fot. IK)

Vor Errichtung der Teiche im 17. Jahrhundert 
wurde in den Gebieten wahrscheinlich Rasen-
eisenerzabgebau. Der frühere Hüttenbetrieb 
in Hammer-Sulau (Ruda Sułowska) hatte große  
Mengen Holz verbraucht und dadurch zur 
Entwaldung der Umgebung beigetragen. 
Die sandigen Gebiete waren aber nicht als 
landwirtschaftliche Anbaufläche nutzbar. Als 
optimale Möglichkeit der Bewirtschaftung 
dieser Flächen in den entwaldeten Gebieten 
des Bartschtals ergab sich ihre Nutzung als  
Schafweiden. Insgesamt wurden hier mehrere  
Schafherden gehalten, die jeweils Tausend 
oder mehr Exemplare zählten. Etwa 250 m vom  
Teich gab es ebenfalls einen Gutshof mit  
Schafstall. Die von einem Mühlrad angetrie-
bene Walkmühle in Hammer-Sulau verarbeitete  
die anfallende Wolle zu Filz. 
Der Zweite Weltkrieg bedeutete für die 
Schäferei im Bartschtal das endgültige Aus. Der  
Schafstall in Grabofke (Grabówka) brannte ab  
und heute ist das gesamte Gelände von 
Kiefernwald bewachsen. Als Relikt aus der 
Zeit der Schäferei blieb nur der Name des 
nahe liegenden Hügels „Schafbock“ (Baraniec), 
der auf den polnischen Wortstamm baran, d. 
h.Schafbock zurückgeht). 
Im Dorf Grabofke (Grabówka) sind die erhal- 
tenen Fachwerkhäuser, eine große Eiche an 
der Straßenkreuzung sowie ein Storchennest 
bemerkenswert. Von hier aus gibt es eine 
interessante Route auf dem blauen Wanderweg 
in nördliche Richtung an der längsten Reihe 
von Parabeldünen im Bartschtal entlang bis 
zum „Hügel der Hexen“ (Wzgórze Czarownic), 
und dem Großen Möwenteich (Staw Mewi 
Duży). Der 4,5 km lange sandige Weg ist aber 
für Radfahrer zu anstrengend. 
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Ruda Sułowska 
wieś pośród stawów

Ruda Sułowska została założona w XVI w. przy zakładzie 
hutniczym przetwarzającym rudę darniową, wydobywaną 
w miejscach obecnych stawów. Wieś była wówczas głównym 
ośrodkiem przerobu żelaza w sułowskim dominium. Odkrycia 
archeologiczne świadczą, że tradycja wydobycia rudy i wytopu 
żelaza w dymarkach sięga na tym terenie co najmniej czasów 
średniowiecza. We wsi znajdował się także folusz produkujący 
sukno. Wyrobiska pozostałe po wydobyciu rudy nadawały się 
dobrze do zakładania stawów rybnych.

Obecnie miejscowość jest siedzibą spółki Stawy Milickie S.A. 
oraz podlegającego mu zakładu rybackiego „Ruda Sułowska”. 
Przy siedzibie znajduje się powszechnie dostępne łowisko 
wędkarskie oraz punkt prowadzący całoroczną sprzedaż ryb. 
Tu także działa czynna w sezonie letnim smażalnia ryb oferująca 
potrawy ze świeżych ryb słodkowodnych. W budynku nieopodal 
łowiska urządzono natomiast skansen rybacki, w którym 
można zobaczyć stary sprzęt rybacki oraz akwarium z rybami 
stawów. Przy łowisku istnieje możliwość wypożyczenia roweru. 
Stawy Milickie organizują także przejazdy bryczką po stawach  
z możliwością obserwacji po drodze ptaków.

Wieś i łowisko leży także na terenie rezerwatu „Stawy 
Milickie”. By dojść do samych stawów, należy kierować się drogą 
na południe (300 m), zgodnie za znakami szlaku turystycznego. 
W rezerwacie obowiązuje zakaz wstępu na stawy i groble, jednak 
ptaki można obserwować ze ścieżki przyrodniczej o długości 
5 km prowadzącej ze wsi pętlą wokół stawów Trześniówki, 
wyznakowanej przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.

Przez rezerwat można również przejechać, trzymając się zna-
ków szlaków rowerowego. Ruda Sułowska jest ważnym węzłem   Sejm bociani koło Rudy Sułowskiej 

Storchentreffen bei Hammer-Sulau (fot. archiwum FZD)

Szlak Doliny Baryczy 
część zachodnia: Kędzie - Żmigród - Sułów
Der Wanderweg des Bartschtals, der westliche Teil: Kendzie (Kędzie) – Trachenberg (Żmigród) – Sulau (Sułów)

Hammer-Sulau (Ruda Sułowska) – ein 
Dorf inmitten der Teiche

In Hammer-Sulau (Ruda Sułowska) errichtete 
man im 16. Jahrhundert einen Hüttenbetrieb, 
der das  Raseneisenerz verarbeitete, das 
im Gebiet der heutigen Teiche abgebaut 
wurde. Das Dorf war damals das Zentrum 
der Eisenverarbeitung im Sulauer Dominium 
(Gutsbezirk). Archäologische Forschungen 
belegen, dass in diesem Gebiet die Tradition 
von Erzförderung und Eisenverhüttung in 
kleinen Schmelzöfen mindestens bis in die 
Zeit des Mittelalters zurückgeht. Im Dorf 
befand sich ebenfalls eine Walkmühle für 
die Leinenherstellung. Die bei der Förderung 
von Erz entstandenen Gruben eigneten sich  
gut für die Anlage von Fischteichen. Im 18. 
Jahrhundert waren schon alle Teiche entstan-
den, die heute das Dorf umgeben. 
Heute ist die Ortschaft Sitz der „Aktiengesell-
schaft Militscher Teiche“ (Stawy Milickie S.A.)  
und des ihr unterstehenden Fischereibetriebes 
„Ruda Sułowska”. Es gibt ein öffentlich zugäng-
liches Fischfanggebiet und eine ganzjährige 
Verkaufsstelle für Fische. Im Sommer bietet 
eine Fischbraterei Speisen aus frischen 
Süßwasserfischen an. Daneben befinden sich 
ein Spielplatz und eine Fahrradausleihe. 
Das Dorf und das Fischfanggebiet liegen 
auf dem Gebiet des Naturschutzgebietes 
Militscher Teiche („Stawy Milickie”). Um an 
die Teiche zu gelangen, muss man sich nach  
den Wegzeichen orientieren. Im Naturschut-
zgebiet ist das Betreten der Teiche und 
Deiche verboten, aber die Vögel kann man 
vom Naturpfad aus beobachten. Er wurde 
durch den Niederschlesischen Komplex der 
Landschaftsparke auf einer Länge von 5 km 
markiert. 
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szlaków rowerowych: Szlak Doliny Baryczy (Szlak Stawów 
Milickich) łączy się tu z Międzynarodowym Szlakiem Rowerowym 
R9 Bałtyk – Adriatyk, pozwalającym dojechać do Wrocławia 
i Poznania, oraz Trzebnicką Pętlą Rowerową – szlakiem czer-
wonym wokół powiatu trzebnickiego. Przy trasach znajdują się 
urządzone miejsca odpoczynku i parkingi rowerowe. Turyści 
w Rudzie Sułowskiej mogą przenocować w gospodarstwie 
agroturystycznym „Głowaczówka”, można też znaleźć noclegi 
w pobliskim Sułowie (4 km).

Ruda Sułowska nosi miano Dolnośląskiej Wsi Bocianiej jako 
że znajduje się tu największe skupisko gniazd bociana białego 
na Śląsku. Wszystkich gniazd na dachach domów mieszkalnych, 
budynkach gospodarczych lub słupach jest aktualnie 10, choć 
liczba zajętych przez ptaki zmienia się co roku. Z jazu widoczne 
są trzy gniazda: na słupie, na stodole i dachu silosu. Przy każdym 
z nich znajduje się informacja o ilości odchowanych piskląt  
w poszczególnych latach. Bociany mają doskonałe warunki do 
żerowania na pobliskich łąkach i na obrzeżach stawów rybnych.

Stawy mogą istnieć dzięki zasilaniu w wodę z Baryczy za 
pośrednictwem płynącej przez wieś jej północnej odnogi: 
Młynówki Sułowsko – Radziądzkiej. Oddziela się ona od 
Baryczy na Jazie Sułów, następnie rozdziela się na Małą Młynówkę, 
noszącą wody do kompleksu Ruda Sułowska południowa, i Dużą 
Młynówkę, płynącą do wsi, zaopatrującą w wody kompleks Ruda 
Sułowska północna. Znajdujący się we wsi jaz Ruda Sułowska 
piętrzy wodę dla niemal 800 ha stawów. Niegdyś wykorzystywano 
energię płynącej tu wody. Budynek stojący obok niego to 
dawny młyn wodny. Młynówka, płynąc dalej, niesie wody dla 
kompleksów Niezgoda i Radziądz.  Poniżej wsi rzeczka łączy się 
z uregulowanym potokiem Bachorzec (Brzezińskim Rowem) 
płynącym z północy i wykorzystywanym jako odprowadzalnik 
wody ze stawów. Sama Młynówka o charakterze naturalnej rzeki 
nizinnej, z meandrami i obfitą roślinnością na brzegach, stanowi 
także ciekawy szlak kajakowy.

Durch den als Reservat bezeichneten Lands- 
chaftspark kann man auch auf den gekennzei-
chneten Radwegen fahren. Hammer-Sulau  
(Ruda Sułowska) spielt im Netz der Fahrradwege 
eine wichtige Rolle. Der Wanderweg des 
Bartschtals (Wanderweg der Militscher Teiche) 
verbindet sich hier mit dem Internationalen 
Fahrradweg R9 Ostsee – Adria, der es ermög-
licht, nach Breslau und Posen zu gelangen 
und auf dem rot markierten Radweg eine 
Schleife im Landkreis Trebnitz (Trzebnica) zu 
fahren. Auf den Strecken wurden Rastplätze 
und Fahrradparkplätze eingerichtet. Touristen 
können in Hammer-Sulau (Ruda Sułowska) 
auf dem Ferienbauernhof „Głowaczówka” 
übernachten, man kann jedoch auch im nahe 
gelegenen Sulau (4 km) eine Übernachtung 
finden. 
Hammer-Sulau (Ruda Sułowska) trägt auch den 
Namen Niederschlesisches Storchendorf, 
da sich hier die größte Ansammlung von 
Weißstorch-Nestern in Schlesien befindet. 
Gegenwärtig zählte man auf den Dächern 
der Wohnhäuser, der Wirtschaftsgebäude 
und der Säulen zehn Nester, obwohl sich die 
Zahl der von den Vögeln angenommenen 
Brutstätten von Jahr zu Jahr ändert. Vom Wehr 
aus sind drei Nester zu sehen, auf der Säule, 
auf der Scheune und auf dem Dach des Silos 
je eines. Bei jedem von ihnen befinden sich 
Informationen über die Anzahl der in den 
einzelnen Jahren großgezogenen Küken. 
Die Störche haben auf den nahe gelegenen 
Wiesen und an den Fischteichrändern ideale 
Bedingungen zur Nahrungssuche. 
Die Teiche werden durch den nördlichen Arm  
der Bartsch, dem Sulau-Radziunzer Mühlgraben 
(Młynówka Sułowsko – Radziądzka) mit 
Wasser versorgt. Das sichert den Wasserstand 
in den Teichen.  Der nördliche Arm trennt sich 
von der Bartsch auf dem Wehr Sulau ab und 
teilt sich in den Kleinen Mühlgraben (Mała 
Młynówka), der das Wasser zum südlichen 
Komplex Ruda Sułowska führt, und in den 
Grossen Mühlgraben (Duża Młynówka), der 
zum Dorf fließt und den nördlichen Komplex 
Ruda Sułowska mit Wasser versorgt. Das 
im Dorf Ruda Sułowska befindliche Wehr 
staut das Wasser für beinahe 800 Hektar 
Teichfläche. Einst wurde hier die Energie des 
Wassers von der alten Wassermühle in dem  
daneben stehenden Gebäude genutzt. Der 
Mühlgraben (Młynówka) fließt weiter und trägt 
das Wasser zu den Teichgebieten (Komplexen) 
Nesigode und Radziundz. Unterhalb des 
Dorfes verbindet sich der kleine Fluss mit dem 
begradigten Bach Bachorzec (Brzeziński Rów), 
der zur Ableitung des Wassers aus den Teichen 
genutzt wird. Der Mühlgraben, die Młynówka, 
mit ihrem Charakter eines natürlichen Flach-
landflusses, mit Mäandern und üppiger Pflanz-
enwelt an den Ufern, ist auch eine interessante 
Kajakroute. 
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Stawy na południe 
od Rudy Sułowskiej

Dziś łączna powierzchnia stawów otaczających Rudę Sułowską 
wynosi prawie 800 ha. Jest to jeden z większych kompleksów 
stawów milickich, należących do spółki Stawy Milickie S.A., 
który zarządza większością stawów rybnych, o powierzchni 
około 6500 ha, leżących na terenie powiatu milickiego i gminy 
Żmigród, czyli w części dolnośląskiej Parku Krajobrazowego 
„Dolina Baryczy”. W zespole stawów milickich znajduje się ponad 
200 dużych akwenów, nie licząc wieluset drobnych zbiorników 
poniżej 1 ha. Na stawach prowadzi się hodowlę karpia w cyklu 
trzyletnim. 

Ryby odławia się jesienią w związku ze szczytowym okresem 

 Odłowy w okolicach Rudy Żmigrodzkiej / Abfischen im Komplex Hammer-Sulau (fot. IK)

zbytu przypadającym na czas poprzedzający Wigilię Bożego 
Narodzenia. Na stawach obowiązuje zakaz połowu ryb przez 
wędkarzy, ci mogą jednak łowić ryby na wydzielonych łowiskach 
komercyjnych (bez karty wędkarskiej). Jedno z nich znajduje się 
w Rudzie Sułowskiej, przy siedzibie spółki Stawy Milickie S.A. 
Tutaj też prowadzona jest całoroczna sprzedaż ryb. 

Szlak i ścieżka przyrodnicza pozwalają na wędrówkę 
wzdłuż kompleksu stawów Ruda Sułowska południowa. 
Poszczególne stawy noszą nazwy (począwszy od lewej do 
prawej): Żabieniec Duży A (największy, o powierzchni 29 ha), 

Szlak Doliny Baryczy 
część zachodnia: Kędzie - Żmigród - Sułów
Der Wanderweg des Bartschtals, der westliche Teil: Kendzie (Kędzie) – Trachenberg (Żmigród) – Sulau (Sułów)

Die Teiche südlich von Hammer-Sulau 
(Ruda Sułowska)

Heute beträgt die Gesamtfläche der Teiche, die  
Hammer-Sulau (Ruda Sułowska) umgeben, 
beinahe 800 Hektar. Es ist einer der größeren 
Komplexe der „Militscher Teiche“, der zur 
„Aktiengesellschaft Militscher Teiche“ 
gehört. Sie verwaltet die Mehrheit der Fisch- 
teiche mit einer Fläche von 6.500 ha auf dem  
Gebiet des Landkreises Militsch und der  
Gemeinde Trachenberg, d.h. im niederschlesi-
schen Teil des „Landschaftsparkes Bartschtal“ 
(„Dolina Baryczy”). Zu den Militscher Teichen 
gehören über 200 große Gewässer, abgesehen 
von Hunderten kleineren Gewässern unter 
1 ha. Auf den Teichen wird im dreijährigen 
Zyklus die Karpfenzucht betrieben. 
Die Fische werden im Herbst abgefischt, weil 
vor allem in der Zeit vor Weihnachten die 
Nachfrage nach Karpfen sehr stark ist und 
deshalb mit einem guten Absatz gerechnet 
werden kann. Für Angler ist der Fischfang auf 
den Teichen verboten, sie können jedoch auf 
eigens dafür abgetrennten kommerziellen 
Fischfanggebieten ohne Angelschein Fische 
fangen. Eins von diesen Gebieten befindet 
sich bei Hammer-Sulau, beim Sitz der 
„Aktiengesellschaft Militscher Teiche“. Hier 
gibt es auch einen ganzjährigen Verkauf von 
Fischen.
Die Reiseroute und der Naturpfad führen am 
südlichen Teichgebiet von Hammer-Sulau 
entlang. Die einzelnen Teiche tragen von links 
nach rechts die Namen „Großer Froschteich A“ 
(Żabieniec Duży A), der  mit einer Fläche von 29 
ha der größte Teich ist, „Großer Froschteich B“  
(Żabieniec Duży B), Großer Froschteich C 
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Żabieniec Duży B, Żabieniec Duży C, Zimowy. Drogą prowadzącą 
groblą na południe można po 100 m dojść do dobrego punktu 
widokowego na stawy Trześniówka Dolna A (po lewej) i Płytki (po 
prawej). Staw Żabieniec Duży do końca lat 60. XX w. był jednym 
dużym stawem. Po ich podzieleniu na mniejsze nowo powstałe 
groble obsadzono brzozą, dziś w wieku około 30-40 lat. Stare 
groble porastają około stuletnie dęby szypułkowe. Pobocza 
grobli porośnięte trawami są systematycznie wykaszane, jednak 
tu i ówdzie pojawiają się różne inne gatunki roślin, np. latem 
kwitną: cieciorka pstra, przytulia pospolita i czepna, bniec biały, 
a bliżej wody - krwawnica, szczaw lancetowaty, uczep i inne. 
Krajobraz ożywia duża kępa zadrzewień, składająca się głównie 
z olszy czarnej, z dębami szypułkowymi na obrzeżu. Podobnie 
jak staw Żabieniec na mniejsze zbiorniki podzielony został staw 
Trześniówka.

Mniejsze stawy są bardziej przydatne dla prowadzenia 
przesadkowej gospodarki rybackiej. Jeszcze w XVII i XVIII w. 
budowano duże, liczące po kilkaset hektarów stawy, z bardzo 
ekstensywną formą hodowli karpia. Raz na kilka lat rozkopywano 
w nich groble i opuszczano wodę, by wyłapać dorodniejsze 
okazy ryb. W latach 60. XIX w. polski rybak Tomasz Dubisz 

  Mewa śmieszka / Lachmöwe (fot. WD)

(Żabieniec Duży C) und Winterteich (Zimowy). 
Auf der über den Deich nach Süden führenden 
Straße gelangt man nach 100 m zu einem 
guten Aussichtspunkt mit Blick auf die Teiche 
„Unterer Kirschbaumteich A“ (Trześniówka 
Dolna A) (links) und „Flacher Teich“ (Płytki) 
(rechts). Der „Froschteich“ (Żabieniec) war bis 
Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts ein 
großer Teich. Nach seiner Aufteilung in kleinere 
Teiche wuchsen auf den neuen Deichen 
Birken, die heute 30 bis 40 Jahre alt sind. Die 
alten Deiche sind von 100jährigen Stieleichen 
bewachsen. Das Gras an den Deichrändern 
wird zwar regelmäßig gemäht, aber hier und da 
findet man doch verschiedene Pflanzenarten. 
Im Sommer blühen beispielsweise Bunte 
Kronwicke, Wiesen- und Kletten-Labkraut, 
Weiße Lichtnelke und näher am Wasser 
Blutweiderich, Fluss-Ampfer, Zweizähne und 
andere. Die Landschaft wird durch den Baum- 
bestand belebt, der hauptsächlich aus Schwarz- 
Erlen und Stieleichen besteht. Ähnlich wie 
der Froschteich (Żabieniec) wurde auch der  
„Kirschbaumteich“ (Trześniówka) in kleinere 
Gewässer aufgeteilt. 
Die kleineren Teiche sind nützlicher für eine  
Fischwirtschaft, die auf Umsetzung der Karpfen 
in Abhängigkeit von ihrem Entwicklungsstand 
beruht. Noch im 17. und 18. Jahrhundert wurden  
große, mehrere Hektar zählende Teiche für 
eine sehr extensive Form der Karpfenzucht 
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dokonał odkrycia na Śląsku Cieszyńskim, że karp nie żywi się 
tylko planktonem, ale przede wszystkim pokarmem znajdującym 
się na dnie stawu. Staw jest więc nie tylko dla karpia miejscem 
przebywania, ale przede wszystkim pastwiskiem, a ilość pokarmu 
może wystarczyć tylko na pewien okres, w zależności od ilości ryb. 
Na podstawie tych spostrzeżeń zaczęto stosować przesadkową 
hodowlę polegającą na przenoszeniu ryb w trakcie ich rozwoju 
do innych stawów o większej powierzchni. Zaczęto stosować 
różne kategorie stawów w zależności od stopnia rozwoju karpia: 
tarliska, przesadki, stawy narybkowe, stawy kroczkowe, stawy 
odrostowe dla ryby handlowej. Od tego czasu zaprzestano 
budowy wielkich stawów, a istniejące zaczęto dzielić na mniejsze.

Akweny są napełniane wodą zależnie od potrzeb gospodarki 
rybackiej na nowo co drugi rok. Gdy stawy są kilka miesięcy 
suche, ginie szereg pasożytów, a zwłaszcza drobnoustrojów 
chorobotwórczych, niebezpiecznych dla narybku karpiowego. 
Na stawach bez wody bardzo szybko mogą wyrosnąć drobne 
rośliny jednoroczne: cibora brunatna, namulnik wodny, sit 
dwudzielny, szarota leśna i ponikło igłowate. Napełnianie 
stawów odbywa się zwykle od maja do lipca, gdy wpuszczany 
jest do nich nowy narybek, przeniesiony ze stawów tarliskowych. 
W płytkich, zarośniętych stawach znajduje on doskonałe warunki 
do rozwoju. Ponieważ karp na różnym etapie rozwoju wymaga 
innego rodzaju pożywienia, dlatego stosuje się przenoszenie ryb 
do kolejnych zbiorników. 

Szlak Doliny Baryczy 
część zachodnia: Kędzie - Żmigród - Sułów
Der Wanderweg des Bartschtals, der westliche Teil: Kendzie (Kędzie) – Trachenberg (Żmigród) – Sulau (Sułów)

fot. WD
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gebaut. Einmal in einigen Jahren wurden 
die Deiche aufgegraben und nachdem das 
Wasser abgelaufen war, konnte man die gut 
gewachsenen Karpfen abfischen. In den 60er 
Jahren des 19. Jahrhunderts entdeckte der 
polnische Fischer Tomasz Dubisz aus dem 
Teschener Schlesien (Śląsk Cieszyński), dass 
sich der Karpfen nicht nur von Plankton ernährt,  
sondern auch vom Boden des Teiches Nahrung 
aufnimmt. Aufgrund dieser Beobachtungen 
begann man die Umsetzungszucht anzuwenden, 
weil auch ein großer Teich in Abhängigkeit 
von der Anzahl der Fische nur für einen 
bestimmten Zeitraum ausreichend Nahrung 
bietet. Deshalb beruht diese Zuchtform auf  
der Umsetzung der Fische im Laufe ihrer Entwick- 
lung von den Laichplätzen in verschiedene 
Aufzuchtteiche mit größerer Fläche, bis 
letztlich die Karpfen nach drei Jahren eine 
Größe von etwa 40 cm und ein Gewicht von 
2-3 Pfund erreicht haben und als Handelsfisch 
vermarktet werden können. Seit dieser Zeit 
hörte man mit dem Bau der großen Teiche auf  
und die bereits existierenden wurden in kleinere  
aufgeteilt. 
Die Gewässer werden in Abhängigkeit von den  
Bedürfnissen der Fischwirtschaft jedes zweite 
Jahr neu mit Wasser gefüllt. Wenn die Teiche 
einige Monate lang trocken stehen, stirbt eine  
Reihe von Parasiten, insbesondere für den  
Karpfen-Nachwuchs gefährliche krankheitser-
regende Mikroorganismen. Auf den Teichen 
ohne Wasser können sehr schnell einjährige 
Pflanzen wie Zypergräser, Schlammkraut, 
Kröten-Binse, Wald-Ruhrkraut und Nadel-
Sumpfbinse aufwachsen. Das Füllen der Teiche 
erfolgt in der Regel vom Mai bis Juli, wenn die 
neue Fischbrut aus Laichplätzen eingelassen 
wird. In den seichten, bewachsenen Teichen 
finden sie bis zur Umsetzung in den nächsten 
Teich ideale Entwicklungsbedingungen. 
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Łąki 
wieś, w której złapano 
zbójnika Melchiora

Łąki są starą wsią o genezie średniowiecznej, po raz pierwszy 
są wymieniane w 1350 r. Wraz z okolicznymi osadami wchodziły 
w skład sułowskiego państwa stanowego. Jest to jedyna 
miejscowość w dolinie leżąca w bezpośrednim sąsiedztwie 
Baryczy. Jest położona na północ od jej koryta i na południe 
od jej odnogi: Małej Młynówki Sułowskiej. Po drugiej stronie 
rzeki ciągnie się już olbrzymi kompleks Lasów Milicko – 
Ostrzeszowskich.

Rozległe puszcze na pograniczu Śląska i Wielkopolski 
niejednokrotnie w historii stawały się terenem działania różnych 
łupieżców i rozbójników. Pobliski Sułów i tamtejszy zamek stał się 
pod koniec XV w. siedzibą niebezpiecznych rycerzy – rabusiów 
– Garwolskiego i Kośmidera. Kres ich bandyckiej działalności 
położyło dopiero zdobycie i zburzenie zamku, po którym 
pozostał tylko pamiątkowy kamień.
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Lunke (Łąki)  – das Dorf, in dem man 
den Räuber Melchior festnahm

Lunke ist ein im Mittelalter entstandenes Dorf, 
das erstmals im Jahr 1350 erwähnt wurde. 
Gemeinsam mit umliegenden Ansiedlungen 
gehörte es zur Standesherrschaft Sulau. Es ist  
der einzige Ort im Tal, der in direkter Nachbars- 
chaft der Bartsch liegt, nördlich von deren 
Flussbett und südlich von ihrem Arm, dem 
Kleinen Sulauer Mühlgraben (Mała Młynówka 
Sułowska). Auf der anderen Seite des Flusses  
erstreckt sich das riesige Gebiet der Militsch- 
Schildberger Wälder (Lasy Milicz –Ostrzeszów).
In den ausgedehnten Urwäldern an der Grenze  
von Schlesien und Großpolen trieben mehrfach  
Räuber und Plünderer ihr Unwesen. Das nahe  
liegende Sulau und das dortige Schloss wurden  
Ende des 15. Jahrhunderts Sitz der gefährlichen 
Raubritter Garwolski und Kośmider. Erst durch 
Eroberung und Abriss des Schlosses konnte 
ihrem Treiben ein Ende gesetzt werden. Davon 
zeugt heute nur noch ein Gedenkstein.  
Einer der gefährlichsten Räuber aus dem 
Bartschtal war Melchior Hedloff. Er wurde im 
Jahre 1606 im Dorf Kuźnica Kącka (Grosspolen) 
in der Nähe von Medzibor/Neumittenwalde 
(Międzybórz) geboren. Seine Jugendzeit fiel  
auf den Beginn des 30-jährigen Krieges, des  
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Jednym z bardziej niebezpiecznych zbójników Doliny Baryczy 
był jednak Melchior Hedloff. Urodził się we wsi Kuźnica Kącka 
koło Międzyborza w 1606 r. Czasy jego młodości przypadły na 
początek wojny 30-letniej, najdłuższej i jednej z najbardziej 
krwawych w dziejach Niemiec, Czech i Śląska. Melchior służył przez 
szereg lat w armii cesarskiej. Wojna wypaczyła jego charakter, 
przywykł bowiem do bezwzględnego traktowania ludzi, którzy 
stanęli na jego drodze. W końcu powrócił w swe rodzinne, 
wyludnione przez wojnę, strony. Zajął się kłusownictwem, a po-
tem rabowaniem i mordowaniem podróżnych. Z czasem dobrał 
sobie trzech kompanów, nieco mniej zdemoralizowanych niż on 
sam. Rejonem ich działania były głównie wielkie i niedostępne 
w owym czasie lasy międzyborskie. Najwięcej zbrodni popełnił  
w okolicy Kuźnicy Czeszyckiej, Chojnika, Pawełek, Niwek i Sur-
mina. Rozbójnik, nazywany Strzelcem Melchiorem, posługiwał 
się doskonale dwoma muszkietami i turecką szablą. Na kolbie 
muszkietu robił nacięcia, znakując każde morderstwo, różne  
w zależności od stanu, narodowości, płci i zawodu ofiary.

Pokój zawarty w 1648 r. nie przyniósł oczekiwanych zmian na 

 Budynek dawnej karczmy, w której pojmano zbója Hedloffa
Das alte Wirtshaus, in dem man den Räuber Hedloff festnahm (fot. IK)
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längsten und blutigsten Krieges in der 
Geschichte Deutschlands, Böhmens und 
Schlesiens. Melchior diente viele Jahre 
lang in der kaiserlichen Armee. Der Krieg 
verdarb seinen Charakter, er hatte sich daran 
gewöhnt, mit Menschen, die ihm im Wege 
standen, rücksichtslos umzugehen. Als er 
endlich in seine durch den Krieg entvölkerte 
Heimat zurückkehren konnte, lebte er von 
Wilddieberei und ermordete Reisende. Mit der  
Zeit suchte er sich zwei Komplizen und sie  
machten hauptsächlich die großen und damals  
unzugänglichen Wälder von Medzibor (Międzybórz) 
unsicher. Die meisten Verbrechen beging 
Melchior in der Nähe von Grenzhammer 
(Kuźnica Czeszycka), Hagenau (Chojnik), 
Paulken (Pawełki), Niwki und Surmin. Der 
Schütze Melchior genannte Räuber war mit 
zwei Musketen und einem türkischen Säbel 
bewaffnet, die er perfekt handhabte. Auf 
dem Kolben des Säbels markierte er jeden 
Mord mit einem in Abhängigkeit von Stand, 
Nationalität, Geschlecht und Beruf des Opfers 
unterschiedlichen Einschnitt. 
  Auch der im Jahr 1648 geschlossene Frieden 
brachte keine der erwarteten Veränderungen 
im Hinblick auf höhere Sicherheit für Reisende, 
kein Ende der Willkür der Räuberbanden und   
Deserteure und keinen allgemeinen Frieden. 
Deshalb versammelte im Jahr 1653 der 
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lepsze, większego bezpieczeństwa dla podróżnych, ukrócenia 
samowoli band dezerterów i ogólnego spokoju. Dlatego w końcu 
w 1653 r. książę oleśnicki Sylwiusz Wirtemberski zebrał szlachtę 
całego księstwa na wyprawę przeciwko niebezpiecznej szajce. 
Wyprawa trafiła jednak w próżnię – zbójnicy zdołali umknąć. Ale 
we wrześniu tego roku ujęto żonę Melchiora - Annę. Wkrótce 
dobrowolnie dołączyła do matki córka, również Anna. Poddane 
torturom ujawniły wiele zbrodni popełnionych przez Hedloffa 
i jego kompanów. W końcu, 2 listopada 1653 r., właśnie tu  
w Łąkach w wiejskiej gospodzie pojmano samego Melchiora.

Podczas procesu zbója oskarżono o zamordowanie 251 ludzi. 
Wśród nich miało być m.in. stu Polaków, sześciu Żydów, pięciu 
szlachciców i dziesięć kobiet w ciąży. Dowodem koronnym był 
jego muszkiet, na którym odznaczał nacięciami liczbę zabitych. 
Melchiora oskarżono również o kanibalizm. Jako poddanego 
księcia oleśnickiego zbójnika stracono po okrutnych torturach  
19 lutego 1654 r. na rynku w Oleśnicy. Jego poćwiartowane topo-
rem kata ciało w kawałkach rozwieszono przy czterech drogach 
poza miastem, ku przestrodze innym złoczyńcom. Pamiątką po 
okrutniku jest również nazwa najwyższego wzniesienia Dolnego 
Śląska poza Sudetami, góra Zbójnik – 272 m n.p.m., będąca 
najwyższym punktem polodowcowych Wzgórz Twardogórskich 
ciągnących się od Międzyborza po Milicz. Prawdopodobnie 
od imienia bandyty jeden ze stawów koło Kuźni Goszczańskiej 
nazwano ,,Melchior”, co pokrywa się z terenem, na jakim grasował.

Nie wiadomo dziś dokładnie jak ujęto zbójnika. Może  
w karczmie? Budynek starej szachulcowej karczmy wznosi 
się do tej pory w Łąkach, przy drodze do Żmigrodu (dom nr 4). 
Tuż obok niej, na słupie energetycznym, stale gniazduje bocian 
biały. Zabytkowa jest także szachulcowa zagroda nr 19. Zaraz za 
nią warto zobaczyć drewniany most na Baryczy, odbudowany  
w 2005 r., prowadzący do przysiółka Łąki - gajówka i dalej do lasu.

W bezpośrednim pobliżu wsi warto również zobaczyć użytek 
ekologiczny „Trzcinniczysko”, w oddziale 51d – o powierzchni 
0,94 ha, obejmujący zarośnięte starorzecze Baryczy. Wieś 
może być także doskonałym punktem wypadowym w rozległe 
kompleksy leśne, przez które prowadzi czarny szlak rowerowy 
zaczynający się przy drewnianym moście, oraz do rezerwatu 
„Stawy Milickie”, do którego po 2 km doprowadza szlak 
rowerowy.

Fürst von Oels (Oleśnica) Silvius I. Nimrod 
von Würtemberg den Adel aus dem ganzen 
Fürstentum zu einer Expedition gegen die 
gefährliche Räuberbande. Die Expedition 
brachte jedoch keinen Erfolg – den Räubern 
gelang die Flucht. Aber im September 
des Jahres wurde Melchiors Frau Anna 
festgenommen. Bald schloss sich der Mutter 
freiwillig auch die Tochter Anna an. Gefoltert 
offenbarten die Frauen zahlreiche Verbrechen, 
die Hedloff und seine Komplizen begingen. 
Endlich, am 2. November 1653, konnte  
Melchior in Lunke im dörflichen Wirtshaus 
festgenommen werden. 
 Während des Prozesses wurde dem Räuber 
die Ermordung von 251 Menschen zur Last 
gelegt, darunter 100 Polen, 6 Juden, 5 Adlige 
und 10 schwangere Frauen. Wichtigster 
Beweis war seine Muskete, auf der er die 
Anzahl der Ermordeten gekennzeichnet 
hatte. Melchior wurde auch des Kannibalis-
mus beschuldigt. Als Untertan des Fürsten 
von Oels (Oleśnica) wurde der Räuber nach 
grausamer Folter am 19. Februar 1654 auf 
dem Markt in Oels (Oleśnica) hingerichtet, 
sein mit dem Henkerbeil zerstückelter Körper  
an vier Straßen außerhalb der Stadt als 
Mahnung für andere Räuber aufgehängt. An 
den Bösewicht erinnert ebenfalls noch der  
Name der höchsten Erhebung in Nieders-
chlesien außer den Sudeten, der sich 272 m  
ü.d.M. erhebende Räuber (Zbójnik), der 
höchste Punkt der postglazialen Tarnowitzer 
Berglandschaft (Wzgórza Tarnogórskie), die  
sich von Medzibor/Neumittenwalde (Między-
bórz) nach Militsch erstreckt. Vom Namen 
des Räubers stammt wahrscheinlich auch der 
Name eines der Teiche in der Nähe von Kuźnia 
Goszczańska, der „Melchior” heißt und dessen 
Lage mit dem Gebiet übereinstimmt, auf dem 
der Räuber sein Unwesen trieb. 
Das Fachwerkgebäude des Wirtshauses, in 
dem der Räuber wahrscheinlich festgenom-
men wurde, steht heute noch in Lunke auf 
dem Weg nach Trachenberg (Haus Nr. 4). Auf 
dem Mast gleich daneben bauen regelmäßig 
Störche ihr Nest. Historisch ist ebenfalls das 
Fachwerkgehöft Nr. 19. Gleich dahinter 
befindet sich eine sehenswerte hölzerne 
Brücke über die Bartsch, die im Jahr 2005 
wiederaufgebaut wurde und zu dem Weiler 
Lunke (Łąki) – Hegerhütte und dann weiter in 
den Wald führt. 
Unmittelbar beim Dorf ist eine 0,94 ha große   
landwirtschaftliche Nutzfläche besonders 
sehenswert; ein bewachsenes Altwasser der  
Bartsch. Das Dorf ist ein idealer Ausgangs-
punkt für einen Ausflug in die ausgedehnten 
Wälder, durch die der bei der hölzernen Brücke 
beginnende schwarz markierte Radweg führt, 
sowie zu dem Naturschutzgebiet Teiche von 
Militsch, das man nach 2 km auf dem Radweg 
erreicht. 
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Trasa rowerowa śladem 
kolei wąskotorowej

Sułów – Milicz – Grabownica

Szlak Doliny Baryczy

Der Radweg auf der Strecke 
der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze 

(Sułów – Milicz – Grabownica)
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Kolejka wąskotorowa łącząca Żmigród, Trzebnicę, 
Milicz i Sulmierzyce kursowała prawie sto lat, od 1894 
do 1991 r. Po rozebraniu torów w 1993 r., mostów  

i pozostałej infrastruktury dawne nasypy i torowiska porosły 
krzaki i drzewa – samosiejki, osiągające pod koniec pierwszej 
dekady XXI w. już kilkanaście metrów wysokości. W wielu miej-
scach wprost trudno odczytać w terenie, którędy przechodziły 
tory i gdzie były stacje.

Już od końca lat 90. pojawiały się liczne głosy o nietrafności 
decyzji o likwidacji kolejki, zwłaszcza w kontekście rozwoju 
turystyki, na którą postawił region. Wąskotorówka, której trasa 
prowadziła wśród lasów i stawów, stanowiłaby niewątpliwie jedną 
z większych atrakcji regionu. W połowie pierwszej dekady zaczęły 
się poważne rozmowy o reaktywacji kolejki wąskotorowej. Mimo 
zniszczenia całej infrastruktury technicznej nadal było to możliwe, 
jako że nadal istniał jeden właściciel terenów po kolejce – Polskie 
Koleje Państwowe. Nowe możliwości stworzyły fundusze unijne. 
Ostatecznie zdecydowano się na budowę ścieżki rowerowej 
po dawnym torowisku w części środkowej kolejki, od Sułowa 
do Grabownicy. Szlak ma długość 20,3 km i szerokość 2 m.  
Trasa  posiada urządzone miejsca odpoczynku, z parkingami  
i małą architekturą nawiązującą do wystroju dawnych dworców 
na linii kolejki.

Historia wąskotorówki, czyli Wrocławskiej Kolei Dojazdowej, 
sięga końca XIX w. Ludność miasteczek takich jak Sułów, Prusice  
i Sulmierzyce, mimo rozwiniętej w tym czasie sieci linii kolejowych, 
nadal nie miała możliwości dojazdu pociągiem, pożądane było 
także uzyskanie przez szereg miejscowości lepszego połączenia 
ze stolicą Dolnego Śląska. Dlatego w 1893 r. zawiązano spółkę  
akcyjną Żmigrodzko – Milicka Kolejka Powiatowa. Wąskotorówka 
miała służyć przede wszystkim do transportu buraków cukrowych  

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – GrabownicaDer Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze

 Ścieżka rowerowa trasą dawnej kolejki wąskotorowej
Radweg auf der alten Schmalspurbahnstrecke (fot. archiwum Starostwa w Miliczu)

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

Die Schmalspurbahn, die Trachenberg 
(Żmigród), Trebnitz (Trzebnica), Militsch 

(Milicz) und Sulmirschütz (Sulmierzyce) 
verbindet, verk-ehrte von 1894 bis 1991 fast 
100 Jahre lang. Nach dem Abbau der Gleise, 
Brücken und der übrigen Infrastruktur im 
Jahr 1993 siedelten sich auf den ehemaligen 
Aufschüttungen und Gleisbetten Sträucher 
und Bäume an, die sich selbst ausbreiteten und 
Ende der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts 
schon mehrere Meter hoch waren. An vielen 
Orten lässt sich nur noch schwer erkennen, an 
welchen Stellen die Gleise verliefen und sich 
die Stationen befanden. 
Schon seit Ende des 90er Jahre des 20. Jahrhun-
derts wurden jedoch zahlreiche Stimmen laut, 
die die Entscheidung über die Aufgabe der 
Bahn kritisierten. Insbesondere im Kontext 
mit der Entwicklung des Tourismus, auf den 
die Region setzte, wurde das als grosser 
Fehler eingeschätzt. Die Schmalspurbahn, 
deren Strecke durch die Wälder und entlang 
der Teiche führte, hätte zweifellos eine der 
größten Touristenattraktionen dieser Region 
darstellen können. In der Mitte der ersten 
Dekade des neuen Jahrhunderts begannen 
konkrete Gespräche über die Reaktivierung 
der Schmalspurbahn. Trotz Zerstörung der  
gesamten technischen Infrastruktur wäre das  
noch möglich gewesen, weil die Polnischen 
Staatsbahnen (Polskie Koleje Państwowe – PKP)  
als Besitzer der Gebiete der Schmalspurbahn 
weiterhin existiert. Neue Möglichkeiten wur-
den dann durch den EU-Fonds geschaffen. 
Letztlich entschied man sich für den Bau 
eines Radweges auf dem alten Gleisbett 
im mittleren Teil der Bahn von Sulau nach 
Grabofnitze. Die Strecke hat eine Länge von 
20,3 km. Es gibt eingerichtete Erholungsplätze 
mit Parkplätzen und Gebäude, die an die 
Einrichtung alter Bahnhöfe auf der Bahnlinie 
anknüpfen. 
Die Geschichte der Schmalspurbahn – d.h. 
der Breslauer Kleinbahn - reicht bis ins Ende 
des 19. Jahrhunderts zurück. Die Bevölkerung 
solcher Städtchen wie Sulau, Prausnitz 
(Prusice) und Sulmirschütz (Sulmierzyce) hatte 
trotz des sich in dieser Zeit entwickelnden 
Eisenbahnnetzes weiterhin keinen Anschluss 
an die Regelspurbahn. Wünschenswert war 
außerdem eine bessere Verbindung mit 
Breslau, der schlesischen Hauptstadt. Deshalb 
wurde im Jahr 1893 die „Aktiengesellschaft 
Trachenberg-Militscher Landkreisbahn“ ge- 
gründet. Die Schmalspurbahn sollte ins-
besondere dem Transport von Zuckerrüben 
zur Zuckerfabrik in Trachenberg dienen. Auch  
für den Holztransport aus den Waldgebieten, 
die vor allem zu den Gütern derer von 
Hatzfeldt und von Maltzan gehörten, war sie 
vorgesehen. Ansonsten sollte sie dem lokalen 
Personenverkehr dienen. Aufgrund der nied-
rigen Baukosten wurde der Gleisabstand 750 
mm gewählt. Die Bahn entstand im Jahr 1894 



65

do cukrowni w Żmigro-
dzie, do transportu 
drewna pozyskanego 
w kompleksach leśnych 
należących przede wszy- 
stkich do majątków 
Hatzfeldtów i Maltza-
nów oraz obsługiwać ruch lokalny. Ze względu na niskie koszty 
budowy wybrano rozstaw torów 750 mm. Kolejka powstała  
w roku 1894, natomiast rok później zawiązała się kolejna spółka: 
Kolejka Wrocławsko – Trzebnicko – Prusicka, dzięki czemu powstał 
jeden rozbudowany system kolei wąskotorowej o długości 97 km  
na trasie Wrocław – Sulmierzyce przez Trzebnicę, Prusice, Sułów 
i Milicz, z 7-kilometrowym odgałęzieniem do Żmigrodu z węzło- 
wej stacji w Przedkowicach. Budynek głównego dworca wąsko-
torowego we Wrocławiu stoi do dziś na pl. S. Staszica, przed 
kościołem św. Bonifacego.

Sam odcinek Ostrowąsy – Sulmierzyce zamknięto po usta-
nowieniu w 1920 r. przecinającej go granicy polsko – niemieckiej. 
Został jednak odbudowany w 1945 r., planowano również 
przedłużenie kolejki do Krotoszyna, by połączyć ją z istniejącym 
już systemem kolejki do Pleszewa. Plany te nie zostały jednak 
nigdy zrealizowane.

Pociąg osiągający prędkość 20 km/h pokonywał trasę z Sułowa  
do Wrocławia w 3 godziny 15 minut, a w drugą stronę do 
Sulmierzyc w 90 minut. Wagoniki służyły do transportu drewna 
do tartaków w Miliczu i Sułowie. Przede wszystkim jednak 
wąskotorówka służyła osobowemu ruchowi lokalnemu, 
stanowiąc jedyną możliwość dojazdu do wielu miejsowości 
Doliny Baryczy. Była to zarazem nie lada atrakcja turystyczna, 
gdyż prowadziła malowniczo przez stawy i lasy milickie, a także 
Góry Kocie. Sąsiednia stacja Gruszeczka grała w 1987 r. w filmie 
Radosława Piwowarskiego ,,Pociąg do Hollywood”.

W 1950 r. trasę kolejki skrócono w samym Wrocławiu, 
przenosząc dworzec na drugą stronę Odry, do Karłowic. 27 maja 
1967 r. zamknięto definitywnie odcinek Wrocław – Trzebnica. 
W 1970 r. pociągi przestały jeździć na odcinku Żmigród Miasto 
– Żmigród Wąskotorowy ze względu na zły stan mostu na 
Sąsiecznicy. 14 września 1991 r. przestały jeździć pociągi na 
pozostałej części trasy Trzebnica – Sulmierzyce przez Sułów. 
W 1993 r., nie zważając na tworzony właśnie dla turystyki Park 
Krajobrazowy ,,Dolina Baryczy”, przystąpiono z dużą gorliwością 
do rozbiórki torów, usuwając również budynki dworca w Miliczu  
i wszystkie mosty, nawet gdy miały ważne znaczenie komuni-
kacyjne (np. most przez Barycz, jedyne połączenie Bracławia  
i Gądkowic).

Projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej  
w Dolinie Baryczy trasą dawnej kolejki wą-
skotorowej  wraz z małą infrastrukturą tury-
styczną” współfinansowany został przez UE 
ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Liderem 
projektu oraz inwestorem jest Powiat Milicki. 

und ein Jahr später gründete man eine weitere 
Aktiengesellschaft, die „Breslauer-Trebnitz-
Prausnitzer-Bahn AG“. Infolgedessen entstand 
ein ausgedehntes Schmalspurbahnsystem mit 
einer Länge von 97 km auf der Strecke Breslau 
– Sulmirschütz durch Trebnitz, Prausnitz,  Sulau  
und Militsch und vom Knotenpunkt Przittkowitz  
(Przedkowice) mit einer 7 km langen Abzwei-
gung nach Trachenberg. Das Bahnhofsgebäude 
der „Breslau-Trebnitzer Schmalspurbahn“ in 
Breslau steht noch heute am Staszic-Platz (fr. 
Benderplatz in der Odervorstadt), gegenüber 
der St. Bonifatius Kirche. 
Die Strecke Wiesenthal (Ostrowąsy) – Sulmirs-
chütz (Sulmierzyce) wurde im Jahr 1920 
nach der Festlegung der sie durchquerenden 
deutsch-polnischen Grenze geschlossen, 
jedoch im Jahr 1945 wiedereröffnet. Man 
plante auch die Verlängerung der Bahn nach  
Krotoschin (Krotoszyn), um sie mit der heute 
nicht mehr existierenden Strecke nach Pleschen  
(Pleszew) zu verbinden. Diese Pläne wurden 
jedoch nie realisiert.
Der Zug, der eine Geschwindigkeit von 20 
km/h erreichte, legte die Strecke von Sulau 
nach Breslau in 3 Stunden 15 Minuten zurück, 
und in die andere Richtung nach Sulmirschütz 
(Sulmierzyce) dauerte es  90 Minuten. Die 
kleinen Waggons dienten dem Holztransport 
in die Sägemühlen in Militsch und Sulau. Vor 
allem diente aber die Schmalspurbahn dem 
lokalen Personenverkehr. Sie war die einzige 
Möglichkeit der Zufahrt zu vielen Orten im 
Bartschtal und zugleich eine große touristische 
Attraktion, weil sie durch die malerischen 
Teichlandschaften und Militsch-Wälder sowie 
das Katzengebirge führte. Die Nachbarstation 
Birnbäumel (Gruszeczka) spielte im Jahr 1987 im  
Film von Radosław Piwowarski ,,Der Zug nach 
Hollywood“ (“Pociąg do Hollywood”) eine Rolle. 
Im Jahre 1950 verkürzte man die Bahnstrecke 
in Breslau und verlegte den Bahnhof auf 
die andere Seite der Oder nach Karlowitz 
(Karłowice).  Am 27. Mai 1967 wurde die 
Strecke Breslau – Trebnitz (Trzebnica) definitiv 
geschlossen. Im Jahre 1970 konnten die Züge  
wegen des schlechten Zustandes der Brücke  
an der Schätzke nicht mehr auf dem Strec-
kenteil in Trachenberg verkehren. Ab 14. 
September 1991 fuhren auch auf dem übrigen 
Teil der Strecke keine Züge mehr. Im Jahre 
1993 fing man ungeachtet des gerade für den 
Tourismus entstehenden Landschaftsparks 
Bartschtal an, mit großem Eifer die Gleise 
abzubrechen. Dabei entfernte man auch die 
Bahnhofsgebäude in Militsch und sämtliche 
Brücken, obwohl sie wichtige Verbindungen 
waren, wie z. B. die Brücke über die Bartsch 
als einzige Verbindung zwischen Bratschelhof 
(Bracław) und Gontkowitz (Gądkowice).
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Stacja Sułów Milicki
Pierwsze miejsce postojowe na szlaku prowadzącym 

po trasie kolejki wraz z parkingiem dla samochodów 
znajduje się przy dawnej stacji kolei wąskotorowej 
Sułów Milicki, na południowym krańcu Sułowa, przy  
ul. Kolejowej (kierunek Trzebnica). 

Nazwa ulicy Kolejowej i znajdujący się obok budynek dworca 
z 1900 r. to dobrze widoczne pozostałości kolei wąskotorowej 
w Sułowie. Sam budynek jest zarazem jedynym zachowanym 
dworcem wąskotorówki w Dolinie Baryczy. Do połowy lat 80. 
mieściła się w nim poczekalnia, kasa, biura zawiadowcy stacji  
i dyżurnego ruchu. Obecny budynek stacji do 1950 r. pełnił funkcję 
gospody, budynkiem dworca był stojący do dziś drewniany 
budynek magazynu. Peron znajdował się po przeciwnej stronie 
szosy, na łuku torów.

Stacja w Sułowie zlokalizowana została w oddaleniu od 
centrum miejscowości. Według pierwotnych planów miała 
znajdować się bliżej rynku, do którego prowadziły dwa mosty 
na Młynówce Sułowskiej i Baryczy. Miał tu doprowadzać boczny 
tor od Gruszeczki, a zarazem główna linia miała omijać Sułów  
i prowadzić wprost z Gruszeczki do Pracz. Ze wględu na spory, 
kto miałby utrzymywać mosty nad rzekami, zrezygnowano  
z pierwotnych planów i doprowadzono kolejkę jedynie do brzegu 
Baryczy, jednocześnie rezygnując z bocznego odgałęzienia. 
Trasa prowadziła zatem od Gruszeczki do Sułowa, skąd łukiem 
zawracała do Pracz, do pierwotnie planowanego przebiegu.

Stacja w Sułowie po 1945 r. była największą pod względem 
obrotu wagonów i tonażu przewożonych ładunków. Działo się 
to głównie za sprawą pobliskiego tartaku, do którego prowadziła 
bocznica. Drewno wożono do końca lat 70. Przed wejściem do 
tartaku (obok dworca) jest ustawiona lokomotywa spalinowa  

Budynek stacji w Sułowie / Gebäude der Bahnstation in Sulau (fot. archiwum HKG)

1

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze
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Die Bahnstation Sulau der Sulau-
Militscher Strecke (Sułów Milicki)

Sie ist die erste Haltestelle auf der Bahnstrecke 
der Schmalspurbahn und befindet sich 
gemeinsam mit dem Parkplatz für Autos am 
südlichen Ende von Sulau, in der Kolejowa-
Straße in Richtung Trebnitz (Trzebnica). 
Der Straßenname (Eisenbahn-Straße) und das  
daneben stehende Bahnhofsgebäude aus 
dem Jahr 1900 in Sulau sind die erkennbaren 
Überreste der Schmalspurbahn. Das Gebäude  
ist zugleich der einzig erhaltene Bahnhof 
der Schmalspurbahn im Bartschtal. Bis Mitte  
der 80er Jahre gab es dort einen Wartesaal,  
die Kasse und das Büro des Bahnhofsvorstehers  
und Diensthabenden. Das alte Stationsgebäude  
wurde zunächst als Wirtshaus genutzt und 
erst 1950 umgestaltet. Das Bahnhofsgebäude 
dient bis heute als Holzlager. Der Bahnsteig 
befand sich auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite, in der Kurve der Gleise. 
Die Station in Sulau wurde am Rand der 
Ortschaft angelegt, obwohl sie nach ursprün-
glichen Plänen näher am Stadtmarkt ein-
gerichtet werden sollte, aber dazu hätte sie über  
die zwei Brücken des Sulauer Mühlgrabens 
(Młynówka Sułowska) und der Bartsch führen 
müssen. Ein Nebengleis von Birnbäumel 
(Gruszeczka) sollte hinführen, die Hauptlinie 
an Sulau vorbeigehen und von Birnbäumel 
(Gruszeczka) direkt nach Protsch (Pracze) 
führen. Wegen der Streitigkeiten, wer die 
Brücken über die Flüsse instand halten sollte, 
verzichtete man auf die ursprünglichen Pläne 
und führte die Bahnstrecke lediglich bis an 
das Bartschufer, wobei auf das Nebengleis 
verzichtet wurde. Die Strecke verlief folglich 
von Birnbäumel (Gruszeczka) nach Sulau und 
von dort in einem Bogen wie ursprünglich 
geplant nach Protsch (Pracze).
Die Station in Sulau war nach 1945 hinsichtlich  
Wagenverkehr und Tonnage der transportierten  
Ladung die größte, auch weil zu der nahe 
liegenden Sägemühle ein Anschlussgleis 
führte und bis Ende der 70er Jahre Holz 
transportiert wurde. Vor dem Eingang zur 
Sägemühle (neben dem Bahnhof) steht heute 
eine Diesellokomotive mit einem Waggon zum 
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z wagonikiem do przewozu drewna. Obok magazynu stacyjnego 
stoi także pudło wagonu krytego ustawione jako magazyn 
toromistrza. W ramach budowy ścieżki rowerowej odbudowano 
w 2010 r. fragment toru dla ustawienia ekspozycji taboru. Stoi tu  
obecnie wagon pasażerski 3Aw przywieziony z Mławy.

Od stacji kolejki wąskotorowej w Sułowie warto podjechać 
2 km na północ, do centrum miejscowości. Nazwa Sułowa 
wywodzi się zapewne od staropolskiego imienia Suł. Kim był 
założyciel osady? Ten fakt ginie w mrokach dziejów. Pierwsza 
pisemna wzmianka o miejscowości, nazwanej wówczas Zulow, 
pochodzi z 1351 r. Wtedy została zakupiona przez księcia 
oleśnickiego Konrada I od braci Kunada i Wolfharda. Wielmoża 
ten dążył do wzmocnienia swojego księstwa, dokonując szeregu 
zakupów w dawnej kasztelanii milickiej. Nabył również sam Milicz 
i tamtejszy zamek (warowną siedzibę biskupów wrocławskich), 
dokonując jego znacznej rozbudowy. Zapewne również on 
zbudował warownię w Sułowie. Miejsce to było szczególnie 
ważne strategicznie, strzegło bowiem przeprawy przez rzekę 
Barycz. Zamek wznosił się na wyspie oblanej przez wody rzeki. Od 
niego ku osadzie z placem targowym wiodła droga po usypanej 
grobli wyłożona drewnianymi balami. Takie nawierzchnie 
sułowskich ulic odkryto podczas prac archeologicznych na ul. 
Kolejowej i Milickiej.

Czasowi stabilizacji i prosperity, nie tylko księstwu oleśnickich 
Kondradów, ale całemu Śląskowi, przyniosły kres wojny husyckie 
i następujące po nich wojny króla Macieja Korwina z husyckim 
królem Jerzym z Podiebradów. Księstwo oleśnickie rozpadało 
się, zamek w Sułowie, podobnie jak wiele innych, znalazł się  
w rękach rycerzy – rozbójników. Ledwo schwytano i ścięto jednego  
z nich, Wawrzyńca Garwolskiego, na zamku osiedlił się drugi - 

 Budynek stacji w Sułowie / Gebäude der Bahnstation in Sulau (fot. IK)

Holztransport. Neben dem Stationslager hatte 
man den Wagenkasten eines geschlossenen 
Waggons als Lager für den Gleismeister 
aufgestellt. Als man den Radweg baute, wurde 
2010 ein Gleisstück  wiederaufgebaut, um den 
Bestand an Schienenfahrzeugen und einen 
Personenwagen auszustellen. 
Von der Station der Schmalspurbahn aus lohnt 
es sich, 2 km nach Norden bis zum Zentrum 
des Dorfes Sulau zu fahren. Der Name Sulau 
(Sułów) stammt sicherlich vom altpolnischen 
Namen Suł. Wer der Gründer der Siedlung 
war, liegt im Dunkel der Geschichte. Die 
erste schriftliche Erwähnung der Ortschaft, 
die seinerzeit Zulow genannt wurde, stammt 
aus dem Jahr 1351. Damals kaufte sie der 
Fürst von Oels Konrad I. von den Brüdern 
Kunad und Wolfhard. Dieser Magnat strebte 
nach Vergrößerung seines Fürstentums 
und tätigte deshalb zahlreiche Käufe bei 
der alten Kastellanei von Militsch. Er kaufte 
sogar Militsch und das dortige Schloss, den 
befestigten Sitz der Breslauer Bischöfe, das er 
bedeutend ausbaute. Wahrscheinlich baute 
er auch die Festung in Sulau. Dieser Ort war 
strategisch besonders wichtig, weil man 
da Feinde an der Überquerung des Flusses 
Bartsch hindern konnte, denn das Schloss 
erhob sich auf einer Insel im Gewässer. Von 
ihm bis zur Siedlung mit einem Marktplatz 
führte eine mit hölzernen Bohlen ausgelegte 
Straße den aufgeschütteten Deich entlang. 
Solche früheren Straßenbeläge der Sulauer 
Straßen wurden bei archäologischen Arbeiten 
in der Kolejowa- und Milicka-Straße entdeckt. 
Die Hussitenkriege und die darauf folgenden 
Kriege des Königs Matthias Corvinus gegen den 
Hussitenkönig Georg von Podiebrad setzten 
der Zeit der Stabilisierung und Prosperität  
nicht nur im Fürstentum Konrad I. von Oels, 
sondern in ganz Schlesien ein Ende. Das 
Fürstentum Oels (Oleśnica) zerfiel und das 
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Koschmieder (Kośmider). Nieustające rozboje na drogach, mimo 
czasów pokoju, odstraszały kupców i hamowały rozwój miast. 
Jan Tarnka wsparty przez wrocławskie mieszczaństwo wyruszył 
na Sułów i po zaciętej walce zdobył zamek. W 1500 r. warownię 
rozebrano, by więcej żaden rabuś nie obrał jej sobie na siedzibę. 
Budowa drogi dojazdowej do ośrodków wypoczynkowych 
w latach 70. XX w. zatarła ślady układu obronnego, stąd dziś 
praktycznie na powierzchni trudno dostrzec jakiekolwiek 
pozostałości zamku. Znajdował się nieopodal obecnego młyna 
wodnego, a jego miejsce oznacza tylko wkopany w ziemię 
kamienny głaz. 

Król czeski Władysław Jagiellończyk po przejęciu księstwa 
oleśnickiego wydzielił z niego w 1494 r. milickie wolne państwo 
stanowe, które ofiarował swojemu tajnemu radcy Zygmuntowi 
von Kurzbach. W jego granicach znalazł się również Sułów. Ród 
Kurzbachów zapisał się w dziejach regionu wieloma inwestycjami 
w melioracje, zakładanie dużych stawów i wsi. Słynął także z roz-
rzutnego trybu życia. Drogą dziedziczenia w 1590 r. państwo 
przeszło w ręce Joachima von Maltzana – władającego już 
podobnym państwem sycowskim. Nowy właściciel odziedziczył 
nie tylko majątek ale i długi po poprzednikach. Żeby z nich 
wyjść, musiał odsprzedać znaczną część swoich włości ze 
Sułowem. Nabył je burgrabia Otto von Dohna. W 1654 r. dobra 
sułowskie cesarz austriacki podniósł do rangi ordynacji, czyli tzw. 
mniejszego wolnego państwa stanowego. Władały nim kolejno 

 Skatepark / Skatepark (foto archiwum UM Milicz)

 Rozkład jazdy kolejki wąskotorowej 
Fahrplan der Schmalspurbahn (archiwum W. Ranoszek)

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze
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Schloss in Sulau gelangte wie viele andere in 
die Hände von Raubrittern. Als man einen von 
ihnen, Wawrzyniec Garwolski, festgenommen 
und enthauptet hatte, siedelte sich im Schloss 
der andere Raubritter Koschmieder (Kośmider) 
an. Die trotz der Friedenszeiten unaufhörlichen 
Raubzüge auf den Straßen schreckten die 
Kaufleute ab und hemmten die Entwicklung 
der Städte. Der vom Breslauer Bürgertum 
unterstützte Jan Tarnka machte sich auf den 
Weg nach Sulau und nahm nach erbitterten 
Kämpfen das Schloss ein. Im Jahr 1500 wurde 
es abgerissen, damit es kein Raubritter mehr 
nutzen konnte. In den 70er Jahren des 20. 
Jahrhunderts verwischte der Bau einer 
Zufahrtsstraße zu den Erholungszentren die 
Spuren des Verteidigungssystems, daher lassen  
sich heute schwer irgendwelche Überreste 
des Schlosses finden. Es befand sich in der 
Nähe der heutigen Wassermühle und seinen 
Standort markiert lediglich ein im Boden 
eingegrabener Felsblock. 
Der König von Böhmen, Vladislav II., löste im Jahr 
1494 nach der Übernahme des Fürstentums 
von Oels die freie Standesherrschaft Militsch 
ab und schenkte sie seinem Geheimen Rat 
Sigismund von Kurzbach. In ihren Grenzen 
befand sich auch Sulau. Das Geschlecht der 
von Kurzbachs erwarb in der Region durch 
zahlreiche Investitionen in die Melioration, 
in Dorfgründungen und Teichanlagen viele  
Verdienste, war aber auch für einen versch-
wenderischen Lebensstil bekannt. Nach 
Vererbung im Jahr 1590 ging die Herrschaft 
an Joachim von Maltzan über, der bereits die 
Herrschaft über Groß Wartenberg (Syców) 
ausübte. Der neue Besitzer erbte nicht nur 
das Vermögen, sondern auch die Schulden 
seiner Vorgänger. Um aus den Schulden 
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rody arystokratyczne Burghausów, Troschke i Schweinitzów.  
W 1755 r. osada targowa uzyskała prawa miejskie (utracone  
w 1945 r). W Sułowie warto dziś zwrócić uwagę na typowy 
układ dla dawnego miasta pozbawionego fortyfikacji z rynkiem  
i czterema ulicami wychodzącymi z naroży oraz zabytkową 
zabudową małomiasteczkową. Najstarszy jest podcieniowy 
dom zwany polskim, (Rynek 11), w którym w 1831 zatrzymał 
się Juliusz Słowacki. Wewnątrz mieści się Izba Regionalna  
z ekspozycją archeologiczną. 

Ratusz ze względu na niewielkie rozmiary rynku usytuowano 
poza nim, na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Żmigrodzkiej. Sam 
jego budynek został wzniesiony prawdopodobnie w 1751 r. 
jako  budynek pogranicznej straży królewskiej, a w 1. połowie 
XIX w. został przekazany miastu. W połowie wieku przeszedł 
gruntowny remont i został adaptowany na ratusz. W latach 
2011-2012 przywrócono mu XIX-wieczny wygląd, zatracony po 
nieudanych powojennych przebudowach obecnie jest siedzibą 
filii Banku Spółdzielczego w Miliczu.

Z rynku oś ul. Zamkowej wyprowadza na wzniesiony dla rodu 
Burghausów, władców wolnego państwa stanowego, barokowy  

 Ratusz w Sułowie, siedziba Banku Spółdzielczego 
Rathaus in Sulau, Sitz der Genossenschaftsbank (fot. IK)

 Amfiteatr w Sułowie / Amphiteatre in Sułów (foto archiwum UM Milicz)

 Rynek w Sułowie, Ośrodek Kultury (dawny Hotel Ullmann) i Dom Polski 
Stadtmarkt in Sulau, Zentrum für Kultur (ehemaliges Hotel Ullmann) und das Polnische Haus (fot. IK)

herauszukommen, musste er einen großen Teil 
seiner Landgüter mit Sulau an Burggraf Otto 
von Dohn verkaufen. Im Jahr 1654 wurden die 
Güter von Sulau vom Habsburger Erzherzog 
Ferdinand  zum Majoratsgut ernannt, d. h. zu  
einer kleineren freien Standesherrschaft erhoben, 
über die der Reihe nach die Adelsgeschlechter 
von Burghaus, Troschke und Schweinitz 
verfügten. Im Jahr 1755 erhielt die Markt-
ansiedlung die Stadtrechte, die sie aber im 
Jahr 1945 wieder verlor. 
In Sulau sollte man seine Aufmerksamkeit auf 
die typische Stadtanlage ohne Befestigung 
lenken, mit einem Stadtmarkt, vier davon 
abgehenden Straßen und einer historischen 
Kleinstadtbebauung. Das älteste Gebäude 
ist ein Haus mit Bogengang, es wird das 
„Polnische Haus“ genannt (Rynek 11). Hier 
hielt sich im Jahr 1831 Juliusz Słowacki auf. 
Drinnen befindet sich die Regionalkammer mit 
der archäologischen Ausstellung. 
Das Rathaus aus der Mitte des 19. Jahrhun-
derts wurde an der Kreuzung der Kolejowa- und  
Żmigrodzka Straße, außerhalb des  Stadt-
marktes gebaut, weil dieser zu klein war. In den 
Jahren 2011-2012 wurde sein ursprüngliches 
Aussehen wiederhergestellt, das bei früheren 
Umbauten verloren gegangen war. Heute ist 
es Sitz einer Filiale der Genossenschaftsbank 
in Militsch.
Die Achse der Zamkowa-Straße führt vom  
Stadtmarkt zum Barock-Palast, der gemeinsam  
mit einem Park für das Geschlecht derer von 
Burghaus errichtet worden war, die um ca. 
1680 die Besitzer der freien Standesherrschaft 
waren. In den Gebäuden vor dem Park fällt ein 
Fachwerkspeicher aus der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts auf. Die Blickrichtung von der 
Dąbrowski-Straße zum Platz vor dem Palast 
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pałac z ok. 1680. wraz z zabytkowym parkiem. W znajdujących 
się przed nim zabudowaniach gospodarczych zwraca uwagę 
spichlerz z 1. połowy XVIII w. z muru pruskiego. Wspaniałą 
oś widokową prowadzącą ul. Dąbrowskiego od placu przed  
pałacem zamyka barokowy kościół poewangelicki Matki 
Boskiej Częstochowskiej, wzniesiony w latach 1765-1767 z muru  
pruskiego na planie ośmioboku.

Przy kościele w 2013 r. oddano do użytku kompleks 
rekreacyjno – wypoczynkowy z placem zabaw, skateparkiem, 
ścieżką zdrowia, nasadzeniami roślinności parkowej oraz sceną  
z amfiteatrem na 200 osób. Kompleks otrzymał nazwę Parku im. 
Tadeusza Suchorowskiego, nieżyjącego sułowskiego działacza 
kulturalno – oświatowego. W kompleksie będą się odbywać 
Sułowskie Dni Kultury i dożynki.

Po przeciwnej stronie dawnego miasta, na końcu ul. Kościelnej  
zbudowano barokowy kościół parafialny św. Piotra i Pawła, 
również o konstrukcji szkieletowej. Wewnątrz, w ołtarzu 
bocznym, mieści się obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej 
przewieziony przez przesiedleńców 1945 z Baru koło Lwowa. 

Z kolei przy drodze do Milicza, 1 km na wschód od rynku, 
znajduje się niewielkie wzniesienie zwane Szwedzką Górką. Jest 
to miejsce bitwy z okresu wojny 30-letniej upamiętnione głazem 
narzutowym, otoczone 120-letnimi sosnami.

Miłośnicy kolei powinni w Sułowie odwiedzić jeszcze jedno  
miejsce. To wystawa historii kolejnictwa w ośrodku wypoczyn-
kowym Stowarzyszenia Byłych Pracowników Pafawagu przy ul. 
Leśnej. Jest to część kolekcji zlikwidowanego na początku lat 90.  
Muzeum Kolejnictwa z Wrocławia, które znajdowało się na 
terenie Pafawagu – Państwowej Fabryki Wagonów we Wrocławiu 
– niegdyś największego w Europie zakładu produkującego tabor 
kolejowy. Zwiedzanie po wcześniejszym zgłoszeniu tel. 600 542 030.

 Sułów. Unikalny ośmioboczny kościół szachulcowy 
Die einzigartige Fachwerkkirche mit dem Oktogon-
Grundriss in Sulau (fot. IK)

 Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła z XVIII w. 
Pfarrkirche des Heiligen Peter und Paul aus dem 18. Jahrhundert (fot. IK)

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

erfasst auch die in den Jahren 1765-1767 aus 
Fachwerk mit dem Grundriss eines Oktogons 
im Barockstil gebaute evangelische Kirche,  
die heute der Schwarzen Madonna von Tschens- 
tochau (Matka Boska Częstochowska) gewid- 
met ist. 
Auf der gegenüberliegenden Seite der alten  
Stadt, am Ende der Kościelna-Straße, entstand  
im Barockstil die Pfarrkirche des Heiligen 
Petrus und Paulus, die ebenfalls eine Fachwerk- 
konstruktion besitzt. Drinnen, am Seitenaltar, 
befindet sich das Bild der Muttergottes, das 
1945 von Umsiedlern  aus Bar bei Lemberg 
mitgebracht wurde. 
Auf der Straße nach Militsch, 1 km östlich vom 
Stadtmarkt, erinnert eine kleine Erhebung mit 
einem Findling, Schwedenstein (Szwedzka 
Górka) genannt, an den Ort einer Schlacht im 
30-jährigen Krieg. Die Stelle ist von 120-Jahre 
alten Kiefern umgeben. 
Bahnliebhaber sollten in Sulau unbedingt  
noch einen Ort besuchen, die Ausstellung zur  
Geschichte der Bahn im Erholungszentrum der 
ehemaligen Arbeiter der Pafawag (Państwowa  
Fabryka Wagonów - der Staatlichen Waggonfabrik) 
in der Leśna-Straße. Die Ausstellung ist ein Teil  
der Sammlung des Anfang der 90er Jahre des  
20. Jahrhunderts aufgelösten Museums des  
Eisenbahnwesens in Breslau.  Es befand sich auf  
dem dortigen Gelände der Pafawag, (früher  
Linke-Hoffman-Werke in Breslau) und einst  
eines der größten Schienenfahrzeugunterne-
hmen in Europa. Die Besichtigung ist nach 
vorheriger Anmeldung unter der Nummer 
0048 600 542 030 möglich. 
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Stacja Pracze
Szlak kolejki wąskotorowej wyprowadza z Sułowa  

w kierunku wschodnim, mija Dom Dziecka zbudowany 
w latach 30. XX w. jako schronisko młodzieżowe. Po 4 km  
przez las, a później pola - trasa doprowadza do kolejnej 
stacji Pracze.

Stacja, a właściwie przystanek osobowy Pracze, usytuowany był  
w zachodniej części wsi, przy gruntowej drodze do Sułowa. Była 
tu dawniej mijanka, pełniąca funkcję ładowni, oraz drewniana 
wiata dla podróżnych. Wszystko zostało zdemontowane na 
początku lat 90. W miejscu tym zbudowano miejsce odpoczynku 
na trasie kolejki, ze stołem i wiatą z muru pruskiego, nawiązujące 
do dawnej stacji. Do 1945 r. ze stacji prowadziła prywatna 
bocznica do majątku we wsi.

Pracze są starą wsią średniowieczną, leżącą dawniej na 
szlaku komunikacyjnym z Milicza do Trzebnicy. Jej nazwa może 
wskazywać na zamieszkującą tu niegdyś ludność służebną 
zajmującą się praniem odzieży dla grodu w Miliczu. W zabudowie 
wsi można doszukać się śladów średniowiecznego założenia 
– ulicówki. Przez szereg wieków wieś stanowiła lenne dobra 
rycerskie w obrębie milickiego państwa stanowego.

Pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z 1358 r. Kolejne 
źródło wspomina o sporze o wieś między Naczeszem z Podstolic 
(późniejszego Postolina) a księciem oleśnickim Konradem I w 1364 r.  
Sędzia w Miliczu przyznał wówczas wieś księciu. Już w XVIII w. 
we wsi istniał folwark z dworem. Jego kolejnymi właścicielami 
były rodziny von Malschevitz, von Kessel, Heyn, Rohrmann, von 
Heydebrand und der Lasa, Rehmann, a ostatnim właścicielem był 
Anton Bejman. W 1936 folwark przejęła Śląska Spółka Ziemska 
(Schlesische Landgesellschaft), a majątek rozparcelowano. Po  
stojącym w centrum folwarku dworku nie zachował się do dziś 

 Przystanek rowerowy w Praczach / Glockenturm in Pracze (fot. IK)

2
Die Station Protsch (Pracze)

Die Route der Schmalspurbahn führt von Sulau 
nach Osten, an einem Kinderheim vorbei, das 
in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts als 
Jugendherberge gebaut wurde. Nach 4 km 
durch den Wald und danach durch die Felder 
führt die Strecke bis zur nächsten Station Protsch 
(Pracze.). 
Die Station Protsch (Pracze) befand sich im  
westlichen Teil des Dorfes an der Hauptstraße  
nach Sulau. Früher gab es hier eine Ausweich-
stelle und einen Laderaum (Güterabfertigung) 
mit einer hölzernen Bahnsteigüberdachung 
für die Reisenden. All dies wurde Anfang der 
90er Jahre demontiert. An diesem Ort hat man 
auf der Bahnroute aber einen überdachten 
Rastplatz mit Tisch eingerichtet. Bis 1945 
führte von der Station ein privates Nebengleis 
bis zu einem Landgut.
Protsch ist ein mittelalterliches Dorf, das früher 
an der Straße von Militsch nach Trebnitz lag. 
Sein Name, der auf Polnisch soviel wie „Wäsche 
waschende Personen“ bezeichnet, kann auf 
die hier einst wohnende Dienstbevölkerung 
hinweisen, die die Kleidung für die Burgbewo-
hner in Militsch waschen musste. An den 
Dorfgebäuden erkennt man noch die Anlage 
des mittelalterlichen Straßendorfes. Es war 
über Jahrzehnte Lehensgut der Ritter der 
Standesherrschaft von Militsch. 
Die erste schriftliche Erwähnung des Dorfes 
stammt aus dem Jahr 1358. Die nächste Quelle 
erwähnt den Streit um das Dorf zwischen dem 
Dorfschulzen (Naczesz) aus Postolin/Postel 
(Podstolice) und dem Fürsten von Oels Konrad 
I. im Jahr 1364. Der Richter in Militsch sprach 
damals das Dorf dem Fürsten zu. Schon im 18. 
Jahrhundert existierte im Dorf ein Gutshof. 
Seine Besitzer waren nacheinander die Fami- 
lien von Malschevitz, von Kessel, Heyn, 
Rohrmann, von Heydebrand und der Lasa 
sowie Rehmann. Der letzte Besitzer war Anton 
Bejman. Im Jahr 1936 wurde der Gutshof 
von der Schlesischen Landgesellschaft über-
nommen und parzelliert. Vom Gutshaus blieb 
keine Spur übrig. Bis 1935 behielt das Dorf den 
Namen seiner slawischen Herkunft Protsch, 
der damals in Kiefernwalde umgewandelt 
wurde. Nach 1945 gab man der Ortschaft 
zunächst den Namen Bródź, aber dann erhielt 
sie endgültig wieder den ursprünglichen 
Namen Pracze. In den 60er Jahren widmete 
J. Pawłowska der ländlichen Bevölkerung 
eine umfassende ethnografische Arbeit: 
Dolnośląska wieś Pracze w powiecie milickim  
w latach 1945 – 60.
Ein interessantes Kulturdenkmal ist der im 
Dorfzentrum stehende Glockenturm. Er 
wurde im Jahr 1846 aus Fachwerk gebaut, 
wovon das im Inneren auf einem der Balken 
eingeschnitzte Datum zeugt. Der Turm 
diente vor allem als Feuerwehrturm. Im Fall 
eines Brandes konnte durch Glockenläuten 
alarmiert werden. Die Glocken läuteten aber 
auch zu  Begräbnissen, weil der Turm auf 
dem Weg zum südlich vom Dorf befindlichen 
evangelischen Friedhof stand. 
In dem daneben stehenden Bauernhof grün-
dete Bettina Harnischfeger, die Tochter des 
letzten Pfarrers aus Sulau, die hier in den 
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żaden ślad. Aż do 1935 r. wieś zachowała nazwę o słowiańskim 
pochodzeniu: Prostsch, wówczas zgermanizowaną na Kiefern-
walde. Po 1945 r. miejscowości nadano początkowo nazwę Bródź, 
ostatecznie przywrócono dawną nazwę Pracze. W latach 60. 
ludności wsi rozległą pracę etnograficzną poświęciła J. Pawłowska:  
Dolnośląska wieś Pracze w powiecie milickim w latach 1945-60.

Ciekawym zabytkiem kultury materialnej jest stojąca w centrum  
wsi dzwonnica alarmowa. Zbudowano ją w 1846 r. z muru 
pruskiego, o czym świadczy data wyryta wewnątrz na jednej  
z belek. Pełniła funkcję wieży strażackiej, alarmującej na wypadek 
pożaru. W dzwony bito także przy okazji pogrzebów, jako że stała 
przy drodze prowadzącej na znajdujący się na południe od wsi 
cmentarz ewangelicki.

W znajdującej się obok zagrodzie Bettina Harnischfeger 
córka ostatniego pastora z Sułowa, zamieszkała tu w latach 90., 
założyła wraz z mężem Hansem ośrodek Żabi Róg. Prowadzi 
w nim działalność kulturalną, uczy dzieci i młodzież języków 
obcych. W zaadaptowanej stodole urządzane są koncerty, 
odbywają się także wystawy malarskie i fotograficzne. W pomie-
szczeniu obok urządzono małe muzeum z historycznymi 
pamiątkami regionalnymi. Znajdują się w nim m.in. dokumenty 
odnalezione po latach 70 w skrytce w dawnej plebanii 
ewangelickiej, odnoszące się do opozycyjnego wobec nazistów 
Kościoła Wyznającego (Bekennende Kirche), którego członkiem 
był ostatni pastor w Sułowie - Axel Sommer. Znajdujący się  
w zagrodzie dom to dawny młyn wodny.

Na południe od Pracz znaleźć można ślady dawnych zakładów 
wytwórczych. Po starej cegielni zachowały się tylko zarośnięte 
glinianki na skraju lasu, przy leśnej drodze do Lasowic (1 km od 
centrum wsi). Z kolei po prawej stronie szosy do Gruszeczki, na 
obrzeżu lasu, znaleźć można pozostałości pieców smołowych, 
służących dawniej do wytopu smoły z drewna sosnowego. 
Podobny piec znajdował się także w głębi lasu, przy nieistniejącej 
dziś leśniczówce Suszkowo.

Rozległe sosnowe kompleksy leśne ciągnące się na południe 
od wsi przecina rzeczka Krępica, zwana także Szklaną Wodą. Ten 
ciek wodny, płynący spod wzgórz koło Lasowic, wcina się głęboko 
w otaczający teren, tworząc malowniczą dolinkę. Wpływając 
jednak w piaszczyste tereny na południe od Pracz, potok traci 
swe wody i zanika. Jedynie podczas wyjątkowo wysokich 
opadów jego wody płyną dalej. Na strumieniu Nadleśnictwo 
Milicz utworzyło mały śródleśny zbiornik retencyjny. Znajduje 
się 2 km na południe od wsi, można dotrzeć do niego, kierując się 
leśną drogą na południe, obok starego cmentarza.

 Dzwonnica w Praczach / Glockenturm in Protsch (fot. IK)

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze 

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

90er Jahren wohnte, gemeinsam mit ihrem 
Ehemann Hans die Einrichtung „Frosch-
Ecke“ („Żabi Róg“). Dort war sie kulturell tätig, 
unterrichtete die Kinder und Jugendlichen in 
Fremdsprachen. In der umgebauten Scheune 
veranstaltet man Konzerte, Malerei- und 
Fotografie-Ausstellungen. Im Raum daneben 
wurde ein kleines Museum mit historischen 
regionalen Erinnerungsstücken eingerichtet. 
Darin befinden sich u.a. Dokumente, die nach  
den 70er Jahren in einem Geheimfach im  
ehemaligen evangelischen Pfarrhaus gefunden  
wurden und sich auf die in Opposition zu den 
Nazis stehende Bekennende Kirche beziehen, 
deren Mitglied der letzte Pfarrer in Sulau, Axel 
Sommer, war. Das im Hof stehende Haus ist die 
ehemalige Wassermühle. 
Südlich von Protsch (Pracze) kann man noch 
Reste der früheren Produktionsbetriebe fin-
den. Von der alten Ziegelei blieben nur die  
bewachsenen Lehmgruben am Waldrand, am 
Waldweg nach dem 1 km vom Dorfzentrum 
liegenden Waldkretscham (Lasowice), erhalten.  
Auf der rechten Seite der Straße nach Birnbäu-
mel (Gruszeczka) kann man am Waldrand die 
Überreste der Teeröfen finden, die früher zur 
Gewinnung von Teer aus Kieferholz dienten. 
Ein ähnlicher Ofen befand sich tiefer im 
Wald, beim heute nicht mehr existierenden 
Forsthaus Waldecke (Suszkowo).  
Die weit reichenden Kiefernwälder, die sich 
im Süden des Dorfes ausbreiten, werden vom  
Fluss Krumfließ (Krępica) durchflossen, der 
auch als Glaswasser bezeichnet wird. Dieser 
Wasserlauf, der von den Hügeln in Lassowitz 
(Lasowice) fließt, erstreckt sich tief in das 
umliegende Gebiet hinein und bildet ein 
malerisches kleines Tal. Der Bach verliert 
jedoch sein Wasser und verschwindet, wenn 
er in die sandigen Gebiete südlich von Protsch 
(Pracze) fließt. Lediglich während besonders 
starker Niederschläge fließt er weiter. Am 
Bach wurde vom Forstamt Militsch mitten 
im Wald ein kleines Staubecken geschaffen. 
Es befindet sich 2 km südlich von dem Dorf 
und man gelangt dorthin, wenn man den 
Waldweg neben dem alten Friedhof entlang 
nach Süden geht. 
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 Kościół poewangelicki w Postolinie 
Evangelische Kirche in Postel (fot. IK)

Stacja Postolin
Przystanek osobowy Postolin znajduje się 1 km na  

północ od samej wsi, do której ze względu na ukształ-
towanie terenu kolejka nie dojeżdżała. Do wsi prowadzi 
stąd brukowana droga, dochodząca do centrum koło 
kościoła. Była tu dawniej mijanka oraz osobny tor do 

ładowni z rampą (rozebrany ok. 1982 r.) i drewniana wiata dla 
podróżnych. O stacji przypomina dziś jedynie tablica z jej nazwą, 
ustawiona przy okazji budowy ścieżki rowerowej.

Po raz pierwszy w historii Postolin pojawia się w 1364 r.  
W czasie procesu księcia oleśnickiego Konrada I o sąsiednią wieś 
Pracze jest wymieniony Naczesz z Podstolic. Aż do XVIII w. wieś 
była siedzibą rodową Postolskich – ważnej rodziny w historii 
Doliny Baryczy, przejściowo władającej również Krośnicami. 
Następnie znalazła się w rękach rodziny von Poser, potem von 
Lossow. Od nich została odkupiona przez Rudolfa von Salischa,  
w rękach tego rodu pozostała aż do 1945 r.

Rodzinie tej wieś zawdzięcza szczególnie dużo. Syn Rudolfa, 
Heinrich, był znanym dendrologiem i miłośnikiem lasu, autorem 
wielu prac poświęconych nowoczesnej gospodarce leśnej, m.in. 
Estetyka lasu. To on założył park przy swoim dworku (zniszczonym 

3
Station Postel

Die Station Postel liegt 1 km nördlich vom 
Dorf Postel, weil die Züge wegen der Struktur 
des Geländes nicht bis dahin fahren konnten. 
Ins Dorf führt ein Pflasterweg zum Zentrum 
neben der Kirche. Damals gab es eine Aus-
weichstelle, ein zusätzliches Gleis zum Lader-
aum mit Rampe (abgetragen etwa 1982) 
und ein Wartehäuschen aus Holz. Hier hat 
man einen Rastplatz mit Tisch, Bänken und 
Fahrradständer geschaffen. 
 Zum ersten Mal wurde Postel im Jahre 1364 
erwähnt. Bis zum 18. Jahrhundert war das Dorf 
ein Sitz der Familie Postolsky, einer wichtigen 
Familie in der Geschichte des Bartschtals, 
die auch zeitweise in Kraschnitz herrschte. 
Dann gehörte das Dorf zur Familie von Poser, 
später zur Familie von Lossow. Das Dorf wurde 
der Familie Lossow von Rudolf von Salisch 
abgekauft und blieb bis 1945 im Besitz dieser 
Familie. 
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po II wojnie światowej), który do dziś wyróżnia się bogactwem 
roślin zielnych, drzew i krzewów. Badania botaniczne wykazały 
występowanie w nim blisko 150 gatunków roślin zielnych oraz 
około 100 gatunków oraz odmian drzew i krzewów. Bogactwo 
dendroflory, w której tylko 41 taksonów reprezentuje florę 
rodzimą sprawia, że park zasługuje na miano małego arboretum. 
Jest to zarazem najcenniejszy park podworski w całej Dolinie 
Baryczy, obecnie stanowi własność Nadleśnictwa Milicz.

Heinrich swoje koncepcje estetyczne wprowadzał w swoich 
dobrach: to jemu zawdzięczamy w dużej części zachowanie  
w okolicy naturalnego krajobrazu leśnego, szczególnie pięknie 
komponującego się z urozmaiconą konfiguracją terenu. Postolin 
leży na północnych stokach Wzgórz Krośnickich należących 
do systemu glacitektonicznych wzniesień Wału Trzebnickiego. 
Ponieważ w tym miejscu najbardziej zbliżają się one do samej 
Baryczy, wysokości względne są tu szczególnie duże i przekraczają 
100 – 120 m. Najwyższym wzniesieniem jest Wzgórze Joanny 
(230 m n.p.m.). Ze względu na podobieństwo do krajobrazu 
podgórskiego nazywano dawniej te tereny Małą Turyngią. 
Okoliczne tereny leśne wyróżniają się szczególnie dużą ilością 
pomnikowych dębów, wyeksponowanymi głazami narzutowymi, 
pięknymi kompleksami buczyn poprzecinanymi krętymi dro-
gami leśnymi dostosowanymi do ukształtowania terenu.

Heinrich von Salisch ufundował również miejscowy kościół. 
Jego obecność szczególnie wyróżnia Postolin na tle wielu 
innych wsi Doliny Baryczy, które, z wyjątkiem kilku największych 

 Park w Postolinie / Park in Postel (fot. IK)

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze 

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

Der Familie von Salisch verdankt das Dorf 
besonders viel. Heinrich von Salisch, Rudolfs 
Sohn, war ein bekannter Dendrologe und  
Waldliebhaber, der viele Arbeiten über moderne  
Forstwirtschaft, u.a. die „Forstästhetik“ verfasste.  
An seinem Gutshaus legte er einen Park an,  
der sich bis heute durch eine große Vielfalt an 
Pflanzen, Bäumen und Büschen auszeichnet 
und wegen dieser reichen Dendroflora als  
Arboretum bezeichnet werden kann. Botanische  
Forschungen wiesen das Vorkommen von 
circa 150 Pflanzenarten und 100 Baum- und 
Straucharten nach. Es ist der wertvollste Park 
im Bartschtal und gehört derzeit zur Försterei 
in Militsch.
Heinrich von Salisch hat seine ästhetische 
Konzeption auf seinen Gütern umgesetzt. Ihm   
ist zum großen Teil die Erhaltung der natür-
lichen Forstlandschaft in der Umgebung zu  
verdanken, deren besondere Schönheit sich  
durch die unterschiedliche Struktur des 
Geländes ergibt. Die höchste Erhebung heißt 
Johannahügel (230 ü. d. Meeresspiegel) 
Wegen der Gebirgslandschaft nannte man 
damals die Gegend „Kleines Thüringen“. In der 
Umgebung gibt es besonders viele Eichen mit 
Naturdenkmalstatus und Buchenwälder mit 
verschlungenen Wegen.
Heinrich von Salisch stiftete auch die Kirche. 
Sie unterscheidet Postel von anderen Dörfern 
im Bartschtal, weil nicht alle Orte eine Kirche 
haben. Die Fachwerkkirche wurde um 1898 
für die evangelische Gemeinde gebaut. 
Nach 1945 gehörte sie den Katholiken. 
Jetzt ist es die Filialkirche der Heiligen Anna 
und gehört zur Militscher Gemeinde. Das 
Innere ist geprägt vom Dachgebinde aus 
Holz und drei umlaufenden Emporen. Die 
Kirchenausstattung stammt aus dem 19. und 
20. Jahrhundert. Blickfang und Schmuckstück 
der Kirche sind die von  Julian Waldowski aus 
Breslau geschaffenen 14 Kreuzwegstationen.
Heinrich von Salisch starb im Jahr 1920 und 
wurde mit seiner Frau Susanna auf dem 
evangelischen Friedhof begraben, den er 
selbst angelegt hatte. Das Grabmal ist ein 
bescheidener Stein mit den Namen und einer 
Bibel-Inschrift.
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ośrodków, kościołów są pozbawione. Kościół pw. Chrystusa 
Króla został zbudowany ok. 1898 r. z tzw. muru pruskiego i służył 
miejscowej gminie ewangelickiej, po 1945 r. przejęli go katolicy. 
Obecnie pełni funkcję filialnego kościoła milickiej parafii św. Anny. 
Wnętrze zdobi otwarte wiązanie dachowe o ozdobnej stolarce, 
wzmocnione stalowymi ściągami. Nawę z 3 stron otaczają 
skromne drewniane empory, wsparte na ozdobnych słupach. 
Wyposażenie pochodzi z przełomu XIX i XX w., uwagę zwraca 14 
obrazów drogi krzyżowej z około 1900 r. Juliana Waldowskiego z 
Wrocławia.

Heinrich zmarł w 1920 r. Wraz z żoną Zuzanną zostali pocho-
wani na założonym przez siebie cmentarzu ewangelickim, 
ciekawie wkomponowanym w krajobraz. Ich nagrobek to 
skromny kamień polny z wyrytymi nazwiskami i inskrypcjami 
biblijnymi.

W okolicy Postolina warto zobaczyć jeszcze rezerwat kraj- 
obrazowy buków „Wzgórze Joanny” z Wieżą Odyniec – zamkiem 
myśliwskim z 1850 r. zbudowanym w kształcie wieży rycerskiej 
w 1850 r. przez Rudolfa Salischa. Z góry rozciąga się piękny widok 
na Dolinę Baryczy (aktualnie wieża niedostępna, informacje: 
Nadleśnictwo Milicz). Ścieżka przyrodnicza pozwala dotrzeć  
do dawnego cmentarza ewangelickiego z grobem Heinricha 
Salischa, potężnym głazem narzutowym i sosną „na szczudłach”,  
a także do głazu i dębów – pomników przyrody w Kozubach.

 Kamień nagrobny Heinricha i Susanne Salischów w Postolinie 
Grabstein von Heinrich und Susanne von Salisch in Postel (fot. IK)

 Heinrich von Salisch (arch. FZD)

In der Umgebung von Postel ist das Natur-
schutzgebiet, der mit Buchen bestandene 
„Johannahügel” (Wzgórze Joanny) und der 
Turm (Wieża Odyniec), der im Jahre 1850 von 
Rudolf Salisch errichtet wurde, sehenswert. 
Von oben hat man einen weiten Blick über die 
schöne Landschaft des Bartschtales. Derzeit ist 
der Turm geschlossen. Informationen gibt es in 
der Försterei in Militisch.
Der Pflasterweg nördlich der Station führt 
zum Gut in Karmine, das wie Postel auch 
vor 1945 der Familie von Salisch gehörte. Das 
damalige Schloss, heute eine Ruine, wurde 
1806 in klassizistischem Stil erbaut und 1903 
durch Heinrich von Salisch umgebaut. Er 
hat auch den Park um exotische Baumarten 
bereichert. In nördlicher Richtung vom Schloss 
wächst bis heute eine alte kaukasische Tanne 
Abies nordmanniana, südöstlich vom Schloss 
Rotahorn Acer rubrum, der aus Nordamerika 
stammt und in Polen sehr selten vorkommt. 
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Prowadząca na północ od stacji droga gruntowa pozwala 
dotrzeć do folwarku w Karminie, podobnie jak i Postolin przed 
1945 r. należącym do rodziny Salischów. Tamtejszy pałac, dziś 
zrujnowany, wzniesiono w 1806 r. w stylu klasycystycznym. W 1903 r. 
przebudował go Heinrich Salisch, wzbogacając przylegający do 
niego niewielki park o szereg egzotycznych gatunków drzew. 
Pomimo znacznej dewastacji majątku drzewa te stanowią nadal 
pamiątkę dawnej świetności majątku. Po stronie północnej 
pałacu zachowała się stara jodła kaukaska Abies nordmanniana. 
Po południowo-wschodniej stronie pałacu rośnie rzadko u nas 
spotykany, pochodzący z Ameryki Północnej, klon czerwony 
Acer rubrum. Czerwone są jego kwiaty (wiosną), owoce (latem)  
i liście (jesienią). Przy drodze rośnie druga jodła kaukaska i nieco 
dalej lipa drobnolistna. W samym parku, na wschód od pałacu,  
w części położonej najbliżej pałacu, rosną między innymi daglezje 
zielone, kasztanowiec czerwony Aesculus x carnea, jodła 
kalifornijska, sosna czarna, klon francuski Acer monspesulanum 
(duża rzadkość w parkach podworskich) i klon czerwony. Po 
wschodniej stronie małej polany w parku znajdziemy kolejną 
jodłę kalifornijską, a w głębi trzy buki pospolite odmiany 
purpurowej. Przy drodze prowadzącej od pałacu w kierunku 
wschodnim, po stronie południowo-zachodniej, znaleźć można 
rozrastające się kępy chronionego wiciokrzewu pomorskiego 
Lonicera periclymenum, a po drugiej – szpaler drzew sosny 
czarnej z jedną robinią białą odmiany jednolistnej Robinia 
pseudoacacia ‘Unifolia’.

Atrakcją Postolina jest ferma kur zielononóżek kuropatwianych, 
naturalnej staropolskiej rasy, której jaja nie zwierają cholesterolu. 
Ich jakość doceniona została godłem ,,Dolina Baryczy Poleca”. 
Naturalna karma i wolny wybieg skutkują znakomitymi walorami 
smakowymi jaj (Irena Piechota, Postolin 8, tel.  607 788 000, 
irena.piechota@op.pl).  

 Oczko wodne z miejscem na relaks koło Postolina to jedno z wielu miejsc z funkcjami retencji wód w Lasach Milickich
Ein kleines Wasserbecken bei Postel an dem man sich entspannen kann -  eines von mehreren  Wasserrückhaltebecken in den Militscher Wäldern (fot. arch. FZD)

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze 

  (fot. archiwum FZD) 
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Nicht weit vom Weg entfernt gibt es noch 
eine kaukasische Tanne und eine Winterlinde 
Tilia cordata. Im Park östlich vom Schloss 
findet man Douglasien Pseudotsuga menziesii, 
die Fleischrote Rosskastanie Aesculus 
× carnea, Kolorado-Tanne Abies concolor,  
Schwarzkiefer Pinus nigra, den selten im 
Schlosspark vorkommenden Französischen 
Ahorn Acer monspessulanum und Rotahorn 
Acer rubrum. Östlich von der kleinen Lichtung 
im Park befindet sich die nächste Kolorado-
Tanne, etwas weiter entfernt stehen drei 
Rotbuchen. Am Weg, der in Richtung Osten 
bis zum Schloss führt,  kann man auf der 
südwestlichen Seite das geschützte Wald-
Geißblatt Lonicera periclymenum bewundern. 
Auf der anderen Seite stehen Schwarzkiefern 
und die Gewöhnliche Robinie Robinia pseudo-
acacia Unifolia.
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Stacja Karminek
Stacja ta funkcjonowała jedynie w początkowym 

okresie istnienia kolejki od 1895 do 1915 r. jako przy-
stanek osobowy na żądanie. Istniała tu także bocznica 
do przewozów towarowych. Znajdowała się przy 
przecięciu torów z drogą prowadzącą przez wieś. Ze 

względu na bliskość stacji Postolin (400 m) przystanek osobowy 
zlikwidowano, choć zatrzymywanie kolejki na żądanie pasażerów 
bywało w zwyczaju aż do końca jej funkcjonowania.

Karminek jest starą wsią powstałą na wczesnośredniowiecznym 
szlaku komunikacyjnym prowadzącym z Milicza przez Postolin 
do Trzebnicy. Zniszczony i zapomniany został założony od nowa 
po wojnie 30-letniej, w 2. połowie XVII w. Wraz z sąsiednim Karmi-
nem, w którym powstał folwark, i Postolinem stanowiły dobra 
rycerskie w obrębie milickiego państwa stanowego, należąc 
kolejno do Poserów, Langnerów i Salischów. Przedostatnim 
właścicielem majątku przed 1945 r. był znany miłośnik lasu  
i propagator nowoczesnej gospodarki leśnej, wspomniany już 
Heinrich Salisch, dlatego tutaj i w pobliskim Postolinie można 
znaleźć wiele osobliwości dendrologicznych.

Przy dawnej gajówce, w centrum Karminka, rosną jodły 
kalifornijskie Abies concolor, cyprysiki Lawsona Chamaecyparis 
lawsoniana i już poza zagrodą – okazały dąb szypułkowy  
o obwodzie 370 cm. Przy drodze do Postolina rosną po prawej i po 
lewej stronie dwie okazałe lipy drobnolistne o obwodach 350  
i 500 cm. Dalej, przy cmentarzu rosną glediczje trójcierniowe 
Gleditsia triacanthos, z których najgrubsza ma 190 cm obwodu. 
Do samego Postolina doprowadza aleja złożona z dębów bez-
szypułkowych Quercus petraea, rzadziej spotykanego gatunku 
rodzimego, najgrubszy ma 360 cm obwodu.

W samym Karminku warto zwrócić również uwagę na pozo-
stałości dawnej zabudowy szachulcowej z końca XIX w.,  
w zagrodzie nr 7. W tym, znajdującym się przy samej drodze 
budynku, do 1945 r. funkcjonowała gospoda. Przy zagrodzie nr 8  
znajdowała się kuźnia, jej szachulcowy budynek został jednak  
w latach 90. rozebrany.

Po stacji Karminek nie ma śladu, kolejne miejsce odpoczynku 
na trasie ścieżki rowerowej urządzono natomiast dalej, w lesie,  
nad małym zbiornikiem wodnym, przy skrzyżowaniu przyprzy-
siółku Tomaszków. Znajduje się tu ława i stół.

3a
Station Karmine Schloss

Die Station wurde nur zu Beginn des Bahnbe-
triebes von 1895 bis 1915 als Bedarfshaltestelle 
bedient. Es gab auch ein Anschlussgleis für 
den Güterverkehr. Da die Entfernung zwischen 
den Stationen Postel und Karmine Schloss 
mit nur 400 Meter recht kurz ist, wurde die 
Haltestelle aufgelöst.
Das alte Dorf Karmine Schloss entstand auf 
dem frühmittelalterlichen Verkehrsweg von 
Militsch durch Postel bis Trebnitz. Das Dorf 
wurde zerstört und vergessen, aber nach 
dem 30- jährigen Krieg in der 2. Hälfte des 
17. Jahrhunderts wieder aufgebaut.  Karmine 
Schloss, Karmine und Postel waren Rittergüter 
der freien Standesherrschaft Militsch, die  
nacheinander den Familien Poser, Langner und 
von Salisch gehörten. Vorletzter Gutbesitzer  
vor 1945 war Heinrich von Salisch, ein Forst-
liebhaber und Wegbereiter der modernen 
Forstwirtschaft. Deshalb kann man hier in 
Postel viele Baumarten und Gehölze sehen.
Im Zentrum von Karmine Schloss wachsen 
Kolorado-Tannen Abies concolor, Lawsons 
Scheinzypresse Chamaecyparis lawsoniana  
und außerhalb der Umzäunung eine 
Stieleiche mit einem Stammumfang von 
370 cm. Am Weg nach Postel stehen rechts 
und links zwei prachtvolle Winterlinden 
mit Stammumfängen von 350 cm und 500 
cm. Am Friedhof wachsen Amerikanische 
Gleditschien Gleditsia triacanthos, die dickste 
mit einem Umfang von 190 cm. Nach Postel 
führt eine Allee mit selten vorkommenden 
Traubeneichen Quercus petraea, deren 
dickstes Exemplar einen Umfang von 360 cm 
aufweist.

http://pl.pons.eu/t�umaczenie/niemiecki-polski/Umz�unung
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Stacja Kaszowo
Za Karminkiem ścieżka rowerowa, prowadząc po 

nasypie kolejki, przechodzi przez most na potoku Brzeźnik 
i wprowadza nas do lasu. Mijamy skrzyżowanie dróg 
przy przysiółku Tomaszków i dalej poruszamy się wzdłuż 
drogi Postolin – Kaszowo. Trasa kolejki wiedzie tu przy 

północnych obrzeżach morenowych wzgórz, stąd przed i za 
Kaszowem znajdują się największe spadki na trasie kolejki Milicko – 
Żmigrodzkiej sięgające 21,5 ‰.

Stacja Kaszowo, obecnie kolejne miejsce odpoczynku z wiatą 
z muru pruskiego, znajduje na najwyżej położonym miejscu 
nad wsią. Do lat 50. znajdowały się tu tory ładunkowe, pełniące 
funkcję mijanki, później funkcjonował tu tylko peron ziemny. 
Stacja w latach 1945-48 nosiła nazwę Tomaszków, podobnie jak 
wieś Kaszowo (od zniemczonej w 1937 r. nazwy wsi Thomasort), 
obecnie nazwę tę zachował jedynie przysiółek, między Kaszowem 
a Karminkiem.

Kaszowo w swojej dolnej części rozciąga się na terasach 
zalewowych Doliny Baryczy, w górnej części leży już na stokach 
wysoczyzny Wzgórz Krośnickich. Same wzgórza to część 
większego systemu glacitektonicznych (spiętrzonych przez 
olbrzymie masy lądolodu) Wzgórz Twardogórskich, należących 
do Wału Trzebnickiego. Między Miliczem a Sułowem zbliżają się 
one najbardziej do samej rzeki Barycz, stąd jej dolina ulega tu 
największemu przewężeniu. Łączy ono dwie sąsiadujące ze sobą 
kotliny: Milicką i Żmigrodzką, nazywane jest też Bramą Milicką. 
Leżące po przeciwnej stronie wzgórza, stanowiące niejako 
przedłużenie geologiczne Wzgórz Krośnickich (mają podobną 
budowę i pochodzenie), w sensie geograficznym zaliczane 
są już do wysoczyzn południowej Wielkopolski, nazywane są 
Wzniesieniami Sułowsko – Krotoszyńskimi lub też Wzgórzami 
Cieszkowskimi. Ze względu na największe przewężenie doliny 
między Miliczem a Sułowem najlepiej widoczne są tu jej 
wszystkie elementy.

Wzdłuż samej Baryczy rozciągają się terasy zalewowe, zajęte 
w dużej części przez łąki, a także częściowo przez pola uprawne. 
2 km na zachód od Kaszowa, nad samą Baryczą, znajduje się 
wczesnośredniowieczne grodzisko stożkowate. Wokół niego 
znaleziono ślady osady. Grodzisko Kaszowo, nazywane potocznie 
również „Zamczyskiem”, kryje w sobie pozostałości obronnego 
grodu z 2. połowy X w. W latach 60. XX w. zaczęło mu grozić 
zniszczenie przez podmycie meandrującym korytem Baryczy, 
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Station Kasawe

Die Station Kasawe befindet sich am höchsten 
Punkt des Dorfes. Bis 1950 gab es hier 
Frachtgleise, die als Ausweichstelle genutzt 
wurden. In den Jahren 1937 wurde Dorf und 
Bahnstation in Thomasort umbenannt. 
Das Dorf Kasawe wurde zum ersten Mal im Jahr 
1245 als Kazouo erwähnt, als Bischof  Thomas 
I. es dem Domkapitel in Breslau schenkte. Der 
slawische Name des Dorfes blieb bis 1937. Der 
neu eingeführte Ortsname Thomasort wurde 
vom Namen des Bischofs Thomas abgeleitet 
und einige Zeit nach dem Krieg auch auf 
polnisch in der Form Tomaszków verwendet. 
Das mittelalterliche Dorf wurde schon höher 
angelegt als frühere Dorfsiedlungen, denn 
es war charakteristisch für diese Zeit, dass 
niedriger angelegte Dörfer häufig verlassen 
wurden. Das hing mit dem Fortschritt in der 
Landwirtschaft, der Waldabholzung und 
damit zusammen, dass Flüsse ihre Bedeutung 
als alleinige Transportmittel verloren. Außer-
dem erhöhte sich wegen der Abholzung der  
Grundwasserstand und dadurch stieg die   
Hochwassergefahr. Kasawe kann man teilweise  
als Straßendorf bezeichnen. Die dörfliche 
Siedlungsform von der besonderen Art eines 
Reihendorfes war charakteristisch für das 
mittelalterliche Dorf. Man kann sehen, dass 
sich die Hauptstraße in zwei Äste gabelt und 
einen kleinen  Dorfteich umschließt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Dorf
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więc przeprowadzono w nim badania ratunkowe. Podczas prac 
dokonano unikalnego odkrycia brukowanego wjazdu i kamiennej 
podwaliny wieży obronnej z X w. Zagadkę stanowi powstanie 
tak silnej fortyfikacji w tamtej epoce. Być może gród ten  pełnił 
funkcje grodu kasztelańskiego i jako taki strzegł przeprawy przez 
rzekę Barycz – w ważnym strategicznie miejscu na granicy Śląska 
i Wielkopolski, przy szlaku z Wrocławia do Gniezna. Wiadomo 
również, że gród został spalony i przestał funkcjonować około 
połowy XI w. Można to wiązać z najazdem księcia czeskiego 
Brzetysława na Polskę. Wiadomo, że Czech niszczył kolejne 
grody na trasie swej wyprawy na Gniezno, skąd skradł relikwie 
św. Wojciecha. Duże jest więc prawdopodobieństwo, że tędy 
przechodził. Umocnienia już nie odbudowano, a jego miejsce 
przejął gród w Miliczu. Do grodziska można dojechać, kierując 
się główną drogą przez wieś, a następnie na skrzyżowaniu 
dróg leśnych kierując się dalej na zachód niebieskim szlakiem 
pieszym. Dojedziemy tam, kierując się w dół, przez wieś.  
1 km za nią napotkamy na skrzyżowaniu niebieski szlak pieszy 
(archeologiczny, który doprowadzi nas do celu). W drugą stronę 
szlak niebieski prowadzi przez wieś Koruszkę, w której znajduje 
się gospodarstwo agroturystyczne Ceglany Dom, a dalej do Ostoi, 
gdzie przy stawach rybnych można zobaczyć żyjące półdziko 
koniki polskie.

Sama wieś Kaszowo wzmiankowana jest po raz pierwszy  
w 1245 r. jako Kazouo, gdy biskup Tomasz I podarował ją kapitule 

 Punkt przystankowy w Kaszowie / Haltestelle in Kasawe  (fot. IK)
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katedry wrocławskiej. Nazwa słowiańska wsi, choć zniemczona, 
funkcjonowała aż do 1937 r. jako Kasawe. To właśnie od imienia 
biskupa utworzono niemiecką nazwę miejscowości w 1937 r. 
Thomasort, a później polski Tomaszków. Wieś średniowieczna 
leży już znacznie wyżej niż osada z wczesnego średniowiecza. 
Charakterystyczne jest to, że w tym czasie wiele osad leżących 
niżej zostało opuszczonych bądź przeniesionych wyżej. Wiązać 
się to mogło z postępem rolnictwa i możliwością karczowania 
niezamieszkałych dotąd puszcz porastających wysoczyzny, 
spadkiem znaczenia rzek jako jedynego środka transportu 
jak i podniesieniem poziomu wód gruntowych i zwiększenia 
zagrożenia powodziowego na skutek wycięcia lasów. Samo 
Kaszowo częściowo zachowało charakterystyczny dla średnio-
wiecznej wsi układ ulicówki – wsi o zwartej zabudowie, rozcią-
gającej się wzdłuż jednej drogi. W części środkowej można nawet 
dopatrzyć się pozostałości owalnicy – odmiany ulicówki, w której 
droga w centralnej części rozdzielała się na dwie, a powstały  
w ten sposób plac jest często zajęty przez małe zbiorniki wodne.  

Stacja Milicz Zamek
Za Kaszowem trasa kolejki znów przechodzi przez las, 

następnie przez mostek na potoku Miła (Świętym Potoku), 
skrajem zabudowań Kaszowa pod Miliczem i przez kolejny 
8-metrowy most doprowadza nas do Milicza.

Stacja znajduje się naprzeciwko supermarketu Eko, 
przy ul. Trzebnickiej. Początkowo znajdowała się tu drew- 

niana, szachulcowa wiata dla podróżnych oraz mijanka i ładownia.  
Zlikwidowano je w latach 50., zastępując ją wiatą murowaną, ro-
zebraną w latach 90. Obecnie jest tu kolejne miejsce odpoczynku 
oraz zrekonstruowany fragment toru z ekspozycją taboru: stoi 
tu wagon motorowy MBxd1 z Krośniewic, wagon osobowy 1Aw  
z Rogowa oraz wagon pocztowy brankart z Nasielska. W wagonie 
tym jest urządzona eskpozycja dotycząca historii kolejki. Obok 
ustawiono także kolejkę torfową Diema z Niemiec.

 (fot. IK)
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Station Schloss Militsch 

Die Station befand sich dem Supermarkt EKO 
gegenüber in der Trzebnicka-Straße. Früher 
gab es hier ein Wartehäuschen aus Holz für 
Reisende, eine Ausweichstelle und einen 
Laderaum. In den 50er Jahren wurde alles 
aufgelöst und nur das Wartehäuschen aus 
Holz durch ein gemauertes ersetzt. Heute gibt 
es hier einen Platz zur Erholung. Auf einem 
Stück des rekonstruierten Gleises hat man 
den Bestand an Schienenfahrzeugen wie  
Motorwagen und Personenwagen ausgestellt.  
Nicht weit von der Station gegenüber der  
Landstraße Nr. 15 (Trzebnicka-Straße) wurde 
2013 ein großer, moderner Kinderspielplatz 
übergeben, ein guter Platz, an dem  Familien  
mit Kindern Pause machen und sich erholen  
können. 200 Meter weiter auf dem Radweg 
entlang entstand ein Multifunktionelles 
kreatives Zentrum (Kreatywny Obiekt 
Multifunkcyjny - kurz: KOM) zur sinnvollen 
Freizeitgestaltung. Hier kann man Filme  
ansehen und auch Kaffee trinken. Besonders  
für Kinder gibt es viele Beschäftigung-
smöglichkeiten. Früher gab es hier eine 
Glaskugelfabrik (Dąbrowskiego-straße 3). 
Heute ist KOM ein Treffpunkt für Eltern 
und Kinder. Hier finden am Wochene-nde 
Kultur- und Bildungsveranstaltungen, Kuns- 
taktionen und Reiseprogramme statt. Ein-
wohner von  Militsch und Besucher des 
Bartschtales können die  sehr moderne und  
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W pobliżu stacji, po przeciwnej stronie drogi krajowej nr 15  
(ul. Trzebnicka) w 2013 r. oddano do użytku duży nowoczesny 
plac zabaw im. Pana Kleksa. Jest to dobre miejsce na przystanek  
i odpoczynek rodzin z dziećmi. 200 m dalej, ścieżką w kierunku stacji  
Milicz – Wąskotorowy  można dojechać do Kreatywnego Obiektu 
Multifunkcyjnego, urządzonego na terenie dawnej fabryki ozdób 
choinkowych (ul. Dąbrowskiego 3). Dziś KOM jest przyjaznym 
miejscem spotkań dla rodziców i dzieci. Obiekt oferuje zajęcia 
kulturalne, edukacyjne i artystyczne oraz ciekawe programy regio- 
nalne dla turystyki weekendowej. Mieszkańców Milicza i od-
wiedzających Dolinę Baryczy gości przyciąga ultranowoczesny  
i komfortowy wystrój kawiarni z ogrodem, usytuowanej tuż przy 
ścieżce rowerowej. W obiekcie KOM można zwiedzać ekspozycję 
ponad 6 tys. bombek oraz  poznać niezwykłą sylwetkę i dorobek  
Bolesława Zajiczka. Druh Bolek, za życia, pomimo swej niepełno-
sprawności zadziwiał świat aktywną postawą i zaangażowaniem. 
Idee te wyznaczają kierunek działań i styl pracy KOM. Punkt przystankowy Milicz Zamek koło supermarketu EKO 

Haltestelle Militsch-Schloss am Supermarkt EKO (fot. IK)

 Plac zabaw im. Pana Kleksa
Kinderspielplatz „Pan Kleks” (fot. archiwum UM Milicz)

 Dawna bombkarnia i Kreatywny Obiekt Mulitfunkcyjny, który znajduje się na jej miejscu
Die ehemalige Glaskugelfabrik und das sich heute an dieser Stelle befindende  Multifunktionelle Kreative Zentrum (fot. archiwum: Fundacja KOM)

komfortable Ausstattung des Cafés mit Garten  
bewundern. Hier kann man über 6.000 Glas-
kugeln sehen, etwas über die Person Bolek 
Zajiczek erfahren und seine Werke kennen 
lernen. Pfadfinder Bolek führte trotz seiner 
Behinderung ein aktives und sehr engagiertes 
Leben.



82

Stacja początkowo nosiła nazwę Militsch Stadt – Haltestelle, 
choć była faktycznie zbudowana za miastem, którego zabudowa 
kończyła się wówczas 0,5 km na północ. Dlatego już 1900 r. nazwę 
zmieniono na Militsch Schlossvorwerk czyli Folwark Zamkowy. 
Zabudowania dawnego folwarku, po 1945 r. zmienionego na 
PGR, znajdują się na południe od stacji, po przeciwnej stronie 
drogi. 

Nazwę stacji przetłumaczono jednak jako Milicz Zamek, jakby 
zapominając o jej ostatnim członie. Tak też pozostało aż do 
końca funkcjonowania kolejki, choć do zamku w Miliczu jest stąd 
faktycznie dość daleko (znajduje się 1 km na północ).

Rozciągająca się na południe od trasy kolejki dzielnica Milicza 
to Karłów, pierwotnie stanowiący osobną miejscowość. W tym  
miejscu aż po początek XIX stulecia rozciągały się jedynie pola 
należące do majątku Maltzanów z Milicza. Joachim Carl von 
Maltzan, pełniący wcześniej rolę ambasadora pruskiego na 
dworze angielskim, pragnąc rozwinąć gospodarczo Milicz, 
założył w tym miejscu, 2 km na południe od miasta, osiedle 
fabryczne, jedno z pierwszych tego rodzaju na Śląsku. Na cześć 
drugiego imienia założyciela zostało nazwane Carlstadt. Hrabia 
planował też założenie uzdrowiska, choć te plany nigdy nie 
zostały zrealizowane.

Osiedle zostało zaprojektowane przez Leonarda Schätzela  
i zbudowane w latach 1805-1807. Od 1806 w sześciu budynkach 
fabrycznych mieściła się gręplarka i przędzalnia mechaniczna 
przędzy owczej, przędzalnia bawełny sprowadzanej z Londynu  
i Triestu, manufaktury płótna, sukna i perkalu. Wełnę dostarczały 
m.in. liczne owczarnie znajdujące się w Dolinie Baryczy, jedna  
z nich znajdowała się przy drodze do Kaszowa, nad potokiem,  

 Ekspozycja taboru kolejowego na przystanku Milicz Zamek
Ausstellung von Eisenbahnfahrzeugen an der Haltestelle Militsch-Schloss (fot. IK)

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze 

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

Am Anfang hieß die Station Militsch Stadt  
– Haltestelle, obwohl sie eigentlich außerhalb  
der Stadt lag. Da sich der nächste Gebäude-
komplex damals 0,5 km weiter nördlich befand,  
wurde der Name in Militsch Schlossvorwerk 
geändert. 
Er wurde jedoch einfach als Militsch Schloss  
bezeichnet, und bis zum Ende des Eisenbahn-
betriebes so beibehalten, obwohl das Schloss 
von hier noch 1 km weit in nördliche Richtung 
entfernt ist. 
Südlich von der Bahnstrecke breitet sich das 
Militscher Viertel Carlstadt (Karłów) aus. 
Damals war es noch von Militsch getrennt. 
Anfang des 19. Jahrhunderts gab es hier nur  
Felder, die zur Familie von Maltzan aus Militsch  
gehörten. Joachim Carl von Maltzan war 
preußischer Diplomat. Er wollte Militsch 
wirtschaftlich entwickeln und gründete 
deswegen 2 km südlich von der Stadt eine 
Fabriksiedlung. Sie war eine der ersten 
Siedlungen dieser Art in Schlesien und wurde 
nach dem Vornamen des Gründers Carlstadt 
genannt. Der Graf wollte auch einen Kurort 
schaffen, konnte aber diese Pläne nicht 
verwirklichen. 
Der Bauplan der Siedlung stammt von Leonardo  
Schätzel und wurde 1805-1807 realisiert. In  
sechs Fabrikgebäuden gab es seit 1806  Krempel- 
maschinen, mechanische Schafwolle- und  
Baumwollespinnmaschinen aus London  
und Triest, Leinen-, Tuch-, und Perkalmanu-
fakturen. Die Wolle kam aus der Schäferei im 
Bartschtal. In der Spinnerei waren 30 Personen 
beschäftigt, in der Leinenmanufaktur arbei-
teten 40 Personen. Die Maschinen wurden 
durch Wasserkraft angetrieben. Tuch verkaufte  
man in Russland, Frankfurt an der Oder und  
Hamburg. Die Manufakturen gingen  wegen  der  
Kontinentalsperre während der Napoleonischen 
Kriege Pleite, weil die  Baumwollelieferungen 
ausblieben. Nach dem Tod des Gründers 
wurden 1817 alle Einrichtungen beseitigt. In  
den leeren Gebäuden entstand zuerst ein  
Lazarett. Später gründete man in den ehemaligen  
Manufakturen eine Fabrik für Braunschweiger 
Wurst. 
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w nieistniejącej osadzie Lubiel. W przędzalni zatrudnionych było 
30 osób, a manufaktura płótna dawała pracę 40 osobom. Ma-
szyny były napędzane siłą wodną. Sukno sprzedawano w Rosji,  
Frankfurcie nad Odrą i Hamburgu. Tutejsze manufaktury nie 
przetrwały jednak długo, blokada kontynentalna w czasie wojen  
napoleońskich odcięła dostawy bawełny, przyczyniając się do  
plajty przedsięwzięcia, w końcu całość została zniszczona w 1817 r.  
po śmierci założyciela. W pustych budynkach urządzono 
powiatowy lazaret (szpital zakaźny). Osiedle jednak pozostało  
i rozwijało się wzdłuż drogi prowadzącej do Wrocławia. W miejscu 
dawnych manufaktur założono później fabrykę brunszwickiej 
kiełbasy.

W dzisiejszym Karłowie, dziś dzielnicy Milicza, nie ma już 
żadnych śladów po dawnych zakładach przemysłowych. Pozostała 
z nich jedynie willa zarządcy – dziś budynek Nadleśnictwa Milicz. 
Z pierwotnego założenia osiedla pozostał także kościół św. Anny.

Sama kaplica pod tym wezwaniem, zbudowana z drewna, 
z sygnaturką, stała pierwotnie w lesie nad potokiem, między  
dzisiejszym Karłowem, Miłochowicami i Kaszowem. Wzmianko-
wana już w 1505 r., stanowiła miejsce kultu religijnego sięga-
jącego czasów średniowiecza. Według tradycji wzniesiono ją 
w miejscu, gdzie św. Jadwiga czekała na męża, księcia Henryka 
Brodatego polującego w okolicznych lasach. Szczególną czcią 
otaczany był kamień z dwoma zagłębieniami, odciskami stóp 
świętej. Legenda mówi, że pierwszego uzdrowienia dostąpiła 
przy nim chora kobieta pielgrzymująca do grobu św. Jadwigi ze 
Świecia nad Wisłą. Ponieważ kaplica na początku XIX w. była już 
mocno zniszczona, Joachim Carl Maltzan postanowił ją odbu- 
dować, ale w nowym miejscu, by mogła pełnić posługę religijną  
dla mieszkańców założonego przez niego osiedla przemysłowego.  
Świątynię wzniesiono w 1807 r. według projektu Leonarda Schätzela.  

 Kościół św. Anny / Kirche der Heiligen Anna (fot. IK)

 Założyciel Karłowa - Joachim Karol Maltzan
Joachim Carl von Maltzan – Gründer von Carlstadt 
(Maltzan Archiv)

Heute findet man in Carlstadt (Karłów) keine  
Spuren der damaligen Manufakturen mehr. 
Nur die Villa des Verwalters, derzeit das 
Gebäude der Oberförsterei, und die Kirche der 
Heiligen Anna stehen noch. 
Die Kapelle der Heiligen Anna stand ursprüng-
lich im Wald am Bach zwischen Carlstadt, 
Melochwitz und Kasawe. Seit dem Mittelalter 
war die zum ersten Mal 1505 erwähnte 
Kapelle ein Kultort. Nach der Überlieferung 
wurde sie an der Stelle gebaut, an der die 
Heilige Hedwig auf ihren Ehemann Heinrich 
den Bärtigen gewartet hat, der in dieser Zeit 
jagte. Besonders verehrt wurde ein Stein mit 
dem Fußabdruck der Heiligen Hedwig. Der 
Legende nach wurde zuerst eine Frau geheilt, 
die zum Grab der Heiligen Hedwig gepilgert 
war. Als Anfang des 19. Jahrhunderts die 
Kapelle stark zerstört war, entschloss sich 
Joachim Carl Maltzan, sie wiederaufzubauen, 
diesmal aber an einem anderen Ort. Sie wurde 
im Jahr 1807 nach dem Entwurf von Leonardo 
Schätzel gebaut und der Stein der Heiligen 
Hedwig vor der Kirche eingegraben. Aus 
der damaligen Kapelle stammt die Skulptur 
der Heiligen Anna Selbdritt. In der Krypta 
der Kirche wollte der Gründer von Karlstadt 
begraben werden, obwohl er Protestant war.
In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts 
entstand östlich der Kirche ein großer Freizeit- 
und Erholungskomplex mit Schwimmbad 
und Ferienhäusern, das heutige Sport- und 
Erholungszentrum. Karlstadt war früher Indus- 
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Przeniesiono również i wkopano w ziemię przed kościołem 
kamień św. Jadwigi. Ze starej kaplicy pochodzi też znajdująca 
się w ołtarzu późnogotycka rzeźba św. Anny Samotrzeciej.  
W krypcie tego katolickiego kościoła kazał się również pochować 
sam założyciel Karłowa, mimo że był wyznania ewangelickiego.

W latach 70. XX w. na skraju lasu, na wschód od kościoła 
zbudowano duży kompleks wypoczynkowo – rekreacyjny  
z basenem i zespołem domków kempingowych, dziś Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. W ten sposób Karłów założony jako 
osiedle przemysłowe zasłynął po latach jako miejsce służące 
wypoczynkowi i turystom.

Dla spragnionych rekreacji alternatywą na chłodnie dni bez 
wątpienia będzie Kryta Pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 2 
w centrum miasta, z basenem pływackim i rekreacyjnym, sauną, 
salami fitness i siłownią. Obiekt będzie oddany do użytku w 2013 r.

Według pierwotnych planów kolejka miała przechodzić  
właśnie przez Karlów, wzdłuż obecnej ul. Leśnej i Wesołej, i docho- 
dzić dalej do stacji kolei normalnotorowej na jednym poziomie, 
lecz wariant ten okazał się zbyt kosztowny i skomplikowany. 

Odcinek biegnący do kościoła św. Anny i ośrodka wypo-
czynkowego od stacji Milicz – Zamek ma długość ok. 2 km, dojazd 
rowerem ułatwia ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Trzebnickiej.

Stacja Milicz – Zamek to także dobre miejsce, by odbić od 
trasy kolejki i dojechać ścieżką rowerową po przeciwnej stronie 
ul. Trzebnickiej do najciekawszych zabytków Milicza. Pierwszym 
z nich jest kościół łaski, którego wieża, będącą najwyższą 
drewnianą wieżą w Polsce, jest widoczna z daleka. Świątynia ta 
nosi wezwanie św. Andrzeja Boboli i jest jedną z ważniejszych 
dla historii Śląska budowli sakralnych. Związana jest ściśle  
z dziejami skomplikowanych stosunków wyznaniowych. Na skutek  
postanowień kończącego wojnę 30-letnią pokoju westfalskiego 

 Kąpielisko na Karłowie  obok zjeżdżalnia / Schwimmbad in Carlstadt mit Rutschbahn (fot. IK) 

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze 

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

triesiedlung, heute ist es Zentrum für Sport  
und Freizeit (Ośrodek Sportu i Rekreacji).
Die Strecke zwischen der Kirche der Heiligen 
Anna und der Haltestelle Militsch Schloss 
beträgt 2 km. Man kann den Fahrradweg 
Trzebnicka-Straße entlang fahren. 
Die Station Militsch Schloss ist eine gute Stelle,  
um mit dem Fahrrad die interessantesten 
Sehenswürdigkeiten in Militsch zu besichtigen.  
Dazu gehört als erstes die Gnadenkirche mit 
dem höchsten Holzturm Polens, heute die 
katholische Pfarrkirche zum Heiligen Andreas 
Bobola und wichtigstes Kirchengebäude in 
der Geschichte Schlesiens, denn mit ihr sind  
komplizierte konfessionelle Beziehungen ver- 
bunden. Nach dem Westfälischen Frieden 
(1648), der den Dreißigjährigen Krieg beendete,  
hatten die schlesischen Protestanten zwar 
das Recht auf Religionsfreiheit, aber keine 
Kultusfreiheit. Die drei Kirchen in Militsch, so 
wie die anderen in Schlesien, mussten den 
Katholiken zurückgegeben werden. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Drei�igj�hriger_Krieg
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w 1648 r. śląscy ewangelicy mieli zagwarantowaną ,,wolność 
wyznania”, ale bez ,,wolności kultu”. Milickie trzy kościoły, podobnie  
jak pozostałe na Śląsku, musiały być zwrócone katolikom. Ewan- 
gelikom pozwolono na zbudowanie jedynie trzech nowych 
świątyń, tzw. kościołów pokoju (dwa z nich stoją do dziś  
w Świdnicy i Jaworze i są wpisane na listę światowego 
dziedzictwa kultury UNESCO). Poprawa sytuacji ewangelików 
nastąpiła w 1707 r. Wówczas cesarz austriacki Józef I, władający 
również Śląskiem, obawiając się nowej wojny z królem Szwecji, 
Karolem XII, występującym jako gwarant praw ewangelików, 
zawarł z nim nową ugodę w Altranstädt. Zobowiązał się do 
zwrotu protestantom śląskim części kościołów i zgodził się na 
budowę nowych sześciu tzw. kościołów łaski w Kożuchowie, 
Żaganiu, Miliczu, Cieszynie, Jeleniej Górze i Kamiennej Górze. 
By ograniczyć do nich dostęp, zgoda obejmowała wyłącznie 
miejscowości leżące na peryferiach Śląska, a same budowle 
musiały stać poza murami miejskimi.

W działaniach na rzecz budowy ewangelickiego kościoła  
w Miliczu włączył się aktywnie właściciel ordynacji milickiej, 
hrabia Joachim Wilhelm Maltzan. Zobowiązał się m.in. do 
pokrycia części kosztów budowy kościoła. Sumy były wysokie, 
ponieważ w pierwszej kolejności trzeba było opłacić gratyfikację 
za ,,łaskę” cesarza oraz jego urzędników. 16 kwietnia 1709 r. 
odbyła się uroczystość odmierzenia gruntu pod budowę nowego 
kościoła w asyście komisji cesarskiej i rodziny Maltzanów na 
przedmieściu Milicza zwanym wrocławskim lub niemieckim. 
Jesienią tego roku stała już gotowa konstrukcja z belek. Budowla 
została zaprojektowana przez Gottfrieda Hoffmana z Oleśnicy. 
Wzorowana była bezpośrednio na kościele pokoju w Świdnicy, 

 Kościół łaski w Miliczu / Gnadenkirche in Militsch (fot. IK)

Die Protestanten durften für sich drei Kirchen 
bauen, so genannte Friedenskirchen. Zwei von 
ihnen stehen bis heute in Schweidnitz (Świdnica)  
und Jauer (Jawor) und beide wurden in die  
Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenom- 
men. Der in Schlesien herrschende österreichi-
sche Kaiser Joseph I. hatte Angst vor einem 
Krieg mit Karl XII. von Schweden und schloss 
deshalb die Konvention von Altranstädt. 
Seit dieser Zeit (1707) hat sich die Situation 
der Protestanten verbessert. Den schlesischen 
Protestanten wurden teilweise Kirchen zu-
rückgegeben und man stimmte dem Bau 
von sechs Kirchen, sog. Gnadenkirchen, in 
Freystadt, Sagan, Militsch, Teschen, Hirschberg 
und Landeshut zu.
Der Graf Joachim Wilhelm von Maltzan hat sich  
sehr für den Kirchenbau in Militsch eingesetzt.  
Dafür spendete er eine große Summe, die 
deshalb so  hoch war, weil man stattliche Zuwen- 
dungen für die Kaisergnade und an Beamte 
zahlen musste.  Am 16. April 1709 begann man,  
das Grundstück auszumessen. Im Herbst war 
bereits die Balkenkonstruktion fertig. Das 
Kirchengebäude gestaltete Gottfried Hoffman 
aus Oels. Die Fachwerkkirche nannte man 
die Gnadenkirche zum Heiligen Kreuz, weil 
sich die Form des Kirchengebäudes auf das 
Kreuz bezieht. Im Jahr  1945 übernahm die 
katholische Kirche das Kirchengebäude und 
seit 1994 dient sie als Pfarrkirche zum Heiligen 
Andreas Bobola. Der Hl. Andreas Bobola war 
Jesuit und  wurde im 17. Jahrhundert während 
eines Aufstandes von Kosaken in Janow Poleski  
(heute in Weißrussland gelegen) ermordet.  
Der Kirchturm ist 46 Meter hoch. Im Innen-
raum gibt es drei Emporenstockwerke und 
deswegen Platz für 2000 Kirchgänger. Die 
Kanzel im Rokokostil und der Taufbrunnen 
kamen im Jahr 1955 in den Dom nach Posen 
und stehen dort bis heute. Die im Jahr 
1887 von Wilhelm Sauer konstruierte Orgel 
beeindruckt die Kirchenbesucher immer wieder. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gottfried_Hoffman&action=edit&redlink=1


86

z tą różnicą, że posiadała wieżę, której w kościołach pokoju nie 
wolno było wznosić. Na wzór świątyni świdnickiej przy budowie 
zastosowano drewnianą konstrukcję szkieletową wypełnianą 
cegłą, tzw. mur pruski. Kościołowi nadano wezwanie św. Krzyża, 
do niego nawiązuje także kształt budowli (najlepiej widoczny z 
lotu ptaka).

Część wiernych ewangelickich w Miliczu, nie godząc się na 
wprowadzoną w państwie pruskim unię kościoła luterańskiego 
i reformowanego, przeszła do kościoła staroluterańskiego 
i zbudowała w 1845 r. nową świątynię. Obecnie jest to dom 
towarowy WDH przy ul. Wojska Polskiego.

W 1945 r. kościół łaski został przejęty przez kościół rzymsko- 
katolicki. Zmieniono wówczas jego wezwanie na kanonizowanego 
tuż przed II wojną światową św. Andrzeja Bobolę – polskiego 
jezuitę, który poniósł męczeńską śmierć na Polesiu z rąk Kozaków 
w XVII w. W 1994 r. przy kościele utworzono samodzielną nową 
parafię.

Wieża kościelna liczy dziś 46 m wysokości, zwraca uwagę 
odchylenie od pionu jej górnej części. Było ono przyczyną 
przebudowy i obniżenia wieży o 12 m w 1783 r. Z pierwotnego 
wystroju wnętrza kościoła ewangelickiego zachowały się jedynie 
trzy kondygnacje empor (dzięki nim w kościele mogło się 
zmieścić 2000 wiernych). Piękna rokokowa ambona i chrzcielnica 
zostały w 1955 r. przewiezione do katedry w Poznaniu i znajdują 
się tam do dziś. Szczególną wartość mają organy zbudowane 
przez Wilhelma Sauera w 1887 r. Kościół tworzy architektoniczną 
całość z budynkami dawnej parafii ewangelickiej, również 
z muru pruskiego. To dawna siedziba superintendenta i dawna 
szkoła z 1857 r. Nawiązuje do nich architekturą współczesny 
budynek parafii z lat 90. XX wieku.

 Ambona i chrzcielnica z kościoła milickiego 
przewiezione zostały do katedry poznańskiej
Die Kanzel und das Taufbecken  der Militscher Kirche 
befinden sich heute im Dom von Posen (arch.HKG)

 Zabudowania dawnej parafii ewangelickiej z XVIII w. 
Wirtschaftsgebäude der ehemaligen evangelischen Pfarrgemeinde aus dem 18. Jahrhundert   
(archiwum HKG)

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

Die Parkowa-Strasse führt zum Schloss und 
in den Schlosspark. Von der Kasztelańska-
Straße aus sieht man die Schlossruine. Das 
erste gemauerte Gebäude entstand im 13./14. 
Jahrhundert für die Bischöfe aus Breslau. 
Im Jahr 1339 kam es wegen des Schlosses 
zum Konflikt zwischen Bischof Nankier und   
Johann von Luxemburg, König von Böhmen.    
Dieser konnte das  Schloss ohne Kampf für 
zwei Flaschen Wein übernehmen. Weil der 
Bischof den König verfluchte, musste er 
aus Breslau fliehen. Das Schloss wurde im 
Jahr 1358 von Piasten aus Oels gekauft. Sie 
bauten die Festung aus, errichteten u.a. die 
Mauer und den dreistöckigen Turm. Seit 
1494 wurde das Schloss nacheinander Sitz 
der Freien Standesherrschaft  der Familien 
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W pobliżu kościoła znajduje się świetlica środowiskowa Chatka 
Puchatka i duży plac zabaw. Natomiast z drugiej strony, przy 
pl. ks. E. Waresiaka, w budynku Centrum Aktywności Lokalnej 
działa punkt informacji turystycznej, czynny we wtorki – piątki  
w godzinach 9 – 17, a w soboty i poniedziałki w godzinach 9 – 13.

Wystarczy przeciąć ul. Parkową (droga nr 15), by znaleźć 
się w zespole pałacowo – parkowym. W jego głębi, przy ul. 
Kasztelańskiej, wznoszą się ruiny zamku. Pierwszą murowaną 
budowlę w tym miejscu wzniesiono na przełomie XIII/
XIV w. dla biskupów wrocławskich. W 1339 r. zamek stał się 
przyczyną głośnego konfliktu między biskupem Nankierem  
a królem czeskim Janem Luksemburskim, który zajął to ważne 
strategicznie miejsce, zwane ,,kluczem Królestwa Polskiego”, 
przejmując je bez walki od kasztelana za dwie butelki wina.  
W odpowiedzi biskup rzucił klątwę na króla i wspomagających go 
wrocławian, a po rozruchach sam musiał uchodzić z Wrocławia. 
W 1358 r. zamek został kupiony przez Piastów oleśnickich, którzy 
warownię rozbudowali, m.in. otaczając ją murem i wznosząc 
trzykondygnacyjną wieżę. Od 1494 r. kompleks stał się główną 
siedzibą władców milickiego wolnego państwa stanowego 
Kurzbachów, a później Maltzanów. W 1616 r. runęła wieża 
zamkowa, legendy wiążą to zdarzenie ze zniszczeniem jednej 
z czarnych pereł, tajemniczego skarbu rodowego Maltzanów. 
Po pożarze w 1797 r. Joachim Carl Maltzan przeniósł się do 
nowo zbudowanego pałacu, w zamku mieściły się jeszcze 
przez pewien czas przędzalnia sukna, teatr i więzienie, aż opu-
szczony ostatecznie w połowie XIX w. popadł w ruinę. Detale 
architektoniczne ze starego zamku zostały wmurowane w ściany 
dziedzińca herbowego pałacu.

 Po lewej herb Kurzbachów, po prawej Maltzanów 
Links das Wappen derer von Kurzbach, rechts das derer von Maltzan (fot. IK)

von Kurzbach und Maltzan. Mit dem Ereignis, 
dass im  Jahr 1616 eine Person vom Turm 
stürzte, ist die Legende von einer schwarzen 
Perle verbunden, einem geheimnisvollen 
Schatz der Familie Maltzan. Nach dem 
Brand im Jahr 1797 setzte sich Joachim Carl 
Maltzan im neu gebauten Schloss fest. Das 
Schloss beherbergte für kurze Zeit auch noch 
Tuchspinnerei, Theater und Gefängnis. In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verfiel es 
zur Ruine. 
Etwas südlich von der Ruine ließ Graf Joachim 
Carl von Maltzan 1797/98 durch Carl Gottfried 
Geissler das Neue Schloss im klassizistischen 
Stil erbauen. Joachim Carl war eng mit 
dem preußischen Hof in Berlin verbunden, 
deswegen bezieht sich der Stil auf das Schloss  
Sanssouci und das Neue Palais in Potsdam. 
Unter der auffälligen Kuppel befindet sich der 
Ballsaal mit Halbsäulen und einem großen 
Fenster  mit Aussicht auf den Schlosspark. 
Im Jahr 1813 besuchte Zar Alexander I. das 
Schloss auf dem Weg zum Treffen mit dem 
preußischen König in Trachenberg, als es um 
eine Vereinbarung gegen Napoleon ging.
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Nowy pałac został wzniesiony według planów Karla Gottfrieda  
Geisslera w stylu klasycystycznym. Joachim Carl był blisko 
związany z dworem pruskim w Berlinie, stąd czerpanie z tamtej-
szych wzorców i wydłużony budynek z kopułą pośrodku, nawią-
zujący wyraźnie do Sanssouci i Neues Palais w Poczdamie.

 Kopuła kryje owalną salę balową z jońskimi półkolumnami 
i wielkimi oknami wychodzącymi wprost na deptak spacerowy 
i park. W 1813 r. w pałacu gościł car Aleksander I, podążając na 
spotkanie z królem pruskim w Żmigrodzie, by zawrzeć układ 
antynapoleoński. 

Na cześć zwycięstwa wzniesiono wówczas z rudy darniowej 
w formie łuku triumfalnego Bramę Pokoju, zwieńczoną rzeźbą 
lwa (częściowo rozebrana w latach 70. XX w.). Dzięki pokaźnemu 
spadkowi jaki uzyskał po śmierci ciotki, Lady Forester w 1905 r.,  
Andreas Maltzan rozbudował pałac o nowe skrzydło – dom 
zajezdny – a jako mecenas sztuki ozdobił pałac kopiami rzeźb 
antycznych sprowadzonymi z Włoch oraz rzeźbami secesyjnymi: 
młodego myśliwego autorstwa Karola Pipera z 1909 r. oraz 
fontanną głośnej berlińskiej rzeźbiarki Kornelii Paczka – Wagner. 
Dziś w pałacu mieści się Zespół Szkół Leśnych, natomiast  
w bocznej oficynie Izba Regionalna Doliny Baryczy.

Rozległy sentymentalno – romantyczny park otaczający 
pałac, o łącznej powierzchni ok. 50 ha, został założony z pole- 

 Przed polowaniem, 1895 r.  / Vor der Jagd, 1895 (fot. Archiwum Fundacji Zielona Dolina)
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Zu Ehren des Sieges wurde das Friedenstor 
mit dem Löwen errichtet. Andreas Maltzan 
erbte (1905) nach dem Tod seiner Tante Lady 
Forester ihren Besitz. Das ermöglichte ihm den 
Ausbau des Schlosses. Er ließ auch das Schloss 
mit Kopien von antiken Skulpturen aus Italien 
und Skulpturen im Jugendstil wie 1909 mit 
der Statue „Der junge Jäger“ von Karol Piper 
und einem Brunnen der  Berliner Bildhauerin 
Kornelia Paczka-Wagner schmücken. Heute 
wird das Schloss als Forstwirtschaftliches 
Technikum genutzt. 
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cenia Joachima Carla ok. 1800 roku. Hrabia ten, pełniąc wcześniej  
funkcję posła na dwór króla angielskiego, przywiózł ze sobą 
modę na nowy sposób urządzania ogrodów i założył pierwszy 
na Śląsku park w stylu angielskim, czyli upodobniony do natu-
ralnego lasu, z widokowymi polanami i rozlewiskami Młynówki 
Milickiej. Występuje tu do dziś szereg gatunków drzew 
egzotycznych. Do najciekawszych należy cypryśnik błotny, 
skrzydłorzech kaukaski, buk pospolity odmiany purpurowej, 
choina kanadyjska oraz żywotnik olbrzymi. W okolicach pałacu 
i nad rzeką Młynówką rosną stare krzewy rododendronów, 
głównie różanecznika fioletowego i jego odmian. Znajduje się 
tu też kilka gandawskich odmian barwnych azalii pontyjskiej. 
Ogółem w parku stwierdzono występowanie blisko 80 gatunków 
i odmian drzew i krzewów. Z licznych niegdyś budowli parkowych 
pozostały m.in. ruiny grobowca w stylu ,,rzymskim” przy zamku. 
Według legendy kryją one wejście do tunelu, w którym zostali 
żywcem zamurowani zabójcy Jadwigi Zarembianki, siostrzenicy 
kasztelana z XIII w.

Od pałacu kierujemy się na wschód ul. Zamkową (droga nr 15)  
i dalej na wprost pod łukiem bramy docieramy do Rynku 
(prowadzi tędy szlak rowerowy niebieski). Założenie rynku  
w Miliczu wiąże się z nową lokacją miasta. Wytyczono wówczas 
plac na planie zbliżonym do kwadratu o wymiarach 2 x 2 sznury 

 Pałac w Miliczu, obecnie Technikum Leśne / Schloss in Militsch, heute Forstwirtschaftliches Technikum (fot. IK)

Der Schlosspark war vor 1800 der erste und 
einzige Englische Garten in Schlesien. Er 
umfasst ca. 50 ha. und wurde von Graf Joachim 
Carl angelegt, der früher in England war und 
deshalb den Park im englischen Stil einrichten 
ließ. Es gibt hier heute noch viele exotische 
Baumarten. Zu den interessantesten gehören  
Echte Sumpfzypresse,  Kaukasische Flügelnuss,   
Rotbuche,   Kanadische Hemlocktanne und 
Riesen-Lebensbaum. Um das Schloss herum 
und am Mühlgraben wachsen verschiedene 
Rhododendron-Arten. Im Park kommen circa 
80 Arten vor.
Vom Schloss geht man östlich die Zamko-
wastraße entlang (Straße Nr. 15) unter dem 
Tor bis zum Marktplatz (Fahrradweg, blaue 
Markierung). Die Entstehung des Marktplatzes 
1321 ist mit der neuen Ortsbestimmung der 
Stadt verbunden. Er war fast quadratisch 
(ca. 47 m x 47 m) angelegt und damals im 
Vergleich mit anderen in Schlesien groß. 
Das zeigt, dass die Stadt eine bedeutende 
Rolle spielte. Durch die Stadt, genauer über 
den Marktplatz, führte seit dem Mittelalter 
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(według miar średniowiecznych, 1 sznur = ok. 47 m). Rozmiary 
rynku, jednego z większych na Śląsku, wskazują na znaczną rangę 
jaką przypisywano wówczas miastu. Założono je na planie owalu, 
z parami ulic wychodzącymi na północ i południe, zbiegającymi 
się przy bramach miejskich. Układ ten był dostosowany do 
przebiegu ważnego szlaku komunikacyjnego z Wrocławia do 
Wielkopolski – przechodził on przez sam rynek od średniowiecza 
aż po początek lat 90. XX w. Miasto zostało również wpasowane 
w naturalny układ koryt rzeki Baryczy – opływającą je od północy 
oraz jej odnogi – Młynówki Milickiej, opływającą je od południa  
i zachodu. Wiadomo także, że w dokumencie Konrada 
oleśnickiego z 10 lutego 1323 r. Milicz został po raz pierwszy 
nazwany miastem. 

Początków Milicza należy jednak szukać już w X w. Przy 
grodzie kasztelańskim, położonym po północnej stronie Baryczy, 
przy przeprawie przez rzekę, w XI w. rozwinęła się rzemieślnicza 
osada przygrodowa. Pierwsza wzmianka o grodzie należącym 
wówczas do biskupa wrocławskiego pochodzi z bulli papieża 
Innocentego II z 1136 r. Rozwój handlu przy tranzytowym 
szlaku sprawił, że stały targ raz w tygodniu mógł się odbywać 
w Miliczu już na przełomie XI/XII w. Pierwsza wzmianka o targu 
pochodzi z bulli papieża Innocentego IV z 1245 r. W tym czasie na 
południowym brzegu Baryczy zostaje lokowana osada targowa  
w postaci tzw. burgum. Przypuszczalnie jej pozostałością może 

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze

Zespół pałacowo-parkowy w Miliczu
Palast–Park-Anlage in Militsch

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts 
der wichtige Verkehrsweg von Breslau nach 
Großpolen. Das Datum der Ansiedlung der 
Stadt steht in der Arbeit „Beiträge zur Rechts-, 
Siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte des 
Kreises Militsch bis zum Jahre 1648” von Josef 
Gottschalk (Breslau 1930).
Die Urkunde von der Ansiedlung der Stadt 
wurde beim Brand des Rathauses im Januar 
1945 vernichtet. In der Urkunde des Konrad 
Oels vom 10. Februar 1323 wurde Militsch 
zum ersten Mal Stadt genannt. Die erste 
Besiedlung dürfte im 11. Jahrhundert erfolgt 
sein. Bereits 1136 wird die Burg  Militsch  in 
einer  Bulle  des Papstes  Innozenz II. als 
Eigentum des Bistums  Breslau erwähnt.  Die 
Entwicklung des Handels macht deutlich, dass 
die Menschen im 11./12. Jahrhundert einmal 
in der Woche auf den Markt gingen. In einer 
Bulle des Papstes  Innozenz II. wird 1245 zum 
ersten Mal ein Markt in Militsch erwähnt.

Rzeźby / Skulpturen:
1.  Leda z łabędziem / Leda mit dem Schwan
2.  Dafne / Daphne
3.  Secesyjna fontanna 
 Sezessions-Springbrunnen
4.  Konie spięte do skoku 
 Zum Sprung ansetzende Pferde 
5.  Odpoczywający pięściarz 
 Ausruhender Boxer
6.  Młody myśliwy / Junger Jäger
7.  Odpoczywający lew / Ruhender Löwe

Wybrane okazy drzew i krzewów 
Ausgewählte seltene Bäume und Sträucher

1.  Najgrubszy dąb w parku - obw. 7,10 m  
 Die dickste Eiche im Park mit einem 
 Stammumfang von 7,10 m
2.  Buk pospolity, odmiana purpurowa 
 Rotbuche 
3.  Cypryśnik błotny z pneumatoforami 
 Sumpfzypresse 
4.  Dąb szypułkowy, odmiana stożkowata 
 Sommereiche 
5.  Rododendrony / Rhododendren
6.  Skrzydłorzech kaukaski 
 Kaukasische Flügelnuss
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być nieregularny układ ulic w pobliżu kościoła, na północny 
wschód od obecnego rynku, odbiegający od owalu pozostałej 
części średniowiecznego miasta.

Od wieku XIV znaczenie miasta zaczęło jednak spadać. 
Podróżujący z Wrocławia do Torunia zaczęli coraz częściej 
wybierać omijający Milicz trakt Via Nova prowadzący przez Syców 
i Ostrzeszów. Rozwojowi miasta nie sprzyjało także położenie 
przy granicy oddzielającej Śląsk od ziem Korony Polskiej.  
W efekcie miasto średniowieczne nie rozwinęło się poza pierwotne  
założenie rynku i wychodzących z niego ulic. Prowadziły do 
niego trzy bramy: Polska, Wrocławska i Zamkowa i było otoczone 
wałami (w miejscu obecnych ulic Wałowej i Długiej).

Co najmniej od XVII w. na środku rynku stał ratusz. Ostatnią 
budowlę wniesiono w 1851 r. Na jego wieży umieszczono zegar 
ze starszego ratusza z 1720 r. Wewnątrz mieścił się magistrat, sąd 

 Dawna apteka Adler, obecnie Bank PKO BP
Die frühere Adler-Apotheke, heute Bank PKO BP (fot. IK)

 Fragment Rynku w Miliczu / Teil des Marktplatzes in Militsch (fot. IK)

Milicz centrum  
Militsch-Zentrum

Ab dem 14. Jahrhundert verlor die Stadt an 
Bedeutung. Reisende aus Breslau nach Thorn 
begannen die andere Strecke, die Via Nova 
durch Groß Wartenberg und Schildberg, zu 
nutzen und umgingen Militsch. Die Lage der 
Stadt an der Grenze zwischen Schlesien und 
dem Königreich  Polen wirkte sich ungünstig 
auf die Entwicklung der Stadt aus. Eigentlich 
hat sich die mittelalterliche  Stadt nicht mehr 
so weiter entwickelt, wie man geplant hatte. 
Seit etwa dem 17. Jahrhundert stand im 
Zentrum ein Rathaus. Das letzte Gebäude 
wurde 1851 erbaut. Am Turm brachte man 
die Uhr des alten Rathauses von 1720 an. 
Im Gebäude befanden  sich der Magistrat, 
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grodzki i główny odwach wojskowy z aresztem. Budynek stał się 
22 stycznia 1945 jednym z trzech punktów oporu niemieckiego 
oddziału RAD złożonego z 16-latków i został spalony przez wojska 
Armii Radzieckiej (pozostałych przy życiu chłopców zastrzelono 
i zakopano na dawnym cmentarzu przy ul. Trzebnickiej). Jego 
położenie jest dziś zaznaczone na rynkowym bruku, w planach 
jest odbudowa ratusza. Stojący na środku placu budynek został 
wzniesiony w połowie XIX w. na miejscu dawnych kramów 
rynkowych i mieścił Aptekę pod Orłem – dziś Bank PKO.

Dzisiejsza zabudowa rynku pochodzi z XIX i początku XX w.  
Do XVIII w. domy w rynku były zbudowane z drewna i gliny, 
posiadały podcienia i ustawione były szczytowo (czyli węższym 
bokiem) – dziś zachował się jedynie jeden tak ustawiony budynek 
– nr 27.

Z północno–wschodniego narożnika rynku dotrzemy ul. 
Kościelną do kościoła św. Michała Archanioła. Początki 
pierwszej świątyni chrześcijańskiej na terenie Milicza sięgają 
zapewne już XI w. Powstał wówczas kościół pw. św. Wojciecha. 

 Kościół św. Michała Archanioła  / Kirche zum Heiligen Erzengel Michael (fot. IK)

 Widok na Urząd Miejski w Miliczu / Blick auf die Stadtverwaltung von Militsch (fot. IK)
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das Amtsgericht und die Hauptwache mit 
dem Arrest. Am 22. Januar 1945 wurde das 
Gebäude eine von drei Stellen des deutschen 
Widerstandes, den 16-jährige eines Trupps 
vom Reichsarbeitsdienst (RAD) leisteten. 
Das Gebäude wurde von der Roten Armee 
verbrannt und das heute im Zentrum 
stehende Gebäude stammt aus der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Haus der 
früheren Adler- Apotheke nutzt derzeit die 
Bank PKO.
Nordöstlich vom Markt sieht man die Kirche 
zum Heiligen Michael.  Die erste Kirche, die  
in Militsch erbaut wurde, stammt aus dem 11. 
Jahrhundert. Damals war sie die Kirche zum 
Heiligen Adalbert und ihre Entstehung war mit 
dem Pilgerweg zum Grab des Heiligen nach 
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Podobnie jak we Wrocławiu i Niemczy były one związane ze 
szlakiem pielgrzymim prowadzącym do Grobu Świętego, do 
Gniezna. Pierwsza pisana o nim wzmianka pochodzi z  1223 r.  
Lokalizacja kościoła jest starsza od samego miasta, którego 
rynek i regularnie wychodzące z niego ulice wytyczono zapewne 
dopiero podczas lokacji na przełomie XIII i XIV w. Sama świątynia 
została włączona w obręb obwarowań średniowiecznych, lecz  
o jej starszym założeniu świadczy choćby nieregularność ulic 
wokół niej. W 1432 r. drewniany kościół został wraz z całym 
miastem spalony przez husytów.

Odbudowany został w 1468 r., z tego zapewne okresu pocho-
dzi najstarsza zachowana murowana część kościoła: dawne 
prezbiterium z gotyckim oknem, w XIX w. zmienione na 
domek loretański, a obecnie pełniące funkcję kaplicy zmarłych.  
Z owego kościoła pozostała do naszych czasów również 
kamienna chrzcielnica z wyrytymi datami 1515 i 1567, dziś 
znajdująca się przed ołtarzem. Pozostała część kościoła była 
zapewne drewniana bądź konstrukcji szachulcowej. W latach 
1525-1654, w okresie reformacji, podobnie jak i inne kościoły  
w okolicy, należał do ewangelików. Wygłaszano w nim kazania 
na przemian po polsku i po niemiecku, aż w końcu w 1615 r. 
dla Polaków wniesiono obok drugi, tzw. polski kościół. Według 
tradycji nosił on wezwanie św. Trójcy, był kościołem o konstrukcji 
szachulcowej i stał w miejscu późniejszej szkoły parafialnej.  
W tym czasie starszy kościół nosił wezwanie św. Jerzego, patrona 
miasta i był nazywany kościołem niemieckim. Zmieniono je po 
raz kolejny w 2. połowie XVII w. na św. Michała Archanioła, takie 
też nosi do dziś.

 Centrum Aktywności Lokalnej przy pl. ks. E. Waresiaka 
Selbsthilfezentrum  am Pfarrer-E. Waresiak-Platz (fot. IK)

Gnesen  verbunden, ähnlich wie in Breslau 
und Nimptsch. Die erste Schrift über die Kirche 
stammt aus dem Jahr 1223. Ihre Lokalisierung 
ist älter als die Stadt. Wahrscheinlich legte man 
Marktplatz und Gassen im 13./14. Jahrhundert 
fest.  Im Jahr 1432 verbrannten die Hussiten 
die Holzkirche und die ganze Stadt. 
Die Kirche wurde 1468 neu gebaut. Wahrs-
cheinlich stammt aus dieser Zeit auch der 
älteste Teil der Kirche, das Presbyterium 
mit dem gotischen Fenster, das im 19. 
Jahrhundert  in ein „Heiliges Haus von Loreto“ 
umgebaut wurde und derzeit Kapelle für die 
Verstorbenen ist. Aus damaliger Zeit blieb 
noch das Taufbecken aus Stein mit den zwei 
Daten 1515 und 1567 erhalten, das bis heute 
vor dem Altar steht. In den Jahren 1525 – 1654, 
während der Reformation, gehörte die Kirche 
den Protestanten, so wie die anderen in der 
Umgebung auch. Man hielt die Predigt auf 
Polnisch und Deutsch, aber 1615 wurde dann 
daneben eine neue Kirche für die Polen, die 
so genannte Polnische Kirche gebaut. Der 
Tradition entsprechend hieß die Kirche zur 
(Heiligen) Dreifaltigkeit. Die deutsche Kirche 
hieß damals zum Heiligen Georg, er war der 
Stadtpatron. In der zweiten  Hälfte des 17. 
Jahrhunderts wurde ihr Name geändert und 
sie heißt noch heute zum Heiligen Erzengel 
Michael. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Erzengel_Michael
http://de.wikipedia.org/wiki/Erzengel_Michael
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Ze względu na zły stan świątyni została ona rozebrana w 1817 r.  
(z wyjątkiem prezbiterium) i na jej miejscu wzniesiono nowy 
kościół klasycystyczny. Nowatorski, jak się okazało, projekt 
wywołał wiele kontrowersji, jako że za mało proboszczowi  
i wiernym przypominał w wyglądzie świątynię. Nową budowlę, 
bez wieży, wzniesiono w formie Palladia, w formie typowej dla 
klasycystycznych pałaców. Wewnątrz kościoła znajduje się, 
pochodzący jeszcze z poprzedniej świątyni, późnobarokowy 
ołtarz oraz XVIII-wieczne rzeźby św. Piotra i Pawła, św. Katarzyny 
i św. Barbary. Znajdująca się wewnątrz empora, nietypowa 
dla kościołów katolickich, to wpływ licznych w okolicy świątyń 
ewangelickich. Budowla zawsze pełniła funkcję katolickiego 
kościoła parafialnego. Nazywany jest dziś popularnie Małym  
Kościołem, w odróżnieniu od Kościoła Dużego – poewangelic-
kiego kościoła łaski, wzniesionego w 1709 r. zgodnie z nakazami 
konwencji w Altranstädt poza murami miejskimi.

 Hotel Libero w Miliczu / Hotel Libero in Militsch (fot. IK)

 Koszary / Kaserne (fot. IK)

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

Wegen des schlechten technischen Zustandes  
wurde 1817 die Kirche (außer dem Presby-
terium) abgetragen und eine neue im 
klassizis-tischen Stil erbaut. Der innovative 
Bau hat aber dem Pfarrer und der Gemeinde 
nicht gefallen, weil es einem Gotteshaus nicht 
ähnlich war. Die neue Kirche hatte keinen 
Turm und die typische Form eines Schlosses 
im klassizistischen Stil. In der Kirche steht 
noch der spätbarocke Altar aus dem früheren 
Gotteshaus und aus dem 18. Jahrhundert 
stammen die Skulpturen von St. Peter und 
Paul, St. Catherine und St. Barbara. 
Heute nennt man die Kirche „kleine Kirche“ 
im Gegensatz zu der großen Kirche, der  
ehemaligen evangelischen Gnadenkirche 
zum Heiligen Kreuz (1709–1714). Es gab noch 
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 Budynek Starostwa Powiatowego w Miliczu / Gebäude des Landratsamtes in Militsch (fot. IK)

Jeszcze jedna świątynia, która znajdowała się w obrębie 
milickich murów miejskich, to dawna synagoga, znajdująca 
się w pobliżu dawnej Bramy Wrocławskiej, w budynku przy 
ul. Garncarskiej 8/10, wzniesionym w 1827 r. na pogorzelisku.  
W domu tym mieściła się też łaźnia rytualna i pomieszczenie do 
nauki. Żydzi przybyli do Milicza w XVII w. po potopie szwedzkim. 
Zawsze stanowili odrębną społeczność, posiadali swój cmentarz 
(dziś nieistniejący), założyli go w 1818 r. w pobliżu folwarku 
zamkowego.

Stare miasto w Miliczu opływa od południa Młynówka 
Milicka. Jest to południowa odnoga rzeki Barycz, stanowiąca 
również ważny element w systemie wodnym doliny Baryczy. 
Młynówka rozpoczyna się przy znajdującym się nieopodal 
jazie Sławoszowice. Pierwotnie miała istotne znaczenie w sys- 
temie obronnym średniowiecznego Milicza – oblewając 
miasto od południa i zachodu. Stanowiła także siłę napędową 
milickich młynów. Wraz z rozbudową milickiego parku została 
wykorzystana do napełnienia parkowych stawów. Młynówka 
pełni także funkcję doprowadzalnika do stawów rybnych 
znajdujących się poniżej parku: magazynów rybnych Zakładu 
Rybackiego Stawno oraz prywatnych stawów z największym 
stawem Ewa koło Koruszki (Garuszek). Wody z Młynówki na 
wymienione stawy kieruje drewniany jaz Bagiennik, znajdujący 
się nieopodal ulicy Sułowskiej w Miliczu. Młynówka Milicka 
stanowić może także alternatywny dla Baryczy szlak kajakowy. 
Jest jednakże znacznie uciążliwsza do spływu, ze względu na 
konieczność częstego przenoszenia kajaków.

ein Gotteshaus, das sich in der Umgebung der 
Stadtmauer befand. Das war die Synagoge 
in der Garncarska-Straße 8/10 in der Nähe 
vom Breslauer Tor, die 1827 an der Brandstelle 
erbaut wurde. Dort gab es auch ein rituelles 
Tauchbad und einen Unterrichtsraum. Die 
Juden kamen im 17. Jahrhundert nach Militsch. 
Sie blieben immer eine separate Gruppe und 
hatten ab 1818 auch einen eigenen, neben 
dem Schlossgut angelegten Friedhof, den es 
aber heute nicht mehr gibt.
Die Militscher Altstadt umfließt der Mühlgra-
ben, ein südlicher Arm der Bartsch, der zum 
wichtigen Teil des Wassersystems im Bartschtal 
gehört. Der Mühlgraben beginnt am Wehr 
Schlabitz, war Antriebskraft für die Mühle 
und füllte die Teiche im Park von Militsch. Der 
Mühlgraben spielt auch eine große Rolle für die 
Fischteiche. Der Militscher Mühlgraben kann 
auch mit Paddelbooten befahren werden. Man  
sollte aber beachten, dass diese Paddeltour 
anstrengend ist, weil man die Boote oft tragen 
muss. 
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Stacja 
Milicz Wąskotorowy

Dotrzemy do niej ścieżką rowerową prowadzącą 
trasą kolejki wprost od stacji Milicz Zamek bądź od 
centrum Milicza ul. Wojska Polskiego, wzdłuż której jest 
wyznaczona chodnikiem trasa dla rowerów.

Stacja Milicz Wąskotorowy do końca funkcjonowania kolejki 
w 1991 r. stanowiła rolę zaplecza administracyjnego ośrodka 
Wrocławskiej Kolei Dojazdowej oraz zaplecza służby ruchu i służ-
by drogowej.

Początkowo planowano zbudować stację na jednym poziomie 
ze stacją kolei normalnotorowej. Jednak ze względu na trudności 
techniczne (duży spadek do wiaduktu, pod którym miały 
przechodzić tory w kierunku Sulmierzyc) zrezygnowano z tego, 
w zamian budując osobną stację w pewnym oddaleniu. Była ona 
połączona łącznicą ze stacją towarową, umożliwiającą transport 
ładunków i dalej prowadzącą jako bocznica do tartaku.

Stacja była pierwotnie wyposażona w dwa perony i szachul-
cowy budynek dworca z biurem i magazynem. W latach 
1957-1962 zastąpiono go nowym murowanym, parterowym 
budynkiem, z pomieszczeniami biurowymi i gospodarczymi. 
Mieściły się w nim m.in. poczekalnia i kasa, a także pomieszczenia 
administracyjne. W latach 80. na bocznicy ustawiono ekspozycję 
taboru z parowozem. Wszystko zostało jednak rozebrane wraz  
z budynkami po likwidacji kolejki w latach 1993-94. 

W 2010 r. na potrzeby ekspozycji taboru zbudowano fragment 
toru, a na nim ustawiono  lokomotywę spalinową ze Zbierska  
i wagony A208p z Ełku, jeden z wagonów ma być przystosowany 
pod ekspozycję lub małą gastronomię. Jest to kolejne miejsce 
odpoczynku z parkingiem i wiatami z muru pruskiego, stworzone 

6

 Rok 1991, przed rozebraniem kolejki  / Die Kleinbahnanlage 1991 vor dem Abriss (fot. arch.) 

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

Station  Militsch-Kleinbahnhof

Zur Station Militsch-Kleinbahnhof führt ein  
Radweg von Militsch-Schloss oder vom Zentrum  
über die Wojska Polskiego Straße.
Die Station Militsch-Kleinbahnhof war bis Ende 
1991 in Betrieb und Verwaltungsstelle für die 
Breslauer Kleinbahn und die Straßenarbeiter. 
Am Anfang wollte man die Bahnstation ge-
meinsam mit der Regelspurbahn bauen, aber 
aus technischen Gründen verzichtete man 
darauf und baute nicht weit entfernt noch 
eine Station mit einem Verbindungsgleis zum 
Güterbahnhof. 
Die Bahnstation verfügte damals über zwei 
Bahnsteige und ein Gebäude mit Büro und 
Lagerraum. In den Jahren 1957-1962 ersetzte 
man das Gebäude durch einen gemauerten 
Flachbau  mit Büros, Abstellkammer, Verwal-
tungsraum, Warteraum und Kasse. In den 
80er Jahren stellte man auf dem Nebengleis 
den Bestand an Schienenfahrzeugen und 
die Dampflokomotive ab. Nach Auflösung 
der Bahnstation wurde aber 1993-94 alles 
abgetragen.
Im Jahr 2010 baute man wieder ein Gleis und 
stellte eine Diesellokomotive mit Wagen ab. 
Das ist der nächste Rastplatz mit Parkplatz 
und Überdachung, an dem man sich bei 
einer Radtour erholen kann. Gegenüber der 
Wojska Polskiego Straße wurde ein Gewässer 
angelegt, auf dem man Paddelboot und 
Tretboot fahren kann. Die Bahnstation Militsch 
bietet heute die Verbindung zwischen Breslau 
und Posen an. 
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na potrzeby trasy rowerowej szlakiem 
wąskotorówki. Po drugiej stronie ul. Woj- 
ska Polskiego Starostwo Powiatowe 
ukończyło w 2012 r. budowę zbiornika 
rekreacyjnego służącego m.in. do pły-
wania kajakami i rowerami wodnymi.

Trasa kolejki prowadzi stąd dalej 
wzdłuż ul. Kolejowej pod wiaduktem 
Kolei Oleśnicko - Gnieźnieńskiej (pod 
nim w nawierzchni szosy zachowane są  
autentyczne fragmenty szyn kolejki). 
Obok znajduje się stacja kolejowa 
Milicz, oferująca dziś połączenia kole-
jowe z Wrocławiem i Poznaniem.

Spółka Kolei Oleśnicko – Gnieź-
nieńskiej zawiązała się w 1872 r.  
Zadaniem jej było zbudowanie linii wio- 
dącej przez Milicz i Krotoszyn, łączącej 
Śląsk z Wielkopolską. W tym samym 
roku zawiązało się jednak również Towa-
rzystwo Kolei Poznańsko – Kluczborskiej, 
które za cel obrało sobie zbudowanie 
konkurencyjnego połączenia przez Kępno 
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 Przystanek Milicz Wąskotorowy, miejsce dawnej 
stacji kolejki z ekspozycją taboru kolejowego 
Station Militsch-Kleinbahnhof - ehemalige Bahnstation 
mit der Ausstellung von Schienenfahrzeugen (fot. IK)

 Zalew w Miliczu zbudowany przez Powiat Milicki 
Der vom Kreis Militsch errichtete Stausee in Militsch (fot. IK)

schemat Kolei 
Oleśnicko - Gnieźnieńskiej
(część południowa) 
Bahnstrecke Öls 
– Gnesen (südlicher Teil)

Die Oels-Gnesen-Bahngesellschaft entstand 
1872. Ziel war der Bau einer Bahnstrecke 
durch Militsch und Krotoschin, die Verbindung 
zwischen Schlesien und Großpolen. Im selben  
Jahr wurde die Posen-Kreuzburger Kreisbahn  
mit dem Ziel gegründet, eine Konkurren-
zverbindung zwischen Kempen und Ostrowo 
zu bauen. Bis 1875 entstanden nicht weit 
voneinander entfernt zwei Bahnstrecken, die 
sich in Jarotschin (Jarocin) kreuzten. Diese 
Konkurrenz bewirkte, dass die Verbindungen 
nicht den erwarteten Gewinn brachten. 
Die finanzielle Situation beider Gesellschaften 
zeigte, dass es sich nicht lohnte und das war 
ein entscheidendes Argument für die 1884 
in Deutschland erfolgte Verstaatlichung der  
Bahn. Die Oels- Gnesen-Bahngesellschaft wurde  
vom  Staat für 14. 532. 500 Mark gekauft.
Zwischendurch wurde 1870-1872 die Bahn- 
strecke Breslau-Warschau gebaut, aber der Bau  
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i Ostrów Wlkp. W efekcie w niedużej odległości od siebie pow-
stały do 1875 r. dwie linie kolejowe, krzyżujące się w Jarocinie. 
Konkurencja sprawiła, że oba podmioty nie notowały zbyt 
dobrych wyników finansowych, mimo  że połączenie było i nadal 
jest w dużym stopniu wykorzystywane. Sprawa obu towarzystw 
była jednym z argumentów za upaństwowieniem kolei w Niem- 
czech, które przeprowadzono w 1884 r. Kolej Oleśnicko - 
Gnieźnieńską wykupiło państwo za 14 532 500 marek.

W międzyczasie budowana w latach 1870-1872 Kolej 
Wrocławsko – Warszawska po najkrótszej trasie łączącej oba 
miasta została doprowadzona jedynie do granicy pruskiej, tj. 
stacji Wieruszów Podzamcze, gdyż Rosja nie była zainteresowana 
budowaniem dalszego ciągu linii kolejowej po swojej stronie. 
Wynikało to z prowadzonej przez nią strategicznej polityki 
izolacjonizmu, która zakładała brak linii komunikacyjnych  
w strefie przygranicznej. Linia ta nie została ukończona do 
tej pory i w efekcie Wrocław jest jedynym dużym miastem  
w Polsce, które nie posiada z Warszawą dobrego, bezpośredniego 
połączenia. Z tego też względu południowy fragment Kolei 
Oleśnicko – Gnieźnieńskiej prowadzący przez Milicz zaczął 
być wykorzystywany jako alternatywne połączenie Wrocławia  
z Warszawą. Z czasem jednak rolę tę przejęła wybudowana  
w latach w latach 1905-1910 linia Grabowno Wielkie – Ostrów 
Wlkp. Budowę tej linii przez Niemców tuż przez wybuchem 
I wojny światowej przyspieszyło przede wszystkim znaczenie 
militarne, gdyż pozwalała na skrócenie drogi prowadzącej  
z Wrocławia w głąb Rosji. Linia prowadząca przez Milicz nadal 
była jednak wykorzystywana dla połączeń Wrocławia z Warszawą. 
Jeszcze do lat 70. XX w. jeździł tędy pociąg Warszawa – Paryż,  
a na początku lat 90. Warszawa – Frankfurt nad Menem.

W latach powojennych linia Kolei Oleśnicko – Gnieźnieńskiej 

 Dom Młynarza w Duchowie / Mühlen-Haus in Duchawe (fot. IK)

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

erfolgte nur bis kurz nach der preußischen 
Grenze, zur Bahnstation Weruschau (Wieru-
szów, damals in Russisch-Polen), weil Russland 
an dem weiteren Bau der Bahnstrecke auf 
seiner Seite nicht interessiert war. Russland 
verfolgte eine Politik der Abschirmung und 
das bedeutete keine Bahnstrecke an der 
Grenze. Deswegen wurde die Bahnstrecke 
nicht beendet und Breslau blieb damals 
die einzige große Stadt in Niederschlesien, 
die über keine gute Direktverbindung mit 
Warschau verfügte. Die Bahnstrecke Oels-
Gnesen durch Militsch sollte als alternative 
Verbindung zwischen Breslau und Warschau 
dienen. Mit der Zeit übernahm 1905-1910  die 
Bahnlinie  Groß Graben – Ostrowo (Grabowno 
Wielkie-Ostrów Wielkopolski) diese Rolle, 
wobei von deutscher Seite der Bau dieser 
Bahnstrecke aus militärischen Gründen kurz 
vor dem Ausbruch des I. Weltkrieges stark 
beschleunigt wurde. Diese Lösung verkürzte 
den Weg zwischen Breslau und Russland. 
Die Verbindung durch Militsch als Bahnstrecke 
zwischen Breslau und Warschau bewährte 
sich. Sogar bis in die 70er Jahre fuhr der Zug 
die Strecke Warschau-Paris und ab Anfang der 
90er Jahre auch von Warschau nach Frankfurt 
am Main. 
Nach dem II. Weltkrieg war die Bahnlinie Oels-
Gnesen eine günstige Verbindung zwischen 
Oberschlesien und der Küste, deshalb wurde 
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stała się z jednym z wariantów połączenia Górnego Śląska  
z wybrzeżem, dlatego też została zelektryfikowana w 1987 r. 
(w samym Miliczu w 1986). Uchroniło to linię od całkowitej 
likwidacji w latach 90. XX w. – okresie postępującej degradacji 
linii kolejowych. Liczba kursów osobowych przez Milicz 
była jednak stopniowo ograniczana począwszy od połączeń 
dalekobieżnych, aż w grudniu 2004 zawieszono je całkowicie, 
pozostawiając jednak ruch towarowy z racji na rangę magistrali 
jaką linia posiada. Na skutek nacisków lokalnych przywrócono 
co prawda pociągi osobowe po trzech miesiącach, ale w bardzo 
ograniczonym zakresie.

W przebiegu linii widoczne jest dostosowanie jej do warunków 
naturalnych. Linia przecina szeroką i bagnistą jeszcze w XIX w.  
Dolinę Baryczy w najdogodniejszym, najwęższym miejscu. 
Nad samą Baryczą pięcioprzęsłowy ceglany most (zwany dziś 
potocznie Pięć Mostów), dwa jednoprzęsłowe nad Młynówką 
Milicką i jej odnogą oraz wiadukt nad drogą do Sławoszowic. Poza 
tym linia poprowadzona jest wschodnim skrajem morenowych 
Wzgórz Krośnickich i Cieszkowskich. Oddalenie linii od centrum 
Milicza wynika z faktu, że w czasie jej budowy między dzisiejszą 
koleją a miastem rozciągał się rozległy staw (Baderke – Teich). 
Jego obszar zajmują dziś po części ogródki działkowe.

Warto tu odbić od trasy kolejki wąskotorowej, skręcając za 
wiaduktem kolejowym w prawo, na Wróbliniec, by podjechać 
do pierwszej wioski – Duchowa. Na jej początku wznosi się 
unikalny drewniany - wiatrak koźlak z 1671 r. Wiatrak został 
odrestaurowany w latach 2010-2011 i wraz ze zbudowanym 
obok szachulcowym Domem Młynarza stanowi dziś jedną  
z większych atrakcji okolic Milicza. Wewnątrz zachowało się 
wiele oryginalnych elementów wyposażenia: wielkie koło 
młyńskie zaopatrzone w drewniane zęby, kamień młyński, 
łuskarka, gniotownik, zsypy na mąkę. Wnętrze jest udostępnione 
do zwiedzania w soboty i niedziele w godzinach 13:00 – 17:00 
oraz po wcześniejszym zgłoszeniu, tel. 667 587 267. Od imienia 
ostatniego właściciela wiatrak został nazwany Bronisław.

Wiatrak koźlarz jest jednym z ostatnich tego rodzaju obiektów 
na Dolnym Śląsku i jedynym w Dolinie Baryczy, choć jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu funkcjonowały one niemal w każdej wiosce, 
a w Duchowie były takie trzy. Jest to zarazem jeden z obiektów 
na szlaku trzech młynów: w kolejnej wsi – Niesułowicach, stary 
młyn parowy jest dziś zaadaptowany na restaurację „W Starym 
Młynie”, a w sąsiedniej Rudzie Milickiej wznosi się budynek młyna 
wodnego, tam też znajduje się kolejna stacja kolejki.

 Odtworzony wiatrak-koźlarz w Duchowie
Die wieder aufgebaute Windmühle „Birkenröhling” 
in Duchawe (fot. IK)

sie 1987 (in Militsch 1986) elektrisiert und in  
den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts nicht 
aufgelöst. Die Zahl der Fahrten durch Militsch 
wurde aber begrenzt. Am Anfang betraf 
das die Fernverbindungen, und als die im 
Dezember 2004 völlig eingestellt wurden, 
blieb nur der Güterverkehr. Nach drei Monaten 
fuhren zwar wieder Züge, weil der lokale 
Druck zu groß war, aber weniger als vorher. 
Außerdem verlegte man die Bahnlinie aus 
dem Stadtzentrum, weil es zwischen der 
heutigen Bahnstrecke und der Stadt einen 
Baderke-Teich gab. 
Hier lohnt es sich, die Kleinbahnstrecke zu 
verlassen, hinter der Überführung rechts in  
Richtung Wildbahn (Wróbliniec) abzubiegen 
und nach Duchawe (Duchowo) zu fahren. 
Dort steht die hölzerne Windmühle 
„Birkenröhrling ” aus dem Jahr 1671. Sie 
wurde in den Jahren 2010-2011 renoviert und  
ist nun in Verbindung mit dem Mühlenhaus 
eine Touristenattraktion in der Umgebung 
von Militsch. Innen gibt es die originale 
Ausstattung, das Mühlrad mit Holzzähnen, 
Mühlstein, Schälmaschine und Aufschüttung 
für das Mehl. Man kann die Windmühle 
samstags und sonntags von 13:00 bis 17:00  
Uhr besichtigen. Sie ist eine der letzten Sehens-

http://pl.pons.eu/t�umaczenie/niemiecki-polski/Birkenr�hrling
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7 Stacja Ruda Milicka
Ścieżka rowerowa trasą kolejki od wiaduktu kolejowego 

łukiem omija Sławoszowice, a następnie przez pola i las 
doprowadza po 4 km do stacji Ruda Milicka.

Przystanek osobowy w Rudzie Milickiej mieścił  
się przy zakręcie drogi, w środku wsi, naprzeciwko budynku nr 8,  
dawnego młyna wodnego. Zawsze prezentował się bardzo 
skromnie: nigdy nie było tu ani peronu, ani mijanki. W zasadzie 
ograniczał się jedynie do tabliczki z nazwą stacji przybitej na 
słupie telefonicznym. W latach 1890-1900 i 1915-1945 pociągi 
zatrzymywały się tu jedynie na żądanie. Obecne miejsce 
odpoczynku na trasie ścieżki urządzono 1 km przed dawną 
stacją, na polanie – obecnym miejscu rekreacji z boiskiem do piłki 
nożnej, placem zabaw i grillem. Są tam dwie wiaty rekreacyjne  
z ławami i stołami, oraz miejscem na ognisko, które są widoczne 
ze ścieżki rowerowej, a 100 dalej znajduje się plac zabaw, boisko 
do siatkówki plażowej i koszykówki.

 Parking w Rudzie Milickiej / Parkplatz in Hammer-Militsch (fot. IK)

 Wiaty rekreacyjne w Rudzie Milickiej
Rekreations-Schutzhütten in Hammer-Militsch
(fot. archiwum UM Milicz)

 ,,Czatownia pod rdzawoszyim” przy stawie Słupickim  
„Czatownia pod rdzawoszyim” (Unterstand zur Beobachtung von Vögeln)
 am Słupicki-Teich (fot. IK)
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Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

Station Hammer-Militsch

Die Station in Hammer-Militsch befindet 
sich in der Mitte des Dorfes, an der Biegung 
gegenüber dem Gebäude  Nr. 8, das früher 
eine Wassermühle war. Die Station war 
immer einfach. Hier gab es weder Bahnsteig 
noch Ausweichstelle. Im Grunde genommen 
stand hier nur ein Schild mit dem Namen 
der Station. In den Jahren 1890-1900 und 
1915-1945 haben die Züge auch nur auf 
Wunsch gehalten. Der Rastplatz, der hier auf 
dem Radweg entstanden ist, gehört zur am 
meisten entwickelten Infrastruktur seit dem 
Bau der Kleinbahn.
Hammer-Militsch ist ein geeigneter Ort, 
um sich zu erholen. Hier befinden sich die 
Militscher Teiche. Ein großer Parkplatz für 
Autos und Busse wurde 1 km vom Dorf, an 
der Straße Richtung Militsch eingerichtet. 
Nicht weit vom Parkplatz befindet sich der 
Teich Słupicki Stary. Er ist das Militsch am 
nächsten gelegene Gewässer, das zum 
Naturschutzgebiet „Militscher Teiche” gehört. 
Hier verläuft auch der Radweg entlang der 
Kleinbahnstrecke im Naturschutzgebiet. 
Das Naturschutzgebiet entstand 1963 auf einer  

würdigkeiten dieser Art in Niederschlesien 
und die einzige im Bartschtal. Vor einigen 
Jahren gab es noch in jedem Dorf eine 
Windmühle, in Duchawe (Duchowo) sogar 
drei. In Nesselwitz steht eine Dampfmühle, 
heute das Restaurant „Zur Alten Mühle”, und 
im nächsten Dorf Hammer-Militsch beim 
Gebäude der Wassermühle befindet sich die 
nächste Station der Bahnstrecke.
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 Jaz w kompleksie Stawno
Wehr im Gebiet Adelheidshof (fot. MK)

Ruda Milicka nosi dziś miano ptasiej wioski. Przy szosach 
wprowadzających do wsi od strony Milicza i od strony Stawna 
stoją rzeźbione figury św. Franciszka z ptakami, natomiast niemal 
na każdym z domów znajdują się obok numeru płaskorzeźby 
ptaków – na każdym inny gatunek.

Sama Ruda Milicka jest dobrym punktem wypadowym na 
największy zwarty zespół Stawów Milickich – kompleks Stawno. 
Duży parking samochodowy i autokarowy znajduje się przed 
wsią (ok. 1 km przed miejscem stacji Ruda Milicka), przy szosie od 
strony Milicza. Tuż obok parkingu rozciąga się Staw Słupicki Stary. 
Jest on najbliżej położonym akwenem Milicza należącym do 
rezerwatu „Stawy Milickie”. Jest to zarazem miejsce, gdzie szlak 
rowerowy kolejki wąskotorowej wkracza na teren rezerwatu.

Rezerwat został utworzony w 1963 r. na powierzchni 5324 ha, 
z czego dwie trzecie zajmują stawy, a pozostałą część przyległe 
lasy i pola. Te ostatnie włączono do rezerwatu jako miejsce 
żerowania ptaków. Jest to zarazem największy rezerwat przyrody 
w Polsce, przewyższający swą powierzchnią niektóre z parków 
narodowych. Składa się z pięciu oddzielonych od siebie części: 
Stawno (1629 ha) – największej, na skraju której obecnie się 
znajdujemy, Radziądz (665 ha), Jamnik (328 ha), Ruda Sułowska 
(799 ha) i Potasznia (370 ha). O randze rezerwatu ,,Stawy Milickie” 
świadczyć może to, że należy do międzynarodowej sieci jezior 
i innych akwenów – Living Lakes, charakteryzujących się 
wyjątkowymi walorami przyrodniczymi w skali światowej. Sieć 
tworzą 24 jeziora, wśród których znalazły się tak znane i ważne 
ekosystemy jak Bajkał, Morze Martwe, Balaton, Titicaca i Jezioro 
Wiktorii w Afryce. Jako siedlisko wielu rzadkich i zagrożonych 
gatunków ptaków Stawy Milickie są również objęte Konwencją 
RAMSAR, chroniącą obszary podmokłe ważne w skali świata. 

Głównym celem utworzenia rezerwatu jest ochrona cennych 
i rzadkich gatunków ptaków oraz środowisk wodnych i błot-
nych, stanowiących miejsce ich gniazdowania, żerowania i odpo-
czynku. W samym rezerwacie ,,Stawy Milickie” 137 gatunków 
regularnie odbywa lęgi z czego 60 to ptaki wodno-błotne. Dla 
niektórych – jak gęś gęgawa – jest to jedno z ważniejszych 
miejsc, w których wyprowadzają swe lęgi (co roku 300–600 par). 
Spośród rzadszych gatunków gniazdujących na stawach warto 
wymienić m.in. zausznika, bąka, bączka, podgorzałkę, gągoła, 
błotniaka stawowego, zielonkę, żurawia, rybitwę rzeczną i czarną. 
Podczas jesiennych i wiosennych przelotów można na stawach 
zobaczyć stada liczące po kilkaset, a nawet kilka tysięcy ptaków, 
m.in. płaskonosy, cyraneczki, świstuny, nurogęsi, gęsi zbożowe, 

Fläche von 5324 ha, zwei Drittel davon sind  
Teiche, ein Drittel Wald und Felder, die 
Vögeln zur Nahrungssuche dienen. Es ist 
das größte Naturschutzgebiet in Polen, das 
sogar manche Nationalparks in der Größe 
übertrifft und aus fünf Teilen besteht. Der 
grösste Teil davon umfasst 1629 ha Fläche. 
Weiter gehören dazu das Radziunzer Gebiet 
(Radziądz) mit 665 ha, das von Jamnik mit 328 
ha, das von Hammer-Sulau (Ruda Sułowska) 
mit 799 ha und das von Podasch (Potasznia) 
mit 370 ha. Das Naturschutzgebiet „Militscher 
Teiche” gehört zum internationalen Netz von 
Seen und Gewässern - Living Lakes, die sich 
durch besondere Naturqualität auszeichnen. 
Zu dem Netz von 24 Seen gehören auch so 
bekannte und wichtige Ökosysteme wie 
das Tote Meer, der Baikalsee, Plattensee, 
Titicacasee und der Victoriasee in Afrika. Die 
Militscher Teiche werden durch die RAMSAR-
Konvention geschützt, die als eines der 
ältesten Vertragswerke zum Naturschutz das 
Übereinkommen über Feuchtgebiete von 
internationaler Bedeutung insbesondere als 
Lebensraum  für  gefährdete Vögel bezeichnet. 
Das Hauptziel dieses Naturschutzgebietes 
ist der Schutz wertvoller seltener Vogelarten 
in Wasser- und Sumpfbereichen. Im Natur-
schutzgebiet „Militscher Teiche” gibt es 137  
Vogelarten, die dort den Platz zum Nestbauen, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Feuchtgebiet
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żurawie. Na opróżnionych z wody stawach na czas jesiennych 
odłowów szczególnie chętnie zatrzymują się siewkowce, 
dla których żyzne dno stawów stanowi namiastkę wybrzeży 
morskich, na których zatrzymują się podczas wędrówek.

Interesująca jest także roślinność stawów. W rezerwacie 
stwierdzono 57 rodzajów zbiorowisk roślinnych, a w nich 17 
gatunków chronionych. W rezerwacie istnieje zakaz polowań,  
a jednocześnie na części akwenów (tzw. stawach lęgowiskowych) 
obowiązuje całkowity zakaz pogłębiania i wycinania szuwarów. 
Na terenie rezerwatu obowiązuje zakaz wstępu na stawy i groble,  
z wyjątkiem dróg publicznych i szlaków turystycznych. Na 
pozostałe części wymagane jest zezwolenie spółki Stawy Milickie 
S.A. w Rudzie Sułowskiej oraz Wojewódzkiego Konserwatora 
Przyrody we Wrocławiu. Życie ptaków wodno - błotnych w dolinie 
Baryczy od lat już znajduje się w polu zainteresowań naukowców, 
a głównym ich ośrodkiem jest Stacja Ornitologiczna Uniwer-
sytetu Wrocławskiego znajdująca się w pobliskiej Rudzie 
Milickiej.

Staw Słupicki liczy 47 ha, jest pierwszym z rozległego kom-
pleksu Stawno. Obecny wygląd stawu to efekt radykalnej przebu-
dowy w latach 60. XX w. przy użyciu ciężkiego sprzętu, podczas 
której staw powiększono, nadsypano groble, a z nadmiaru 
ziemi usypano wyspę znajdującą się pośrodku, dziś porośniętą 
drzewami. Staw zasilany jest wodami rzeki Prądni płynącej z jego 
drugiej strony. 

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze 
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Założenie stawów i regulacje sieci hydrograficznej 
Teichanlage und die Regulierungen der hydrographischen Zone

(ryc. W. Ranoszek)

,

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

Brüten, zur Nahrungssuche und Schutz finden.  
Dazu gehören jährlich z. B. 300-400 Paar 
brütende Graugänse. Seltener kommen 
Schwarzhalstaucher, Rohrdommeln, Zwer-
gdommeln, Moorenten, Schellenten, Rohr-
weihen, Kleine Sumpfhühner, Kraniche, Fluss-
Seeschwalben und  Trauerseeschwalben vor. 
Im Herbst und Frühling kann man auf den 
Teichen riesige Schwärme von Löffelenten, 
Krickenten, Pfeifenten, Gänsesägern, Saat-
gänsen und Kranichen beobachten. 
Sehr interessant ist auch die Pflanzenwelt. 
Im Naturschutzgebiet kommen 57 Arten 
der Pflanzengemeinschaft vor, davon 
17 Arten, die geschützt sind. Es herrscht 
Jagdverbot und im Wassergebiet darf kein 
Reet entfernt werden. Auch das Betreten 
der Teiche und Schutzdeiche ist  verboten, 
ausgenommen sind nur die Verkehrsstraßen 
und Touristenpfade. In anderen Teilen muss 
man die Erlaubnis von der Militscher Teiche 
Gesellschaft S.A. (Spółka Stawy Milickie 
S.A.) und vom Naturschutzbeauftragten der  
Woiwodschaft Breslau haben. An den Wasser-  
und Sumpfvögeln haben auch die Wissens-
chaftler großes Interesse. In Hammer-Militsch  
befindet sich eine ornithologische Station  
der Breslauer Universität (Stacja Ornitologiczna 
Uniwersytetu Wrocławskiego). 
Der Teich Słupicki umfasst 47 ha und wurde 
in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts 
vollständig umgebaut und erweitert. Dämme  
wurden stabilisiert. Auf der damals angelegten 
Insel wachsen heute Bäume. Der Teich wird 
vom Fluss Prądnia gespeist. 
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 Leśniczówka / Forsthaus (fot. IK)

Nazwa Słupicki Stary przyjęła się, gdy w latach 70. zbudowano 
po drugiej stronie Prądni staw nazwany Słupicki Nowy (w miejscu 
znajdującego się tam dawniej stawu). Na stawie, w zależności 
od warunków panujących na nim, można obserwować różne 
gatunki kaczek (jeżeli jest pełen wody) lub siewek (jeśli wody 
jest mało). W tym miejscu znajduje się „Czatownia pod 
rdzawoszyim”. Nazwę nadał jej jeden z gatunków perkoza, który 
regularnie wiosną tokuje i buduje gniazda w tej części stawu. Przy 
brzegach pobliskiej wyspy można wiosną dostrzec gęsi gęgawy 
na gnieździe. Od wczesnej wiosny do lata na stawie utrzymują się 
stada łabędzi, perkozów i kaczek, wśród których mogą zdarzyć 
się i rzadsze gatunki jak hełmiatka czy podgorzałka. Staw może 
być pozbawiony wody latem, wówczas można tu obserwować 
stada czajek bądź innych ptaków siewkowych np. kulika 
mniejszego. Jesienią, gdy staw jest już napełniony, a woda jest 
opuszczona z innych, większych stawów, na noclegowisku może 
się tu zatrzymać nawet kilka tysięcy gęsi. Zimą, przy niewielkich 
mrozach, na stawie pozostaje niezamarznięte oparzelisko, a na 
nim trzymają się łabędzie nieme i łyski. Gdy zima jest ciepła i na 
stawach nie ma lodu, zdarzają się przyloty dużych stad nurogęsi.

Po przeciwnej stronie drogi, jako pierwsze zabudowanie 
we wsi po prawej (południowej) stronie drogi, wznosi się stara 
chata zbudowana w XIX w. jako leśniczówka. Zamieszkiwał ją 
zarządca lasu należącego do rodziny hrabiów Maltzan z Milicza. 
Sam las był nazywany Zwierzyńcem (Tiergarten) i pełnił rolę 
terenu łowieckiego dla milickich hrabiów. Natomiast leśniczówka 
była nazywana Kontawe, co może być zniemczoną starszą 
formą słowiańską (Gontowa?). W tym czasie wieś Ruda Milicka, 
zwana wówczas Alt - Hammer Milistch (Stara Kuźnia Milicka), 
w odróżnieniu od nowej kuźni powstałej w Joachimówce, 
znajdowała się ok. 1 km na wschód i ograniczała się do zabudowy 
przy dzisiejszym jazie.

Den Namen Stary Słupicki trägt er seit den 
70er Jahren, als auf der anderen Seite des 
Flusses Prądnia ein neuer Teich entstand. Auf 
dem Teich kann man, wenn es viel Wasser gibt, 
verschiedene Entenarten beobachten. Gibt 
es wenig Wasser, bevorzugen Regenpfeifer 
den sehr flachen Teich. Hier befindet sich 
„Czatownia pod rdzawoszyim”. Der Name 
kommt von einer Haubentaucherart, die hier 
regelmäßig im Frühling balzt und Nester 
baut. Am Ufer der Insel kann man im Frühling 
Graugänse im Nest sehen. Vom Frühling bis 
zum Sommer gibt es hier Schwärme von 
Schwänen, Haubentauchern und Enten, u. 
a. Kolbenenten und Moorenten. Im Sommer 
kann es vorkommen, dass es im Teich kein 
Wasser gibt, dann kann man Schwärme von  
Kiebitzen oder andere Arten von Regenpfeife-
rartigen beobachten. Wenn im Herbst der Teich 
voll ist, bevölkern ihn einige tausend Gänse. In 
milden Wintern bleiben Höckerschwäne und 
Blässhühner hier. 
Gegenüber der Straße auf der rechten Seite 
des Wegs  südlich sieht man als erstes Gebäude 
des Dorfes das Forsthaus, das man Kontawe 
nannte. Es gehörte der Familie von Maltzan 
und wurde vom Forstverwalter bewohnt. 
Den Wald nannte man Tiergarten, er war das 
Jagdgebiet der Grafen aus Militsch. Damals 
hieß das Dorf Alt-Hammer-Militsch. Man weißt 
nicht, wann das Forsthaus gebaut wurde. Man 
kann anhand der Konstruktion vermuten, dass 
es Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden 
ist, weil am Ende des 19. Jahrhunderts nur 
gemauerte Gebäude gebaut wurden. Die Hütte 
ist ein Fachwerkbau mit Holzbalkenskelett und 
Backsteinausmauerung. 
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Nie jest znana dokładna data powstania leśniczówki. Biorąc 
jednak pod uwagę jej konstrukcję, można przyjąć za czas jej 
powstania początek XIX w., gdyż tego rodzaju budowle powstałe 
pod koniec stulecia były już zwykle murowane. W chacie 
zastosowano konstrukcję szkieletową (ryglową) z drewnianych 
belek, wypełnianą cegłą. Tego rodzaju wypełnienie tworzy tzw. 
mur pruski, w odróżnieniu od konstrukcji szachulcowej, w której 
przestrzeń między belkami jest wypełniania glinobitką, jak  
w przypadku towarzyszącej leśniczówce stodoły.

Po II wojnie światowej chata pełniła funkcję gajówki. Następnie 
stanowiła mieszkanie pracowników leśnych. Od początku 
lat 90. XX w. jest niezamieszkała. Obiekt ten jest własnością 
Nadleśnictwa Milicz. Szachulcowa stodoła znajdująca się za 
gajówką została w 2010 r. zrekonstruowana i zmieniona na wiatę 
edukacyjną. Rozpoczyna się przy niej ścieżka przyrodnicza  
z tablicami informacyjnymi. 

Przyległy do chaty las to mozaika drzewostanów. Na siedlisku 
grądowym przeważa dąb szypułkowy w wieku 110 do 150 lat, 
miejscami z kępową domieszką świerka, sosny, olszy, lipy i grabu. 
Występują tu też pojedynczo brzoza, modrzew i sosna wejmutka. 
Obok chaty prowadzi ścieżka przyrodnicza znakowana ukośnym 
zielonym paskiem na białym tle. Można nią dojść po 200 m 
do niewielkiego śródleśnego bagienka. Tego rodzaju miejsca 
spełniają ogromną rolę w zatrzymywaniu wody opadowej  
w lesie, wpływają korzystnie na właściwy poziom wód grun-
towych, są ponadto ostoją różnych gatunków roślin. Najciekawszą 
rośliną wodno - błotną tutaj rosnącą jest okrężnica bagienna – 
gatunek rzadki, gdyż wymaga czystej wody. Towarzyszą jej: rzęśl 
wiosenna, rzeżucha gorzka, babka wodna, gorysz błotny oraz 
niezapominajka. Bagienko otacza las iglasty w wieku około 80 
lat. Ścieżką można dalej kontynuować wędrówkę, by wkrótce 

 Wiata edukacyjna przy leśniczówce  
Überdachte Bildungsstation am Forsthaus (fot. IK)

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze 

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

Nach dem II. Weltkrieg diente die Hütte als  
Hegerhütte, dann als Wohnung für Forstar-
beiter. Seit Anfang der 90er Jahre des 20. 
Jahrhunderts ist sie nicht mehr bewohnt. Das 
Gebäude gehört zur Oberförsterei Militsch. 
Hinter der Hütte steht eine Scheune, die 
2010 renoviert wurde und als  überdachte 
Bildungsstation  dient. 
Der Wald  hat einen  abwechslungsreichen 
Baumbestand. Es gibt überwiegend 110- 
150jährige Eichen, stellenweise Fichten, 
Kiefern, Erlen, Linden und Hainbuchen. 
Vereinzelt wachsen auch Birken, Lärchen und 
Weymouths-Kiefern. Neben der Hütte führt 
ein Weg nach 200 Metern zum Moor, das eine 
wichtige Rolle als Grundwassersammler spielt. 
Moore stabilisieren den Grundwasserstand 
und bieten gute Lebensbedingungen für  
verschiedene Pflanzenarten. Die interes-
santeste Wasser- und Sumpfpflanze  ist hier 
die Europäische Wasserfeder – eine seltene 
Art, weil sie sauberes Wasser braucht. Es gibt 
auch Wassersterne, Bitteres Schaumkraut, 
Gewöhnlichen Froschlöffel, Sumpf-Haarstrang 
u. a. Das Moor umschließt den etwa 80 Jahre 
alten Nadelwald. Geht man den Weg weiter, 
kommt man zum Radweg, der zur Station 
Hammer-Militsch führt. Hammer-Militsch ist 
ein wichtiger Ort für die Gewässervermessung 
des Bartschtales. Als Überbleibsel zweier 
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dojść do szlaku rowerowego prowadzącego po trasie kolejki i po 
kolejnym 1 km dotrzeć do stacji w Rudzie Milickiej.

 Ruda Milicka ma znaczące miejsce w hydrografii Doliny 
Baryczy. Sama dolina, a właściwie Obniżenie Głogowsko – Milickie 
jest podzielone na dwie odrębne kotliny - pozostałość po dwóch 
olbrzymich jęzorach lądolodu z plejstocenu. Dzięki temu rzeki 
spływające z okolicznych wzgórz i wysoczyzn do doliny łączą się  
z Baryczą w tych samych miejscach w centrach kotlin,  tworząc tzw. 
węzły hydrograficzne. Koncentrują one wyjątkowo duże ilości 
wód rzecznych. Mogą być przekleństwem podczas powodzi, ale 
są dobrodziejstwem dla gospodarki rybackiej. Właśnie na takim 
węźle został założony największy z istniejących kompleksów 
stawów – Stawno. Tu, w zachodniej części Kotliny Milickiej, łączą 
się z Baryczą wody aż trzech jej południowych dopływów: Polskiej 
Wody, Rybnicy i Prądni. Gdy spojrzymy na stare mapy, możemy 
się przekonać, że węzły hydrograficzne składały się z plątaniny 
naturalnych kanałów i odgałęzień rzecznych. Tak też wyglądało 
otoczenie Stawna, zanim zostało w całości zajęte przez stawy.

Stawy w istniejącym obecnie kompleksie Stawno wzmian-
kowane są dopiero w 1628 r., natomiast w 1639 r. wymieniane 
są z nazwy zbiorniki: Dolna Grabownica (Unter Grabowniza) 
i Schweldowitz (Świelowiec?), obecny Jaskółczy. Jak można 
odczytać z układu teras rzecznych pierwszy z nich założono 
poprzez przedzielenie groblą dawnego przepływu Prądni, a samą 
rzekę skierowano później obecnym korytem w kierunku Rudy 
Milickiej. Przylegający bezpośrednio do wsi i trasy kolejki Staw 
Jaskółczy rozciągał się pierwotnie na powierzchni ok. 300 ha 
pomiędzy Grabownicą a Rudą Milicką. Dopiero z początkiem 
XIX w. podzielono go na Górny i Dolny. Do dziś pozostał jedynie 
staw Jaskółczy Dolny, podzielony na pięć mniejszych zbiorników. 

 Jaz w Rudzie Milickiej  / Wehr in Hammer-Militsch (fot. IK)

großer Inlandeis-Seen teilt sich das Bartschtal  
in zwei getrennte Talkessel. Die Flüsse fließen  
von Hügeln und Landrücken in die Bartsch  
ab und bilden so genannte hydrographische 
Zonen. Hier entstand der größte Teich- 
komplex. Im östlichen Teil des Militscher 
Talkessels hat die Bartsch drei südliche 
Zuflüsse: Polnisches Wasser, Rybnica und 
Prądnia. Auf der Landkarte erkennt man,  
dass die hydrographischen Zonen aus natür-
lichen unregelmäßigen Kanälen entstanden 
sind.
Diese Teiche wurden zwar bereits 1628 er-
wähnt, aber erst 1639  gab man die Namen:  
Grabownitzer und Schweldowitzer Teich, wobei  
letzterer heute den Namen Schwalbenteich 
(Jaskółczy) trägt. Seine Fläche betrug urs-
prünglich 300 ha, er lag zwischen Grabownitze 
und Hammer-Militsch. Erst im 19. Jahrhundert 
wurde der Grabownitzer Teich in Unter- 
Grabownitzer und Ober-Grabownitzer geteilt. 
Bis heute ist nur der Schweldowitzer-Teich 
(Schwalbenteich, Jaskółczy) geblieben, der in 
fünf kleine Gewässer geteilt wurde. Anfang des 
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Jeszcze na początku XVIII w. rozciągał się od Rudy Milickiej 
po Nowe Grodzisko na powierzchni ponad 330 ha jeden staw 
zwany Nowym. Na przełomie XIX/XX w. założono w jego miejscu 
stawy Przelotny, Słoneczny Górny, Wilczy Duży i Mały oraz Polny.

Powstanie stawów nie byłoby możliwe, gdyby nie cały szereg 
budowli hydrotechnicznych, w tym przedzielających rzeki – 
jazów, dziś będących już zabytkami techniki. Piętrzący wody 
rzeki Prądni jaz Ruda Milicka posiada najwyższą całkowitą 
wysokość piętrzenia (4,7 m) spośród drewnianych jazów 
Doliny Baryczy. Dzięki niemu mogą być zasilone w wodę Stawy 
Jaskółcze i Słupicki Stary, o łącznej powierzchni 150 ha. Trasa 
kolejki przekracza Prądnię przez most tuż przy jazie.

W Dolinie Baryczy co najmniej od wczesnego średniowiecza 
istniały ośrodki hutnicze wytwarzające żelazo z rudy darniowej. 
Wytworzyła się ona w miejscach stale podmokłych, w dnach 
kotlin, płytko pod powierzchnią ziemi. Rudę wydobywano 
metodą odkrywkową. Jeden z największych zakładów istniał 
przy jazie w Rudzie Milickiej. W jego miejscu wybudowano 
później młyn wodny, którego budynek stoi do dziś przy stacji 
kolejki Ruda Milicka (od strony południowej zachował się przy 
budynku dawny przepust wody). Pozostały po wytopie żużel  Wschodnia cześć  Stawów Milickich 

Der östliche Teil der Militscher Teiche
(arch. FZD)

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze 

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

18. Jahrhunderts  gab es einen neuen Teich 
zwischen Hammer-Militsch und Neuschloss, 
der 330 ha umfasste.  Zwischen dem 19. und 
20. Jahrhundert entstanden hier noch die 
anderen Teiche: Durchflussteich (Przelotny), 
Oberer Sonniger Teich (Słoneczny Górny), 
Großer und Kleiner Wolfsteich (Wilczy Duży 
i Mały) und auch Feldteich (Polny). 
Wenn man von den Teichen spricht, muss 
man berücksichtigen, dass die Anlage von 
Teichen nicht ohne hydrotechnische Geräte 
und ohne Wehre möglich war. Das Wehr 
Hammer-Militsch hat mit 4,7 m die größte 
Stauhöhe.
Im  Bartschtal gab es seit dem Mittelalter ein 
Hüttenzentren zur Erzeugung von Eisen aus 
Raseneisenerz, das im Tagebau gefördert 
wurde. Einen der größten Betriebe gab es 
am Wehr Hammer-Militsch. Später wurde 
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zużywano później do umacniania dróg, kostki rudy bloczkowej 
były często używane jako budulec. Znaleźć możemy go m.in. 
w pozostałościach bram triumfalnych przy pałacu w Miliczu,  
a także w wielu budynkach w okolicy. Hutnictwo żelaza w dolinie 
Baryczy istniało aż do XVIII w. Do jego upadku przyczyniło się nie 
tylko wyczerpanie słabo zasobnych złóż, ale i wytrzebienie lasów, 
gdyż piece były opalane węglem drzewnym. Po eksploatacji 
rudy pozostały duże obszary zdegradowanych terenów. Zało- 
żenie w tych miejscach stawów było faktycznie jedyną i najlep- 
szą możliwością ich zagospodarowania. Dziś większość miejsc 
dawnych zakładów hutniczych i kuźnic jest otoczonych stawami 
bądź sąsiaduje z nimi. Najciekawsze miejsca związane z rudą 
darniową łączy dziś Szlak Rudy Darniowej prowadzący z Milicza 
przez Krośnice i Rudę Milicką do Milicza.

Z Rudy Milickiej wyprowadza nas na północ przez Stawno 
ścieżka przyrodnicza prowadząca groblami wśród stawów 
Słonecznego Górnego, Wilczych, Polnego (z czatownią), Golicy  
przez przysiółek Dyminy (Trachcice) i dalej do Stawów Gadzi-
nowych. Ścieżka została odnowiona w 2010 r. i zaopatrzona 
w tablice informacyjne. W 2013 r. wyremontowano również 
drogę prowadzącą widokową groblą między stawami 
między Stawnem a Nowym Grodziskiem, przeznaczając ją na 
ciąg rowerowo – pieszy z wiatą i tablicami informacyjnymi. 
Szczególnie ciekawym punktem widokowym na stawy jest prze-
pust między Stawem Wilczym Dużym a Słonecznym Górnym, 
na grobli Stawno – Nowe Grodzisko, 2 km na północ od Rudy 
Milickiej, skąd dobrze widać wyspę z kormoranami. 

 Stawy Jaskółcze / Schwalbenteiche (fot. IK)

 Trasa pieszo-rowerowa Stawno-Nowy Zamek
Fuβ- und Radweg Adelheidshof – Neuschloss Hammer (fot. arch. UM Milicz)

hier eine Wassermühle gebaut. Das Gebäude 
steht bis heute an der Station Hammer-
Milistch. Die bei der Verhüttung anfallende 
Schlacke nutzte man u. a. zur Befestigung von  
Straßen. Die Eisenhüttenindustrie im Bartschtal  
gab es bis zum 18. Jahrhundert, wurde aber 
dann eingestellt, weil man für die Öfen Holz-
kohle brauchte und der Wald abgeholzt war.. 
Von Hammer-Militsch durch Adelheidshof 
führt der Naturlehrpfad entlang der Teiche: 
Oberer Sonniger Teich (Słoneczny Górny), 
Wolfsteich (Wilczy), Feldteich (Polny), Golice  
und weiter bis zum Reptilienteich (Gadzinowy).  
Der Naturlehrpfad wurde 2010 erneuert und 
mit Informationstafeln ausgestattet. 
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8 Stacja Grabownica
Stacja Grabownica jest ostatnim punktem ścieżki 

rowerowej prowadzącej trasą kolejki wąskotorowej. 
Dawniej peron składał się z drewnianej wiaty, nie 
było tu nigdy mijanki. W miejscu stacji urządzono 

ostatnie miejsce odpoczynku. Ścieżka rowerowa kończy 
się 1 km dalej (ostatni fragment jest dostępny jedynie  
okresowo, poza okresem lęgowym, tj. do 15 kwietnia i od 1 czerwca).  
Dalszy odcinek kolejki, choć niewątpliwie najciekawszy pod 
względem krajobrazowym, gdyż prowadził wśród stawów,  
w tym północnym brzegiem największego z nich – Grabownica 
– jest dziś zarośnięty i zupełnie niedostępny. Prowadzi tu 
teraz tylko szlak jeździecki, fragment Szlaku Konnego Doliny 
Baryczy. Istnieją plany odbudowy toru dla celów przejazdów 
turystycznych od Grabownicy do Bracławia.

W okolicy jest jednak kilka ciekawych obiektów krajo-
znawczych. 1 km przed wsią, na południe od drogi i prowadzącej 
wzdłuż ścieżki rowerowej, w znajdującym się 50 m na południe 
od drogi zadrzewieniu znajduje się jeden z licznych w Dolinie 
Baryczy cmentarzy ewangelickich. Do 1945 r., podobnie jak 
na całym Dolnym Śląsku, ewangelicy przeważali liczebnie nad 
katolikami w stosunku 2:1, a zróżnicowanie regionalne wynikało 
z różnych zaszłości historycznych. W Dolinie Baryczy w rejonie 
Żmigrodu przewagę liczebną mieli katolicy, ze względu na 
przynależność tych ziem do księstwa katolickich Hatzfeldtów. 
Z kolei ziemie protestanckich Maltzanów, Burghausów, 
Hochbergów czy Reichenbachów – czyli dawne milickie państwo  
stanowe – było zamieszkane w większości przez ewangelików 
(widać to do dziś w zróżnicowaniu rozmieszczenia cmentarzy). 

rz. Barycz
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CMENTARZE EWANGELICKIE DOLINY BARYCZY
Die evangelischen Friedhöfe des Bartschtals

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

Station  Buchendorf

Die Station Buchendorf ist der letzte Punkt  
auf dem Radweg, der entlang der  Kleinbahn-
strecke führt. Damals bestand der Bahnsteig 
nur aus einer Holzüberdachung. Es gab 
keine Ausweichstelle. An diesem Punkt gibt 
es wieder einen Rastplatz zur Erholung. 
Weiter kann man die Kleinbahnstrecke nicht 
verfolgen, weil sie durch zugewachsene 
Teiche führt. Man muss aber sagen, dass das 
hier der schönste Teil der Landschaft ist. Es 
wird auch überlegt, die Bahnstrecke bis nach 
Bratschelhof (Bracław) wieder aufzubauen. 
In der Umgebung gibt es einige interessante 
landeskundliche Objekte. 1 km vor dem 
Dorf, auf dem Radweg in südlicher Richtung, 
befindet sich ein evangelischer Friedhof. 
Bis 1945 gab es in Niederschlesien doppelt 
soviel Protestanten wie Katholiken. Im 
Bartschtal gab es aber im Bezirk Trachenberg 
mehr Katholiken, weil das Gebiet zum 
Fürstentum der katholischen Familie von 
Hatzfeldt gehörte. Das Gebiet der Familien 
von Maltzan, von Burghaus, Hochberg und  
Reichenbach (damals eine freie Militscher  
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Ludność protestancka zamieszkiwała także przygraniczne 
rejony Wielkopolski, gdzie osiedliła się jeszcze jako uchodźcy 
religijni ze Śląska po wojnie 30-letniej. Warto pamiętać, że  
podział wyznaniowy nie był jednoznaczny z podziałem naro-
dowościowym na ludność polską i niemiecką, ale wszystkie 
grupy mieszały się ze sobą. Po 1945 r. na pograniczu śląsko 
– wielkopolskim pozostała tyko mała część autochtonicznej 
polskiej ludności ewangelickiej. Większość cmentarzy ewan-
gelickich została zniszczona.

O ile cmentarze katolickie były zwykle lokalizowane przy ko-
ściołach parafialnych w większych miejscowościach, to ludność  
wyznania ewangelickiego chowała zmarłych zwykle przy swoich 
wioskach. Protestanckie miejsca wiecznego spoczynku miały 
często charakter cmentarzy leśnych. Lokalizowano je też na ma-
lowniczych wzniesieniach bądź śródpolnych zadrzewieniach. 

 Cmentarz w Grabownicy / Friedhof in Buchendorf (fot. IK)

 Gospodarstwo rybackie w Stawnie, dawny spichlerz zbożowy hrabiów Hochberg
Fischwirtschaft in Adelheidshof, der ehemalige Kornspeicher der Grafen von Hochberg (fot. IK)

Standesherrschaft) bewohnten Protestanten.  
Protestanten wohnten auch im Grenzbezirk 
von Großpolen, in dem sie sich nach dem  
30-jährigen Krieg als religiöse Flüchtlinge 
aus Schlesien ansiedelten. Die Konfessions-
gegensätze waren aber nicht mit Staatsge-
gensätzen zwischen Polen und Deutschland 
gleichzusetzen. Alle Gruppen lebten mit-
einander.  Allerdings wurde die Mehrheit der 
Friedhöfe zerstört. 
Die katholischen Friedhöfe befanden sich im  
Unterschied zu den evangelischen immer 
in unmittelbarer Nähe der Pfarrkirche. Vers-
torbene wurden meist in ihren Dörfern 
begraben. Die evangelischen Friedhöfe befan-
den sich am Wald. Diese Tradition stammt 
aus dem 17. Jahrhundert, als zur Zeit der 
Gegenreformation die Kirchen den Katholiken 
gehörten und die Protestanten ihrer Religion-
sfreiheit beraubt wurden. Aus diesen Gründen 
wählten sie einen Platz am Wald als Ruhestätte 
für ihre Verstorbenen. Obwohl sich die Gräber  
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Ta odmienna tradycja pochówku ma swoje korzenie jeszcze 
w okresie XVII-wiecznej kontrreformacji, gdy społeczność 
ewangelicka pozbawiona wolności religijnej ukrywała się ze 
swym kultem w lasach, a stroniła od kościołów, które zostały 
przejęte przez katolików.

W terenach o ludności mieszanej formy nagrobków na 
cmentarzach katolickich i ewangelickich są zwykle zbliżone. 
Na pomnikach nagrobnych ewangelików nie ma sentencji 
maryjnych, za to często zawierają one sentencje biblijne. Są one 
też zwykle bardziej skromne i ascetyczne. Charakterystyczne dla 
tutejszych cmentarzy są kwatery rodzinne – otoczone wspólną, 
ozdobną kratą. Osobno zakładano także cmentarze rodowe. 
Chowano na nich zamożnych właścicieli ziemskich, miały one 
często charakter okazałych grobowców lub kaplic.

Cmentarz w Grabownicy Milickiej został założony w 2. połowie 
XIX w. Najstarszy zachowany nagrobek - Johanna i Beate Strauss 

 Staw Grabownica  / Grabofnitzer Teich (fot. IK)

 Staw Słoneczny  / Sonniger Teich (fot. IK)

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

beider Konfessionen ähneln, gibt es doch  
Unterschiede. Am evangelischen Grabmal 
steht kein Mariensinnspruch, oft kommen 
jedoch Texte aus der Bibel vor. Das 
evangelische Grabmal ist bescheiden und 
streng. Charakteristisch für solche Friedhöfe 
sind umzäunte Familiengrabstätten. Wohlha-
bende Verstorbene wurden auch in Grüften 
beigesetzt.
Der Friedhof im Militscher Buchendorf wurde  
in der zweiten Hälfte des 19 Jahrhunderts 
angelegt. Das älteste Grabmal von Johanna 
und Beate Strauss stammt aus dem Jahr 
1871. Zehn familiäre Grabstätten stammen 
aus dem 19./20. Jahrhundert. Sie sind mit  
gusseisernen Gittern eingefasst. Wahrschein-
lich wurden sie von der Fa. „A. Bratschech 
Kunst- und Bauschlosserei Militsch“ gefertigt. 
Der Friedhof, der  im Gegensatz zu den 
anderen in der Umgebung liegt, diente auch 
als Begräbnisstätte nach dem II. Weltkrieg. 
Die letzte Beerdigung hat im Jahr 1998 
stattgefunden. Die Nekropole gehört zur 
evangelischen Gemeinde in Neumittelwalde, 
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pochodzi z 1871 r. Dziesięć grobów rodzinnych otoczonych jest 
żeliwnych kratami, o formach prostych, geometrycznych lub 
secesyjnych i neogotyckich. Powstały one na przełomie XIX//
XX w., być może w jednym zakładzie ślusarskim – A. Bratschech 
Kunst und Bauschlosserei Militsch. Cmentarz, w odróżnieniu 
od innych w okolicy, służył jako miejsce pochówku w okresie 
powojennym, co przyczyniło się do jego lepszego zachowania. 
Ostatni pogrzeb miał tu miejsce w 1998 r. Nekropolia należy do 
ewangelickiej parafii w Międzyborzu, administrowanej z Sycowa. 
Wpisana jest do rejestru zabytków. Aktualnie jedyny czynny 
ewangelicki cmentarz tej parafii (jak i całej diecezji wrocławskiej) 
znajduje się w Janisławicach, w gminie Sośnie.

Warto również zwrócić uwagę na roślinność porastającą 
cmentarz. Rosną tu stare lipy, żywotniki, daglezje. Wśród drzew 
najbardziej jednak wyróżnia się 250-letni dąb szypułkowy o ob-
wodzie 4,4 m, a w runie obficie występuje barwinek.

Sama wieś Grabownica jest położona nad stawem Dolna 
Grabownica (Unter Grabowniza), który był wzmiankowany po 
raz pierwszy w 1639 r. Początkami sięga jednak zapewne XVI w.,  
gdy władający wolnym państwem stanowym Kurzbachowie 
prowadzili intensywne prace melioracyjne i w miejscach 
dawnych bagien zakładali duże stawy. Po podpiętrzeniu 
rozlewisk rzek Prądni i Rybnicy i ich otoczeniu groblami uzys- 
kano zalew o powierzchni ok. 1000 ha sięgający od wsi Grabow-
nica po Henrykowice, który dopiero później podzielono na 
większą Grabownicę Górną (ok. 500 ha) i Dolną (pierwotnie 
ok. 450 ha), być może przy okazji podziału państwa milickiego  
w 1628 r., jako że od tej pory oba akweny miały różnych właścicieli. 
Większy ze stawów jest wymieniany w urbarzu ordynacji 
Nowy Zamek z 1654 r. jako Ober Grabofnitze. Obsadzano go 

 Przystanek rowerowy w Grabownicy / Radstation in Grabofnitze (fot. IK)

die von Groß Wartenberg verwaltet wird. 
Es lohnt sich, die Flora auf dem Friedhof zu 
beachten. Hier wachsen alte Linden, Thuja, 
Douglasien. Eine 250-jährige Stieleiche erreicht  
einen Stammumfang von 440 cm.  
Das Dorf Grabownitze, das zum ersten Mal  
im Jahr 1639 erwähnt wurde, liegt am Teich  
Unter Grabownitze (Grabownica Dolna). Seinen  
Ursprung hat es im 16. Jahrhundert, als die  
Familie Kurzbach intensive Meliorationsarbeiten  
durchführen ließ. Dabei entstand an Stelle 
des Sumpfes der Teichkomplex, der mit einer 
Fläche von circa 1000 ha vom Dorf Grabownitz 
bis nach Heinrichsdorf (Henrykowice) reichte. 
Der Teichkomplex hatte im Lauf der Zeit 
verschiedene Besitzer. Er wurde wahrscheinlich 
1628 in den Ober-Grabownitzer- (Grabownica 
Górna) mit einer Fläche von circa 500 ha und 
in den Unter-Grabownitzer Teich (Grabownica  
Dolna) mit ursprünglich circa 450 ha geteilt.  
Wachsender Wassermangel und wirtschaft-
liche Entwicklung führten im 19. Jahrhundert 
teilweise zur Auflösung des Teichgebietes. 
Es lohnte mehr, Äcker zu bewirtschaften, als 
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wówczas ,,już tylko” 1600 kopami ryb. Narastający deficyt wody 
i znaczny postęp w rolnictwie, jaki dokonał się w XIX stuleciu, 
spowodował likwidację znacznej części stawów. Uzyskiwanie 
większych dochodów z zasiewów zbóż prowadziło do tego, że 
bardziej opłacalna była trwała zamiana stawu na użytek rolny  
i obsianie zbożem niż dalsze prowadzenie gospodarki stawowej. 
Dlatego też osuszono staw Grabownicę Górną, a w jego miejscu 
założono folwark Idahof (dziś Młodzianów). Ten sam los spotkał 
Staw Jaskółczy Górny rozciągający się dawniej po zachodniej 
stronie wioski. Grabownica Dolna pozostała jednak do dziś.

Drogą zarastania i naturalnej sukcesji roślinności wodnej, 
typowej dla płytkich jezior eutroficznych, obszar stawu uległ 
zmniejszeniu. W miejscach znajdujących się pierwotnie po 
wewnętrznych stronach grobli rośnie teraz podmokły las 
olchowy. Staw liczy obecnie 276,8 ha, lecz nadal jest największy 
w kompleksie Stawno i jest jednym z trzech największych, obok 
Starego i Mewiego Dużego, stawów milickich. Znajduje się  

 Wysiadywanie jaj / Ausbrüten der Eier (fot. Patryk Rybka)

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze

 Dzikie gęsi / Wildgänse (fot. Patryk Rybka)

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

Teiche zu erhalten. Deshalb wurde der Teich 
Ober-Grabownitzer Teich trocken gelegt 
und an dieser Stelle der Gutshof Idahof 
(heute: Młodzianów) errichtet. Der  Unter-
Grabownitzer Teich ist jedoch bis heute 
erhalten geblieben. 
Der Teich wurde durch natürliche Sukzesssion  
der Wasserflora verringert. Heute gibt 
es hier sumpfigen Erlenwald. Die Fläche 
des Teiches beträgt 276,8 ha. Damit ist 
er einer der größten im Teichgebiet und 
neben dem „Alten großen Möwenteich“ 
(Stary  Mewi Duży ) einer der drei größten 
der Militscher Teiche. Er liegt am Rand des 
Naturschutzgebietes „Militscher Teiche” und 
ist einer der sechs größten so genannten 
Brutteiche. Es gibt hier viele Wasser- und 
Sumpfvogelarten, sogar einige Paare der  
Graugänse. Viele Schwärme rasten während 
ihres Durchzuges am Gewässer. Man kann 
hier Schwärme von Kranichen sehen, und 
wenn es viel Wasser im Teich gibt, kommen 
auch Graugänse und Saatgänse. Am Tag 
suchen sie Nahrung auf den Feldern. 
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w granicach rezerwatu ,,Stawy Milickie” i należy do jednego  
z sześciu tzw. stawów lęgowiskowych. Został do nich włączony 
ze względu na to, że rozległe pasy szuwarów są miejscem 
gniazdowania wielu gatunków ptaków wodno - błotnych,  
w tym samej gęsi gęgawy jest tu kilkadziesiąt par. Duże stada 
ptaków zatrzymują się na akwenie również podczas przelotów. 
Gromadzą się tu wówczas duże stada żurawi, a jeśli na stawie 
jest woda, również gęsi gęgawy i gęsi zbożowej. W ciągu dnia 
przelatują one żerować na okoliczne pola. Jesiennymi nocami 
w podmokłych lasach z przeciwległej strony stawu odbywają 
rykowiska jelenie. Na stawach lęgowiskowych obowiązuje 
całkowity zakaz usuwania szuwarów, lecz poza tym prowadzi się 
tu normalną gospodarkę rybacką. Z tego względu co roku, na 
przełomie września i października, woda ze stawu jest spuszczana 
na czas odłowów karpia. Można wówczas na odkrytym dnie 
obserwować brodzące w błocie liczne ptaki siewkowe. Po 
zakończeniu odłowów akwen ponownie napełniany jest wodą. 
Staw jest zasilany wodami rzeki Prądni (Brandy), a kierowana 
jest ona do niego dzięki drewnianemu jazowi Grabownica, który 
znajduje się przy drodze do Czatkowic.

Na stawie tym w 1947 r. słynny polski fotografik – przyrodnik 
Włodzimierz Puchalski nakręcił pierwszy profesjonalny film 
przyrodniczy ,,Ptasia wyspa”. Zdobył on Grand Prix na festiwalach 
MFF w Fontainebleau i Edynburgu. Film nakręcony został w nie-
istniejącej już dziś kolonii mewy śmieszki.

Staw można podziwiać w całej okazałości z wieży widokowej 
zwanej „Wieżą ptaków niebieskich”. Znajduje się na południe od 
wsi Grabownica, 300 m od szosy prowadzącej do Czatkowic. 

Dojście do wieży prowadzi od zakrętu przy moście i jazie na 
rzece Prądni. Przez cały rok można tu obserwować łyski, łabędzie, 

 Wieża ptaków niebieskich, stąd obserwuje się ptaki na stawie Grabownica
„Blauvogelturm”, von hier kann man die Vögel am Grabofnitzer Teich beobachten (fot. IK)

 Wieża ptaków niebieskich, stąd obserwuje się ptaki 
na stawie Grabownica 
Observation tower by Grabownica pond (fot. IK)

In den Herbstnächten kann man gegenüber 
vom Teich die Hirschbrunft beobachten. Am 
Brutteich ist es verboten, Reet zu entfernen. 
Trotzdem wird ganz normal Fischwirtschaft 
betrieben. Deswegen wird jedes Jahr 
zwischen September und November während 
des  Fischfangs  das Wasser aus dem Teich 
abgelassen und danach wieder aufgefüllt. Der 
Teich wird mit durch das Grabownitzer Wehr, 
das am Weg nach Tschotschwitz (Czatkowice) 
steht,  mit Wasser aus dem Fluss Brande 
(Prądnia) versorgt. Im Jahre 1947 drehte hier 
der bekannte polnische Kunstfotograf und 
Naturforscher Włodzimierz Puchalski den 
ersten professionellen Naturfilm „Vogelinsel”, 
der auf dem Festival MFF in Fontainebleau und 
Edinburgh mit dem Grand Prix ausgezeichnet 
wurde. 
Den Teich kann man am besten vom so 
genannten Blauvogelturm aus (Wieża ptaków  
niebieskich) überblicken. Der Aussichtsturm 
befindet sich südlich vom Dorf Grabownitz,  
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mewy i rybitwy, różne gatunki kaczek, perkozów, czaple siwe  
i  kormorany. Duże stada kaczek i łabędzi gromadzą się na stawie 
na pierzowiska. Podczas przelotów ptaków zatrzymują się tu 
wielkie stada gęsi, które co dzień przylatują się paść na pobliskie 
pola i powracają na staw na noc. Na akwenie gromadzą się 
również przed odlotami duże stada żurawi. W okresie odłowów, 
gdy woda jest spuszczona (wrzesień - październik), można na 
jego błotnistym dnie obserwować żerujące ptaki siewkowate. 
Wówczas też najłatwiej zobaczyć orła bielika, a nawet grupę 
liczącą kilkanaście sztuk tych wielkich ptaków.

Rzeka Prądnia o długości 32 km, zasilająca staw Grabownica, 
jest jednym w ważniejszych dopływów Baryczy. Jej nazwa 
niemiecka Brande pochodziła od polskiego słowa prąd. Stąd też 
utworzono po wojnie obecną nazwę, choć miejscowa ludność 
polska jeszcze przed 1945 r. używała formy spolszczonej 
Branda. Nazwa ta funkcjonuje do dziś jako potoczne określenie  
rzek, która w górnych partiach wyróżnia się wartkim prądem. 
Początki bierze pod Wzgórzami Twardogórskimi, koło 
miejscowości Gola Wielka. Spływa stąd okazałym wąwozem 
wyżłobionym w glinach polodowcowych. Górne partie zlewni 
Prądni, leżące z dala od terenów zamieszkałych, to miejsce gdzie 
w latach 90. XX w. z sukcesem przeprowadzono reintrodukcję 
żółwia błotnego, który wyginął w Dolinie Baryczy czterdzieści 
lat wcześniej. Najważniejsze dopływy Prądni to Skorynia płynąca 
przez Twardogórę, Czarny Rów płynący z Grabowna Wielkiego, 
Grabownica płynąca z Bukowiny Sycowskiej. Wody rzeki zasilają 
stawy kompleksów Żeleźniki oraz częściowo Krośnice, a w gór-
nej partii szereg małych akwenów o nazwie Wilczy Przesmyk. 
Przy wysokim stanie wody rzekę można przepłynąć kajakiem od 
Żeleźnik, a przy niższym od jazu przy szosie Milicz – Wróbliniec.

 Jaz w Grabownicy / Grabofnitzer Wehr (fot. IK)

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

300 Meter vom Weg nach Tschotschwitz. Das  
ganze Jahr kann man hier Blesshühner, 
Schwäne, Möwen und Seeschwalben, vers-
chiedene Entenarten, Haubentaucher, Graur- 
eiher und Kormorane beobachten. 
Hier halten sich Schwärme von Gänsen auf,  
die am Tag auf den Feldern Nahrung suchen 
kommen und nachts zurück zum Teich 
kommen. Am Gewässer kann man auch große  
Schwärme von Kranichen sehen. Zwischen 
September und Oktober sieht man sogar 
mehrere Seeadler. 
Der Fluss Brande (Prądnia) mit einer Lange 
von 32 km versorgt den Grabownitzer Teich 
und ist einer der wichtigsten Zuflüsse der 
Bartsch. 



115

Jaz Grabownica jest jednym z kilkunastu jazów, które 
przegradzają rzekę Prądnię, lecz zarazem jednym z dwóch 
najważniejszych. Obok znajdującego się poniżej jazu Ruda 
Milicka pełni ważną rolę w dostarczaniu wody do stawów 
milickich w największym z kompleksów - Stawno. Oba jazy 
zachowały rzadką już dziś drewnianą konstrukcję z przełomu 
XIX/XX w. Jaz Grabownica posiada rzędną piętrzenia o wysokości 
110,13 m n.p.m., podczas gdy dno rzeki poniżej jazu leży na 
wysokości 108,86 m n.p.m. Nawet tak niewielkie piętrzenie 
w dnie płaskiej Kotliny Milickiej pozwala na zalanie ponad 
500 ha stawów. Doprowadzalnik z jazu zasila bezpośrednio 
największy staw Grabownica, o powierzchni 276 ha. Od jazu 
prowadzi również doprowadzalnik do drugiego dużego 
stawu Golica, o powierzchni 105 ha. Łącznie na napełnienie 
wodą obu stawów potrzeba 2  609 000 m3  wody, co zajmuje 
3 miesiące. Wody z jazu zasilają też cały szereg mniejszych 
stawów: Machnickie, Stasie, Leszek, Słowian, Mieszko i Polny. 
Do regulacji poziomu wody w samych stawach służą urządzenia 
piętrzące zwane śluzami (w przypadku większych budowli) lub 
mnichami. Woda opuszcza stawy kanałami odprowadzalnikami. 
Odprowadzalnik Grabownicy uchodzi do Baryczy poniżej 
jazu Bolko. Odprowadzalnik Golicy kieruje wody z powrotem 
do Prądni poniżej jazu Ruda. Ponieważ wody leżących wyżej 
kanałów doprowadzalników i leżących niżej odprowadzalników 
często krzyżują się ze sobą, konieczne jest uzupełnienie budowli 
hydrotechnicznych o syfony i akwedukty.

Pozostałe stawy kompleksu Stawno są zaopatrywane w wodę 
dzięki innym piętrzeniom. Jaz Dragoński na Rybnicy dostarcza 
wodę do stawów Andrzej i Henryk. 

Jaz Bolko na Baryczy poprzez oryginalny syfon pod rzeką 
Polską Wodą pozwala na zasilenie wodą m.in. stawów Bolko, 

 Jaz Bolko, 1926 r. /  Wehr Bolko, 1926 (fot. archiwum Fundacji Zielona Dolina)

Das Grabownitzer  Wehr ist eines von vielen, 
das den Fluss Brande reguliert. Es gehört sogar 
mit dem Wehr Hammer-Militsch zu den zwei 
wichtigsten, die bei der Wasserversorgung für 
den größten Teichkomplex eine entscheidende 
Rolle spielen. An diesen zwei Wehren haben 
sich bis heute die  Holzkonstruktionen aus 
dem 19./20. Jahrhundert erhalten.  Das 
Stauwerk des Grabownitzer  Wehrs hat eine 
Ordinate von 110,13 m über Normalnull. 
Um die zwei Teiche nachzufüllen, braucht 
man 2.609.000 m3 Wasser und 3 Monate. Das 
Wasser vom Wehr versorgt auch die kleineren 
Teiche, die jetzt folgende Namen tragen: 
Machnicki, Staś, Leszek, Słowian, Mieszko 
und Polny (Feldteich). Der Regulierung des 
Wasserstandes  dient eine spezielle Apparatur, 
die den Zufluss oder Abfluss eines Gewässers 
steuert. Die anderen Teiche werden mit Wasser 
anderer Stauwehre versorgt. Der Dragoner-
Wehr am  Rybnik (Dragoński an Rybnica) 
versorgt die Teiche Andreas und Heinrich mit 
dem Wasser. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Normalh�hennull
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Wilczych i Słonecznych. Jaz Ruda Milicka, leżący poniżej na 
Prądni, pozwala na dostarczenie wody do Stawów Jaskółczych 
i Słupickiego Starego. Spiętrzenie na kanale Godnowskim 
pozwala zaopatrzyć w wodę Stawy Gadzinowe. Istniejąca sieć 
kanałów i urządzeń hydrotechnicznych to efekt pracy pokoleń 
ludzkich prowadzących gospodarkę stawową w dolinie Baryczy  
i dostosowujących naturalną sieć hydrograficzną węzła wodnego  
Kotliny Milickiej do swoich potrzeb.

9  Stacja Krośnice
Stacji Krośnice na trasie kolejki milicko – żmi-

grodzkiej nigdy nie było. Kolej wąskotorowa nigdy 
tu nie prowadziła, nie licząc kolejki prowadzącej  
z cegielni do pobliskiej glinianki w Wierzchowicach. 
Jednak od 2011 r. to jedyne miejsce, gdzie znajdują się 

tory, po których kursuje pociąg wąskotorowy w Dolinie Baryczy, 
a nawet na całym Dolnym Śląsku.

Po wycofaniu się lokalnych samorządów z pomysłu reakty-
wacji kolejki wąskotorowej dla celów turystycznych, a budowy 
w jej miejsce trasy rowerowej - w Krośnicach zdecydowano  
o budowie turystycznej kolejki wąskotorowej wokół zagospo-
darowywanych terenów rekreacyjnych między Krośnicami  
a Wierzchowicami. Kolejka o rozstawie identycznym z dawną 
kolejką milicko – żmigrodzką (750 mm) zatacza pętlę o długości 
2,7 km wokół nowo zbudowanych stawów rekreacyjnych. 

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze

 Krośnicka Kolej Wąskotorowa  
Kraschnitzer Schmalspurbahn
(arch. UG Krośnice)

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

Station Kraschnitz

Eine Station Kraschnitz gab es nie an der 
Bahnstrecke Militsch-Trachenberg. Auch die 
Schmalspurbahn führte nie dorthin. Es gab 
nur eine Bahnlinie von der Ziegelei bis zur 
Lehmgrube in Wirschkowitz (Wierzchowice). 
Seit 2011 ist das aber die einzige Stelle im 
Bartschtal und Niederschlesien, an der es 
Bahngleise gibt, die sogar noch von der 
Schmalspurbahn benutzt werden. 
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Główny dworzec i parking znajdują się przy drodze wojewódzkiej 
nr 448 między Krośnicami i Wierzchowicami, naprzeciwko stacji 
paliw i motelu Gramit. Dworzec w swojej architekturze z muru 
pruskiego nawiązuje do głównego budynku Wrocławskiej 
Kolei Dojazdowej, który do tej pory zachował się we Wrocławiu, 
na pl. S. Staszica. Dla obsługi kolejki zakupiono parowóz Px48  
o numerze 1907 z 1955 r. Parowóz kursował w przeszłości na 
różnych trasach, w tym również przez pół roku na trasie milickiej 
kolei wąskotorowej. Do roku 2012 kursował jako parowóz Wiluś, 
obsługując kolejki turystyczne Żuławskiej Kolei Dojazdowej  
z Nowego Dworu Gdańskiego. Jako eksponat przed dworcem 
stoi parowóz typu Las z 1949 r., który w latach 1949-1987 był 
w eksploatacji w cukrowni w Leśmierzu, a następnie stał jako 
eksponat w Niemczech w Oberoderwitz, a potem w Weißwasser. 
Drugi z parowozów typu Las (w lokomotywowni) pochodzi  
z 1958 r., a był użytkowany do 1975 r. przez Ośrodek Transportu 
Leśnego Płociczno, skąd również został zabrany jako eksponat 
do Niemiec, do Weißwasser. Stamtąd oba parowoziki trafiły do 
Krośnic.

Na trasie kolejki urządzono sześć przystanków. Przy poszcze-
gólnych przystankach ustawiono tablice tematyczne, tworząc 
ścieżkę o nazwie Dolina Baryczy w miniaturze. Tablica przy 
dworcu głównym poświęcona jest historii kolejki wąskotorowej. 
Drugi przystanek znajduje się przy pałacu Volmersteinów  
w Krośnicach, obecnie siedzibie gminy Krośnice. Tablica przy nim 
mówi o zabytkach Doliny Baryczy. Trzeci przystanek, w parku 
podworskim w Krośnicach, mówi o zróżnicowaniu krajobrazu 
regionu. Kolejne przystanki mówią o stawach, ochronie przyrody,  
natomiast przystanek znajdujący się przy zabytkowym parku 
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M
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Kolejka parkowa 
w Krośnicach
Dolina Baryczy w miniaturze

Park-Kleinbahn 
in Kraschnitz. 
Das Bartschtal in Miniatur

1 Krośnicka Kolej Wąskotorowa 
 Kraschnitzer Schmalspurbahn 
 dworzec główny / Hauptbahnhof
2 Przystanek – Pałac Krośnice
 Haltestelle  Schloss Kraschnitz
3 Przystanek – Park
 Haltestelle  Park
4 Przystanek – Piramida
 Haltestelle  Pyramide
5 Przystanek – Pałac Wierzchowice
 Haltestelle Schloss Wirschkowitz
6 Przystanek – Stawy 
 Haltestelle  Teiche 

Das Stadtamt hatte entschieden, dass für 
Touristen auf 3 km Länge zwischen Kraschnitz 
und  Wirschkowitz die Schmalspurbahn wieder  
entsteht. Wenn man mit ihr fährt, kann man 
neu eingerichtete Teichkomplexe bewundern. 
In den letzten Jahren gewann Kraschnitz 
in Niederschlesien an Bedeutung. Der Ort 
wurde im 14.  Jahrhundert als  Sitz einer 
Gutsherrschaft erstmals erwähnt.  
Im 19. Jahrhundert gründete Adalbert von der 
Recke-Volmerstein in Kraschnitz ein Samariter-
Ordensstift für behinderte und kranke Kinder. 
Die Heil- und Pflegeanstalt gehörte bis Anfang 
des 21. Jahrhunderts zum Bezirkskrankenhaus 
für Neuropsychiatrie. Als das Krankenhaus 
nach Militsch verlegt wurde, entstand in einem 
Gebäude eine Jugendherberge. Dort befindet 
sich auch der Ausstellungsraum eines kleinen 
privaten Mineralogiemuseums. Es besitzt 
Prachtexemplare, die man in Militsch gefunden 
hat. Der Gebäudekomplex wird von Gruppen 
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podworskim w Wierzchowicach tematycznie poświęcony jest 
lasom i parkom Doliny Baryczy.

W samych Krośnicach znajdują się też inne obiekty o dużej 
wartości historycznej. Krośnice stanowiły dawniej dobro 
lenne w obrębie ordynacji milickiej. W XIX w. nabył ją hrabia 
Adelberdt von der Recke - Volmerstein i przeistoczył ją z nie-
wielkiej wsi w znany nie tylko na Śląsku ośrodek opiekuńczo-
wychowawczy, którego domeną stały się chore, upośledzone 
i porzucone dzieci. Kompleks zabudowań dawnego zakładu 
leczniczego z końca XIX i początku XX w. mieścił do początku 
XXI w. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii. Po przeniesieniu 
szpitala do Milicza jeden z jego budynków zaadaptowano na 
schronisko młodzieżowe. W budynku tym mieści się również 
Galeria Ziemi – małe prywatne muzeum mineralogiczne, 
mające w zbiorach również ciekawe okazy znalezione na 
ziemi milickiej. Obiekt jest licznie odwiedzany przez grupy, 
przyjeżdżające tu na zajęcia ekologiczne organizowane przez 
miejscowe Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowe. 
W okazałej bazie sportowej planowana jest budowa krytego 
basenu. Na miejscu mamy możliwość wypożyczenia rowerów. 
W Krośnicach znajduje się również spółdzielnia Szklany Świat, 
założona przez pracowników upadłej bombkarni w Miliczu, 
oferująca pokazy produkcji ozdób choinkowych oraz lekcje ich 
zdobienia. Na skraju parku wznosi się eklektyczny pałac rodziny 
von der Recke - Volmerstein z ok. 1895 r. mieszczący urząd gminy. 
We wschodniej części, w pobliżu stacji kolejowej znajduje się 
powszechnie dostępne łowisko wędkarskie ,,Karpik” Zakładu 
Rybackiego Krośnice. Sama miejscowość jest dobrym punktem 
wypadowym na Stawy Krośnickie, zwane także przez rybaków 
Czarnymi Stawami (od Czarnego Lasu) – malowniczego 
zespołu stawów rybnych położonego wśród lasów z licznymi, 

 Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach 
Bildungs-Touristik-Sport Zentrum in Kraschnitz (fot. IK)

 Pałac hrabiów Recke-Volmerstein jest dziś siedzibą Urzędu Gminy
Das Schloss der Grafen von der Recke-Volmerstein ist heute Sitz des Gemeindeamtes (fot. IK)

 Schronisko młodzieżowe w Krośnicach
Jugendherberge in Kraschnitz (fot. IK)

Der Radweg auf der Strecke der Schmalspurbahn Sulau – Militsch – Grabofnitze

Trasa rowerowa śladem kolei wąskotorowej
Sułów – Milicz – Grabownica

besucht. Man organisiert hier vom Bildungs-, 
Touristen- und Sportzentrum geführte Ve-
ranstaltungen. Geplant wird der Bau  eines 
Schwimmbades. Auch Fahrräder kann man 
ausleihen. In Kraschnitz befindet sich auch 
die Genossenschaft Glaswelt (Spółdzielnia 
Szklany Świat), die von den Arbeitern der 
insolventen Glaskugelfabrik in Militsch ge-
gründet wurde. Die Genossenschaft bietet 
sowohl Vorführungen der Herstellung von 
Weihnachtsbaumschmuck als auch Unter-
richt im Glaskugelschmücken.
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 Krośnicka Kolej Wąskotorowa  
Kraschnitzer Schmalspurbahn (arch. UG Krośnice)

rosnącymi na groblach dębami – pomnikami przyrody. Prowadzi 
wśród nich ścieżka przyrodnicza.

Po przeciwnej stronie kompleksu rekreacyjnego leżą 
Wierzchowice - wieś wzmiankowana od 1358 r. Od 1745 r. była 
to główna siedziba ordynacji Nowy Zamek – Wierzchowice, 
należąca do rodu Reichenbachów, a później Hochbergów. 
Wieś zachowała barokowy układ nowej osady oparty o oś 
- dawniej aleję lipową - prowadzącą od rozebranego (1989) 
dworu  do barokowego kościoła poewangelickiego, obecnie 
parafialnego Narodzenia NMP, o konstrukcji szkieletowej, 
zbudowanego w latach 1769-1773 w najwyższej części wsi. 
Kościół zachwyca bogatą dekoracją snycerską empor imitującą 
stiuki, szczególnie na loży kolatorskiej Reichenbachów i Hoch-
bergów. Wyposażenie rokokowe z typowymi elementami dla 
kościołów ewangelickich, m.in. ambona, pierwotnie znajdująca 
się w ołtarzu i drewniana chrzcielnica w kształcie fantazyjnego 
kielicha. Po majątku Hochbergów pozostał  zabytkowy park 
założony w XVII w., po 1849 przekształcony w krajobrazowy park 
angielski. Rosną w nim liczne okazałe dęby - pomniki przyrody. 
W Wierzchowicach warto odwiedzić Centrum Edukacyjno-
Artystyczne „Muzyczne Pszczółki” z pracownią pszczelarską   
i miniskansenem pszczelarskim. Przy drodze do Milicza,  
w rejonie dawnego złoża wydobywczego gazu, zlokalizowany 
został największy w Polsce podziemny magazyn gazu 
,,Wierzchowice”, obecnie w trakcie dalszej rozbudowy.
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 część wschodnia:
Czatkowice – Wróbliniec

Szlak Doliny Baryczy

Die Reiseroute durch den östlichen 
Teil des Bartschtales, 

Tschotschwitz/Brandetal (Czatkowice) 
- Wildbahn (Wróbliniec)
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Czatkowice
Czatkowice znajdują się 2 km na południe od Grabownicy, 

gdzie kończy się utwardzona ścieżka rowerowa. Wycieczkę trasą 
kolejki wąskotorowej można zatem kontynuować dalej na wschód 
pomarańczowym Szlakiem Doliny Baryczy, prowadzącym drogami 
gruntowymi lub szosami o niewielkim natężeniu ruchu.

Informacje pisane o Czatkowicach pojawiają się w 1358 r. 
(niepewne) i 1578 r. (wymienione jako Czoczwicz). W XVII w. 
musiały być już jednak sporą miejscowością, jako że stały się 
stolicą samodzielnych dóbr. Powstały one na skutek podziału 
baronatu milickiego pomiędzy trzech synów Joachima III 
Maltzana. Władzę w dobrach czatkowickich objął Joachim IV, 
a od 1628 r. Jan Bernard. W 1660 r. zostały one przez cesarza 
Leopolda podniesione do godności mniejszego wolnego 
państwa stanowego (dominium). Oznaczało to, że były wyłą-
czone z administracji i prawodawstwa Śląska, nie podlegały 
władzy książąt, a ich właściciel podlegał bezpośrednio cesarzowi. 
I choć od połowy XVII w. siedzibę właściciela przeniesiono do 
Nowego Zamku, gdzie wzniesiono dwór obronny, a po jego 

Próżna
Robota

(czasowo
w granicach
dominium)

Dwory

Kościół

Stawy rybne

spalony w wojnie
7 - letniej

Staw Nowy
(Słoneczny

Górny)

Nowy Zamek

CZATKOWICE

Dziewiętlin

Czarnogoździce

Duchowo

Niesułowice

Wąbnice

NOWE WIERZCHOWICE

Borzynowo
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Młodzianów
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WOLNE PAŃSTWO STANOWE 
CZATKOWICE XVII - XVIII wiek  
(później Nowy Zamek - Wierzchowice) 
Freie Minderstandesherrschaft 
Tschotschwitz im 17.-18. Jahrhundert 
(später Neuschloss-Hammer - 
Wirschkowitz
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Tschotschwitz (Czatkowice)

Tschotschwitz [1936 Brandetal) (Czatkowice) 
befindet sich 2 km südlich von Grabofnitze 
(Grabownica) Dort endet der befestigte 
Radweg. Die Reise auf der Strecke der Schmals-
purbahn muss man nun auf dem orange 
markierten Wanderweg des Bartschtals weiter  
in östliche Richtung fortsetzen, der über Land- 
straßen und Straßen mit geringer Verkehrs-
dichte führt. 

Die ersten schriftlichen Informationen über 
Tschotschwitz (Czatkowice) erscheinen 
im Jahr 1358 (unsicher) und im Jahr 1578 
wurde es als Czoczwicz erwähnt. Im 17. 
Jahrhundert müsste jedoch Tschotschwitz 
(Czatkowice) schon eine große Ortschaft 
gewesen sein, weil es der Hauptort von 
eigenständigen Gütern geworden war. 
Es entstand infolge der Aufteilung des 
Militscher Baronats auf drei Söhne von 
Joachim III. Maltzan. Die Herrschaft über 
die Güter von Tschotschwitz übte Joachim 
IV. und seit 1628 Jan Bernard aus. Im Jahr 
1660 wurden diese von Kaiser Leopold als 
kleinere freie Minderstandesherrschaft 
(Dominium) anerkannt. Dies bedeutete, dass 



123

 Jaz w Czatkowicach / Wehr in Tschotschwitz (fot. IK)

spaleniu przez Rosjan podczas wojny 7–letniej w XVIII w. – do 
dworu w Wierzchowicach, Czatkowice pozostały największą  
i najokazalszą wsią dominium.

Gdy August Eberhard Maltzan stracił wszystkich synów 
podczas zarazy, sprzedał w 1721 r. dobra wolnego państwa 
stanowego hrabinie Joannie Reichenbach, z kolei po bezpo-
tomnej śmierci hrabiego Henryka Wilhelma z rodu Reichenbach 
w 1819 r. dobra przeszły w ręce potężnego rodu magnackiego 
Hochbergów (należały do nich m.in. zamki Książ i Pszczyna).  
Z okresu ich panowania pochodzi zabudowa licznych folwarków, 
m.in. w Dziadkowie, Stawnie, Nowym Zamku, Wierzchowicach, 
Henrykowicach. Okazały folwark z willą zarządcy znajduje 
się również w Czatkowicach, po przeciwnej stronie wsi, przy 
ul. Szosowej. Na budynkach folwarcznych często można 
znaleźć daty powstania budynków, a także inicjały właścicieli, 
którzy tradycyjnie w rodzie nosili imię Hans Heinrich (HH) i HB  
(Hochberg). Najczęściej widnieją na nich inicjały Hansa 
Heinricha XIV (HH XIV BG v HB = Hans Heinrich XIV Bolko Graf 
von Hochberg). Imię Bolko nawiązywało do koligacji rodzinnych 
z linią książąt Piastów świdnickich, z dumą podkreślanych  
w rodzie.

W Czatkowicach zachowały się również jedne z najstarszych 
budynków wiejskich w Dolinie Baryczy. Znajdujące się po 
drugiej stronie rzeki Strugi Czatkowickiej, przy ul. Rzecznej 1  
i 3, powstały jeszcze w końcu XVIII w. Stanowią relikt dawnego 
budownictwa drewnianego jako jedynego tego rodzaju  
w powiecie milickim. Budowano je tu w konstrukcji ramowej, 
zwanej też sumikowo – łątkową. Główną rolę konstrukcyjną 
spełniały tu pionowe słupy, zwane łątkami, związane na górze 
i na dole z belkami poziomymi. Pola między słupami były 

sie nicht der Verwaltung und Gesetzgebung 
Schlesiens unterworfen waren. Zudem hatten 
die Herzöge keine Herrschaft darüber und 
ihr Besitzer unterstand direkt dem Kaiser. 
Und obwohl man den Sitz des Besitzers seit 
Mitte des 17. Jahrhunderts nach Neuschloss-
Hammer verlegte, dort einen Verteidigungshof 
errichtete und nach seiner Verbrennung durch 
die Russen während des Siebenjährigen 
Krieges als Sitz im 18. Jahrhundert den Hof in 
Würchwitz [1937 Haselquell] (Wierzchowice) 
wählte, blieb Tschotschwitz das größte und 
prächtigste Dorf im Dominium. 
Als August Eberhard Maltzan alle seine Söhne 
während der Seuche verlor, verkaufte er im Jahr 
1721 die Güter der freien Standesherrschaft 
der Gräfin Johanna von Reichenbach. Als Graf 
Heinrich Wilhelm von Reichenbach im Jahr 
1819 ohne Nachkommen starb, kamen die 
Güter in die Hände der mächtigen Magnaten 
Hochberg (zu ihnen gehörten u. a. die Schlösser 
Fürstenstein und Pleß). Aus der Zeit ihrer 
Herrschaft stammt die Bebauung zahlreicher 
Vorwerke, u. a. in Altenau (Dziadkowo), Teich 
(Stawno), Neuschloss-Hammer (Nowy Zamek), 
Würchwitz <Hochweiler> (Wierzchowice) und 
Heinrichsdorf (Henrykowice). Ein stattliches 
Vorwerk mit einer Villa des Verwalters 
befindet sich ebenfalls in Tschotschwitz 
(Czatkowice), auf der gegenüberliegenden 
Dorfseite in der Szosowa-Straße. An den 
Vorwerkgebäuden kann man häufig die 
Entstehungsdaten der Gebäude finden sowie 
die Initialen ihrer Besitzer, die der Tradition 
zufolge die Namen Hans Heinrich (HH) und 
HB (Hochberg) trugen. Am häufigsten trifft 
man die Initialen von Hans Heinrich XIV (HH 
XIV BG v HB = Hans Heinrich XIV Bolko Graf 
von Hochberg). Der Name Bolko knüpfte an 
die verwandtschaftlichen Beziehungen mit 
den Herzögen aus der Piastendynastie aus 
Schweidnitz  (Świdnica) an, die mit Stolz betont 
wurden. 
In Tschotschwitz (Czatkowice) blieben auch  
einige der ältesten Dorfgebäude im 
Bartschtal erhalten. Sie befinden sich auf 
der anderen Seite des Flüsschens in der 
Rzeczna-Straße 1 und 3 und entstanden noch 
am Ende des 18. Jahrhunderts. Sie sind im 
Militsch-Landkreis die letzten Reste der alten 
Holzbauweise. Diese Gebäude wurden hier in 
der Rahmenkonstruktion gebaut, die auch 
als Ständerbohlenbau bezeichnet wird. Die 
wichtigste Rolle in dieser Konstruktion erfüllten 
die senkrechten Ständer, die oben und unten 
mit waagerechten Balken gebunden sind. 
Der Raum zwischen den Ständern wurde mit 
kürzeren, hölzernen Bohlen gefüllt, die häufig 
von schlechterer Qualität waren. Die Häuser 
mit dieser Konstruktion kann man noch an 
manchen Orten im großpolnischen Teil des 
Bartschtales (u. a. in Bogdaj) antreffen. Dort 
entstanden sie noch in der Zwischenkriegszeit. 
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 Jesienne odłowy w kompleksie Krośnice 
Herbstliches Abfischen im Komplex Kraschnitz  (fot. IK)

wypełniane krótszymi drewnianymi dylami, zwanymi sumikami, 
zwykle z gorszej jakości materiału. Domy w tej konstrukcji 
można znaleźć jeszcze w niektórych zakątkach wielkopolskiej 
części Doliny Baryczy (m.in. w Bogdaju), gdzie powstawały 
jeszcze w latach międzywojennych. Jednakże w XIX w. została 
już ona całkowicie wyparta przez bardziej statyczną konstrukcję 
szkieletową (wypełnianą gliną i słomą, czyli szachulcową, bądź 
cegłą, zwaną wtedy murem pruskim, bądź obijaną deskami).  
W ten sposób wzniesiono zabudowania zagrody przy ul. 
Rzecznej 8. Dla umocnienia konstrukcji zbudowane wcześniej  
z drewna domy często wzmacniano murem ceglanym (tak jak  
w domu przy ul. Rzecznej 3). Od początku XX w. masowa pro-
dukcja cegieł sprawiła, że budownictwo murowane w Dolinie  
Baryczy całkowicie zastąpiło domy z muru pruskiego. Jednak 
nawet nowe domy murowane nawiązywały często w formie  
i kształcie do dawnych, tradycyjnych budynków. 

Stawy Krośnickie
Czarne Stawy

Staw Czarny Las, na którego północnej grobli znajduje 
się węzeł szlaków, jest największym akwenem w kompleksie 
Krośnice, zwanym popularnie Czarne Stawy. Sam Czarny Las 
liczy 112,3 ha powierzchni ogroblowanej (w tym ok. 40 ha lustra 
wody). Co roku na jesień woda w stawie jest spuszczana na 
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Im 19. Jahrhundert wurde diese Konstruktion 
jedoch schon völlig von der stabileren 
Skelettbaukonstruktion verdrängt, die  
mit Lehm und Stroh oder mit Ziegeln 
ausgefüllt und dann als Fachwerk bezeichnet 
wurde. Andere Häuser wurden mit Brettern 
verkleidet. Auf diese Art und Weise errichtete 
man den Bauernhof in der Rzeczna-Straße 8. 
Um die Konstruktion zu verstärken, wurden 
die früher aus Holz gebauten Häuser später 
häufig mit einer Ziegelmauer verstärkt (so 
wie im Haus in der Rzeczna-Straße 3). Seit 
Anfang des 20. Jahrhunderts bewirkte die 
Massenproduktion von Ziegeln, dass der 
Mauerbau im Bartschtal die Fachwerkhäuser 
völlig ersetzte. Aber auch die neuen 
gemauerten Häuser knüpften oft mit ihrer 
Form und Gestalt an die alten, traditionellen 
Gebäude an. 

Die Teiche von Kraschnitz (Krośnice) - 
die Schwarzen Teiche (Czarne Stawy)

Der Teich Schwarzer Wald (Czarny Las), 
auf dessen nördlichem Deich zahlreiche 
Reiserouten verlaufen, ist das größte der  
Gewässer im Gebiet Kraschnitz, der umgangs-
sprachlich Schwarze Teiche (Czarne Stawy) 
genannt werden. Der Teich Schwarzer Wald 
(Czarny Las) umfasst 112,3 Hektar an Fläche 
mit Deichen, auf die Wasserfläche entfallen 
etwa 40 Hektar. Jedes Jahr im Herbst wird 
das Wasser in der Zeit des Abfischens 
abgelassen und das dauert 14 Tage. Für das 
erneute Füllen des Teiches werden bei guten 
Wasserbedingungen 25 Tage benötigt. 
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 Odłowy karpia / Karpfenabfischen (arch. PLAN)

 Karpie królewskie / Königskarpfen (fot. IK)

czas odłowów, co trwa 14 dni. Na ponowne napełnienie (przy 
dobrych warunkach wodnych) wymagane jest aż 25 dni.

Całkowita powierzchnia stawów w zespole kompleksu 
Krośnice wynosi 493 ha. Są one zasilane wodami Strugi Czat-
kowickiej (Rowu Dziewiętlińskiego), Tążyny i Prądni (Brandy). Nie 
leżą wprawdzie na terenie rezerwatu, jednak wcale nie ustępują 
innym stawom pod względem walorów przyrodniczych. Każdy 
z tych stawów leży w otoczeniu dorodnych lasów liściastych: 
olsów, łęgów na terenach podmokłych bądź grądów. Z racji, że 
prócz trzech akwenów nie były one przebudowane przez ciężki 
sprzęt, na ich brzegach zachowały się szerokie pasy szuwarów, 
miejsce gniazdowania licznych ptaków wodno - błotnych. Na 
brzegach często postępuje sukcesja roślinności wodnej, jak  
w naturalnych eutroficznych jeziorach. Po południowej stronie 
stawu Czarny Las ciągnie się rozległe turzycowisko.

Groble stawów są często porośnięte przez okazałe dęby, 
najokazalsze z nich uznano za pomniki przyrody (na północnej 
grobli stawu Czarny Las na listę pomników wpisano osiem 
dębów o obwodach od 384 cm do 500 cm). Wszystko to nadaje 
stawom szczególnej malowniczości, jest to niewątpliwie 
jeden z najpiękniejszych zakątków Doliny Baryczy. Zespół 
stawów jest jednym z trzech kompleksów (obok Żeleźnik  
i Goszcza) należących do zakładu rybackiego Krośnice. Jest to  
teren proponowany do ochrony jako zespół przyrodniczo – kraj-
obrazowy. By poruszać się po stawach poza szlakiem, niezbędne 
jest zezwolenie zakładu.

Nie wiadomo dokładnie kiedy stawy te zostały zbudowane. 
Urbarz z przełomu XVI/ XVII w. wymienia w Krośnicach strażnika 
stawów. Istniała tam również kuźnica, w której przetwarzano 
rudę wydobywaną zapewne w miejscach, w których później 
założono stawy. Jak wskazują materiały kartograficzne, w po-
łowie XVIII w. funkcjonowały już wszystkie stawy istniejące 

Die gesamte Fläche der Teiche im Komplex 
Kraschnitz beträgt 493 Hektar. Sie werden 
durch die Struga Czatkowicka (Rów Dziewięt-
liński), Tążyna und Brande (Prądnia) mit Wasser  
versorgt. Die Teiche liegen zwar nicht auf 
dem Gebiet des Naturschutzgebietes, stehen 
aber den anderen Teichen hinsichtlich des 
naturwissenschaftlichen Nutzens nicht nach. 
Jeder dieser Teiche liegt in der Umgebung 
von prächtigen Erlenwäldern, Bruchwäldern 
auf feuchten Gebieten oder Eichen-Hainbu-
chenmischwäldern. Da diese Teiche, außer 
dreien, nicht mit schwerer Technik umgebaut 
wurden, blieben an ihren Ufern weite Streifen 
des Röhrichts erhalten, in denen zahlreiche 
Wasser-und-Sumpf-Vögel ihre Nester bauen. 
An den Ufern erfolgt häufig die Sukzession 
der Wasserpflanzen wie in natürlichen eutrop-
hischen Teichen. Auf der südlichen Seite des 
Teiches Schwarzer Wald (Czarny Las) erstreckt 
sich ein großes Gebiet, das von Seggen 
bewachsen ist. 
Die Teichdämme sind häufig mit großen Eichen  
bewachsen. Die prächtigsten davon wurden als 
Naturdenkmäler anerkannt. Beispielsweise 
wurden acht Eichen mit einem Umfang von 
384 cm bis 500 cm vom nördlichen Damm 
des Teiches Schwarzer Wald in die Liste der 
Naturdenkmäler aufgenommen. All dies  
verleiht den Teichen eine besondere Farben-
pracht und bewirkt, dass es zweifellos eine 
der schönsten Stellen im Bartschtal ist. 
Der Kraschnitzer Teichkomplex ist neben 
Eisenhammer (Żeleźniki) und (Goszcz) einer 
der drei Komplexe, die zum Fischereibetrieb  
in Kraschnitz gehören. Man beabsichtigt,  
dieses Gebiet als naturwissenschaftlich-
landschaftlichen Komplex zu schützen. Um  
außerhalb der Reiseroute durch die Teich-
landschaften zu wandern, benötigt man die 
Genehmigung des Betriebes. 
Wann diese Teiche gebaut wurden, weiß  
man nicht genau. Das Urbar aus dem 16./17. 
Jahrhundert nennt einen Teichwächter in  
Kraschnitz. Dort existierte auch ein Hütten-
betrieb, in dem man das Erz verarbeitete, 
das sicher an Orten gefördert wurde, an 
denen später die Teiche entstanden. Wie die 
kartographischen Materialien zeigen, waren 



126

współcześnie, ich łączna powierzchnia wynosiła wówczas ok. 
800 ha, część z nich zlikwidowano w wieku XIX.

Stawy otoczone bagnami od dawna rozbudzały wyobraźnię 
mieszkańców. Legendy mówią o zatopionym zamku, w miejscu 
którego rozciąga się jeden z większych stawów – Przystań (niem. 
Pristania, Pristau, w 1936 r. nazwa zmieniona na Herzogteich ):

Mówią, przechodzi nocą upiorny łowczy tam
Unikaj tego miejsca, szczególnie jeśliś sam!
Pragnąłby chociaż dotknąć kochanej bladych lic
Pod rozłożystym dębem, poza nim nie ma nic
Jedyny pomnik dziejów, zachował dawną moc
Wędrują pod dębami potem przez całą noc.

(fragment ludowej ballady, tłum. z niemieckiego W. Ranoszek)

Do samego stawu Czarny Las najbliżej jest od Czatkowic 
wraz ze szlakiem pomarańczowym rowerowym i czerwonym 
pieszym. Po drodze szlak mija polanę myśliwską koła Darz Bór  
z miejscem odpoczynku i grób myśliwego – osobliwy pomnik  
w kształcie dolmenu, postawiony w miejscu tragicznego 
wypadku na polowaniu w latach 30. XX w. Groblą stawu 
Czarny Las biegnie również ścieżka przyrodnicza po Stawach 
Krośnickich, stąd też można dotrzeć do Krośnic.

 W tym miejscu leśniczy rewirowy Schwarz został 
śmiertelnie ugodzony przez rannego jelenia
An dieser Stelle wurde der Revier-Wildmeister Schwarz 
durch den verwundeten Hirsch tödlich getroffen (fot. IK)
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część wschodnia: Czatkowice – Wróbliniec

schon Mitte des 18. Jahrhunderts  alle Teiche 
vorhanden, die gegenwärtig existieren und  
ihre gesamte Fläche betrug damals ca. 800  
Hektar. Ein Teil von ihnen wurde im 19. 
Jahrhundert beseitigt. 
Die von Sümpfen umgebenen Teiche bele-
bten seit langem die Fantasie der Einwohner. 
Die Legenden berichten von einem versun-
kenen Schloss, an dessen Ort sich einer 
der größeren Teiche Pristania, Pristau [1936 
Herzogteich] (Przystań) befindet.
Zu dem Teich Schwarzer Wald (Czarny Las) 
kann man am besten von Tschotschwitz 
(Czatkowice) auf dem orange markierten 
Radweg und dem rot markierten Wanderweg 
gelangen. Auf dem Weg geht die Reiseroute 
an der Jagdlichtung des Kreises Darz Bór 
(Weidmanns Heil!) vorbei, an der sich eine 
Haltestelle sowie das Grab des Jägers 
befinden - ein außergewöhnliches Denkmal 
in Form eines Dolmens, der an der Stelle eines 
tragischen Jagdunfalls in den 30er Jahren des 
20. Jahrhunderts aufgestellt wurde. Über den 
Deich des Teiches Schwarzer Wald (Czarny 
Las) führt auch ein Naturpfad entlang der 
Teiche von Kraschnitz. Von hier aus kann man 
aber auch nach Kraschnitz gelangen. 
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Henrykowice
Wieś Henrykowice została założona w 1693 r. (wówczas  

Heinrichsdorf), jej powstanie było związane z zagospodarowy-
waniem wschodnich, niezamieszkałych dotąd, części dominium 
nowozameckiego. Nazwano ją na cześć hrabiego Heinricha 
Leopolda Maltzana. W tym czasie założono również wieś 
Borzynowo (Borsinowe), po upadku działającej w niej huty 
szkła, a w 1763 r. trzecią osadę, nazwaną Wilhelminenort na 
cześć hrabiny Wilhelminy Reichenbach, do której sprowadzono 
osadników z Polski – stanowi ona dziś zachodnią część 
Borzynowa. W XVIII w. wioski te leżały wśród dużych stawów 
rybnych zasilanych wodami Rybnicy i Jaźwinka.

Największym stawem w całym dominium nowozameckim 
był staw Grabownica (Górna), zajmujący powierzchnię 440 – 
490 ha. Rozciągał się między Henrykowicami, Bracławiem  
a groblą oddzielającą ją od stawu Grabownica Dolna. W XVIII w.  

 Henrykowice - gospoda Gustava Menzla / Heinrichsdorf – Gustav Menzel-Wirtshaus (arch. HKG)

(fot. IK)

Heinrichsdorf  (Henrykowice)

Das Dorf Heinrichsdorf (Henrykowice) wurde 
im Jahre 1693 gegründet. Seine Entstehung 
war mit der Bewirtschaftung der östlichen, 
bisher unbewohnten Teile des Dominiums 
Neuschloss Hammer verbunden. Seinen 
Namen verdankt es dem Grafen Heinrich 
Leopold Maltzan. In der gleichen Zeit wurde 
ebenfalls das Dorf Borsinowe (Borzynowo) 
gegründet, in dem eine Glashütte wirkte, die 
aber letztlich unterging. Im Jahre 1763 wurde 
die dritte Ansiedlung gegründet, die zu Ehren 
Gräfin Wilhelmine Reichenbach Wilhelminenort 
genannt wurde. An diesen Ort zogen Siedler 
aus Polen. Heute stellt er den westlichen 
Ortsteil von Borsinowe (Borzynowo) dar. Im 18. 
Jahrhundert lagen diese Dörfer inmitten von 
großen Fischteichen, die von den Gewässern 
der Rybnica und Jaźwinka versorgt wurden. 
Der größte Teich im ganzen Dominium 
Neuschloss Hammer war der Grabownitzer 
Teich (Grabownica, Górna), der die Fläche 
von 440-490 Hektar einnahm. Er erstreckte 
sich zwischen Heinrichsdorf (Henrykowice), 
Bratschelhof (Bracław) und dem Deich, der ihn 
von Unteren Grabownitzer Teich (Grabownica 
Dolna) trennte. Im 18. Jahrhundert besetzte 
man ihn mit 60 000 Fischen. Im Jahr 1757 baute 
der Graf Christian Heinrich von Reichenbach 
eine Reihe von Teichen in südwestlicher 
Richtung von Heinrichsdorf (Henrykowice). 
Das waren der Teich Januske (Januszko), der 
mit 6000 Fischen besetzt wurde, der Neue 
Grabownitzer Teich (Grabownica Nowa) mit 
der Fläche von 79 Hektar, besetzt mit 12000 
Fischen, und der Teich Grenzteich (Graniczny) 
mit der Fläche von 42 Hektar, besetzt mit 
4800 Fischen. Der Bau dieser drei Gewässer 
verursachte einen Konflikt mit der Stadt 
Militsch um das Wasser, der schließlich mit 
einem Vergleich endete. Heute existiert keiner 
dieser Teiche mehr. 
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obsadzano go 1000 kopami ryb (czyli 6000 sztuk). W 1757 r. 
hrabia Christian Heinrich Reichenbach zbudował cały szereg 
stawów na południowy zachód od Henrykowic: był to staw 
Januszko (Januske) obsadzany 100 kopami ryb, Grabownica 
Nowa o powierzchni 79 ha, obsadzana 200 kopami ryb i staw 
Graniczny o powierzchni 42 ha, obsadzany 80 kopami ryb. 
Budowa tych akwenów spowodowała zatarg z miastem Milicz  
o wodę, ostatecznie zakończony ugodą. Żaden z tych stawów 
już dziś nie istnieje.

W XIX w., gdy w związku z postępem w rolnictwie większy zysk 
przynosiła uprawa roli niż hodowla ryb, na trwałe zamieniono 
je na pola uprawne. Rozbudowano wówczas folwark w Henry-
kowicach. Na budynku do tej pory figurują inicjały Hansa 
Heinricha XIV Bolko von Hochberg (HH XIV BG v HB) i data 1871. 
W środku największego stawu Grabownica założono folwark 
zwany Idahof. W tym czasie powstał też folwark Stawno. Leżące 
wokół niego stawy uległy likwidacji. Po parcelacji liczącego 
900 ha majątku Idahof w 1932 r. sprowadzono 46 osadników  
i zbudowano dla nich nową wieś z 18 identycznie wyglądającymi 
domami. Tak na dnie dawnego stawu powstał Młodzianów, 
najmłodsza wieś Doliny Baryczy.

The Barycz Valley Track, eastern part: Czatkowice – Wróbliniec

  Nurogęś z żabą 
Gänsesäger mit Frosch (fot. WD) 

Szlak Doliny Baryczy 
część wschodnia: Czatkowice – Wróbliniec

Im 19. Jahrhundert wurden die Teiche für 
immer in Äcker umgewandelt. Dies hing damit 
zusammen, dass der Ackerbau aufgrund des 
Fortschritts in der Landwirtschaft höheren 
Gewinn als die Fischzucht brachte. Damals 
wurde das Vorwerk Idahof in Heinrichsdorf 
(Henrykowice) ausgebaut. Auf dem Gebäude 
sind bis heute die Initialen von Hans Heinrich 
XIV Bolko von Hochberg (HH XIV BG v HB) 
sowie das Datum 1871 zu sehen. In dieser Zeit 
entstand ebenfalls das Vorwerk Adelheidshof 
(Stawno). Die um ihn herum liegenden Teiche 
wurden liquidiert. Nach der Parzellierung des 
900 Hektar umfassenden Gutshofes Idahof im 
Jahr 1932 wurden 46 Ansiedler herbeigeholt 
und man gründete für sie ein neues Dorf mit 
18 identisch aussehenden Häusern. Auf diese 
Art und Weise entstand auf dem Boden des 
ehemaligen Teiches das jüngste Dorf im 
Bartschtal Idahof (Młodzianów). 
Davon, wie die Teichwirtschaft im 18. Jahr-
hundert im Dominium Neuschloss Hammer 
aussah, erfährt man aus der Beschreibung des 
Pfarrers Lauterbach von 1781, die sinngemäß 
wie folgt wiedergegeben wird: Die größeren 
Teiche wurden alle zwei Jahre nacheinander 
bewässert, und im dritten und vierten Jahr 
entwässert und besät. Alle Untertanen, solange 
es Fische gab, mussten diese abfischen und 
ausführen. Die freien Bauern aus Godnowa 
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O tym, jak wyglądała gospodarka stawowa w XVIII stuleciu 

w dominium nowozameckim dowiadujemy się z opisu pastora 
Lauterbacha z 1781 r.: Większe stawy były nawadniane co dwa lata 
kolejno jeden po drugim, a w trzecim i czwartym roku pozostawały 
osuszone i obsiewane. Wszyscy poddani, tak długo jak długo były 
ryby, musieli je odławiać i wywozić. Wolni zagrodnicy z Godnowej 
i Wszewilek musieli wielokrotnie wyrażać zgodę na używanie ich 
dużych sieci. Rybacy sprzedawali ryby głównie do Wrocławia, 
dokąd zwykle co czwartek były dowożone przez całą zimę. Znaczną 
część sprzedawano też do Polski. (...) Do rozpłodu i dla narybku  
w dominium było specjalnie przeznaczonych wiele małych stawów. 
Narybek, który rozmnażał się tak znacznie, że było go dużo więcej 
niż potrzeba na własny użytek, sprzedawano sąsiadom i do Polski. 
Po skończonych odłowach stawy zaorywano i zamieniano na pola 
uprawne.

Wiemy stąd, że tak duże ilości stawów istniejące w XVIII w.  
w Dolinie Baryczy (łącznie 13 tys. hektarów! - dwukrotnie 
więcej niż dziś) brały się stąd, że służyły one jednocześnie za 
pola uprawne. Ożywienie gospodarki rybackiej wraz z końcem 
XIX w. sprawiło, że w dominium Nowy Zamek - Wierzchowice 
odtworzono część stawów wokół folwarku Stawno. Zbudowano 
specjalnie do ich zasilania jaz Bolko. Po stawach w rejonie 
Henrykowic pozostały dziś jedynie ślady grobli.

  Czaple siwe / Graureiher (fot. WD) 

[1939 Amwald] (Goidinowe/) und Ziegelscheune 
(Wszewilki) mussten mehrmals ihre Erlaubnis 
zur Nutzung ihrer großen Fangnetze erteilen. 
Die Fischer verkauften die Fische hauptsächlich 
nach Breslau, wohin den ganzen Winter über 
Fische geliefert wurden. Einen großen Teil 
verkaufte man auch nach Polen. (...) Viele kleine 
Teiche im Dominium waren besonders für die 
Tierzucht und Fischbrut bestimmt. Die Fischbrut 
vermehrte sich so schnell, dass es viel mehr 
davon gab, als man für eigene Zwecke brauchte. 
Deshalb wurde es an die Nachbarn und nach 
Polen verkauft. Nach dem Abfischen wurden die 
Teiche eingepflügt und in Acker umgewandelt. 
Daher weiß man, dass die großen Mengen 
an Teichen, die im 18. Jahrhundert im 
Bartschtal existierten (insgesamt 13 Tausend 
Hektar! - zweimal mehr als heute) daraus 
resultierten, dass sie gleichzeitig als Acker 
dienten. Die Belebung der Fischwirtschaft 
gegen Ende des 19. Jahrhundert bewirkte, 
dass man im Dominium Neuschloss Hammer -  
Wirschkowitz einen Teil der Teiche um das  
Vorwerk Stawno (Adelheidshof) wiederhers-
tellte. Für ihre Versorgung baute man das 
Wehr Bolko. Von den Teichen im Bezirk 
Heinrichsdorf blieben bis heute lediglich die 
Spuren des Deiches übrig. 
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Potasznia
Wieś Potasznia została założona w dobrach milickich 

Maltzanów około roku 1600. Jej nazwa wywodzi się zapewne od 
wypalanego tu niegdyś potażu. Potaż był produkowany z po- 
piołu pochodzącego ze spalania drewna i węgla drzewnego. 
Ten odpad poprodukcyjny miał już od starożytności szerokie 
zastosowanie: przy produkcji mydła, szkła, wyrobów cera-
micznych oraz jako nawóz. W samej Potaszni używano go do 
produkcji szkła w hucie, która istniała tu dość krótko w XVII w., 
tak długo dopóki nie wycięto okolicznych lasów i nie zabrakło 
drewna do opału. Układ wioski rozciągniętej wzdłuż ulicy,  
z dość luźną zabudową, jest typowy dla zakładanych w tym czasie 
osad we wnętrzach kotlin baryckich o charakterze rzędówek 
bagiennych czy nizinnych łańcuchówek (wsi leśno – łanowych). 
Wiąże się on z zapoczątkowanym jeszcze przez Kurzbachów 
meliorowaniem, zagospodarowywaniem i zasiedlaniem bez-
ludnych do XVI w. bagien i puszcz zajmujących Kotlinę Milicką. 
Wtedy też zaczęto zakładać pierwsze w okolicy stawy rybne.

Co ciekawe, tereny te były już zamieszkałe we wczesnym 
średniowieczu. Ówczesne osadnictwo koncentrowało się 
wzdłuż dolin rzecznych. W pobliżu Potaszni znajdują się do dziś 
dwa grodziska, pozostałości po obronnych grodach z okresu 
plemiennego: w Lelikowie i Wrocławicach. Zmiana warunków 
wodnych, przypuszczalnie podniesienie poziomu wód, sprawi- 
ły, że tereny te zostały jednak później opuszczone przez ich 
mieszkańców. Nie jest jasne, na ile było to spowodowane  
zmianami klimatycznymi, a na ile działalnością człowieka.  

The Barycz Valley Track, eastern part: Czatkowice – Wróbliniec

  Szczudłaki / Stelzenläufer (fot. WD) 

Szlak Doliny Baryczy 
część wschodnia: Czatkowice – Wróbliniec

Podasch (Potasznia)

Das Dorf Podasch (Potasznia) wurde auf den  
Militscher Gütern der Maltzans um das Jahr 1600  
gegründet. Sein Name stammt sicherlich von  
der hier einst gebrannten Pottasche. Pottasche 
wurde aus der Asche hergestellt, die beim 
Verbrennen von Holz und Holzkohle entstand.  
Dieses Abprodukt verwendet man schon seit  
dem Mittelalter bei der Produktion von Seife, 
Glas, Keramikprodukten und als Düngemittel. 
In Podasch (Potasznia) verwendete man es zur 
Produktion von Glas in der Hütte, die hier 
im 17. Jahrhundert für kurze Zeit existierte, 
bis man die umliegenden Wälder abgeholzt 
hatte und es an Brennmaterial fehlte. Das Dorf 
erstreckt sich entlang der Straße und besitzt 
eine lockere Bebauung, was typisch für die 
in dieser Zeit entstandenen Ansiedlungen in 
den Bartschtalkesseln ist, die den Charakter 
der Sumpf-Reihendörfer oder tief gelegener 
Waldhufendörfer (Feld-Wald-Dörfer) haben. 
Die Entstehung des Dorfnetzes ist mit der schon  
von den Kurzbachs angefangenen Melioration, 
Bewirtschaftung und Besiedlung der im 16. 
Jahrhundert noch unbewohnten Sümpfe und 
Urwälder verbunden, die den Militsch-Talkessel 
einnahmen,. In dieser Zeit entstanden auch in 
dieser Umgebung die ersten Fischteiche. 
Interessanterweise wurden diese Gebiete schon 
im frühen Mittelalter bewohnt. Die damalige 
Besiedlung konzentrierte sich entlang der Fluss- 
täler. In der Nähe von Podasch (Potasznia) 
befinden sich bis heute zwei große Überreste  
der Schutzburgen aus der Stammeszeit: in  
Lilikowe (Lelików) und Burgwall (Wrocławice).  
Die Veränderung der Wasserbedingungen, und  
insbesondere das Ansteigen des Wasserstandes  
bewirkten, dass diese Gebiete jedoch später 
von ihren Einwohnern verlassen wurden. Es ist  
nicht ganz klar, inwieweit dies mit den Klima- 
veränderungen und dem Wirken der Menschen 
zusammenhängt. Die mittelalterlichen Dörfer, 
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Średniowieczne wsie, jak leżące dalej na północ Gądkowice czy 
Wziąchowo, były zakładane wyżej, na granicy leżącej poza doliną 
wysoczyzny. Dopływy Baryczy i jej boczne ramiona tworzyły 
wówczas całą plątaninę kanałów, która dopiero z czasem została 
ujarzmiona i dostosowana do potrzeb tworzonych stawów  
i gospodarki rybackiej.

Płynąca przez wieś rzeka Polska Woda, zwana też Jaźwińcem 
(od ryby jaź), jest jednym z dłuższych i ważniejszych lewych 
dopływów Baryczy. Wypływa ze Wzgórz Ostrzeszowskich, 
łączy się przez bramę w dziale wodnym z Młyńską Wodą, zasila  
w wodę stawy w Rybinie i Potaszni. Największym jej dopływem 
jest płynąca z Kobylej Góry Meresznica. Nazwa nawiązuje do 
przeważającej po początku XX w. w tej części Śląska etnicznej 
ludności polskiej. Do Baryczy uchodzi wraz w Rybnicą koło jazu 
Bolko.

Stojąca na skrzyżowaniu dróg kapliczka w dolnej części 
zajmuje postument pomnika z lat międzywojennych poś-
więconego poległym w I wojnie światowej mieszkańcom wsi. 
Na niej ustawiono figurę Najświętszej Marii Panny. Jest twórcą 
jest miejscowy rzeźbiarz ludowy Michał Koziarski (1909-
1991). Mieszkał i tworzył w pobliskich Tworzymirkach. Rzeźbił 
w drewnie z topoli, brzozy oraz rzadziej lipy. Prace wystawiał  
w Domu Kultury w Miliczu, Muzeum Etnograficznym we 
Wrocławiu i Warszawie. Jego rzeźby do dziś zdobią okoliczne 
kapliczki, m.in. we Wziąchowie Małym i Trzebicku.

 Bażant / Fasan (fot. WD) 

die weiter nördlich liegen, wie Gontkowitz 
[Schönkirch] (Gądkowice) oder Preussenfeld 
(Wziąchowo) wurden gleich höher gegründet. 
Die Zuflüsse der Bartsch und ihre Nebenarme 
bildeten damals ein Gewirr von Flussläufen und 
kleinen Flüsschen bzw. Kanälen, das erst mit 
der Zeit gebändigt und an die Bedürfnisse der 
entstehenden Teiche und der Fischwirtschaft 
angepasst wurde. 
Der durch das Dorf fließende Fluss Polnisches 
Wasser (Polska Woda), der auch Jaźwiniec (von 
dem Fisch jaź - Aland) genannt wird, ist einer 
der längsten und wichtigsten linken Zuflüsse 
der Bartsch. Er entspringt aus den Schildberger 
Hügeln (Ostrzeszów-Wzgórza), verbindet sich 
durch die Pforte in der Wasserscheide mit dem 
Mühl-Wasser (Młyńska Woda) und versorgt die 
Teiche in Rybin und Podasch (Potasznia) mit 
Wasser. Sein größter Zufluss ist Meresznica, die 
aus Kobyla Góra (Großpolen) kommt. Der Name 
Polska Woda knüpft an die Zeit vor Anfang des 
20. Jahrhunderts an, als in diesem Teil Schlesiens 
überwiegend polnische Bevölkerung lebte.  Der 
Fluss mündet gemeinsam mit Rybnica in der 
Nähe des Wehres Bolko in die Bartsch. 
An der Straßenkreuzung steht eine kleine 
Kapelle, die den Sockel eines Denkmals aus der 
Nachkriegszeit einnimmt, das den während des 
Ersten Weltkrieges gefallenen Dorfbewohnern 
gewidmet wurde. Darauf befindet sich jetzt eine  
Figur der Heiligen Jungfrau Maria, geschaffen  
vom örtlichen Volksbildhauer Michał Koziarski 
(1909–1991) aus dem nahe gelegenden Eichdorf  
(Tworzymirki). Er schnitzte in Pappel-, Birken- 
oder seltener Lindenholz. Seine Arbeiten stellte  
er im Kulturhaus in Militsch sowie im Ethnografischen 
Museum in Breslau und in Warschau aus. Seine  
Skulpturen schmücken bis heute die umliegen-
den Kapellen, u. a. in Preußenfeld (Wziąchowo 
Małe) und Strebitzko <Hochrode> (Trzebicko).



132

Staw Jan
Stawy kompleksu Potasznia

Stawy kompleksu Potasznia są jednymi z młodszych spośród 
stawów milickich. W początku XVIII w. w obecnym systemie 
znajdował się tylko jeden - staw Joachim, obecnie zwany Jan. 
Liczył wówczas ponad 140 ha powierzchni. Został założony 
już przez Maltzanów, u których Joachim było imieniem 
rodowym, a którzy władali tymi ziemiami od końca XVI w.  
W tym czasie działała tu jeszcze kuźnica, zwana Kuźnią Joachima 
(Joachimshammer), wytapiająca żelazo z rudy darniowej. Był to 
drugi zakład hutniczy w milickich dobrach Maltzanów po Rudzie 
Milickiej, nazywanej Starą Kuźnią Milicką (Alt Hammer Militsch). 
Dziś przysiółek wsi Potasznia, w którym funkcjonował ten zakład, 
nosi nazwę Joachimówki.

Kompleks Potasznia składa się obecnie z 10 dużych stawów, 
poza wieloma mniejszymi. Liczy łącznie 361 ha powierzchni 
ogroblowanej (w tym 332 ha wynosi powierzchnia lustra 
wody). Zasilany jest w całości wodami z Polskiej Wody, dopływu 
Baryczy, dzięki spiętrzeniu jej na Jazie Węgłowym. W całości 
jest chroniony jako jedna z pięciu części rezerwatu „Stawy 
Milickie”. Obowiązuje tu zakaz wstępu na groble i stawy  
z wyjątkiem dróg publicznych i szlaków turystycznych. Ptaki 
można zatem obserwować z szosy prowadzącej do Wielgich 
Milickich, między stawami: Jan, Niezawodnymi i Uroczym oraz 
z rowerowego szlaku turystycznego prowadzącego skrajem stawu.  

The Barycz Valley Track, eastern part: Czatkowice – Wróbliniec

 Zając / Hase (fot. WD) 

Szlak Doliny Baryczy 
część wschodnia: Czatkowice – Wróbliniec

Der Teich Jan. Die Teiche im Komplex 
Podasch (Potasznia)

Die Teiche des Komplexes Podasch (Potasznia)  
sind die jüngsten unter den Militscher Teichen.  
Am Anfang des 18. Jahrhundert befand sich  
im heutigen System lediglich einer - der 
Teich Joachim, der heute Jan genannt wird. 
Damals zählte er über 140 Hektar an Fläche. 
Er wurde schon von den Maltzans angelegt, 
bei denen Joachim ein Vorname war und 
die über dieses Land schon seit Ende des 
16. Jahrhunderts herrschten. In dieser Zeit 
arbeitete hier auch eine Hütte, die man 
Joachimshammer nannte. Dort wurde Eisen 
aus Raseneisenerz gewonnen. Das war der 
zweite Hüttenbetrieb auf den Militscher 
Gütern der Maltzans nach Althammer-
Militsch (Ruda Milicka). Der Weiler des 
Dorfes Podasch (Potasznia), in dem dieser 
Betrieb arbeitete, trägt heute den Namen 
Joachimshammer (Joachimówka). 
Der Komplex Podasch (Potasznia) setzt sich  
gegenwärtig aus 10 großen und vielen 
kleineren Teichen zusammen. Er umfasst 
insgesamt 361 Hektar an Fläche mit Deichen, 
die der Wasserfläche beträgt 332 Hektar. 
Er wird durch das mit dem Węgłowy-
Wehr regulierte Polnische Wasser, einem 
Nebenfluss der Bartsch, versorgt. Der 
gesamte Komplex steht als einer der fünf 
Teile des Natuschutzgebietes „Teiche von 
Militsch“ unter Schutz. Auf seinem Gebiet 
gilt das Verbot des Betretens der Deiche 
und Teiche mit Ausnahme von öffentlichen 
Straßen und Touristenwegen. Die Vögel 
kann man daher von der Straße aus, die 
zwischen den Teichen Jan, Niezawodny und 
Uroczy nach Wehlige (Wielgie Milickie) führt, 
sowie vom Fahrradweg, der am Teichrand 
entlang verläuft, beobachten. Ein günstiger 
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Dogodny punkt do obserwacji ptaków znajduje się także przy 
zachodnim krańcu Joachimówki, od strony Potaszni – można 
tam dojść do stawów Kazimierz Dolny i Jasny Dolny. Na stawach 
hodowla karpia prowadzona jest przez Zakład Rybacki Potasznia, 
należący do Stawów Milickich S.A. w Rudzie Sułowskiej.

Staw Jan, liczący obecnie 105 ha, jest jednym z większych  
i ciekawszych obiektów. Posiada naturalnie ukształtowaną linię 
brzegową, opartą od północy o piaszczyste wydmy porośnięte 
lasem sosnowym, a od wschodu przechodzi w leśne mokradła. 
Cenne pod względem przyrodniczym są wyspy olszynowe  
i szuwarowe – miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków 
wodno - błotnych.

Leśna droga wychodząca stąd w kierunku północno – 
wschodnim, którą prowadzi niebieski szlak pieszy, pozwoli nam 
dotrzeć do kolejnych kompleksów stawów, również należących do 
zakładu rybackiego Potasznia, znajdujących się już po północnej 
stronie Baryczy. Są to stawy kompleksu Bartniki (z największym 
stawem Górnik, o powierzchni 106 ha) oraz stawy kompleksu 
Gądkowice. Pośrodku nich, w lesie, znajduje się dawny zamek 
myśliwski hrabiów Maltzan z Milicza, wybudowany w 1886 r.  
Dziś mieści hotel i restaurację „Hubertówka” oferującą dania  
z dziczyzny (dojście z Joachimówki szlakiem niebieskim – 4,5 km, 
dojazd leśną drogą od strony Gądkowic – 7 km). Nieopodal, po 
drugiej stronie Czarnej Wody, w lesie znajdują się pozostałości 
wczesnośredniowiecznego grodziska zwanego Zapadłym Zam-
kiem z okresu przedpiastowskiego, należącego do plemienia 
śląsko – wielkopolskiego, utożsamianego z Trzebowianami.

 Zające / Hasen (fot. WD) 
Vogelbeobachtungspunkt befindet sich am  
westlichen Ende von Joachimshammer (Joachi- 
mówka), auf der Podascher Seite, von der man 
auf diesem Weg zu den Teichen Kazimierz 
Dolny und Jasny Dolny gelangen kann. 
In den Teichen wird vom Fischereibetrieb 
Podasch (Potasznia) Karpfenzucht betrieben. 
Der Betrieb gehört zur „Aktiengesellschaft 
Militscher Teiche“ (Stawy Milickie S.A.) in 
Hammer-Sulau (Ruda Sułowska). 
Der Teich Jan, der heute 105 Hektar umfasst, 
ist einer der größten und interessantesten 
Objekte. Er besitzt eine auf natürliche Art 
und Weise gestaltete Uferlinie, die sich im 
Norden auf die sandigen vom Kiefernwald 
bewachsenen Dünen stützt und im Osten in 
Feuchtgebiete übergeht. Sehr wertvoll unter 
naturwissenschaftlichen Aspekt sind die Erlen- 
und Schilfinseln, auf denen zahlreiche Wasser-
und-Sumpf-Vögel ihre Nester bauen.
Die Waldstraße, die von hier aus in die nordös-
tliche Richtung verläuft und auf der der blau  
markierte Wanderweg entlang führt, ermöglicht 
es, zu weiteren Teichen zu gelangen, die ebenfalls  
zum Fischereibetrieb Podasch (Potasznia) ge-
hören und sich schon auf der nördlichen Seite 
der Bartsch befinden. Es sind die Teiche des 
Komplexes Bartnig (Bartniki) mit dem größten 
Teich Bergmann (Górnik), der  eine Fläche von 106 
Hektar umfasst, und die Teiche des Komplexes 
Gontkowitz [Schönkirch] (Gądkowice.). Im 
Wald, befindet sich ein altes Jagdschloss der 
Grafen Maltzan aus Militsch, das im Jahr 1886 
gebaut wurde. Heute beherbergt es das Hotel 
und Restaurant „Hubertówka“ (Zugang aus 
Joachimówka mit dem blauen Wanderweg 
- 4,5 km, Zufahrt über die Waldstraße aus 
Gądkowice - 7 km). In der Nähe im Wald, auf 
der anderen Seite des Schwarzen Wassers 
(Czarna Woda), befinden sich die Überreste der 
frühmittelalterlichen Burg, die Eingefallenes 
Schloss genannt wird und aus der Zeit vor der 
Herrschaft der Piastendynastie stammt. Das 
Schloss gehörte zum schlesisch-großpolnischen 
Stamm, den man mit Trzebowianie gleichsetzt. 
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Jaz Wróbliniec 
i Łąki Odolanowskie

Jaz Wróbliniec, przy moście na szosie Wróbliniec – Bartniki, 
jest często przyjmowany za początek spływów kajakowych 
Baryczą (można je też zacząć wyżej, od samego Odolanowa). 
Po drodze do Milicza pozostaną do pokonania jazy Potasznia, 
Gądkowice, Bolko i Sławoszowice. Spiętrzenie rzeki na tym 
odcinku sprawia, że jest ona do przepłynięcia również podczas 
suszy i niskich stanów wody.

W samym Wróblińcu ciekawym miejscem do nocowania 
jest gospodarstwo agroturystyczne Siedlisko Żuraw i Czapla  
o oryginalnym rustykalnym wystroju. Natomiast noclegi i dania 
z dziczyzny oferuje Leśniczówka Górale.

Obszar ciągnący się na wschód od jazu aż po Odolanów,  
a nawet dalej, po Trzcieliny, nazywany jest Łąkami Odolanow-
skimi. Ciągnie się wzdłuż Baryczy oraz równoległych do niej 
dopływów: Kurocha, Złotnicy (Kanału Świecy) i Olszówki. Łąki 
zajmują centralną część Kotliny Milicko – Odolanowskiej. Od 
północy ograniczone są krawędzią Wysoczyzny Kaliskiej, na której 
ulokowane są osady Uciechów, Raczyce i Janków Przygodzicki. 
Od południa ograniczone są rozległymi kompleksami leśnymi.

The Barycz Valley Track, eastern part: Czatkowice – Wróbliniec

 Żuraw / Kranich (fot. WD) 

Szlak Doliny Baryczy 
część wschodnia: Czatkowice – Wróbliniec

Das Wehr Wildbahn (Wróbliniec) 
und die Odolanów-Wiesen 

(Łąki Odolanowskie)

Das Wehr Wildbahn (Wróbliniec) an der 
Brücke auf der Straße Wildbahn (Wróbliniec) 
– Bartnig (Bartniki) wird häufig für den 
Anfang der Paddeltouren auf der Bartsch 
gehalten. Diese kann man aber auch 
weiter oben von Adelnau (Odolanów) aus 
beginnen. Auf dem Weg nach Militsch 
legt man die Wehre Podasch (Potasznia), 
Gontkowitz (Gądkowice), Bolko und Schlabitz 
(Sławoszowice) zurück. Das Wasserstauen auf 
dieser Strecke bewirkt, dass man den Fluss 
auch während der Dürreperiode und bei 
niedrigen Wasserständen befahren kann. 
Das Gebiet, das sich vom Wehr nach Osten 
bis nach Adelnau (Odolanów) und sogar 
weiter nach Trzcieliny  erstreckt, nennt man 
die Odolanów-Wiesen. Sie erstrecken sich die 
Bartsch und ihre paralellen Zuflüsse entlang: 
Kuroch, Złotnica (Kanał Świecy-Kerzekanal) 
und Olszówka. Die Wiesen nehmen den 
zentralen Teil des Militsch-Odolanów-
Talkessels ein. Vom Norden grenzen sie an 
den Landrücken Wysoczyzna Kaliska. Dort 
liegen die Siedlungen Uciechów, Raczyce 
und Janków Przygodzicki. Im Süden befinden 
sich ausgedehnte Waldgebiete. 
Unter naturwissenschaftlichen Aspekt ist der 
westliche Teil zwischen Adelnau (Odolanów) 
und Wildbahn (Wróbliniec), der sogenannte 
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Najciekawsza pod względem przyrodniczym jest ich zachodnia  

część, między Odolanowem a Wróblińcem, czyli tzw. kompleks 
Uciechów. Część wschodnia łąk określana jest jako kompleks 
Papiernia.

Dawne nadbaryckie bagna zostały zmeliorowane już w XIX w.  
a płynące przez nie rzeki uregulowane i częściowo skanalizowane. 
Regulacja rzek nastąpiła tu znacznie wcześniej niż na leżącej 
niżej śląskiej części Doliny Baryczy, czego skutkiem były kolejne 
powodzie w latach międzywojennych i okresie powojennym. 
Łąki Odolanowskie są jednak nadal częściowo podtapiane, 
szczególnie w latach mokrych. Dzięki temu stanowią miejsce 
lęgów rzadkich gatunków ptaków siewkowych. Jest to teren 
szczególnie ważny dla zachowania śląskiej populacji rycyka  
i krwawodzioba. Z innych lęgowych siewkowych, dość licznie 
tu występujących, warto wymienić derkacza, czajkę i kszyka. 
Zdarzają się tu także lęgi kulika wielkiego i bataliona. Wzdłuż 
rowów i kanałów liczne są potrzos i rokitniczka, nieco mniej jest 
łozówki. Na całej powierzchni dość licznie występują: świergotek 
łąkowy, pliszka żółta, pokląskwa i świerszczak. W zadrzewieniach 
wśród pól gniazduje myszołów, kwiczoł oraz dzierzby: srokosz  
i gąsiorek.

 Czaple białe / Silberreiher (fot. WD)

Uciechów-Komplex,  der interessanteste. Der 
östliche Teil der Wiesen wird als Papiernia-
Komplex bezeichnet. 
Die alten Bartschmoore wurden schon im 
19. Jahrhundert melioriert, die durch sie 
fließenden Flüsse reguliert und teilweise 
mit der Kanalisation verbunden. Die Flus-
sregulierung erfolgte hier erheblich früher 
als im niedriger liegenden schlesischen 
Teil des Bartschtals. Die Folge davon waren 
Überschwemmungen in der Zwischen- 
und Nachkriegszeit. Die Odolanów-Wiesen 
werden jedoch weiterhin leicht überflutet, 
insbesondere in feuchten Jahren. Dadurch 
bieten sie ausgezeichnete Bedingungen für 
die Brut der seltenen Regenpfeiferartigen 
Vögel. Dieses Gebiet ist besonders wichtig für 
die Erhaltung der schlesischen Populationen 
von Uferschnepfe und Rotschenkel. Von 
anderen Regenpfeiferartigen, die hier häufig 
auftreten, sind der Wachtelkönig, der Kiebitz 
und die Bekassine zu nennen. Man trifft hier 
auch die Bruten des Großen Brachvogels 
und des Kampfläufers. Längs der Gräben 
und Kanäle kommen häufig Rohrammer 
und Schilfrohrsänger vor, etwas weniger 
die Sumpfrohrsänger. Im gesamten Gebiet 
sind zahlreich Wiesenpieper, Schafstelze, 
Braunkehlchen und Feldschwirl verbreitet. In 
den Baumbeständen auf den Feldern bauen 
Mäusebussarde, Wacholderdrosseln und 
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W okresie wędrówek ptaków, wiosną, na Łąkach Odolanow-
skich zatrzymują się „na popas” duże stada gęsi zbożowych, 
natomiast jesienią można obserwować tu różne gatunki ptaków 
drapieżnych. Zimą w części środkowej łąk koncentrują się 
myszołowy włochate. W okresie łagodnych zim zatrzymują się tu 
duże stada łabędzi krzykliwych z północy Europy.

W wielu miejscach występują tu ciekawe zbiorowiska turzy-
cowe i trawiaste oraz naturalna roślinność wodna i bagienna 
towarzysząca płynącym wodom. Szczególnie ciekawy pod 
tym względem jest rejon leżący na południe od Uciechowa  
i Raczyc, gdzie występuje kompleks wilgotnych łąk trzęślicowych. 
Występują tu rzadkie rośliny chronione: storczyk szerokolistny, 
kruszczyk błotny, pełnik europejski, goździk pyszny i bobrek 
trójlistkowy. Na łąkach występuje aż 14 gatunków turzyc.

Warunkiem koniecznym dla utrzymania wartości przyrod-
niczej łąk jest utrzymany odpowiednio wysoki poziom wód 
gruntowych oraz umiarkowane użytkowanie rolnicze tych łąk.  
W ostatnich jednak latach, w związku z postępującym 
wysychaniem i zaorywaniem łąk, liczba gatunków i par lęgowych 
ptaków wodno-błotnych tego obszaru uległa znacznemu 
zmniejszeniu.

Wycieczkę można kontynuować dalej na wschód, już w części 
wielkopolskiej Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, z Bartnik 
przez Uciechów, Odolanów do Dębnicy i dalej do Antonina. Ułatwi 
to dobrze oznakowana sieć szlaków rowerowych i pieszych.

foto?

The Barycz Valley Track, eastern part: Czatkowice – Wróbliniec

 Walczące myszołowy / Kämpfende Mäusebussarde (fot. WD)

Szlak Doliny Baryczy 
część wschodnia: Czatkowice – Wróbliniec

Würger, der Nördliche Raubwürger und der 
Neuntöter,  ihre Nester. 
In der Zeit der Vogelwanderungen, im Frühling,  
halten sich auf den Odolanów-Wiesen große  
Schwärme von Saatgänsen zum Weiden auf  
und im Herbst kann man hier unterschied-
liche Arten der Raubvögel beobachten. 
Im Winter konzentrieren sich im mittleren 
Teil der Wiesen Raufußbussarde. In sanften 
Wintern halten sich hier große Schwärme der 
Singschwäne aus Nordeuropa auf. 
An vielen Stellen treten hier interessante 
Seggen- und Gras-Gemeinschaften sowie die 
natürliche Wasser- und Sumpf-Flora auf, die 
das fließende Wasser begleiten. Besonders 
interessant in dieser Hinsicht ist das Gebiet, 
das südlich von Uciechów und Raczyce 
liegt, in dem sich ein Bereich feuchter 
Pfeifengräser-Wiesen befindet. Es kommen 
hier seltene geschützte Pflanzenarten vor 
wie Breitblättriges Knabenkraut, Sumpf-
Stendelwurz, Trollblumen, Prachtnelken und  
Fieberklee. Auf den Wiesen sind 14 Seggen-
arten verbreitet.
Eine unabdingbare Voraussetzung für die  
Aufrechterhaltung des naturwissenschaftlichen 
Wertes der Wiesen ist der Erhalt des 
entsprechend hohen Grundwasserstandes 
sowie eine gemäßigte landwirtschaftliche 
Nutzung. Die Zahl der Arten und Brutpaare 
der Sumpf- und Wasser-Vögel auf diesem 
Gebiet verkleinerte sich jedoch in den 
letzten Jahren. Dies ist eine Folge der 
fortschreitenden Austrocknung und des 
Beackerns der Wiesen. 
Die Reise kann man weiter nach Osten im 
großpolnischen Teil des Landschaftsparks 
„Bartschtal“ fortsetzen, von Bartnig durch 
Uciechów, Odolanów nach Dębnica und weiter 
nach Antonin. Die gut markierten Wander-  
und Fahrradwege erleichtern dies erheblich. 
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Ważne adresy

Punkty Informacji Turystycznej
Standorte der „Tourist-Information”

Milicz, pl. ks. E. Waresiaka 7
tel. 71 383 00 35, e-mail: it@milicz.pl

Krośnice, Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
ul. Kwiatowa 4
tel. 71 384 61 80

Twardogóra, ul. Ratuszowa 13a
tel. 71 315 04 25, gci@twardogora.pl 

Żmigród, Baszta, ul. Parkowa 
tel. 71 385 39 31, e-mail: it@zmigrod.com.pl
www.itzmigrod.pl 

Ostrów Wielkopolski, ul. Starotargowa 5 
tel. 62 736 28 17
e-mail: info@turystyka.iostrow.com 
 www.turystyka.iostrow.com 

Organizacje zajmujące się edukacją 
i ochroną przyrody, ośrodki edukacji 
ekologicznej
Organisationen, die sich mit Bildung 
und Naturschutz befassen, Zentren 
ökologischer Bildung

Fundacja EkoRozwoju Wrocław 
tel. 71 343 08 49 
biuro@fer.org.pl, www.fer.org.pl

Fundacja Doliny Baryczy Milicz 
fundacja@barycz.pl
www.fundacjabarycz.pl 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
w Krośnicach 
tel. 71 384 61 80, e-mail: oee@cets.com.pl 
www.krosnice.pl/cms/index.php/toee

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody 
„pro Natura” Wrocław 
pronatura@pronatura.org.pl
www.pronatura.org.pl

Południowowielkopolska Grupa Ogólno-
polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
Ostrów Wlkp. i Przygodzice 
tel. 604 809 146, makri25@poczta.onet.pl
www.pwg.otop.org.pl

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji 
Ekologicznej „Dolina Baryczy” Milicz 
tel. 698 469 574

Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna” Oława 
tel. 71 343 21 84
www.etna.eko.org.pl, se.etna@wp.pl

Stowarzyszenie „Potęga Lasu” Twardogóra
tel. 691 057 68, www.potegalasu.ovh.org 

Towarzystwo Miłośników Przygodzic
Przygodzice
tel. 62 737 41 41, turystyka@przygodzice.pl 
www.przygodzice.za.pl

Witryny internetowe o Dolinie Baryczy, 
noclegach, imprezach turystycznych 
i lokalnych produktach
Webseiten über Bartschtal, zu Übernachtungen, 
touristischen Veranstaltungen und 
regionalen Erzeugnissen

www.barycz.pl 
www.ziemiamilicka.pl
www.stawymilickie.pl
www.dbpoleca.barycz.pl
www.dolinabaryczy.pl
www.aktywni.barycz.pl 
www.wioski.barycz.pl 
www.dnikarpia.barycz.pl
www.karpmilicki.pl 
www.bociany.ec.pl
www.wroclaw.lasy.gov.pl
www.antonin.poznan.lasy.gov.pl
www.dzpk.pl

Strony internetowe gmin regionu
Webseiten der  Gemeinden der Region

www.milicz.pl
www.krosnice.pl
www.zmigrod.com.pl
www.cieszkow.pl 
www.odolanow.pl
www.przygodzice.pl
www.gminasosnie.pl 
www.twardogora.pl

Wichtige Adressen

mailto:it@milicz.pl
mailto:gci@twardogora.pl
mailto:it@zmigrod.com.pl
http://www.itzmigrod.pl
mailto:info@turystyka.iostrow.com
http://www.turystyka.iostrow.com
mailto:biuro@fer.org.pl
mailto:fundacja@barycz.pl
mailto:oee@cets.com.pl
http://www.krosnice.pl/cms/index.php/toee
mailto:pronatura@pronatura.org.pl
mailto:makri25@poczta.onet.pl
http://www.etna.eko.org.pl
mailto:se.etna@wp.pl
http://potegalasu.ovh.org
mailto:turystyka@przygodzice.pl
http://przygodzice.za.pl
http://www.barycz.pl
http://www.dbpoleca.barycz.pl
http://www.aktywni.barycz.pl
http://www.dnikarpia.barycz.pl
http://www.karpmilicki.pl
http://www.bociany.ec.pl
http://www.milicz.pl
http://www.zmigrod.com.pl
http://www.cieszkow.pl
http://www.odolanow.pl
http://www.gminasosnie.pl
http://www.twardogora.pl
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Index und Zeichenerklärungen für Karten und Pläne
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  Wąsatka / Bearded Parrotbill (fot. WD) 
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Hotel 
Libero

Hotel LIBERO
Kościuszki 2, 56-300 Milicz
tel. 71 383 13 90
www.hotel-libero.pl

  30 pokoi klimatyzowanych, w tym pokoje studio, pokoje trzyosobowe, 
pokoje dwuosobowe i apartament

  dostęp do internetu, parking hotelowy

  sala konferencyjna na 30 osób

  restauracja na 60 osób

  dania kuchni regionalnej

  imprezy okolicznościowe, przyjęcia rodzinne, catering

  organizacja szkoleń, konferencji, wyjazdów integracyjnych z pełnym 
zapleczem audiowizualnym 

  organizacja wycieczek po Stawach Milickich z przewodnikiem

  spływy kajakowe po Baryczy i jej dopływach

  wycieczki rowerowe (rowery w cenie pobytu)

  obserwacje ptaków (Foto Safari)

http://www.hotel-libero.pl
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PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. zostało powołane do realizacji inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej. 
W ramach działań inwestycyjnych spółka realizuje na terenie Gminy Milicz, Cieszków i Żmigród projekt pn.  
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja 
projektu przyczyni się do ochrony środowiska i pozwoli na zachowanie cennej przyrody Doliny Baryczy tzw. 
„ptasiego raju”.

Koszt projektu zgodnie z podpisaną umowa o dofinansowanie 
z NFOŚiGW to ok. 175,7 mln PLN, z czego dofinansowanie z UE 
wyniesie 89,62 mln PLN.
Wkład własny PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. – 55 mln PLN.

PROJEKT OBEJMUJE:
  budowę 154 km sieci kanalizacji sanitarnej

  modernizację ok. 45 km sieci kanalizacji ogólnospławnej 
 w Miliczu i w Żmigrodzie

  przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Miliczu, 
 Sułowie i Żmigrodzie

GŁÓWNE CELE PROJEKTU: 
  poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie 
 gospodarki ściekowej na terenie gmin: Milicz, Cieszków i Żmigród

  dostosowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki  Baryczy 
 do wymogów prawa polskiego oraz dyrektyw Unii Europejskiej

 poprawa jakości środowiska przyrodniczego

 poprawa jakości usług wodno-ściekowych, głównie 
 zmniejszenie awaryjności systemu kanalizacyjnego

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
 Zduny-Cieszków” ( wartość ok. 10,77 mln)
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Żmigród” 
 (wartość ok. 7,77 mln PLN)

 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sułów” 
 (wartość: ok. 23,00 mln PLN)

 „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie” 
 (wartość ok. 18,04 mln)
 „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu” 
 (wartość ok. 28,9 mln)

 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Milicz 
 – 12 miejscowości” (planowana wartość ok. 27,5 mln)

 „Rozbudowa i przebudowa OŚ w Miliczu, Sułowie” 
 (planowana wartość ok. 13,5 mln)            

 „Rozbudowa i przebudowa OŚ w Żmigrodzie” 
 (planowana wartość zadania ok. 8,07 mln)          

EFEKT EKOLOGICZNY
W wyniku realizacji projektu 
liczba mieszkańców
podłączonych do nowo 
wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej wyniesie 
ponad 9 tys. osób.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Dolina Baryczy” sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz
e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl
tel/fax 7138 40 987, 71 38 40  868
www.pgkdolinabaryczy.pl

Budowa nowej sieci mieszkańcy

aglomeracja Milicz 3036

aglomeracja Zduny-Cieszków 2177

aglomeracja Sułów 2790

aglomeracja Żmigród 1288

razem 9 291

mailto:biuro@pgkdolinabaryczy.pl
http://www.pgkdolinabaryczy.pl
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W dniu 29 listopada 2011 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powołał do życia Leśny  
Kompleks Promocyjny ,,Lasy Doliny Baryczy’’. Jest to jedna z 25 tego typu jednostek, nakierunkowana  
na uwypuklenie wielofunkcyjności lasów. Szczególny nacisk w Leśnych Kompleksach Promocyjnych (LKP) 
kładzie się na badania i doświadczenia z zakresu nauk leśnych, a także na edukację leśną społeczeństwa  
i turystyczne udostępnianie lasu.  

Leśny Kompleks Promocyjny ,,Lasy Doliny Baryczy’’ został utworzony na terenie Nadleśnictw Milicz 
oraz Żmigród, które – bez wątpienia – obejmują swym zasięgiem jedne z najcenniejszych przyrodniczo 
obszarów w naszym kraju. Powodem naturalnego bogactwa tego regionu jest swoista mozaika 
krajobrazów i siedlisk. Występują tu obok siebie rozmaite typy lasów i borów nizinnych, pola, łąki i co 
szalenie ważne zbiorniki wodne, w tym słynne Stawy Milickie oraz rzeka Barycz.

Różnorodność siedlisk przekłada się na bogactwo gatunkowe tych terenów. Nie dziwi więc mnogość 
form ochrony przyrody, jaką tu spotkamy. Są tu rezerwaty przyrody, Park Krajobrazowy Doliny Baryczy, 
obszary Natura 2000, pomniki przyrody... Szereg gatunków roślin i zwierząt, znajdujących w Dolinie 
Baryczy miejsce do życia, objęte jest ochroną gatunkową.

Jednak na szczególną uwagę zasługuje fakt, że na terenach tak bardzo cennych przyrodniczo możliwa 
jest gospodarka leśna, która spełnia szereg pożytecznych funkcji, tylko z pozoru wykluczających się. 
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Możliwa jest ochrona przyrody w lasach, wypełnianie przez nich funkcji ochronnej dla gleby, powietrza, 
wody, zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczeństwa, przy jednoczesnym dostarczaniu 
drewna, które jest wszechstronnym i w pełni ulegającym rozkładowi surowcem.

Leśnicy z Nadleśnictwa Milicz chętnie dzielą się wiedzą na temat bogatej przyrody, którą na co dzień 
otaczają się w pracy. Prowadzą zajęcia z dziećmi o różnorodnej przyrodniczej tematyce. Najmłodsi mogą 
dowiedzieć się jak natura zwiastuje nadejście kolejnych pór roku, dostają wskazówki na temat tego, jak 
zachować się w lesie, poznają także codzienną pracę leśniczego. Prelekcje i pogadanki prowadzone są w 
szkołach, ale także w lesie – na łonie natury. Na terenie Nadleśnictwa Milicz zostały przygotowane specjalne 
wiaty w tym celu. Szczególnie ciekawe zajęcia edukacyjne odbywają się w miejscach stanowiących  
o przyrodniczej wyjątkowości tych okolic – w rezerwatach przyrody Stawy Milickie oraz Wzgórze Joanny.

Informację o lokalnej przyrodzie można czerpać również podczas indywidualnych wycieczek do lasu. 
W tym celu zostały przygotowane specjalne ścieżki przyrodnicze. Na tej biegnącej przez miejscowości: 
Sławoszowice, Ruda Milicka, Stawno, Godnowa znajdują się czatownie obserwacyjne ptaków, zaś dzięki 
ścieżce w Świętoszynie można bliżej poznać funkcjonowanie szkółki leśnej.

Wspomniano tylko o części atrakcji przygotowanych przez tutejszych leśników. Zainteresowani przyrodą 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego ,,Lasy Doliny Baryczy’’ więcej informacji na ten temat znajdą na stronach 
internetowych Nadleśnictwa Milicz oraz dzięki rozmowie z samymi leśnikami.

Państwowe Gospodarstwo Leśne
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MILICZ
ul. Trzebnicka 18, 56-300 Milicz
tel. 71 380 9301-303, fax 71 384 03 44
e-mail: milicz@wroclaw.lasy.gov.pl

www.milicz.wroclaw.lasy.gov.pl
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LEŚNY KOMPLEKS 
PROMOCYJNY 
„Lasy Doliny Baryczy”
Nadleśnictwo Żmigród
ul. Parkowa 4a, 55-140 Żmigród

www.lasydolinybar yczy.pl

Kolorowe łopatki dzielnie 
się spisują

Praca wre...
nikt się nie obija

Tu musi być coś baaardzo 
ciekawego...

Skąd się biorą nasiona...
teraz już wiemy

[...] Charakterystyczną cechą krajobrazu Doliny Baryczy są stawy. Czę-
sto otaczają je drzewa i krzewy, graniczą także z lasami bądź niemal 
niepostrzeżenie przechodzą w łąki lub pola. To one nadają pejzażowi 
zupełnie niespotykaną postać, która zmienia się wraz z porami roku. 
Świeżość wiosennych barw urozmaica, szczególnie o poranku i wie-
czorem, kumkanie żab i ropuch oraz krzyki, gwizdy, popiskiwania  
i śpiewy ptasiego świata. Azyl i ucieczkę przed cywilizacją znajdują tu 
także rzadkie już gatunki zwierząt. Niezwykłego uroku nadaje krainie 
stawów słoneczna jesień, malująca sitowie w płowe barwy i kładąca 
złotą poświatę na wielobarwnych liściach.”[…]

Tak o Dolinie Baryczy napisano w 1938 roku na łamach Schlesische 
Geschichtsblätter.Nr.3.Breslau

Czy od tego czasu wiele się zmieniło? Czy jest możliwe żeby dzisiaj, 
zaledwie 47 km od Wrocławia istniała enklawa ciszy i spokoju? Bez 
przemysłu i wszechobecnej cywilizacji?

Otóż jest to możliwe! Takim miejscem są tereny w zasięgu admini-
stracyjnym Nadleśnictwa Żmigród. To wyjątkowo cenny przyrodniczo 
obszar.

Prawie 2/3 lasów nadleśnictwa zostało objętych różnymi formami 
ochrony przyrody, co świadczy o dużym zróżnicowaniu przyrodniczym  
i krajobrazowym  tego obszaru.

Najciekawsze są tereny położone w okolicach stawów a więc w cen-
tralnej części nadleśnictwa. To tutaj skupiają się najcenniejsze pod 
względem przyrodniczym drzewostany, stanowiska roślin i zwierząt 
chronionych. Wszechobecna woda, zarówno stojąca (stawy) jak i pły-
nąca (Barycz oraz system odprowadzalników i młynówek) ukształto-
wała występujące na tych terenach siedliska pod kątem ich różnorod-
ności i bogactwa świata roślinnego i zwierzęcego.

Rezerwat „Stawy Milickie”, który w 1995 r. włączony został do listy naj-
cenniejszych obszarów wodno-błotnych świata objętych międzynaro-
dową konwencją RAMSAR, znalazł się także w programie ONZ Living 
Lakes jako jeden z 13 unikalnych obszarów wodnych na świecie - to 
jedno z najciekawszych pod względem flory i fauny miejsc na terenie 
nadleśnictwa .
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Bogactwo i różnorodność gatunków ptaków stanowi o randze tego rezerwatu. Stwierdzono tutaj aż 125 
gatunków ptaków regularnie odbywających lęgi (rezerwat jest drugim po bagnach Biebrzy pod względem 
ilości gatunków lęgowych w Polsce).

W rezerwacie „Olszyny Niezgodzkie” można poczuć się jak w lasach namorzynowych Florydy. Wszech-
obecna woda i „wyrastające” z niej drzewa szczególnie wiosną pozwalają podziwiać przepiękne widoki.  
A wszystko to wśród cichego szumu rzeczki Ługi leniwie toczącej swe wody wzdłuż granicy rezerwatu.

Będąc w Dolinie Baryczy warto odwiedzić również liczne zabytki kultury materialnej. U wrót doliny, w Żmi-
grodzie czekają na zwiedzanie ruiny pałacu Hatzfeldtów z pięknie odrestaurowanym parkiem. Pośród pól  
i lasów można natknąć się na urokliwe kapliczki, niemych świadków historii tych ziem. Każda z miejscowości  
ma swoją historię i tajemnice, które warto poznać.

Przez tereny Nadleśnictwa Żmigród prowadzi wiele szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych,  
wodnych.

Można tu uprawiać sporty, łowić ryby, zbierać grzyby, jagody, maliny czy  jeżyny. Znajdzie się też coś dla 
miłośników fotografii i smakoszy karpia.

Leśnicy chętnie podzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem, zostaną Waszymi przewodnikami 
w zdobywaniu wiedzy o lesie i zachodzących w nim przemianach.

Nadleśnictwo organizuje także warsztaty i zajęcia edukacyjne dla wszystkich chętnych grup zorganizowanych. 
 
Jeśli macie Państwo ochotę się wyciszyć, obcować z przyrodą, podziwiać jej piękno - przyjeżdżajcie do nas. 

Zapraszamy wszystkich!
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CENTRALA BANKU
Milicz, ul. Trzebnicka 7 tel. 71 384 02 80 

 
ODDZIAŁY BANKU
Cieszków, ul. Świerczewskiego 6a tel. 71 384 82 54
Krośnice, ul. Parkowa 9 tel. 71 384 62 12

FILIE
Milicz, ul. Rynek 2 tel. 71 384 02 97

Sułów, ul. Kolejowa 2 tel. 71 384 72 00

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA
Bukowice, ul. Wrocławska 8 tel. 71 384 50 24

Gądkowice 45 tel. 71 384 54 02

Milicz, ul. Wojska Polskiego 38 tel. 71 383 05 94

Milicz, ul. Trzebnicka 2 tel. 71 384 36 38

Milicz, ul. Kopernika 29 tel. 71 384 87 93

BANKOMATY BS W MILICZU

Bukowice ul. Wrocławska 8

Cieszków ul. Świerczewskiego 6a
Gądkowice Gądkowice 45

Krośnice ul. Parkowa 9
Milicz ul. Trzebnicka 7

Milicz ul. Rynek 2
Milicz Dyskont Biedronka 

ul. Armii Krajowej 56/2
Milicz Stacja Paliw LOTOS

ul. Sycowska 3
Sułów ul. Kolejowa 2

Bank Spółdzielczy w Miliczu 
Milicz,  ul. Trzebnicka 7,  tel. 71 384 02 80 
info@bsmilicz.com.pl, www.bsmilicz.com.pl
  

Centrala Banku Spółdzielczego w Miliczu
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  prowadzenie rachunków bankowych
  rozliczenia krajowe i zagraniczne 
  karty płatnicze i kredytowe
  kredyty
  gwarancje i poręczenia
  obsługę bankomatową i wrzutnię

Bank Spółdzielczy w Miliczu prowadzi kompleksową obsługę finansową osób fizycznych, rolników, 
podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji, którym oferuje:

  doradztwo w zakresie funduszy pomocowych UE
  skrytki depozytowe
  bankowość internetową
  terminale płatnicze
  rozliczenia pieniężne MoneyGram
  ubezpieczenia Concordia Capital

Dawny ratusz w Sułowie, obecnie siedziba oddziału BS

Zaufaj najbliższym 
Z nami zawsze bezpiecznie

Dawny ratusz w Sułowie, obecnie siedziba Filii Banku
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