
DOLINA
BARYCZY
Zaprasza
Witamy w Dolinie Baryczy i zapraszamy do zapoznania się z cie-

kawą ofertą, jaką składa nam niezwykły świat dzikiej natury. 
Walory turystyczne, niebiańskie widoki oraz różnorodność fauny i flo-
ry zamieszkującej krainę tysiąca stawów sprawiają, że jest to miejsce 
wyjątkowe, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

To tutaj usytuowany jest największy w Polsce Park Krajobrazowy 
„Dolina Baryczy” o powierzchni 78 tys. ha, w sercu którego znaj-

duje się ptasi raj - rezerwat „Stawy Milickie”. Bajecznie piękna przyro-
da idealnie wkomponowuje się w bogatą historię i kulturę tego rejonu. 
Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” położony jest na pograniczu 
Wielkopolski i  Dolnego Śląska. Został powołany 3 czerwca 1996 r. 
Swym zasięgiem ciągnie się wzdłuż osi Ostrów Wielkopolski - Milicz 
- Żmigród.

Wielka knieja zaprasza wszystkich pasjonatów lubiących spędzać 
czas na łonie natury. Walory krajobrazowe i historyczne Doliny 

Baryczy można podziwiać na oznakowanych szlakach turystycznych. 
Dla miłośników pieszych i rowerowych wycieczek zostały wytyczone 
ścieżki dydaktyczne i rekreacyjne. Również miłośnicy kajakarstwa 
spędzą czas aktywnie i dynamicznie w bliskości z naturą. A na entuzja-
stów wędkarstwa czekają liczne łowiska komercyjne.

Rezerwat leśno - krajobrazo-
wy utworzony w 1962 roku 

na obszarze 24 ha. Na szczycie 
Wzgórza Joanny (230 m n.p.m.) 
znajduje się zbudowany w 1850 
roku w stylu neogotyckim Za-
meczek Myśliwski, nazywany 
Wieżą Odyniec. W czasie kie-
dy okolicznymi lasami zarzą-
dzała rodzina von Salisch, było 
to miejsce spotkań myśliwych  
i miłośników przyrody. 

Zbudowany w 1671 r. wzmian-
kowany w 1847 r. położony na 

niewielkim wzniesieniu. Drewnia-
ny z czteroramiennymi skrzydłami 
w konstrukcji ryglowej, podbity 
od zewnątrz deskami. Wewnątrz 
znajdziemy wiele metalowo - drew-
nianych urządzeń młynarskich  
i kamienie koła młyńskiego. W po-
bliżu Koźlaka stoi Chata młynarza, 
w środku której znajduje się m.in. 
piec do wypiekania chleba oraz nie-
wielkie muzeum urządzeń używa-
nych w dawnych gospodarstwach 
domowych.

Oto niektóre atrakcje naszego regionu. Oczywiście 
odkryjecie ich więcej podczas zwiedzania do czego 

raz jeszcze serdecznie Was zapraszam. Jeśli macie ochotę 
pozostać w Dolinie Baryczy chwilę dłużej, zachęcamy do 
skorzystania z atrakcyjnej bazy noclegowej oraz komplek-
sów sportowo - rekreacyjnych. 

To doskonałe miejsce na rozpoczęcie wycieczki po Dolinie Baryczy. 
Tutaj można zobaczyć: muzeum tradycji i rybactwa, zwierzyniec, edu-

kacyjny plac zabaw oraz ścieżkę zmysłów, a komercyjne łowisko dostarczy 
niezapomnianych wrażeń dla amatorów wędkarstwa. Organizowane są tu 
także wycieczki do Rezerwatu Stawów Milickich (fotosafari)

Jest to najwyższa wieża obser-
wacyjna w Dolinie Baryczy 

umożliwiająca obserwację pta-
ków oraz pięknych krajobrazów. 
Staw Grabownica jest najwięk-
szym akwenem kompleksu Stawno  
o powierzchni 283 ha. Wieża ta 
stanowi także świetne miejsce do 
obserwacji ssaków (dziki, jelenie), 
które przy niskim stanie wody czę-
sto pojawiają się w pobliżu punktu 
widokowego. Można tutaj dostrzec 
pochodzącego z Ameryki „wodne-
go szczura” – piżmaka.

Wzgórze Joanny Drewniany Wiatrak Koźlak ,,Bronisław
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Wieża obserwacyjna przy Stawie Grabownica
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Zbudowany w latach 1797 – 1798, należący do rodu von Maltzanów, 
właścicieli dóbr milickich w latach 1590-1945. We wnętrzu budynku 

zachowała się pięknie dekorowana sala balowa.  W 1813 roku w pałacu go-
ścił car Aleksander I, który zmierzał do Żmigrodu na spotkanie z królem 
pruskim, aby zawrzeć układ antynapoleoński. Niedaleko pałacu znajdują 
się ruiny zamku Książąt Oleśnickich.

Zbudowany w latach 1822 - 1824 przez Karla Fryderyka Schinkla 
dla księcia Antoniego Radziwiłła i jego żony księżniczki pruskiej 

Luizy Hohenzollern, bratanicy króla Fryderyka II. Pałac konstrukcji 
drewnianej, oszalowany na podmurówce. Wnętrze wypełnia trójkon-
dygnacyjna sala o ozdobnym stropie wspartym na kolumnie - komi-

nie. Gościem pałacu 
był m.in. Fryderyk 
Chopin. 

Zb u d o w a n y 
prawdopo-

dobnie w 1672 r.
Należy do naj-
c i e k a w s z y c h , 
d r e w n i a n y c h 
budynków na 
Dolnym Śląsku. 
Je d n on awow a 
świątynia o kon-
strukcji zrębo-
wej wykonana 
jest z drzewa 
modrzewiowe-
go. Dzwon po-
chodzi z 1600 r. 
Ściany budynku 
dekorują obrazy 
z XVIII i XIX 
wieku.

Szlaban w latach 1920 
- 1939 oddzielał III 

Rzeszę od Polski. Było 
to poboczne przejście, 
obok którego stały dwa 
podobne do siebie urzę-
dy celne: jeden polski, 
drugi niemiecki. Bu-
dynki zachowały się do 
dzisiaj. Szlaban granicz-
ny prawdopodobnie 
jest jedynym obiektem, 
który zachował się do 
czasów obecnych.

Dawna wyłuszczarnia nasion, z zachowanym oryginalnym piecem do 
pozyskiwania nasion z szyszek. W sąsiedztwie obiektu znajduje się 

ścieżka przyrodnicza „Skarby Lasu” oraz „matecznik”, czyli sad z tradycyj-
nymi, zagrożonymi wyginięciem i dotychczas nienazwanymi odmianami 
jabłoni. Obecnie w budynku mieści się siedziba Leśnego Kompleksu Pro-
mocyjnego „Lasy Doliny Baryczy”. 

Zbudowany w latach 
1656–1658, siedzi-

bą Hatzfeldów. W stycz-
niu 1945 r. pałac został 
doszczętnie zniszczony 
i spalony przez armię 
radziecką. Ocalała tyl-
ko wieża, która została 
odrestaurowana, a piw-
nicach obecnie znajduje 
się restauracja. W pa-
łacu  został podpisany 
przez cara Aleksandra 
I oraz króla pruskiego 
Fryderyka Wilhelma III 
Protokół Żmigrodzki – 
plan pokonania.

Klasycystyczny Zespół Pałacowy w Miliczu Kościół p.w. św. Macieja w Trzebicku

Ruiny Pałacu w Żmigrodzie

Szlaban w Baranowicach

Dom drzewaPałac Myśliwski w Antoninie


