
ŚLADAMI LEGEND  

CZYLI CO KRYJE W SOBIE MILICZ 



Trasa wycieczki  

 Przedstawiamy wycieczkę, dzięki której poznamy sekrety 

Milicza! 

 Trasa wycieczki to 5 km, dlatego proponujemy, by przebyć 

ją pieszo, jednak jest to również wspaniały sposób na 

spędzenie interesującego popołudnia na rowerze.  



 1. Wjazd do Milicza 

 2. Kościół Św. Anny 

 3. Ruiny zamku 

 4. Pałac Maltzanów 

 5. Pałacowy park 

 6. Kościół Św. Andrzeja 

Boboli 

 7. Rynek 



Jak powstała nazwa Mil icz?  

Powstanie nazwy Milicza opisuje pewna legenda… 



Kościół i  kamień Św. Anny  

 Skoro znajdujemy się na Karłowie, koniecznie zobaczyć 

trzeba kościół Św. Anny oraz słynny kamień, leżący obok 

świątyni u stóp krzyża. 

 



 Ów kamień przedstawiany jest w różnych podaniach 

odpowiednio jako kamień Św. Anny lub kamień Św. Jadwigi. 

 Posłuchajmy zatem o kamieniu Św. Anny… 



Ruiny mil ickiego zamku 

 Z zamkiem, którego ruiny znajdują się przy Pałacu 

Maltzanów wiąże się wiele mitów i legend… 

 Oto opowieść o tajemniczych perłach. 



 Jeszcze jedna historia warta wspomnienia łączy się 

również z drugim milickim zamkiem, który znajdował się na 

wzgórzu chmielowym po drugiej stronie Baryczy, a po którym 

niestety nie ostał się żaden ślad… 

 O pięknej Jadwidze, wielkiej miłości i okrutnej zbrodni. 

 



Pałac Maltzanów  

 Jest to zdecydowanie jeden z najpiękniejszych zabytków 

Milicza. 

 Pałac, który widział świetne gale i przyjęcia, w którym 

życie spędzali członkowie rodziny Maltzanów, a także który 

gościł cara Rosji – Aleksandra I. 



Pałacowy park oraz 

diabelski dąb…  

 Wokół pałacu rozciąga się wielki park w stylu angielskim. 

 Znajduje się też tutaj niesławny dąb, nazywany przez 

dawnych diabelskim… 

 



 Dowiedzmy się zatem, dlaczego nadano mu taki 

przydomek. 

 Pamiętajcie tylko, by nie zwiedzać tego miejsca w nocy. 

Oto, co przydarzyło się jednemu ze śmiałków 



Kościół Łaski  

 Kościół Św. Andrzeja Boboli, który jest niezbędnym 

punktem zwiedzania Milicza został wybudowany jako jeden z 

sześciu Kościołów Łaski.  

 Niegdyś był to kościół ewangelicki,  potem jako katolicki 

nadano mu patronat Św. Andrzeja Boboli. 



Podziemne tunele –  skarb 

czy tajemnica?  

 Co po niektórzy mają różne teorie na temat tego, co 

zostało ukryte w podmilickich tunelach. 

 Posłuchajmy jednej z nich. 



Rynek 

 Proponujemy zakończyć naszą wycieczkę na milickim 

rynku, gdzie można zatrzymać się na posiłek albo kawę i 

ciasto w jednej z pobliskich cukierni i kawiarni. 

 Tutaj się rozstajemy.  

Dziękujemy za wspólną podróż i uwagę.  



Autorki  

 Joanna Kokot 

 Aleksandra Hybś  



Źródła  

 Zdjęcia zostały wykonane samodzielnie. 

 Treści legend zaczerpnięte z książki „Dolina Baryczy: 

legendy, zabytki, kultura” pod redakcją Ireneusza 

Kowalskiego. 

 Mapa: 

http://www.geoinfokart.pl/milicz/serwis/index.php?project_id=

milicz_1 

 Dodatkowo: www.totalizm.pl/  
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