
Nasza urokliwa kraina❤️



Wstęp

Dolina Baryczy to przecudna kraina, znajdująca się na pograniczu 
Wielkopolski i Dolnego Śląska. Na tym obszarze mieści się park 

krajobrazowy doliny Baryczy o powierzchni 87 000 ha, funkcjonuje 
tutaj 1300 km szlaków turystycznych oraz 6 ściśle chronionych 

rezerwatów. Wokół Baryczy rozciąga się kraina o wybitnych, w skali 
Europy i świata, walorach przyrodniczych. Jest to największy tego typu 

kompleks w Polsce. Miejsce wyjątkowe pod względem kulturowym, 
turystycznym i przyrodniczym. Warto więc zobaczyć to piękno i 

wsłuchać się w odgłosy natury. Zaplanowałyśmy zatem jednodniową 
wycieczkę po naszym regionie - południowa część doliny Baryczy, 

ponieważ uważamy, że nasze okolice są przepiękne o każdej porze roku 
i warto je zobaczyć. Można się tutaj zregenerować, odpocząć i 

zrelaksować. Naszą wycieczkę rozpoczniemy zatem od pobliskiego 
Antonina...

Zapraszamy !!!
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Pałac w Antoninie

Najważniejszym zabytkiem Antonina jest Pałac Myśliwski książąt Radziwiłłów. Zbudowany został na
życzenie Antoniego Radziwiłła. Budowla miała przypominać rozłożyste drzewo. Antonii Radziwiłł gościł w 
swojej myśliwskiej rezydencji m.in. Fryderyka Chopina, na którego cześć corocznie odbywa się
Międzynarodowy Festiwal “Chopin w Barwach Jesieni”. Jest to wybitne wydarzenie muzyczne, które
zrzesza najlepszych pianistów z całego świata. Wokół Pałacu mieści się urokliwy park, w którym znajdziemy
ok. 80 gatunków roślin, a zbiór rododendronów zachwyca w majowej porze kwitnienia. Są liczne alejki, 
którymi można spacerować. Po relaksującym spacerku, przechodzimy do pobliskiego Rezerwatu
Wydymacz, który robi na nas ogromne wrażenie.

Antonin jest to niewielka wieś
położona w województwie
wielkopolskim, jest ważnym
ośrodkiem turystycznym. Mieści się
na brzegu Parku Krajobrazowego
Dolina Baryczy, przez co chętnie
odwiedzany jest przez turystów z 
całego kraju.



REZERWAT 
WYDYMACZ

Rezerwat „Wydymacz" znajduje się w Antoninie w 
Leśnictwie Szperek. Rezerwat obejmuje powierzchnię 
45,93 ha, z czego 10,80 ha zajmuje staw hodowlany, a 
pozostałe 35,13 ha las. Występują tu drzewa iglaste, 

liściaste oraz pojedyncze stanowiska bluszczu 
pospolitego i wawrzyn-ka wilczełyko. Teren ten bywa 

okresowo zalewany przez wody z przepływających 
przez rezerwat strumieni. Na terenie rezerwatu można 

spotkać wiele roślin egzotycznych wprowadzonych 
tam jeszcze przez księcia Antoniego Radziwiłła.

Na terenie „Wydymacza" znajdziemy co najmniej 120 
gatunków ptaków.

Przez rezerwat przebiega ścieżka przyrodniczo-
dydaktyczna. Spacer tą ścieżką, to czysta przyjemność. 

Z rezerwatu udajemy się nad jezioro ,,Szperek".



JEZIORO SZPEREK W ANTONINIE

Jezioro w Antoninie to właściwie staw. Jest 
bardzo malowniczo położony, wśród lasów, koło

drewnianego pałacu Radziwiłłów, a przy tym jest bardzo
atrakcyjny dla letników i turystów.

Nad jeziorem w Antoninie powstała piękna
piaszczysta plaża i kąpielisko.

Działa tu ośrodek z wypożyczalnią sprzętu wodnego, 
z przejażdżkami konnymi, noclegami i dyskoteką.

Spośród wielu atrakcji na ośrodku Lido, udało nam się
odkryć nowo otwartą galerię Operis Artis, do której z 

zaciekawieniem zajrzałyśmy.



GALERIA OPERIS.ARTIS

Na terenie ośrodka znajduje się

Galeria Operis.Artis, 

gdzie prezentowane są prace

twórców z regionu i z całej Polski.

Kolejnym przystankiem naszej

wycieczki jest dąb Hubert.



Dąb Hubert to jeden z najbardziej
znanych pomników przyrody w 
Gminie Przygodzice. Jest to dąb

szypułkowy. Jego wiek szacuje się
na około 320 lat. 

Korzystając z okazji, można 
wskoczyć na małą chwile do 

pobliskiego lasu.

DĄB HUBERT



LAS



MOJA WOLA

Pałac zbudowany został w roku 1852. 
Ewenementem jest zewnętrzna elewacja

pałacu, wykonana z kory dębu korkowego, 
uzupełnionego gdzieniegdzie korą dębów

rodzimych. Park, otaczający pałac, 
uznany został w 1989 r. za pomnik przyrody. 
Utrzymany jest w stylu angielskim. Obecnie

znaleźć tu można drzewa 55 gatunków, a 
także około 20 gatunków krzewów.



ZAKOŃCZENIE

Dolina Baryczy to ciągle nieodkryte 
szlaki, które z wielką radością i 

zaciekawieniem mogłyśmy poznawać. 
Wędrówka dała nam możliwość 

relaksu i obcowania z naturą. Taka 
wycieczka to sama przyjemność i z 

niecierpliwością planujemy już kolejną 
wyprawę po Dolinie Baryczy.

Za uwagę dziękują :

Lena i Gabrysia
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