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Dębnica Przygodzice „Górecznik” Antonin 



Tutaj znajduje się największy park krajobrazowy w 
Polsce -  Park Krajobrazowy Dolina Baryczy!  

To drugie co do wielkości skupisko 
pomnikowych dębów w Wielkopolsce! 

Cechą charakterystyczną są kompleksy stawów 
rybnych, których początki sięgają XIII wieku, 

obecnie bogate skupisko ptactwa wodno-
błotnego 

Nazwa pochodzi od słów rzeki Barycz: bara – bagno, 
mokradło, co najlepiej określa charakter doliny!  



Swoje źródło ma koło 
Ostrowa Wlkp. Liczy 

ona 135,5 km!  Stanowi 
największy 

prawobrzeżny dopływ 
Odry na terenie 
Dolnego Śląska. 

W pobliżu wsi Bogufałów znajduje się 

obszar źródliskowy Baryczy! 







Nagrobek poświęcony 
p. Czesławowi Krasce, 

opiekunowi tego 
miejsca. 

Dąb Huberta w 
Dębnicy – nasza 

perełka! 

Wiek dębu szacuje się na 320 lat, 

wysokość całkowita wynosi około 28 

metrów, a obwód pnia wynosi 530 cm! 



„Chata 
Regionalna” w 
Przygodzicach 

Budynek wybudowany w 1813 

roku, z  cegły, na rzucie prostokąta. 

W sali muzealnej są m.in.. herby 

związane z historią dóbr 

przygodzickich! 



wystawy 
tematyczne 
powstańców 

wielkopolskich 

W Chacie Regionalnej znajdują się 

ekspozycje o historii gminy i zbiory 

regionalne! 



Do Chaty Regionalnej Pan Edmund 

zaprasza od poniedziałku do piątku,  

od godziny 8.00 do 15.00!          

Warto przyjechać!!! 

drzewa genealogiczne i 
tablice Radziwiłłów 



Kompleks 
rekreacyjno-

gastronomiczny 
,,Górecznik” 

Polecamy!  

Pyszny karp!  

Lody i naleśniki!  



mini zoo 



Rodzinny park 
przygód i edukacji 

Gigantyczne owady – lekcje 

inaczej! 



Ścieżka edukacyjna 
dotycząca maszyn 

rolniczych używanych 
dawniej  

Dawniej używana konna 

przegrabiarka do siana! 

A to kultywator???! 



„Kaplica grobowa 
Radziwiłłów” w 

Antoninie 

Kościół Matki Boskiej 

Ostrobramskiej, wybudowany w 

latach 1835-1838, w stylu 

neoromańskim! 

Najpierw drewniana, potem 

murowana! 



Wnętrze przyozdobione, wspartymi 

na czterech kolumnach, z trzema 

łukami z białego marmuru, bogato 

ornamentowane dekoracją w stylu 

bizantyjskim, sprowadzone z Włoch ! 

Witraż Matki Boskiej Ostrobramskiej! 



A teraz 
zejdźmy do 
podziemia! 

W podziemiach kaplicy znajdują 

się trumny Radziwiłłów! 

m.in. Antoniego Radziwiłła, jego 

żony Luizy oraz córek Elizy i 

Wandy  



Eliza była miłością Wilhelma Hohenzollerna, 
planowali ślub. Jednak małżeństwo 

morganatyczne nie wchodziło w grę z uwagi na 
to, że Wilhelm był drugi w kolejce do tronu. 
Wobec sprzeciwu części rodziny i pruskich 
polityków Wilhelm porzucił swe zamiary i 

poślubił Augustę, nie zapomniał jednak Elizy. 
Podobno na jego biurku stał zawsze jej 

wizerunek. Eliza nie wyszła nigdy za mąż.  

Eliza 
Radziwiłłówna 
ur. 28 X 1803 r. w 
Berlinie - zm. 27 
IX 1834 r. w Bad 
Freienwalde na 

gruźlicę. 

Ciekawy wątek nieszczęśliwej i 

romantycznej miłości w rodzinie 

Radziwiłłów! 



A teraz wyjdźmy 
na świeże 

powietrze! 

Część trumien Michał Radziwiłł – IV i 

ostatni ordynat linii Radziwiłłów, 

przeniósł na zewnątrz kaplicy. 

Dlaczego? Istnieją dwie teorie: pierwsza 

- w podziemiach kaplicy miało powstać 

kino, druga – w podziemiach panowała 

wilgoć, która niszczyła trumny. 

Jedenastu potomków księcia 

Antoniego Radziwiłła – I ordynata 

linii Radziwiłłów, żyje do dzisiaj! 



Pałac Myśliwski 
Książąt 

Radziwiłłów  w 
Antoninie 

Architektoniczna perła – 

neoklasycystyczny pałac na planie 

krzyża greckiego! Wejście główne. 

W parku w stylu angielskim 

znajduje się pomnik Chopina! 

Dziś hotel i restauracja! 

Wejście kuchenne 



A teraz 
wejdźmy do 

środka! 

Pałac został nagrodzony za 

renowację nagrodą „Europa 

Nostra”! 

W pałacu na zaproszenie 

Antoniego Radziwiłła dwukrotnie 

przebywał Fryderyk Chopin, który 

również odwiedzał swoją matkę 

chrzestną w tym czasie! 



miejsce poświęcone 
Chopinowi 

Tu odbywają się koncerty 

muzyczne w ramach festiwalu 

„Chopin w barwach jesieni”! Bilety 

rozchodzą się jak „świeże bułeczki” 

Tu znajduje się odlew pośmiertny 

ręki Chopina! 



Nadleśnictwo 
Antonin i Rezerwat 

Przyrody 
Wydymacz w 

Antoninie 

Rezerwat utworzono w 1987 roku, 

m.in. w celu ochrony rzadkiego 

krzewu (choć śmiertelnie trującego) 

wawrzynka wilczełyko! 



Wawrzynek wilczełyko 

(Daphne mezereum) 



Podążając ścieżkami rezerwatu 
możemy natrafić na wiele 
pięknych i zaskakujących 

miejsc. 

Na terenie rezerwatu można 

spotkać także wiele egzotycznych 

drzew wprowadzonych przez  

właściciela dóbr antonińskich 

Antoniego Radziwiłła! 

W rezerwacie występują liczne 

pomnikowe dęby! 



Izba Edukacji Przyrodniczej 

„Ogrodówka” z czterema salami 

tematycznymi, w czterech kolorach, 

zaprasza uczniów do zajęć! Świetne!!! 

ŻÓŁTY - DREWNO ZIELONY - ROŚLINY 

NIEBIESKI - ZWIERZĘTA CZERWONY – OCHRONA 

PRZYRODY 



Ośrodek 
rekreacyjno-

wypoczynkowy 
,,Lido” w 

Antoninie 

Po przyrodniczej wyprawie można 

odpocząć aktywnie. Młodsi na placu 

zabaw, starsi na kajakach lub boiskach! 



• Mapa Doliny Baryczy, część wschodnia. Stawy Milickie. 
•Ranoszek. E., Ranoszek W., 2004. Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, 
Milicz. 
•Film Wielkopolska Linia Radziwiłłów, źródło TV Proart. Ostrowskie 
Towarzystwo Naukowe.  
•karykatura-simart2.republika.pl (p. Edmund Radziszewski) 
•www.skt.wroclaw.pl 
•www.zsdebnica.pl 
•www.strefuturystyki.com.pl Wykonały uczennice 

klasy II, Gimnazjum im. 
Polskich Olimpijczyków 
w Dębnicy:   

Aleksandra Brodziak 
Sandra Gąbka 

Opiekun pracy:             
mgr Jolanta Pawłowska 


