
PROMUJĘ DOLINĘ BARYCZY - GMINA CIESZKÓW 

Strona 1 z 2 

   Copyright Mateusz Stroński 04/2017 

 

Dolina Baryczy to szereg urokliwych miejsc, które koniecznie 
powinny się znaleźć na liście każdego wytrawnego podróżnika. 
Dla niewtajemniczonych, jest to region położony na terenie 
Dolnego Śląska, pełen różnorodnych stawów i rozległych łąk 
okresowo podmywanych przez lokalne źródła wody.  
Jest to także miejsce stanowiące ptasi raj dla ponad 280 gatunków 
tych zwierząt oraz obszar ich siedlisk. Nie należy też zapominać o 
kolejnym walorze tej malowniczej Doliny, a mianowicie o styku 
tego magicznego świata przyrody z ciekawymi, a zarazem mało 
znanymi zabytkami kultury, których zaledwie niewielki fragment 
przedstawia ów materiał pt.: „Promuję Dolinę Baryczy - gmina 
Cieszków”. 

 

 

Pałac położony jest nieopodal szkoły w Pakosławsku. Jego budowa jest datowana na rok 1840. 
Budynek był częścią dworskiego majątku rycerskiej rodziny von Frankenberg, która była właścicielem Pakosławska. 
W okresie powojennym pełnił funkcje kaplicy, przedszkola, a później mieszkania pracowników pobliskiego PGR-u. 

 

 

Kolejnym miejscem godnym uwagi jest dworski, barokowy kościół w Cieszkowie. Wybudowany został w 1753 roku ze 
środków podarowanych przez księżną Katarzynę Ludwikę z rodu Sapiechów, która kilkanaście lat później pochowana 
została w krypcie kościelnej.  
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Na tym szlaku turystycznym nie powinno zabraknąć drewnianego kościoła w Trzebicku, który powstał w 1672 roku, 

kiedy to ziemie te należały do Nickischa von Roseneck, a do czasów współczesnych zachował się w niemal 

niezmienionej postaci. Legenda głosi, że święty Wojciech w trakcie swojej misji do Prus zatrzymał się w tym miejscu. 

 

Obiektami godnymi uwagi są wierzby w Trzebicku, które swoją świetność mają wprawdzie za sobą, mimo to stanowią 
piękny element szlaku Doliny Baryczy. Nie należy zapomnieć także o licznych szlakach turystycznych, które można 
przemierzać na rowerze, między innymi w lasach Cieszkowa, w których znajduje się także pałacowa spiżarnia rodu 
Sapiechów, niegdyś służąca jako chłodnia, a obecnie to miejsce upodobały sobie nietoperze. 
 
 

 
 

Powyższa mapka przedstawia miejsca gminy Cieszków będące przedmiotem ulotki (źródło http://emapy.com/barycz). 

Czy wiedzieliście o tym, że znajdują się tutaj te miejsca? 

Odkryj Dolinę Baryczy na nowo. 


