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 Gmina Trzebnica położona jest w północnej części Dolnego Śląska, w pasie malowni- 
czych Wzgórz Trzebnickich, gdzie bogata historia przeplata się ze współczesnym, rekreacyjnym  
charakterem miasta i gminy. Bliska odległość od stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia oraz walory  
przyrodnicze, turystyczne i historyczne są ciekawą alternatywą na weekendowy wyjazd rodzinny.  
Gotowe scenariusze w przewodniku prowadzą nas po malowniczych wzgórzach, rozległych lasach,  
ciekawych miejscach, ścieżkach i wąwozach, okolicznych sadach i niezwykłych miejscowościach.  

 Trzebnicki rynek, nowoczesne parki, liczne place zabaw, miejsca do rodzinnych gier 
zespołowych, ścieżki zdrowia, fontanny wpływają pozytywnie na wizerunek miasta i gminy,  
w której można odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku. Wspaniałą nową rodzinną atrakcją są  
zmodernizowane ścieżki Lasu Bukowego z oznakowanymi trasami tematycznymi, spacerowymi,  
rowerowymi, dla biegaczy i do uprawiania modnego obecnie nordic-walkingu. Przyległe zrewi- 
talizowane stawy trzebnickie oraz najnowocześniejszy w regionie Trzebnicki Park Wodny  
„Zdrój” tworzą niezapomniane miejsce czynnego wypoczynku dla całych rodzin. Warto również 
obejrzeć wspaniałą panoramę z górującej nad miastem Winnej Góry (potocznie zwanej Kocią 
Górą). Jej zagospodarowanie w najbliższym czasie stworzy nową, charakterystyczną wizytówkę 
Trzebnicy i regionu. 

 Dynamiczny rozwój Gminy Trzebnica oraz nakłady poniesione w ostatnich latach  
na rozwój infrastruktury pozwalają na nowo odkryć to, co w naszej gminie najpiękniejsze.  
Bogactwo zabytków, urokliwe zakątki, niezapomniane krajobrazy oraz niezwykła gościnność  
mieszkańców to najważniejsze atuty Gminy Trzebnica, do odwiedzenia której serdecznie  
zapraszam.

                                                                                                                    Marek Długozima 

                                                                                                                 Burmistrz Gminy Trzebnica
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Trzebnica jest miastem wyjątkowym! I w stwierdzeniu tym nie ma cienia przesady, bo na jej wy-
jątkowość składa się m.in. jej wielowiekowa historia sięgająca głębokiego średniowiecza, znaleziska 
archeologiczne sprzed pół miliona lat, miejsce pielgrzymkowe, przepiękne opactwo cysterek czy 
wreszcie malownicze położenie wśród otaczających je wzgórz. Coś dla siebie znajdą tutaj zarówno 
miłośnicy duchowej odnowy, spokojnych miejsc i ciszy, jak i aktywnego wypoczynku, bowiem oko-
lice miasta to wymarzone tereny na wycieczki piesze, rowerowe, po których można odświeżyć się  
w nowo otwartym w 2011 roku Trzebnickim Parku Wodnym „Zdrój”.

Początki miejscowości sięgają okresu sprzed wieku X, o czym świadczą znaleziska archeologiczne. 
Istniała wówczas w tym miejscu słowiańska osada, być może plemienia Trzebowian, które coraz 
śmielej przez naukowców jest sytuowane w okolicach dzisiejszej Trzebnicy. Niewiele mamy infor-
macji z tych czasów i dopiero w połowie XII wieku znajdujemy kolejne informacje o osadzie, która 
rozwinięta została przez możnowładcę śląskiego Piotra Włostowica. Po zatargu, jaki Włostowic 
miał z Władysławem Wygnańcem, został na rozkaz księcia oślepiony i pozbawiony swoich dóbr, 
które z czasem odzyskał. Trzebnica straciła jednak w międzyczasie prawa targowe, które na kilka-
dziesiąt lat zostały przeniesione do niedalekiej Cerekwicy.

Złoty okres nastał za czasów księcia Henryka Brodatego i jego żony Jadwigi. Już wcześniej położe-
nie osady niedaleko potężnego Wrocławia i na szlaku handlowym prowadzącym na północ dawały 
Trzebnicy silne podstawy do rozwoju, niemniej jednak fundacja klasztoru Cysterek w 1202 roku 
miała równie doniosłe znaczenie w historii Trzebnicy. Trochę niezgodnie z zasadami powstawania 
klasztorów cysterskich, umieszczono go w pobliżu dużej już wówczas miejscowości i w terenie dość 
mocno zaludnionym, ale być może wpływ na to miała chęć ułatwienia życia siostrom, które miały 
tutaj żyć i pracować.

Trzebnica 
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Ponad 600-letnia obecność zakonnic pozytywnie wpłynęła na rozwój Trzebnicy. Już w 1250 roku 
otrzymała ona prawa miejskie, powstawały nowe osiedla i wsie. Nieco gorzej działo się w wieku XV, 
kiedy to w 1432 roku miasto i klasztor złupili husyci, w 1475 roku najechały je wojska węgierskie  
i jakby tego było mało mieszkańcy trapieni byli przez pożary i epidemie. Po latach chudych nastały 
jednak tłuste i kolejny wiek (XVI) to znów czas rozwoju miasta, powstawania cechów rzemieśl-
niczych czy budowy nowych domów (coraz częściej murowanych a nie drewnianych, które łatwo 
ulegały ogniowi). I dopiero epidemia, jaka nawiedziła miasto w 1598 roku (zmarło wówczas 1600 
osób!) rozpoczęła ponowne trudne czasy. W 1618 roku wybuchła wojna 30-letnia, która dała się we 
znaki nie tylko trzebniczanom, ale i całemu regionowi, powodując zubożenie mieszkańców i często 
wyludnienie całych wsi. I znów historia się powtórzyła, przyszły dobre czasy, na tyle dobre, że na 
przełomie XVII/XVIII wieku przebudowano klasztor i kościół w stylu barokowym, którego piękno 
możemy oglądać do dnia dzisiejszego.

Mocnym akcentem przemarszu wojsk napoleońskich rozpoczął się wiek XIX. Ściągane przez woj-
sko kontrybucje wojenne i ciągnące się za żołnierzami epidemie mocno dały się we znaki nie tylko 
mieszkańcom Trzebnicy, ale i całego regionu. W 1810 roku dla podreperowania budżetu państwo 
pruskie dokonało sekularyzacji dóbr kościelnych. Zabrany siostrom klasztor przeznaczono m.in. na 
szpital wojskowy, mieszkania i przędzalnię sukna. Pół wieku później przybyły do Trzebnicy siostry 
boromeuszki, które zajęły część klasztoru. Wkrótce rozpoczęły posługę chorym w utworzonym 
przez kawalerów maltańskich szpitalu. Samo miasto miało się dobrze, powstawały nowe fabry-
ki, urządzenia komunalne, drogi, a w 1886 roku doprowadzono do Trzebnicy z Wrocławia linię 
kolejową (12 lat później drugą, wąskotorową). Niezwykłe położenie, wody lecznicze i doskonały 
klimat były podstawą do utworzenia popularnego uzdrowiska, po którym pozostały urządzenia  
i zagospodarowanie przestrzenne Lasu Bukowego i jego podnóża. Warto jeszcze dodać, że w 1945 
roku, gdy trwało jeszcze oblężenie Wrocławia, Trzebnica stała się na krótko stolicą województwa 
dolnośląskiego – to tutaj rezydowały władze wojewódzkie.

Dzisiejsza Trzebnica oferuje wiele różnorodnych form wypoczynku dla mieszkańców i turystów, 
zarówno w samym mieście, jak i w jego najbliższej okolicy. W przewodniku proponujemy pięć 
tras zwiedzania, począwszy od samego miasta, poprzez zwiedzanie dawnego opactwa cysterek, po 
krótsze i dłuższe wycieczki w teren, które pozwolą na zapoznanie się z fascynującą historią i nie-
zwykłymi miejscami w rejonie Trzebnicy. Tutaj naprawdę nie można się nudzić...

Trzebnica 
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Powstanie klasztoru i koś-
cioła wiąże się z osobą św. 
Jadwigi Śl., żony księcia 

Henryka Brodatego, która popro-
siła swego męża o ufundowanie 
opactwa. Cystersi budowali klasz-
tory według ściśle określonych 
zasad. Na przykład odległość od 
najbliższego cenobium nie mogła 
być mniejsza niż 10 galijskich mil 
burgundzkich (ok. 51 km), a naj-

bliższy klasztor cysterski znajdował się wówczas w Lubiążu, tak więc, licząc odległość istniejącymi 
wówczas drogami, zasada została zachowana. Nieco gorzej poszło z kolejną zasadą, by budować 
opactwa w miejscach odludnych i dopiero co kolonizowanych – Trzebnica jako osada istniała już 
wtedy, a i wiosek w okolicy było całkiem sporo jak na przełom XII/XIII wieku. Może więc 
przyczyną była przygoda księcia Henryka Brodatego?

Okolice Trzebnicy, w czasach średniowiecza, były terenami mocno zawilgoconymi, podmokłymi 
(pierwszy kościół zbudowano na drewnianych palach, które do dnia dzisiejszego tkwią np. pod 
romańską kryptą). Pewnego razu na polowanie ze swoją drużyną wybrał się tutaj z Wrocławia 
książę Henryk Brodaty. W pogoni za zwierzyną władca oddalił się nieco od swych kompanów  
i nagle poczuł, jak jego koń zapada się w grząskim terenie. Bagno zaczęło wciągać konia i jeźdźca 
i tylko cud sprawił, że książę wyszedł cało z opresji. Dziękując 
Bogu za ocalenie, obiecał, że postawi w tym miejscu kościół na 
pamiątkę tego wydarzenia, ale przede wszystkim dla chwały 
Boga.

W 1203 roku w Trzebnicy pojawiły się, sprowadzone  
z Bambergu, cysterki (niektórzy badacze podają wiosnę 
1202 roku, a nawet rok 1201). Liczne nadania i książęca 

opieka pozwoliły na szybki rozwój opactwa oraz budowę 

Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej

Bazylika św. Jadwigi Śl.  i św. Bartło- 
mieja jest najważniejszym i najbardziej 
znanym wśród turystów zabytkiem 
Trzebnicy. Istnieje kilka opracowań, 
które pozwalają mniej lub bardziej 
dokładnie zapoznać się z historią 
kościoła i klasztoru. Polecam przede 
wszystkim opracowania nieżyjącego 
już prof. księdza Antoniego Kiełbasy 
SDS, a także wydany wiele lat temu  
przewodnik prof. Krzysztofa Radosława 
Mazurskiego. Znaleźć w nich można 
wiele cennych informacji z historii, 
architektury i sztuki, które odnoszą się 
do trzebnickiej bazyliki. My jednak 
spróbujmy spojrzeć na bazylikę i jej 
wnętrze z nieco innej perspektywy, 
która pozwoli nam na wyłapanie 
ciekawostek i miejsc szczególnie inte-
resujących, tak by jej zwiedzanie było 
atrakcyjne nie tylko dla dorosłych, ale 
i dla najmłodszych turystów.

kościoła i klasztoru. Ten pierwszy został konsekrowany w 1219 roku i w obecności sześciu biskupów 
nadano mu wezwanie św. Bartłomieja, czczonego przez śląskich Piastów. Cysterki gospodarzyły  
w Trzebnicy aż do roku 1810, kiedy to rząd pruski wydał dekret o przejęciu majątków klasztornych 
w celu podreperowania państwowego budżetu.

Wejdźmy zatem do kruchty znajdującej się w przyziemiu 
potężnej wieży. Po lewej stronie mamy wysokie okno, które 
pozwala na zobaczenie pięknego, romańskiego portalu 

(dawniej było to główne wejście do kościoła), zwanego Dawidowym. 
Na płaskorzeźbie biblijny król Dawid gra na harfie jednej ze swych 
żon, królowej Batszebie. Przez wspaniale zdobione drzwi (w ich 
górnej części wizerunek św. Jadwigi Śl., przedstawionej z modelem 
kościoła) wchodzimy do wnętrza świątyni.

Kierujemy się w lewo do nawy północnej. Zaraz po lewej stronie widoczne są nieduże 
drzwiczki, za którymi skrytych jest kilka stopni z pierwszej, romańskiej świątyni, a na lewo 
od nich obraz przedstawiający św. Jana Nepomucena z praskim 

Mostem Karola w tle (nieco więcej o popularnym Nepomuku dowiemy się 
przy jego ołtarzu). Z kolei po prawej stronie wisi obraz przedstawiający bosą 
św. Jadwigę Śl., z butami w rękach. Jest to dzieło, do którego szkic stworzył 
Michał Willmann, świetny malarz barokowy, zwany „śląskim Rembrandtem”.

Jedna z legend o Świętej opowiada, że, aby upodobnić się do swego ludu, 
a także z powodu swej pokory, księżna chodziła boso. Nie miało dla niej 
znaczenia, czy było to lato czy sroga zima, ciepły piasek czy zimna posadzka 
kościoła. Zaniepokojeni o jej zdrowie dworzanie postanowili zaradzić 
tej sytuacji i prosili ją o zmianę swego postępowania. Na niewiele się to 
zdawało, aż wreszcie opat Gunter podarował księżnej buty z nakazem, by 
je nosiła. Jadwiga nie zlekceważyła polecenia swego spowiednika i zaczęła 
nosić buty... pod pachą lub zawieszone na szyi.

Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej

Św. Jadwiga Śl. - Księżna Jadwiga  
z Andechs-Meran ufundowała klasztor  
Cysterek w Trzebnicy. Swoim pobożnym  
życiem zasłużyła na miano świętej  
- została kanonizowana przez papieża  
Klemensa IV w 1267 roku, 24 lata  

po swej śmierci. Od 2010 r. 
św. Jadwiga Śl. jest oficjalnie  
patronką miasta Trzebnicy.

Międzynarodowe Sanktuarium 
św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 
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Ruszamy nawą północną w kierunku prezbiterium. Przy drugim filarze stoi ołtarz 
wspomnianego już św. Jana Nepomucena z figurami śś. Grzegorza Wielkiego i Bonifacego 
oraz rzeźbami śś. Agnieszki i Doroty. Nad głową Świętego znajduje się pięć gwiazd, przed 

nim siedzi aniołek z palcem na ustach i palmą męczeńską w dłoni, a w tle widoczny jest Most 
Karola w Pradze ze sceną wrzucenia Nepomucena do rzeki.

Jan Nepomucen żył w czasach, gdy królem Czech był Wacław IV, w tym czasie władca także 
Wrocławia i Trzebnicy. Według legendy, Nepomucen był spowiednikiem królowej Zofii, żony 
Wacława IV. Gdy król zechciał dowiedzieć się, z jakich to grzechów spowiada się jego żona, wezwał 
go do siebie i nakazał  ich wyjawienie. Kapłan nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzi, więc król 
kazał poddać go torturom. Gdy i to nie przyniosło żadnego rezultatu, kazał wrzucić umęczonego 
księdza do rzeki. Siepacze króla wzięli półprzytomnego Nepomucena nad Wełtawę i zrzucili go  
z Mostu Karola. Nad miejscem, gdzie utonął, pojawiło się pięć gwiazd, które, obok trzymanego na 
rękach krzyża, są jednym z najczęściej pojawiających się atrybutów Świętego (oprócz tego może to 
być np. palma, most, kłódka, zamknięta książka, palec na ustach czy też klucze).

W ołtarzu Serca Bożego (przy czwartym filarze) możemy poznać kilku następnych 
świętych z charakterystycznymi dla nich atrybutami. Po prawej stoi znana nam już postać 
św. Jadwigi Śl. z modelem bazyliki i księgą w dłoni, wyżej św. Piotr z otwartą księgą (często 

przedstawiany również z kluczami do bram niebieskich) oraz św. Paweł z mieczem, a na samej 
górze patronka kolejarzy, św. Katarzyna Aleksandryjska z kołem, którym miała zostać zamęczona 
(anioł zniszczył jednak koło, więc Katarzynę ostatecznie ścięto).

Przy kolejnym filarze stoi ołtarz św. Jadwigi Śl. Miejsce to jest o tyle ważne dla trzebnickiej 
bazyliki, że według tradycji to właśnie tutaj modlącej się Jadwidze miał z krzyża błogosławić 
Chrystus. Wiszący dawniej na ścianie krucyfiks podobno trafił do Krakowa w XV wieku, 

po pierwszym najeździe husytów. Na obrazie widzimy scenę błogosławieństwa, a na poprzedzającym 
ołtarz filarze tablice informujące o tym.
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Główna nawa w Bazylice św. Jadwigi Śl.

Figura Jana 
Nepomucena

W następnym ołtarzu (poświęconym Matce 
Boskiej Częstochowskiej) warto zwrócić 
uwagę na stojącego po lewej stronie 

Archanioła Michała, który walczy z upiornie 
brzydkim szatanem i pokonuje go. Według Pisma 
Świętego istnieje siedmiu archaniołów, którzy 
uważani są za najwyższych książąt nieba. Oprócz 
wspomnianego Michała mamy tutaj okazję zobaczyć 
jeszcze dwóch: po prawej znajduje się Archanioł 
Rafał (patron podróżników) i Tobiasz w scenie 
podróży do Regi, a na górze ołtarza Archanioł 
Gabriel otoczony przez liczne putta.

Dochodzimy do transeptu (poprzecznej nawy). Po 
lewej stronie, ponad nami monumentalna, pięknie 
rzeźbiona empora chóru muzycznego, a pod nią równie 

potężny ołtarz Ukrzyżowania z krzyżem wyrastającym z muszli. 
Ołtarz robi niesamowite wrażenie nie tylko z powodu swej 
wielkości, ale również z powodu wykorzystanych w nim 
kolorów. Czerń doskonale kontrastuje z bielą i złotem, co 
podkreśla dramatyzm przedstawionej sceny. 

Przed nami kaplica św. Jana Chrzciciela, skryta za 
barokową, ozdobną, kutą kratą, na której widnieje herb 
ksieni Krystyny Pawłowskiej, która zmarła w 1699 roku 

(krata jest o dwa lata późniejsza). W kaplicy warto zwrócić uwagę na jej romańskie elementy 
(służki, bazy kolumn), okno pochodzące z tego samego okresu oraz na freski z ok. 1800 roku (nieco 
podniszczone) przedstawiające anioły z planami klasztorów cysterskich w Trzebnicy, Lubiążu, 
Kamieńcu Ząbkowickim i Henrykowie, a także sceny z życia św. Jadwigi Śl. Pośrodku kaplicy 
znajduje się symboliczny grób św. Jadwigi Śl. (wapienna tumba z końca XVII wieku), w miejscu, 
gdzie pierwotnie złożono jej ciało, a w ołtarzu obraz ze sceną Chrztu Jezusa w Jordanie.

Po prawej stronie, tuż przed prezbiterium widzimy 
imponujących rozmiarów postać św. Jadwigi Śl. z nie- 
odłącznym atrybutem – modelem kościoła trzymanym  

przez aniołka, a po drugiej stronie bliźniaczą rzeźbę, 
przedstawiającą św. Elżbietę, siostrzenicę Jadwigi. Obie 
rzeźby wykonał Józef Franciszek Mangoldt i są one uważane 
przez historyków sztuki za jedne najwspanialszych dzieł tego 
twórcy. U stóp księżnej Jadwigi siedzi żebrak, którego 
wspomaga chlebem, w drugiej ręce trzymając figurę Matki 
Boskiej. Św. Elżbieta z kolei wspomaga biedaka złotą monetą, 
w drugiej ręce trzymając książkę z koroną – obietnicę 
niebiańskiej nagrody w niebie. Anioł u jej stóp trzyma bukiet, 
w którym wyróżniają się róże.

Elżbieta z Turyngii (zwana również Elżbietą Węgierską) była żoną landgrafa Turyngii, Ludwika IV. 
Jej zaangażowanie w działalność charytatywną nie podobało się dworzanom, więc pewnego dnia 
doniesiono Ludwikowi, że jego żona wynosi odzież oraz jedzenie i rozdaje je biednym. Pewnego 
razu jej mąż postanowił przyłapać żonę na gorącym uczynku i w zimowy poranek, gdy Elżbieta  
z bochenkami chleba chciała opuścić zamek, zażądał, by pokazała co ukrywa pod płaszczem. Jakież 
było jego zdziwienie, gdy po odsłonięciu poły płaszcza, jego oczom, zamiast chleba, ukazały się... 
pięknie rozwinięte, pachnące róże.

Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej

Figura św. EżbietyFigura św. Jadwigi Śl. 

Putta 
Motyw dekoracyjny w postaci nagiego 
dziecka, najczęściej chłopca. Określenie 
używane także w odniesieniu do postaci 

aniołków powszechnie 
stosowanych w dekora-
cjach kościelnych w okre- 
sie baroku i rokoka.
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W prezbiterium, na jego ścianach, wiszą duże obrazy przedstawiające kolejne sceny z życia 
św. Jadwigi Śl. Ołtarz główny pochodzi z XVIII wieku i zdobią go piękne relikwiarze,  
a także postacie świętych: Bartłomieja, Jana Chrzciciela, Judy Tadeusza i Jana Ewangelisty. 

W ołtarzu obraz Krystiana Filipa Bentuma, ucznia Piotra Brandla, zatytułowany „Wniebowzięcie 
NMP” (wyżej obraz tego samego autora zatytułowany „Trójca Święta”). Na ścianie po prawej stronie  
widoczny jest fragment romańskiego tympanonu z XIII w., przedstawiającego scenę Ukrzyżowania.  

Na środku prezbiterium stoi tumba poświęcona dwóm 
osobom: księciu Henrykowi I Brodatemu oraz... 
wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu, Konradowi II von 

Feuchtwangenowi. Pierwotnie był on pochowany w Dabovicach 
(zmarł w 1296 roku), gdzie wówczas znajdowała się główna 
siedziba czesko-morawskich Krzyżaków, ale po najeździe 
husyckim w XV wieku jego szczątki przeniesione zostały do 
Trzebnicy. Wspólny pochówek miał miejsce dopiero w wieku  
XVII, gdy Europa zagrożona była najazdem tureckim. Henryk I  
i Konrad von Feuchtwagen byli wówczas wzorami cnót 
rycerskich, więc wspólny ich pochówek (wtórny) pozytywnie 
oddziaływał na morale ówczesnych żołnierzy, ale podnosił 
również na duchu zwykłych Europejczyków. Stojąc przy prezbiterium, doskonale widoczny jest 
potężny prospekt organowy z nieco ponad 100-letnim instrumentem, jak i okazała rokokowa 
ambona, bogato zdobiona, z baldachimem, na którym przedstawiono m.in. otoczoną znakami 
zodiaku kulę ziemską oraz Chrystusa Zmartwychwstałego.

Zanim przejdziemy do kaplicy św. Jadwigi Śl., zejdźmy najpierw do najstarszej części 
trzebnickiej świątyni, pochodzącej z XIII w. (wejście przy figurze św. Elżbiety) - do krypty 
św. Bartłomieja. Uwagę zwracają w niej potężne kolumny podpierające sklepienie krzyżowe.  

We wnęce po prawej stronie możemy zobaczyć sugestywne przedstawienie św. Bartłomieja Apostoła, 
trzymającego własną skórę (męczennik został ukrzyżowany głową w dół, obdarty ze skóry, a następnie 
ścięty). Po lewej od ołtarza znajduje się „święta studzienka”, dzisiaj już nie dająca wody, po obniżeniu 
się poziomu wód gruntowych. W krypcie znajduje się także płyta grobowa, pod którą pochowany jest 
książę oleśnicki Konrad II (zm. 1403) oraz grób księdza profesora Antoniego Kiełbasy, miłośnika 
ziemi trzebnickiej, inicjatora wielu przedsięwzięć promujących Trzebnicę i sanktuarium, który zmarł 
w 2010 r. W krypcie warto również zapoznać się z tablicą informacyjną, na której przedstawiono 
m.in. rekonstrukcję dawnego wyglądu krypty, wizerunek twarzy św. Jadwigi Śl. opracowany przez 

antropologów oraz zdjęcia ciekawszych detali architekto-
nicznych.

Kaplica św. Jadwigi Śl. to pierwsza budowla na 
terenie ziem polskich, która zbudowana została  
w czystym stylu gotyckim. Na lewej ścianie 

(przejście do prezbiterium) znajduje się wczesnogotycki 
portal z płaskorzeźbą w tympanonie, przedstawiającą 
Koronację Matki Boskiej. Wnętrze kaplicy wypełniają 
barokowe ołtarze boczne z pięknymi obrazami oraz 
figurami świętych. Uwagę przykuwa potężny ołtarz 
główny poświęcony św. Jadwidze, która przedstawiona 
została na obrazie na tle Trzebnicy (dzieło z połowy XVII w.). 
Całość uzupełniają ponadnaturalnej wielkości postacie 
świętych i błogosławionych, związanych z historią  
zakonu cysterskiego: Humbelinę, Bernarda z Clairvaux, 
Benedykta i Scholastykę. Ciekawostką w kaplicy jest nie-
pozorna, ale bogato zdobiona ambona, z której od XIX w. 
wygłaszano kazania w języku polskim, stąd nazywano  
ją „polską”.

Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej

Krypta 
Umieszczona najczęściej pod prezbi-
terium krypta służyła do pochówku 

duchownych i zasłu-
żonych w jakiś sposób  
dla kościoła osób świec- 
kich (np. królów, książąt)  
oraz przechowywania 
relikwii  świętych.

Portal zachodni Klasztoru Kongregacji 
Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

Najważniejszym miejscem trzebnickiego sanktu-
arium jest postawiony w XVII wieku grobowiec 
św. Jadwigi Śl. Użyte w nim dwa rodzaje kontra-

stującego ze sobą marmuru (czarny i różowy) nadają mu 
szczególny wyraz, podkreślając jego poszczególne elementy.  
Wykonana z alabastru postać św. Jadwigi Śl. (trzymającej 
duży model kościoła) dodana została później, bo dopiero  
w 1750 roku. Dookoła sarkofagu umieszczeni zostali 
święci, a od strony wschodniej epitafium księżnej Karoliny, 
ostatniej Piastówny z linii legnicko-brzeskiej, pochowanej 
w trzebnickiej bazylice (jej serce znajduje się w kościele św. 
Klary we Wrocławiu).

Południową nawą wracamy do wyjścia z kościoła. 
Po drodze zatrzymajmy się jeszcze przy kilku 
ołtarzach stojących przy filarach. Zaraz przy 

pierwszym z nich stoi ołtarz św. Bartłomieja z wysokiej  
klasy obrazem, dziełem Michała Willmanna, przedstawia-
jącym męczeńską śmierć patrona (scena obdzierania go ze skóry). Na tym samym filarze wisi obraz 
„Święta Jadwiga Śl. poznaje syna Henryka na Polu Legnickim” (księcia Henryka Pobożnego 
poznała po szóstym palcu u lewej nogi, bowiem jego głowę Tatarzy odcięli). Przy kolejnym filarze 
mamy ołtarz św. Peregryna ze stojącą po lewej postacią biskupa św. Mikołaja z Miry, trzymającego 
księgę z trzema złotymi kulami (to on przynosi nam prezenty 6 grudnia). Ciekawym jest również 
ołtarz poświęcony Matce Boskiej Ostrobramskiej (przy szóstym filarze), na którego zwieńczeniu 
znajduje się ukrzyżowana postać z brodą. Nie jest to jednak Chrystus!

Święta Wilgefortis (teoretycznie „święta”, bowiem to postać prawdopodobnie fikcyjna, nie uznawana 
przez kościół katolicki za świętą) była według legendy córką króla Luzytanii. Gdy pogański ojciec 
chciał ją wydać za swego przyjaciela, również poganina, odmówiła. Rozzłoszczony rodzic kazał 
uwięzić swoją córkę i siłą wydać ją za mąż. Dziewczyna, będąca już wówczas chrześcijanką, modliła 
się do Boga, by ją oszpecił, mając nadzieję, że brzydkiej kobiety nikt nie będzie chciał za żonę. 
Przez noc wyrosła jej broda i rzecz jasna do ślubu nie doszło. Ojciec okazał się jednak tyranem  
i postanowił, że krnąbrna córka umrze jak jej Bóg – na krzyżu. 
Wilgefortis jest równie często przedstawiana jako ukrzyżowana, ale z jednym butem na nodze. 
Tutaj legenda opowiada o młodym, biednym skrzypku, którego matka ciężko zachorowała. Modlący 
się u jej wizerunku grajek otrzymał od niej jeden z jej złotych pantofli, który następnie sprzedał  
i za uzyskane pieniądze kupił lekarstwa dla matki. Oskarżony jednak został o świętokradztwo  
i doprowadzony przed sąd. Nikt nie chciał dać wiary jego opowieści i dopiero wizja lokalna na miejscu 
„przestępstwa” dowiodła prawdziwości jego słów – Wilgefortis zrzuciła mu drugi ze swych butów.

Na placu przed kościołem stoi okazała kolumna ze św. Janem Nepomucenem. Tutaj też 
znajduje się północne wejście do klasztoru. Nad bogato zdobionym portalem góruje Matka 
Boska z Dzieciątkiem, nieco niżej św. Jadwiga Śl. i jej nauczycielka Petrissa, a na balustradzie 

schodów św. Scholastyka i bł. Humbelina. Obecnie klasztor nie jest udostępniony do zwiedzania, 
ale można obejrzeć mieszczące się w kilku jego pomieszczeniach nieduże Muzeum Sióstr 
Boromeuszek, poświęcone św. Jadwidze, historii klasztoru, kościoła, cysterkom i działalności sióstr 
boromeuszek. Warto je zobaczyć, bo to doskonałe uzupełnienie zwiedzania zespołu klasztornego, 
dające wyobrażenie o jego znaczeniu nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Ekspozycją opie-
kuje się siostra Olimpia. Warto wcześniej zaanonsować zamiar zwiedzenia (tel. 509  683  119).  
W budynku Domu Pielgrzyma mieści się jeszcze Muzeum Kultu św. Jadwigi Śl., którego eksponaty 
znajdują się także w krypcie św. Bartłomieja (lapidarium) oraz w zakrystii, gdzie zobaczyć można 
jej wyposażenie (częściowo zabytkowe) oraz relikwiarze. O możliwość zwiedzania należy pytać na 
plebanii lub w zakrystii (brat Marcin, tel. 695 740 119).

Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej

Grobowiec św. Jadwigi
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W Trzebnicy, niemal w każdym zakątku miasta, czuć ducha św. Jadwigi Śl. Ślady jej pobytu, działalności 
czy też miejsca związane z jej kultem spotkamy zarówno w centrum miasta, jak i w Lesie Bukowym czy 
na okolicznych wzgórzach. Trzebnica posiada także wiele miejsc, które są ciekawe z innych względów,  
np. historycznych, przyrodniczych, geologicznych... Trasa wycieczki wykorzystuje Dużą Ścieżkę św. 
Jadwigi Śl., ale z pewnymi modyfikacjami.

Duża Ścieżka św. Jadwigi Śl. to szlak turystyczno-pielgrzymkowy poprowadzony w postaci pętli 
i pokazujący najważniejsze miejsca związane z życiem i działalnością Świętej. Na trasie spotkamy 
siedem tzw. kamieni medytacyjnych, które obrazują cnoty św. Jadwigi Śl. (Wiara, Nadzieja, Miłość 
– Miłosierdzie, Sprawiedliwość, Skromność – Prostota, Męstwo, Roztropność). Rozmieszczone 
są w najważniejszych miejscach i opisane za pomocą wygrawerowanych na nich tekstów oraz 
stojących obok tablic informacyjnych. Ścieżka ma 7 km długości i w terenie oznaczona jest 
kwadratowymi znaczkami z mitrą książęcą z krzyżem na białym tle. Można ją też przejechać  

na rowerze.

Wycieczkę rozpoczynamy na trzebnickim rynku. Jego charakter doskonale oddają słowa 
Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy, umieszczone na jednej ze ścian ratusza: 
„Rynek to serce miasta, niech to serce odtąd bije mocno”, a wypowiedziane w 2009 roku 

po zakończeniu prac rewitalizacyjnych. Trzebnicki rynek to miejsce spotkań mieszkańców oraz 
miejsce większych imprez. We wrześniu odbywa się tutaj Trzebnickie Święto Sadów, przez rynek 
przebiega trasa Ulicznego Biegu Sylwestrowego, cyklicznie odbywają się również Dzień Dziecka, 
Mikołaj i Wigilia dla mieszkańców oraz uroczystości państwowe. Tu można przysiąść na jednej  
z ławeczek, zaprzyjaźnić się z parą kotów będących symbolem Gór Kocich, ochłodzić się przy 
bryzgającej wodą fontannie, stanąć pod drzewkiem szczęścia (rozbłyskującym kolorami po 
zmierzchu), zadumać się nad średniowiecznym prawem pod pręgierzem czy wreszcie po prostu 
skorzystać ze sklepów i gastronomii.

Trzebnicki ratusz powstał w 1605 roku. Postawiony został wówczas na miejscu starych, drew-
nianych kramów kupieckich. Ratusz przetrwał ponad sto lat, gdy w 1729 roku zastąpiono go 
nowym, szachulcowym budynkiem, postawionym z inicjatywy 
ksieni Zofii Korycińskiej. Ten budynek również nie doczekał do 
naszych czasów, a obecny ratusz pochodzi z 1886 roku. W jego 
wnętrzach znajduje się m.in. Muzeum Regionalne, doskonałe 
miejsce do poznania historii miasta i regionu. Wokół rynku 
stoi wiele ładnych kamienic, z których na szczególną uwagę 
zasługuje barokowa Kamienica pod Złotym Słońcem (nr 8),  
w której dawniej swą siedzibę miało muzeum.

Przy wschodniej ścianie ratusza stoi replika pręgierza (stał na  
trzebnickim rynku jeszcze w XVIII w.), pod którym w dawnych 
czasach wymierzano kary dla niesfornych mieszkańców.  Poważne 

przewinienia karane były więzieniem, ale 
do wymierzania wielu mniejszych kar służył 
właśnie pręgierz, do którego przywiązywano 
skazańca i wymierzano mu np. karę chłosty lub 
pozostawiano przywiązanego, na pośmiewisko 
całego miasta. Niejednokrotnie zdarzało się, 
że złoczyńca zostawał opluwany, obrzucany 
wyzwiskami, a nawet zgniłymi warzywami, 
co było dopuszczalne (nie można było jednak 
stosować wobec skazańca przemocy fizycznej).
Muzeum Regionalne nie ma długich tradycji 
muzealnych, ale jest doskonałym miejscem do 
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Pręgierz
Słup stojący przeważnie przed ratu-

szem dawnych miast, służący 
do wymierzania kar.
Do pręgierza wiązano oszustów 
dla pokazania ich ludowi,  
i winowajców, skazanych na 
hańbę publiczną, chłostę lub 
wyświecenie, czyli wygnanie 

z miasta. 

I kamień Dużej 
Ścieżki św. Jadwigi 
Śląskiej

poznania historii Trzebnicy i regionu. Znajdziemy tu m.in. dokumenty związane 
z dziejami miasta, wystawę archeologiczną i związaną z odkryciem śladów Homo 
erectusa na Winnej Górze czy wreszcie stare zdjęcia i pocztówki, na których 
uchwycono klimat uzdrowiska i miejsca pielgrzymkowego, jakimi była Trzebnica.  
W muzeum można także skorzystać z gromadzonej w bibliotece literatury związanej 
z regionem, jak również obejrzeć wystawy czasowe i wziąć udział w organizowanych 
spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Ruszamy w kierunku zachodnim, ulicą Brama Trębaczy, by po chwili dojść 
do górki, która jest pozostałością średniowiecznego grodziska.

Grodzisko, czyli miejsce po dawnym 
grodzie, który stał na niewysokim 
wzniesieniu we wczesnym okresie średniowiecza, 
jest wyraźnie zaznaczone w terenie, bowiem ma 
tutaj kształt niedużego wzniesienia. Znajdował się 
na nim nieduży kasztel 
książęcy, spalony podczas 
najazdu husytów w 1432 
roku. Później wzniesienie 
nazywano Górą Ramową,  
a to z powodu umieszczanych  
na niej ram, na których 

suszono bielone płótno. W Polsce mamy około 1500 grodzisk, ale 
nie wszystkie z nich są tak dobrze zaakcentowane w krajobrazie, jak 
trzebnickie. Dużo z nich jest zniszczonych przez prace polowe, często 
są zarośnięte i tylko tablice informacyjne i zaznaczenie ich na mapach 
pozwala laikowi na ich rozpoznanie.

Za grodziskiem skręcamy w ul. Wałową, by po kolejnych 
300 m skręcić w jej odnogę, która doprowadzi nas do 
początku ul. T. Kościuszki. Schodzimy nią wśród 

ciekawej zabudowy willowej, mijając po drodze piękny budynek 
Domu Wycieczkowego „Zdrój”, w którym można skorzystać  
z noclegów. Po dojściu do ul. Prusickiej skręcamy w prawo  
i idziemy w kierunku widocznego już klasztoru i kościoła (opis, 
s. 4). Przy bazylice spotykamy znaki szlaku żółtego, który 
prowadzi nas na plac poniżej kościoła, gdzie znajduje się Mała 
Ścieżka św. Jadwigi Śl.

Mała Ścieżka św. Jadwigi Śl. umiejscowiona została  
na Placu Pielgrzymkowym, poniżej bazyliki. Na 
piętnastu granitowych postumentach umieszczona 
jest otwarta księga. Z lewej strony pokazane jest 
miejsce związane ze św. Jadwigą Śl., a z prawej jej  
słowa zanotowane w hagiograficznym tekście  

„Żywot większy św. Jadwigi Śl.”. Możemy prześledzić drogę  
księżnej do świętości, od Diessen, skąd pochodziła jej rodzina,  
poprzez Andechs (miejsce narodzin), Kitzingen, gdzie wycho- 
wywała się w tamtejszym klasztorze po Wrocław, Trzebnicę  
i szereg innych miejscowości. 
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Grodzisko, grodziszcze, horodyszcze  
– pozostałość po grodzie albo osadzie 
obronnej w postaci kolistego (w podsta-
wie) lub wielobocznego wzniesienia, 
zazwyczaj z zachowanymi śladami wa-
łów drewniano-ziemnych. 

Eksponaty Muzeum Regionalnego

Pozostałość średniowiecznego grodziska

Stacje Małej Ścieżki św. Jadwigi Śl.
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Inicjatorem powstania obu Ścieżek (Dużej i Małej) był salwatorianin, ksiądz profesor Antoni 
Kiełbasa. W uznaniu zasług, jakie miał dla propagowania walorów religijnych i krajoznawczych 
Trzebnicy, Rada Miasta nadała mu w 2000 roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta Trzebnica, 
w 2008 roku tytuł Zasłużonego dla Gminy Trzebnica, a w 2011 r. jego imieniem nazwano jeden 
ze skwerów miasta. Turyści i pielgrzymi pamiętają spotkania z nim, podczas których z ogromną 
swadą opowiadał o dziejach miasta i sanktuarium, wzbudzając w słuchaczach niemały podziw dla 
swej wiedzy i umiejętności jej przekazywania. 

Z placu idziemy do ul. Henryka Brodatego, na której skręcamy w lewo i zaraz potem  
w prawo, w ul. Piwniczną. Po chwili w prawo odchodzi ścieżka, a z nią nasz szlak żółty 
(tutaj też spotykamy znaki ścieżki dydaktycznej). Podchodzimy na zbocza Winnej Góry 

(jej nazwa nawiązuje do tradycji winiarskich Trzebnicy), po prawej stronie miejsce, gdzie znaleziono 
ślady Homo erectusa.

Zbieracko-myśliwska grupa Homo erectusa (człowieka 
wyprostowanego) zawitała w okolice dzisiejszej Trzebnicy ok. 
500  000 lat temu. Fascynującego odkrycia dokonano w 1987 
roku, a późniejsze prace prowadzone pod kierunkiem prof. 
Burdukiewicza pozwoliły na odnalezienie na głębokości 8-14 
metrów blisko 2000 szczątków zwierząt, fragmentów kości  
i prostych narzędzi używanych przez ówczesnych myśliwych. 
Dzięki temu wiemy, że polowali tutaj m.in. na łosie, konie, 
nosorożce, bizony, ale łowili także ryby (znaleziono szczątki 
szczupaka).
Nie zawsze poglądy na pochodzenie człowieka były tak naukowe,  

jak obecnie. Wystarczy wyobrazić sobie, że jeszcze 
półtora wieku temu powszechny był pogląd oparty 
na interpretacji Pisma Świętego dokonanego 
przez irlandzkiego biskupa Jamesa Ushera, który 
wyliczył, że Ziemia powstała w roku 4004 p.n.e. 
Arcybiskup Lengland dodał później, że był to 23 
października, godzina 3:30 po południu! Teorią opartą 
na Biblii zachwiało odnalezienie w miejscowości 
Neanderthal (niedaleko Düsseldorfu, w Niemczech) 
w 1856 roku szczątków człowieka, nazwanego potem 
neandertalczykiem. Trzy lata później Darwin ogłosił 
swoją pracę „O powstawaniu gatunków” (1859). 
Trzebnickie znalezisko jest o tyle wyjątkowe, że 
znalezione w dawnej kopalni gliny na zachodnim 
zboczu Winnej Góry ślady obozowiska należą do 
najstarszych na ziemiach polskich.

Po wyjściu na wzniesienie otwiera się przed 
nami jeden z najładniejszych widoków na 
miasto, jak i na zespół klasztorny, a wszystko 

na tle malowniczych Wzgórz Trzebnickich. Podążamy 
dalej za znakami szlaku żółtego, który prowadzi na 
szczyt Winnej Góry, skąd skrajem ogródków dział-
kowych schodzi ponownie do ul. Henryka Brodatego. 
Przecinamy ją, wchodzimy na ul. Czereśniową i po 
kilkudziesięciu metrach jesteśmy przy Rotundzie 
Pięciu Stołów.

Trzebnica – śladami św. Jadwigi Śląskiej
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Homo erectus  
(człowiek wyprostowany)  – prymitywny, 
kopalny gatunek człowieka z epoki 

środkowego plejstocenu, 
stanowiący szczebel 

ewolucyjny pośredni 
między australopi-
tekami a formami 
człowieka. 

Stanowisko archeologiczne 
Homo erectus u zbocza Winnej Góry

Tradycja chce, by Rotunda Pięciu Stołów była budowlą XIII-
wieczną, związaną z charytatywną działalnością św. Jadwigi Śl.  
Była wykorzystywana jako miejsce odosobnienia m.in. w czasie 
wojny 30-letniej, a także w czasie licznych epidemii, jakie 
nawiedzały okolice. W 1813 roku pochowano w niej żołnierzy 
zmarłych na tyfus. Co ciekawe, pierwsze pisane wzmianki  
o Rotundzie pojawiają się w opisach miasta dopiero pod koniec  
wieku XVIII. Postawiona na granitowym fundamencie ma  
kolisty kształt i zbudowana została z cegieł oraz z rudy darniowej 
(duże, porowate, ciem-
niejsze fragmenty). We 
wnętrzu, doskonale wi- 

docznym zza kraty przegradzającej wejście, znajduje się 
czwarty kamień medytacyjny (Sprawiedliwość), a także 
krzyż, pomnik Świętej oraz sceny z jej życia, wzorowane na 
starych drzeworytach.

Na końcu ul. Czereśniowej przekraczamy ul. 
Oleśnicką i wchodzimy do Lasu Bukowego. Droga 
doprowadzi nas do pięknej niegdyś Willi Zamek 

(opis, s. 34). Wygodnymi ścieżkami idziemy w kierunku 
południowym, by po 800 metrach dotrzeć do miejsca, gdzie 
kiedyś stała wieża widokowa (opis, s. 34). Schodzimy stąd 
(wciąż za znakami żółtymi) do pierwszych stacji Drogi 
Krzyżowej i dalej do malowniczo położonego kościoła 
(zwanego Leśnym) Czternastu Świętych Wspomożycieli.
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Rotunda Pięciu Stołów

Rotunda
Rotunda to budowla na planie koła 
(okrągła), przykryta najczęściej dachem,  
popularna w swej formie w okresie 
średniowiecza. W Polsce mamy kilka  
rotund zaliczanych do najstarszych  

zabytków 
w naszym 
kraju.
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Kościół pw.Czternastu Świętych 
Wspomożycieli w Lesie Bukowym

Droga krzyżowa powstała w niezwykle malowniczym 
terenie, wśród potężnych okazów buków, sadzonych 
tu od XVIII wieku. Kalwarię ufundowała ksieni Zofia 
Korycińska w 1734 r. Według legendy, miejsce, w którym 

przebywamy, odwiedzała często św. Jadwiga Śl. Przy tutejszym źródle 
znajdowała spokój i ciszę potrzebną do modlitewnych medytacji. 
Na pamiątkę jej odwiedzin już w XIII wieku stanęła kapliczka,  
a w drugiej połowie XV wieku niewielki kościół pw. Czternastu 
Świętych Wspomożycieli, ufundowany przez ksienię Annę I. W XIX  
wieku kościół został przebudowany w stylu neogotyckim, a dokonał  
tego Hubert Jantke, którego fragment nagrobka (piękna płaskorzeźba) 
znajduje się przy kościele. Zniszczona na niej twarz Chrystusa to efekt 
strzału, jaki oddał do nagrobka rosyjski żołnierz (widoczny jest ślad po 
kuli). Tuż obok znajduje się grób ostatniego pustelnika, brata Feliksa 
Plitzko, który do 1946 roku opiekował się świątynią, a także jego siostry. 
Warto jeszcze zwrócić uwagę na Grotę Matki Bożej z Lourdes z 1927 
roku, którą zbudowano z rudy darniowej. Tutaj też stoi piąty kamień 
medytacyjny: Skromność.

„Jak trwoga, to do Boga” – popularne przysłowie ma swoje doskonałe odzwierciedlenie w kulcie 
Czternastu Świętych Wspomożycieli. Poszczególni święci w kościele katolickim chronią przed 
różnego rodzaju nieszczęściami (epidemie, powodzie, choroby, itp.). Modlenie się do każdego z nich 
oddzielnie jest trudne, więc nasi praktyczni przodkowie wymyślili zestaw świętych, którzy pomagają  
w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Mamy tu więc świętych chroniących przed chorobami, 
opętaniem, nagłą śmiercią, bólem, epilepsją czy nawet trudną spowiedzią...

Wygodną drogą schodzimy na skraj Lasu Bukowego, wychodząc koło nowoczesnego 
kompleksu basenowego przy ul. Leśnej (otwartego w 2011 r.), w skład którego wchodzą 
basen zewnętrzny z placem zabaw dla dzieci, boiskiem do piłki plażowej oraz basen 

wewnętrzny, składający się z basenu pływackiego 
oraz rekreacyjnego z licznymi atrakcjami, strefa 
dla dzieci, saunarium i inne atrakcje. Basen od 
chwili otwarcia bije rekordy popularności. Zaraz za  
Trzebnickim Parkiem Wodnym „Zdrój” skręca-
my w prawo i obchodzimy stawy z prawej strony 
świeżo wybudowaną alejką (deptakiem space-
rowym) ze ścieżką zdrowia. 

Lecznicze właściwości trzebnickich wód 
znane były już w okresie średniowiecza, jednak 
prawdziwa uzdrowiskowa kariera Trzebnicy 
sięga XIX w., kiedy to odkryto źródła wody 
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Tereny dawnego uzdrowiska i staw gondolowy

Trzebnicki Park Wodny „Zdrój” 

mineralnej, a nieco później także pokłady 
leczniczej borowiny na terenach u stóp Lasu  
Bukowego, należących do Otto MÜllera. 
W oparciu o te złoża szybko rozwinęło się  
uzdrowisko. 1 maja 1888 r. otwarto Dom 
Zdrojowy z pokojami dla kuracjuszy, czytel- 
nią, salą bilardową i pokojem towarzyskim. 
W sali zdrojowej z piękną werandą odbywały  
się koncerty. Na górnych piętrach były 
pokoje gościnne i pokoje zabiegowe. 
Dzięki bliskości dużego Wrocławia uzdro- 
wisko zaczęło całkiem nieźle prosperować.  
Nie bez znaczenia była dobra dostępność  

komunikacyjna i malownicze położenie miasta. Wykorzystując kąpiele błotne, kąpiele w wywarze  
z igieł sosnowych, natryski i bicze wodne, leczono 
tutaj m.in. choroby reumatyczne, dróg oddechowych 
i kobiece. Wodę o właściwościach leczniczych 
doprowadzano z pobliskich źródeł: Jadwigi, Królew-
skiego oraz Kwaśnego.
Na okolicznych wzgórzach wytyczono alejki i dróżki, 
posadzono drzewa i krzewy oraz rozstawiono ławki,  
a ponadto nad strumieniem zbudowano ozdobne mostki. 
Wszystko to wchodziło w skład parku zdrojowego. 
Kuracjusze mogli spacerować między zagajnikami, 
parowami i kępami krzewów. Park rozciągał się od 
dzisiejszej szosy prowadzącej do Oleśnicy po drogę 
biegnącą obok „Stawu Gondolowego”. Równolegle do 
alejek parku biegła Droga Krzyżowa. 
W pobliżu powstał Hotel Zdrojowy, który dysponował 
50 pokojami z oszklonymi werandami do kąpieli 
słonecznych. Obok znajdowała się również pijalnia 
zdrojowa. Serwowano w niej kuracjuszom, zgodnie  
z zaleceniami dietetycznymi dr. Kneippa, kefir, mleko  
i miejscową wodę mineralną. Kuracje kefirowe zalecano  
przede wszystkim młodym, nerwowym kobietom chorym 
na blednicę. Obecnie trwają prace nad przywróceniem Trzebnicy statusu miasta uzdrowiskowego.
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Stawy Trzebnickie przy ul. Leśnej i J. Korczaka

Ścieżka zdrowia przy trzebnickich stawach

Dawne tereny uzdrowiskowe przy Lesie Bukowym
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Warto w tym miejscu dodać, że również w okolicy miasta powstawały lubiane przez kuracjuszy  
i turystów ośrodki, czego dowodem może być niedaleki Skarszyn. Na początku XX wieku każdego 
roku przybywało do Trzebnicy kilka tysięcy kuracjuszy. Po II wojnie światowej w dawnym 

uzdrowisku leczono przede wszystkim dzieci. W 1975 roku okryto słabo 
zmineralizowane wody mineralne typu ciechocińskiego, ale uzdrowisko  
z prawdziwego zdarzenia, jakie znamy z południowej części województwa 
dolnośląskiego, nigdy tutaj już nie powstało. Nadal jednak Trzebnica 
przyciąga gości, którzy cenią sobie zdrowy klimat, spokój, ciszę, również 
mocno działające na nasz organizm.

Las Bukowy, w którym pierwsze buki 
sadziła ksieni Dominika pod koniec XVIII 
wieku, zamieniony został na park zdrojowy  
z alejkami, miejscami odpoczynku, źródeł-
kami, kaskadami i punktami widokowymi, 
zagospodarowano także dawne  

stawy hodowlane, po których można było pływać 
łódkami i gondolami. To wspaniałe miejsce do 
popołudniowych spacerów, ale i uprawiania różnego 
rodzaju sportów, jak bieganie, jazda na rowerach czy 
też nordic walking.

„Trzebnica to gmina wspierająca sport” – za  
promocyjnym hasłem stoją konkretne działania  
i osiągnięcia. W mieście znajduje się nowoczesny  
Trzebnicki Stadion Miejski „Fair Play Arena”, który  
jest sportową wizytówką miasta. Modernizacja 
Stadionu była prowadzona głównie z uwagi na stara- 
nia Trzebnicy o status Centrum Pobytowego dla  
drużyn – finalistów EURO 2012. To jedna z waż- 
niejszych inicjatyw gminy o znaczeniu europejskim,  
spełniająca wszystkie niezbędne wymogi UEFA  

Trzebnicki Stadion Miejski "Fair Play Arena"

Ścieżki Lasu Bukowego

Ścieżki spacerowe w Lesie Bukowym

II wojna światowa
II wojna światowa rozpoczęła się  
w 1939 roku i trwała przez sześć lat,  
angażując 1,7 mld ludzi. W okolicach  
Trzebnicy znajdowały się liczne urzą- 
dzenia wojskowe związane z bliskością 

ważnego strategicz-
nie Wrocławia.

patrz 
mapa
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w tym zakresie. Stadion to miejsce szczególne, gdzie wszyscy, niezależnie 
od wieku, mogą rozwijać swoje umiejętności sportowe w nowoczesnych  
i komfortowych warunkach. 

Przy ostatnim stawie, po prawej, mijamy jeden z ładniejszych 
budynków dawnego uzdrowiska (Leśna 1) i zaraz potem skręcamy  
w lewo, w ul. Armii Krajowej i idziemy w stronę wiaduktu kolejowego.

Dawny kompleks uzdrowiskowy usytuowany jest w południowo-wschodniej 
części miasta. Gmina zakończyła rewitalizację uzdrowiskowej części miasta, ulicy Leśnej i J. Korczaka 
oraz projekt zagospodarowania już wspomnianego Lasu Bukowego. Tereny te stały się jedną  
z ciekawszych atrakcji miasta, będąc jednocześnie jego wspaniałą wizytówką. Wchodzące w skład 
kompleksu malowniczo położone stawy są świetnym miejscem do wypoczynku i oderwania się od 
wielkomiejskiego zgiełku.

Normalnotorowa linia kolejowa Wrocław – Trzebnica 
powstała w 1886 roku (z tego okresu pochodzi również 
budynek stacyjny w Trzebnicy). Dla ruchu pasażerskiego 
zamknięto ją w 1991 roku, na szczęście jednak, w 2009 

roku ponownie ruszyły na malowniczą trasę  
szynobusy. Pierwotnie miała tędy przebiegać  
linia kolejowa łącząca Wrocław  z Poznaniem,  
na przeszkodzie stanęły Wzgórza Trzeb- 
nickie, których pokonanie zwiększyłoby 
koszty budowy, więc trasę poprowadzono 
przez Oborniki Śląskie.

Za wiaduktem (znów jesteśmy na szlaku Dużej Ścieżki św. 
Jadwigi Śl.) skręcamy w lewo, w ul. L. Okulickiego. Towarzyszą 
nam znaki czerwonego szlaku turystycznego, który po chwili 

wyprowadza nas poza zabudowania Trzebnicy. Wśród malowniczo 
położonych sadów pniemy się łagodnie na zbocza Kaplicznego Wzgórza 
z ładnymi widokami na miasto. Dochodzimy do kapliczki św. Jadwigi Śl.
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Dawne tereny uzdrowiskowe
- deptak przy ul. Leśnej

Kapliczka św. Jadwigi Śl.
na Kaplicznym Wzgórzu 

Szynobus
Szynobus to autobus na szynach. Cha-
rakteryzuje się lekkością konstrukcji  
i tańszą, w porównaniu do pociągów, 
eksploatacją. Na trasie z Wrocławia do  
Trzebnicy szynobusy jeżdżą od 2009 r.

Przedwojenne uzdrowisko



2120

Trzebnica – śladami św. Jadwigi Śląskiej
Wycieczka piesza

Niezwykle malownicze położenie kapliczki św. Jadwigi Śl. sprawia, że jest to jeden z ulubionych 
celów spacerów trzebniczan, ale także gości i turystów. W środku znajduje się drewniany ołtarz  
z obrazem z 1977 roku, przedstawiającym patronkę kaplicy. Tradycja mówi, że w tym miejscu często 
zatrzymywała się św. Jadwiga Śl. w drodze z Wrocławia do klasztoru i miała 
w zwyczaju tutaj odpoczywać. Kaplica pochodzi z XVIII wieku i nazywana 
jest „Odpoczynkiem św. Jadwigi Śl.”. Widokowość miejsca docenili również 
filmowcy: to tutaj, w 1958 roku były kręcone sceny filmu „Popiół i diament” 
ze Zbyszkiem Cybulskim w roli głównej (scena, w której Maciej i Andrzej 
urządzili zasadzkę na sekretarza PPR, Szczukę), a także ujęcia do odcinka 
„Rozstajne drogi” serialu „Czterej pancerni i pies”.

My jednak podążamy dalej za znakami czerwonymi. Po chwili przecinamy ul. Wrocławską  
i podążamy dalej wśród sadów i łąk. Po drodze przecinamy niezbyt głęboki wykop, 
pozostałość po prowadzącej tutaj linii kolei wąskotorowej. 

Kolej Wąskotorowa Wrocławsko-Trzebnicko-Prusicka uruchomiona 
została 1 czerwca 1899 roku (od 1894 roku istniał odcinek milicki)  
i służyła nie tylko przewozom pasażerskim, ale także towarowym. Dzięki 
specjalnym platformom wąskotorowym można było transportować 
także wagony normalnotorowe, które wtaczano na platformę razem  
z towarem i przewożono w żądane miejsce. Kolej cieszyła się wielkim 
powodzeniem, dość wspomnieć, że już przed I wojną światową 
korzystało z niej każdego roku niemal pół miliona osób! Ostatni 
pociąg z Wrocławia do Trzebnicy pojechał 27 maja 1967 roku. Tego 
dnia w Piotrkowiczkach mieszkańcy spontanicznie zablokowali tory, 
by ostatni pociąg nie mógł wrócić do Wrocławia. Niestety, perswazja 
Milicji Obywatelskiej miała wówczas większą moc niż wola ludu.

Niewiele zachowało się po kolejce wąskotorowej. W terenie 
widoczne są jeszcze ślady wykopów i nasypów, którymi 
prowadziła: nad ul. Mostową w Trzebnicy zachował się okazały 
wiadukt kolejowy, imponujące dzieło sztuki inżynieryjnej; we 
Wrocławiu wciąż stoi na pl. S. Staszica piękny budynek stacji 
początkowej. Jako ciekawostkę warto jeszcze podać, że we 
Wrocławiu kolejka korzystała z ulic miasta, a szyny wpuszczone 
zostały w bruk. Gdy w 1903 roku poprowadzono po części 
trasy kolejki linię tramwajową (rozstaw szyn tramwajowych 
jest większy od wąskotorówki), dołożono jedynie jedną szynę 
(trzecią w bruku) - w ten sposób tramwaj wykorzystywał 
częściowo szyny kolejki.

Szlak zbliża nas do obwodnicy trzebnickiej, ale nie osiągając jej, dochodzimy do ul. 
Węgrzynowskiej, gdzie spotykamy znaki szlaku żółtego. 
Na drodze skręcamy w prawo i po chwili w lewo, za 

znakami żółtymi. Szlak poprowadzi nas do Piekielnego Wąwozu.

Piekielny Wąwóz powstał w niezwykły sposób. Kiedyś to 
miejsce wyglądało zupełnie inaczej, górą prowadziła droga, która 
z czasem, rozmywana przez deszcze, obniżała się coraz niżej, 
tworząc w końcu wąwóz. Reszty dopełniła woda. Jest to typowy 
przykład wąwozu powstałego w skale lessowej. Takich formacji 
można znaleźć w okolicach Trzebnicy więcej, ale Piekielny 
Wąwóz jest najłatwiej dostępny i najbardziej okazały.
Z miejscem tym wiąże się również legenda, opowiadająca  

Nowoczesny szynobus na trasie Wrocław-Trzebnica

Wąwóz 
Wąwóz to dolinka wykształcona  
w podatnych na erozję skałach, np.  

w glinach i lessach. 
Jest suchy, czasami  
pojawia się w nim 
woda, powodując  
dalsze jego pogłę-
bianie.

Kolej Wąskotorowa 
Kolej ma rozstaw szyn 1435 mm, jednak  
już w XIX w. pojawiły się koleje  
o węższych torach, co dawało m.in.  
większe możliwości budowy linii w trud- 
nym terenie. Kolej wąskotorowa była 
też tańsza w budowie.
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o porywaczach wynajętych przez króla Augusta II w celu porwania nowo 
narodzonego dziecka Stanisława Leszczyńskiego, późniejszego króla Polski. 
Mała Marysia (Maria Karolina Leszczyńska, późniejsza królowa Francji) 
została porwana wraz ze swą kołyską z pobliskiego dworu, ale porywacze 
zmylili w nocy drogę i zapędzili się do wąwozu. Tutaj zostali pobici przez 
ścigających ich ludzi. Dziecko odzyskano, ale w szamotaninie upadł gdzieś 
drogocenny pierścień, rodowa pamiątka, który dziecko otrzymało od swej 
ciotki, Konstancji Leszczyńskiej, trzebnickiej mniszki. Podobno jedynie  
w dzień urodzin Marii (23 czerwca) można ten pierścień odnaleźć...

Po opuszczeniu Piekielnego Wąwozu naszym oczom ukazuje się piękna panorama okolicy. 
Skręcamy w ul. Ogrodową (tutaj znów spotykamy Dużą Ścieżkę św. Jadwigi Śl.) i następnie 
ulicami Kwiatową, Żołnierzy Września i Michała Drzymały dochodzimy do kościoła  

śś. Piotra i Pawła. Stąd już tylko chwila i jesteśmy znów na trzebnickim rynku, gdzie kończymy 
wycieczkę.

W swej historii kościół śś. Piotra i Pawła pełnił 
różne funkcje, od kościoła katolickiego, poprzez 
świątynię ewangelicką po zwykły magazyn. Pier- 
wszy kościół powstał w tym miejscu już w XII 
wieku (ufundowany przez Piotra Włostowica)  
i do wieku XVI służył katolikom. Później został 

przejęty przez coraz liczniejszych w mieście protestantów, a po  
II wojnie światowej zamieniono go na magazyn. Dopiero w 1987 
roku został oddany parafii katolickiej, a w 1998 roku ponownie 
konsekrowany. Zasadnicza bryła kościoła pochodzi z połowy 
XIX wieku, zachowały się jednak także starsze elementy.

Trzebnica – śladami św. Jadwigi Śląskiej
Wycieczka piesza

Malowniczy wąwóz na drodze 
Dużej Ścieżki św. Jadwigi Śl.

Kościół śś. Piotra i Pawła

Maria Leszczyńska 
Maria Leszczyńska urodziła się  
w 1703 roku w Trzebnicy. Była córką  
późniejszego króla Polski Stanisława 
Leszczyńskiego. W 1725 r. została żoną  
Ludwika XV, stając się królową Francji.
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Trasa rowerowo-samochodowa

Trzebnica – Cerekwica – Sucha Wielka – Masłów – Kuźniczysko – Skoroszów – Biedaszków Wielki – 
Koczurki – Ujeździec Wielki – Koniowo – Domanowice – Brzyków – Trzebnica

Nizinne krajobrazy północnej części gminy Trzebnica nie są może tak malownicze jak Wzgórza Trzeb-
nickie, niemniej jednak wśród pól i lasów znaleźć można kilka perełek, które na pewno warto zobaczyć. 
Trasa jest dość długa, dlatego potraktowana jako samochodowa, jednak sprawny rowerzysta jest w stanie 
ją pokonać, stąd w tekście znajdują się także wskazówki dla miłośników dwóch kółek (warianty trasy).

Ruszamy z Trzebnicy drogą nr 340, najpierw drogą na Milicz, następnie jeszcze  
w mieście skręcamy z niej na drogę w kierunku Oleśnicy. Po prawej mamy ładny widok na 
trzebnicką bazylikę, po lewej zaś Winną Górę, na zboczach której odkryte zostały ślady 

Homo erectusa sprzed 500 tysięcy lat. Wyjeżdżając z miasta, warto jeszcze skręcić w ul. Czereśniową, 
by po 100 m dotrzeć do Rotundy Pięciu Stołów (wszystkie trzy obiekty opisane są w trasach 
pieszych po mieście). 

Wyjeżdżamy z miasta, droga prowadzi nas pofalowanym terenem w kierunku wschodnim, 
do Cerekwicy. Po drodze mijamy malowniczo położone kapliczki, znak pobożności 
tutejszych mieszkańców (dawnych, ale i dzisiejszych), a także piękne krajobrazy rozciągające 

się z kilku miejsc na naszej trasie. Tuż przed Cerekwicą, po prawej stronie, na wzniesieniu widoczne 
jest stożkowate urządzenie z anteną – to radiolatarnia służąca do nawigacji lotniczej. W czasie  
II wojny światowej niemiecka radiolatarnia stała na jednym ze wzgórz koło Raszowa (ponad 2 km 
od obecnej), ta obecna jest w jakimś stopniu kontynuatorką swej poprzedniczki.

Cerekwica jest jedną z najstarszych wsi w regionie. Jej założycielem był Berthold 
i powstała prawdopodobnie w XI wieku. Ważnym w historii osady okazał się rok 
1137, kiedy to z bliżej nieznanych powodów książę Władysław II przeniósł prawa 
osady targowej z Trzebnicy właśnie do Cerekwicy. Leżąca nieco na uboczu wieś 

zyskała na znaczeniu, bowiem prawo targu w tym okresie było znaczącym przywilejem, dzięki 
któremu miejscowości mogły się żywiołowo rozwijać. Targ był miejscem handlu, ale i punktem 

Trasa samochodowa 68  km       Trasa rowerowa 46  km

Tereny uprawne w okolicach Cerekwicy
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Trasa rowerowo-samochodowa
Trzebnica – Cerekwica – Sucha Wielka – Masłów – Kuźniczysko – Skoroszów –  Biedaszków 
Wielki – Koczurki – Ujeździec Wielki – Koniowo – Domanowice – Brzyków – Trzebnica

tranzytowym kupców, miejscem spotkań wędrowców  
i podróżnych. Cerekwica rozwijała się prężnie, uzyskując 

w 1252 roku prawa miejskie, które w 1740 roku straciła na 
rzecz... Trzebnicy.
Z cerekwickich zabytków warto wymienić przede wszystkim 
kościół św. Wawrzyńca. Zbudowany został na miejscu 
wcześniejszego, najpewniej drewnianego, w XV wieku, 
ale w 1801 roku został przebudowany na klasycystyczny. 
Młodsze od samej świątyni są wieża i kaplica na cmentarzu, 
które pochodzą z początku XX wieku. Fundatorem 
kaplicy (ale również wieży oraz rozbudowy kościoła) 
była w 1910 roku rodzina właścicieli wsi, von Ballestrem 
(arystokraci wywodzący się z północnych Włoch, mający 
od połowy XVIII wieku swą główną siedzibę na Górnym 
Śląsku, w Pławniowicach), których herb widnieje nad 
wejściem do kaplicy. We wnętrzu, w ołtarzu obraz 
przedstawiający patrona, stacje drogi krzyżowej pochodzą 
z XIX wieku. Na cmentarzu znajduje się też pomnik 
upamiętniający mieszkańców wsi, którzy polegli w czasie  
I wojny światowej, a przy bramie wejściowej na teren kościelny figura św. Jana Nepomucena.  
We wsi rosną aż 24 pomnikowe drzewa, większość z nich w dawnym parku otaczającym dzisiaj już 
nieistniejący pałac. W centrum wsi nieduży plac zabaw – dobre miejsce na odpoczynek

Rowerem nie warto dalej jechać szosą, tylko w Cerekwicy należy skręcić w ul. Wesołą, która 
wyprowadzi nas poza wieś i następnie polną drogą do Masłowa. Korzystając z samochodu, 
jedziemy dalej szosą, by po 2,5 km skręcić w lewo w kierunku Suchej Wielkiej i następnie 

pojechać do Masłowa, gdzie przy kościele robimy sobie krótki postój.

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Cerekwicy

Masłowiec - staw hodowlany

Trasa rowerowo-samochodowa

Kościół MB Nieustającej Pomocy w Masłowie zbudowany 
został przez protestantów w 1592 roku i był przez nich 
użytkowany do 1947 roku, potem opuszczony zaczął 
popadać w ruinę. Przejęcie świątyni przez kościół katolicki 
uchroniło ją od zagłady. W jej wnętrzu możemy zobaczyć 
m.in. charakterystyczne dla kościołów protestanckich 
drewniane empory oraz liczne renesansowe epitafia i płyty 
nagrobne okolicznej szlachty. Po masłowskim założeniu 
pałacowym pozostał mocno zarośnięty, zaniedbany park  
oraz pozostałości bramy wjazdowej na teren posesji.

Tutaj również mamy dwa warianty trasy: rowerzyści 
pojadą nieznakowaną drogą koło kościoła, przez 
resztki pałacowej bramy przejadą na teren dawnej 

rezydencji i dalej polną drogą opuszczą wieś i po niecałych 
pięciu kilometrach dotrą do Blizocina (omijając tym samym 
ruchliwą „15”), a kierowcy samochodów pojadą dalej drogą 
przez Masłów, do Ligoty Trzebnickiej, gdzie na krajowej  

„15” skręcą w prawo i nią dojadą do Blizocina, 
niedużej miejscowości, w której warto zajrzeć 
do remontowanego zespołu pałacowego. Stąd już musimy jechać dalej „15” w kierunku 
Milicza (droga jest bardzo ruchliwa, należy zachować ostrożność). 

Po 1,5 km dojeżdżamy do stacji benzynowej i baru, przed którymi skręcamy w lewo, by 
podjechać 200 m w kierunku Masłowca. Po lewej stronie drogi stoi pomnik poświęcony 
pamięci mieszkańcom Masłowca, którzy zginęli w czasie I wojny światowej. Nieco dalej, 

nad stawami znajduje się grodzisko, pozostałość po średniowiecznym gródku. Wracamy do głównej 
drogi, przecinamy ją i wygodną, pustą drogą docieramy do wsi, gdzie na skrzyżowaniu skręcamy  
w lewo i podjeżdżamy do masywnej bryły drewnianego kościoła.

Zabytkowy drewniany kościół Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Kuźniczysku

Kościół Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy w Masłowie
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Trasa rowerowo-samochodowa
Trzebnica – Cerekwica – Sucha Wielka – Masłów – Kuźniczysko – Skoroszów –  Biedaszków 
Wielki – Koczurki – Ujeździec Wielki – Koniowo – Domanowice – Brzyków – Trzebnica

Kuźniczysko zostało założone na przełomie XV/XVI wieku, a nazwa miejscowości nawiązuje 
do tradycji hutniczych, z czasów, gdy żelazo pozyskiwano z tzw. rudy darniowej, kopanej 
na okolicznych łąkach. Rudę wykorzystywano również w budownictwie, wiele budynków 

w regionie zbudowanych zostało z jej wykorzystaniem, a to dlatego, że ma dobre własności 
wentylacyjne i pozwala na w miarę stałą wilgoć w obrębie domu. Ciekawostką jest, że dawniej 
miejscowość nosiła nazwę: Polnisch Hammer.
Najciekawszym zabytkiem Kuźniczyska jest z pewnością drewniany kościół ewangelicki, zbudowany 
w XVIII wieku (ok. 1764). Niektóre źródła podają, że jest budowlą bliźniaczą do drewnianego 
kościoła w niedalekim Złotowie. Kościół o wyjątkowo pięknym, chociaż zdewastowanym, wnętrzu 
nie jest obecnie użytkowany, nie można również wejść na teren kościelny. Zaznaczany na wielu 
turystycznych mapach „grób żołnierza” od kilku lat nie istnieje, podczas budowy drogi dokonano 
ekshumacji i szczątki zmarłego przeniesiono na miejscowy cmentarz. Swoją drogą, nie był to wcale 
żołnierz, tylko mieszkaniec wsi, który w nieco tajemniczych okolicznościach zginął niewiele po 
wojnie, prawdopodobnie zamordowany przez szabrowników.

Przejeżdżamy przez wieś i wracamy do głównej drogi. Jedziemy w prawo, wciąż w kierunku 
Milicza. Po kilometrze jazdy z prawej strony widoczne są stawy rybne, skręcamy zatem za 
oznaczeniami na łowisko. Jeśli w bagażniku mamy własną wędkę, można złowić jakąś rybkę 

(przede wszystkim karpia, ale także lina, karasia, płotkę, szczupaka czy sandacza), jeśli nie mamy, to 
i tak warto tutaj zajrzeć dla pieszej ścieżki edukacyjnej, jaka powstała pomiędzy stawami. 

Uwaga: jesteśmy na terenie prywatnym, chęć przejścia szlaku należy zgłosić wcześniej  
właścicielowi gospodarstwa, p. Januszowi Cieleniowi, tel. 503 768 184.

Ścieżka edukacyjna Stawy Rybne Skoroszów ma 3 km długości i na jej przejście należy 
przeznaczyć ok. półtorej godziny. Poprowadzona została pomiędzy kilkoma stawami, które są 
wykorzystywane do hodowli ryb, ale które jednocześnie są 
obszarem występowania wielu ciekawych gatunków ptaków  
i ssaków. Zachowując się odpowiednio, można zobaczyć różne 
gatunki kaczek (m.in. łyskę i krzyżówkę), perkozy, łabędzie, 
żurawie, długodziobe bekasy kszyki i wiele innych zwierząt,  
w tym objętych ochroną gatunkową. Spacer pomiędzy stawami 
daje wiele przyjemności, miło jest posłuchać śpiewu ptaków, 
popatrzeć na spokojną toń jeziora i brnąć w zielonych trawach...

Ścieżka ma pięć przystanków:
1. Stawy jako obiekty gospodarcze
2. Wielość gatunków ryb hodowlanych i żyjących naturalnie
3. Roślinność stawowa i łąkowa
4. Ptactwo wodne i łąkowe
5. System rozprowadzania wody.

Jeszcze tylko nieco ponad kilometr ruchliwej drogi dzieli nas od kolejnej miejscowości, jaką jest 
Skoroszów. Okoliczne lasy to prawdziwe zagłębie grzybowe. Warto w sezonie wybrać się na 
grzyby. To już kraniec trzebnickiej gminy, także ostatnia miejscowość przez rozległymi Lasami 
Milickimi. We wsi znajduje się restauracja oraz sklep spożywczy. 

Tutaj rozchodzą się nasze drogi, posiadacze czterech kółek wracają do rozdroża  
w Kuźniczysku i tam skręcają w prawo, na drogę prowadzącą do Biedaszkowa Wielkiego, 
w którym z kolei skręcają w prawo i jadą do wsi Brzezie, na jej sam koniec, gdzie już za wsią 

znajduje się po lewej nieduży pomnik.

Rowerzyści w Skoroszowie skręcają na drogę w lewo i następnie za znakami w stronę 
parkingu leśnego, oddalonego od wsi o 800 metrów. Tutaj warto zwrócić uwagę na 

Ścieżka edukacyjna 
Ścieżka edukacyjna to krótki szlak 
turystyczny, który za pomocą tablic  
informacyjnych przedstawia ciekawe  
tematy, np. życie św. Jadwigi Śl. czy  

przyrodnicze cie-
kawostki.

Trasa rowerowo-samochodowa

Stawy hodowlane w Skoroszowie
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pozostałości przedwojennego pomnika, 
pozbawionego, niestety, tablic i jakich-
kolwiek opisów poza wykutą datą: 1928. To 
dobre miejsce na odpoczynek, pod wiatą 
znajdują się ławy i stół. Od parkingu je-
dziemy w lewo, za znakami żółtego szlaku 
rowerowego, zagłębiając się w leśne ostępy. 
Po kilometrze docieramy do poprzecznej 
drogi, tzw. Drogi Żmigrodzkiej, i nią 
jedziemy w lewo, przez ponad dwa kilo-
metry, do miejsca, gdzie nasz szlak skręca  
w lewo w kierunku wsi Brzezie. Po drodze, 
po prawej stronie, znajduje się mały pomnik 
– tutaj znów spotykamy się z trasą samo-
chodową.

Brzezie to nieduża wieś, której początki sięgają XIII wieku (w źródłach znajdujemy pierwszą 
wzmiankę pod rokiem 1224 i wówczas miejscowość nazywana była Berice). Była to wtedy wieś 
książęca, ale w 1250 roku kupiły ją trzebnickie cysterki, w rękach których pozostawała do 1810 
roku. Niewiele zachowało się z dawnych budynków gospodarczych tutejszego folwarku, ruiną stał 
się także młyn wodny działający kiedyś we wsi.

Jedziemy przez malowniczo położone Brzezie, w kierunku Biedaszkowa 
Wielkiego. W centrum tej wsi warto zwrócić uwagę na ciekawą zabudowę: 
duże gospodarstwa z otaczającymi podwórze budynkami gospodarczymi. 

Przejeżdżamy skrzyżowanie i podążamy dalej na południe. Droga zawiedzie 
nas do wsi o sympatycznej nazwie Koczurki.

Trasa rowerowo-samochodowa
Trzebnica – Cerekwica – Sucha Wielka – Masłów – Kuźniczysko – Skoroszów –  Biedaszków 
Wielki – Koczurki – Ujeździec Wielki – Koniowo – Domanowice – Brzyków – Trzebnica

Zabudowania w Skoroszowie

Trasa rowerowo-samochodowa

Niemiecka nazwa obecnych Koczurek brzmiała równie ciekawie:  
Kotzerke. Wieś, podobnie jak większość w okolicy, ma 
średniowieczny rodowód i należała do klasztoru w Trzebnicy. 
W XVI wieku erygowano tutaj parafię, ale ówczesny kościół 
nie zachował się. Na skraju wsi stoi jego następca, kościół 
Nawiedzenia NMP, o cechach budowli neobarokowej 
(zbudowany na początku XVIII w.), w którym warto zwrócić 
uwagę na pozostałości barokowego wyposażenia poprzedniej 
świątyni, klasycystyczny ołtarz główny oraz neobarokowy 
prospekt organowy. Tutejszą parafią opiekują się ojcowie 
Salwatorianie, mający w Koczurkach swoje zgromadzenie. Po 
drugiej stronie drogi stoi piękna figura św. Jana Nepomucena, 
patrona tajemnicy spowiedzi i jednocześnie świętego 
chroniącego przed kataklizmami związanymi z wodą. Przy 
kościele od głównej odchodzi boczna droga prowadząca do dawnego zespołu dworskiego z pozo-
stałościami parku, a przy rzece resztki młyna wodnego.

Opuszczamy Koczurki asfaltową drogą, by po chwili dotrzeć do niezwykłego miejsca.  
Po lewej stronie drogi znajduje się miejsce odpoczynku, idealne dla rowerzystów, z wiatą  
i ławkami, a tuż obok piękna rzeźba Jezusa Frasobliwego.

Wciąż jeszcze powstająca Oaza w Koczurkach jest przedsięwzięciem, które zrodziło się w głowie  
Tadeusza Mrozińskiego, właściciela firmy zajmującej się kładzeniem trzcinowych strzech,  
a prywatnie zafascynowanego rzeczami tajemniczymi, związanymi z medytacją, promieniowaniem 
piramid, teologią i filozofią. Przemyślenia gospodarza popchnęły go do realizacji pomysłu, 
by w Koczurkach stworzyć swoistą oazę pozytywnej energii, oazę spokoju, wyciszenia  
i relaksu. Docelowo ma tu powstać m.in. 12-metrowej wysokości drewniana piramida zbudowana 
bez użycia gwoździ, labirynt z fontanną stworzony z krzewów żywokostu i tui, a także brama Torii, 

Kościół Nawiedzenia NMP w Koczurkach

Oaza w Koczurkach



3130

symbolizująca w kulturze japońskiej przejście ze świata materialnego do duchowego, kamienny 
obelisk i zegar słoneczny. Większość elementów już jest gotowa, będąc tutaj można wyczuć specyfikę 
tego miejsca i emanującą z niego energię. Warto spróbować wyciszyć się i poddać tej energii...

Szosą dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania dróg, gdzie skręcamy w lewo. Za lasem, po 
lewej stronie drogi, znajduje się Biedaszkowska Łąka, użytek ekologiczny (obszar cenny 
przyrodniczo, ale za mały, by tworzyć np. rezerwat) o powierzchni ponad 4 ha, w którym 

chroniona jest podmokła łąka z jej mieszkańcami i roślinami na niej rosnącymi. Kolejny użytek 
ekologiczny mamy kilometr dalej, tym razem w lesie po lewej stronie (oddalony od drogi), nazwany  
Wiklina, z występującymi na nim naturalnymi stanowiskami wikliny. Po dotarciu do Komorówka 
skręcamy w prawo do wsi i podjeżdżamy do kościoła. 

Komorówko położone było kiedyś w pobliżu stawów,  
w których hodowano ryby dla potrzeb trzebnickich 
cysterek. Rozległe akweny znajdowały się na zachód od 
wsi i jedyną po nich pozostałością są słabo już dzisiaj 
widoczne w terenie groble, m.in. na terenie Komorówka. 
Komorowska grobla jest ciekawa także z powodu 
rosnących na niej okazałych pomnikowych dębów. 
Piękny w swej formie kościół św. Józefa Oblubieńca 
(częściowo o konstrukcji szachulcowej) został zbudowany 
dla ewangelickiej parafii w 2. połowie XIX wieku. Do 
jego budowy wykorzystano rudę darniową, z której 
kiedyś wytapiano żelazo – warto zwrócić uwagę na jej 
charakterystyczną porowatość i kolor zdradzający dużą 
zawartość pierwiastka. Od strony prezbiterium znajduje 
się dobudówka, również o konstrukcji szachulcowej.

W Komorówku nasze drogi znów się na jakiś czas 
rozchodzą. Rowerzyści podążają dalej drogą 
przez wieś, by na rozdrożu przy przystanku 

autobusowym wybrać drogę idącą w lewo. Po wyjechaniu 
ze wsi jej nawierzchnia zmienia się na gruntową, droga 

Trasa rowerowo-samochodowa
Trzebnica – Cerekwica – Sucha Wielka – Masłów – Kuźniczysko – Skoroszów –  Biedaszków 
Wielki – Koczurki – Ujeździec Wielki – Koniowo – Domanowice – Brzyków – Trzebnica

Kościół św. Józefa Oblubieńca w Komorówku

doprowadzi nas po 1,2 km do asfaltowej szosy, na której skręcamy w lewo, w stronę Brzykowa.
Samochodem wracamy do skrzyżowania z drogą do Koczurek i jedziemy dalej prosto, do Ujeźdźca 
Wielkiego, gdzie na drugim skrzyżowaniu dróg jedziemy w lewo, w kierunku Przyborowa, a w nim 
w prawo, do Koniowa.

Od XIII wieku tereny, na których położone jest dzisiaj Koniowo, należały do klasztoru trzebnickiego. 
Rozciągały się tu wówczas gęste lasy z małymi osadami, których mieszkańcy zajmowali się pracą 
w lesie i pozyskiwaniem dóbr na pańskie (w tym wypadku zakonne) stoły. Koniowo wywodzi się 
właśnie z takiej osady, a zachowane w źródłach nazwy miejscowości w brzmieniu Woskowa (lub 
Waskowa) sugerują, że jej mieszkańcy zajmowali się bartnictwem i dostarczali miód oraz wosk.
Stojący we wsi kościół MB Królowej Polski jest prawdziwą perełką wśród okolicznych kościołów. 
Zbudowany został pod koniec XVIII z tzw. muru pruskiego, a w jego wnętrzu zobaczyć można  
w części barokowe wyposażenie, m.in. drewniany, polichromowany ołtarz, rzeźby i prospekt 
organowy z misternie zdobionym instrumentem. Pierwsza świątynia na terenie wsi powstała 
już w 1623 roku, ale zniszczała. Obecna pochodzi z 2. połowy XVIII wieku i również służyła 
ewangelikom, co jest o tyle ciekawe (odnosi się to również do wielu innych miejscowości  
w okolicy), że Koniowo należało w tym czasie do katolickiego, przecież, klasztoru. Przy kościele 
zobaczyć można drewnianą, wolno stojącą dzwonnicę.

Z centrum wsi warto jeszcze podjechać półtora kilometra w kierunku północnym, do 
przysiółka Koniówko, gdzie znajdują się malowniczo położone Stawy Koniowskie 
(świetne miejsce na spacer i chwilę relaksu). Widoczna ponad lasem wieża to przeciw-

pożarowa wieża obserwacyjna. W okolicach Koniowa znajdują się dwa następne użytki ekolo-
giczne. Są to położone na północ od wsi (przy drodze do Koniówka) Łąki Koniowskie 
chronione z powodu naturalnej łąki położonej wśród pól, stanowiącej ostoję drobnej zwie- 
rzyny, a także Żabie Kąpielisko, będące naturalnym rezerwuarem wody w czasie suszy.  

Trasa rowerowo-samochodowa

Zabytkowy kościół MB Królowej Polski w Koniowie
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Trasa rowerowo-samochodowa
Trzebnica – Cerekwica – Sucha Wielka – Masłów – Kuźniczysko – Skoroszów –  Biedaszków 
Wielki – Koczurki – Ujeździec Wielki – Koniowo – Domanowice – Brzyków – Trzebnica

Po relaksie w przyrodzie wracamy do kościoła w Koniowie, mijając po drodze liczne 
stare zabudowania gospodarcze, i dalej wyjeżdżamy ze wsi w kierunku południowym, 
kierując się już w stronę Trzebnicy. Po drodze miniemy jeszcze kilka mniejszych 

miejscowości. W Domanowicach wartość zabytkową posiada kilka XIX-wiecznych zabudowań,  
w tym dawna gospoda Otto Polacka z 1880 roku (nr 57) oraz szachulcowa stodoła z końca XIX 
wieku przy gospodarstwie pod nr. 44.

Z ciekawostek przyrodniczych trzeba wspomnieć o użytku ekologicznym Żurawia Łąka, 
znajdującym się mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Domanowicami a Brzykowem (po prawej 
stronie drogi). Nie bez powodu żuraw występuje w jego nazwie, jako że jest to miejsce żerowania 
tych ptaków. Chroniony obszar ma powierzchnię prawie 8 ha i został ustanowiony dla zachowania 
w naturalnym stanie kompleksu łąk położonych wśród obszarów leśnych. Spotkać tu można wielu 
ciekawych przedstawicieli fauny, m.in. kumaka nizinnego, lubiącą podmokłe tereny słonkę, trzmiela 
ziemnego, zaskrońca, pięknego pazia królowej czy kilka gatunków chrząszczy biegaczy (objętych 
ścisłą ochroną gatunkową). Zimą w dużych stadach żerują tutaj sarny.

Kawałek za potężnym dębem po prawej stronie (drzewo chronione jako pomnik przyrody)  
z lewej strony dochodzi do nas polna droga do Komorówka (tutaj trasy rowerowa  
i samochodowa znów się spotykają). Jedziemy dalej wygodną, mało ruchliwą 

drogą do Brzykowa, gdzie znajduje się ciekawa remiza strażacka, przebudowana  
z dawnej kaplicy ewangelickiej, postawionej na początku XX wieku. Stąd już tylko 
kilka kilometrów do mety naszej wycieczki – do Trzebnicy.

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

Trasa rowerowa

Trzebnica – Raszów – Brochocin – Taczów Wielki – Głuchów Górny – Skarszyn 
– Boleścin – Głuchów Górny – Głuchów Dolny – Trzebnica

Pod względem historycznym najciekawsze w gminie, pomijając rzecz jasna samą Trzebnicę, 
są tereny położone na południowy wschód od miasta. Poznamy zatem szlacheckie rezydencje, 
poczujemy smak uzdrowiska, zobaczymy wzgórza czarujące swym ukształtowaniem, ale 
zajrzymy też w historię militarną regionu, a ta, jak się okazuje, jest bardzo intrygująca...

Trasa rowerowa, 26 km

Wycieczkę rozpoczynamy na trzebnickim rynku, skąd jedziemy ul. Michała Drzymały  
w kierunku kościoła śś. Piotra i Pawła, a następnie w lewo, ul. Kościelną i zaraz potem  
w prawo, w ul. Obrońców Pokoju, która doprowadzi nas do ronda, na skrzyżowaniu z ul. 

Wrocławską. Tutaj jedziemy na wprost i po chwili jesteśmy już przy stawach, będących kiedyś 
częścią trzebnickiego uzdrowiska. Ponad nami wznosi się Las Bukowy z plątaniną ścieżek i dróżek 
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Trasa rowerowa
Trzebnica – Raszów – Brochocin – Taczów Wielki – Głuchów Górny – Skarszyn – Boleścin
 – Głuchów Górny – Głuchów Dolny – Trzebnica

– doskonałe miejsce na spacery, ale i na aktywność sportową. Znajdują 
się tutaj ścieżki rowerowe, biegowe, do nornic walkingu, dydaktyczne, 
historyczne, ścieżka Dęby Pamięci czy Droga Krzyżowa. My jednak 
tuż przed pierwszym stawem skręcamy w lewo i ul. 3 Maja 
podjeżdżamy do ul. Oleśnickiej, którą jedziemy w prawo. Na 
wysokości ul. Czereśniowej skręcamy w prawo do lasu, za żółtymi 
znakami szlaku pieszego oraz za niebieskimi znakami szlaku 
rowerowego. Po chwili dojeżdżamy do Willi Zamek.

Willa Zamek powstała nieco ponad 100 lat temu 
i od początku swego istnienia służyła gościom 
uzdrowiska jako obiekt hotelowy. Na starych mapach 
widnieje jako Villa Bock. Z powodu swego bajkowego 
wyglądu pełnego wieżyczek, wykuszy i wystających 
detali architektonicznych, była jednym z ulubionych celów spacerów trzebnickich 

kuracjuszy, którzy równie chętnie zaglądali tutaj dla bajkowego widoku na miasto. Dzisiaj Willa 
Zamek straciła na swym turystycznym znaczeniu, a i legendarnie piękny widok na miasto, 
opiewany we wspomnieniach, na zdjęciach i na wydawanych w okresie świetności uzdrowiska 
kartkach pocztowych, zmarniał, skutecznie zasłonięty przez wysokie drzewa. Ciekawym obiektem  
w pobliżu jest stara studnia, zbudowana w 1897 roku w formie niedużego, ozdobnego budynku. 
Nad wejściem do jego wnętrza zachował się fragment napisu i data powstania.

Oba szlaki prowadzą leśnymi drogami, by po 800 m dotrzeć na wzniesienie Widok, na 
którym stała kiedyś wieża widokowa.

Wieża widokowa na wzgórzu Widok była własnością rodziny Köhlerów i w niektórych 
opracowaniach nosi swą własną nazwę: Trzy Widoki (nazwę tę odnoszono również do samego 
wierzchołka). Najwyższy punkt Lasu Bukowego (244 m n.p.m.) był doskonałym miejscem na jej 

Willa Zamek w Lesie Bukowym

Rowerowe ścieżki Lasu Bukowego

postawienie. Wieża miała ok. 30 m wysokości i roztaczała się z niej niezapomniana, romantyczna 
panorama Trzebnicy oraz Wzgórz Trzebnickich z najwyższymi ich partiami, leżącymi na zachód 
od miasta. Niekonserwowana, drewniana wieża zakończyła swój żywot w latach 60. XX wieku.

Kontynuujemy jazdę dotychczasowymi szlakami, ale po 350 m rozchodzą się one – my 
jedziemy dalej za znakami szlaku rowerowego, który po chwili spotyka zielony szlak 
rowerowy, którym jedziemy w lewo, w stronę Brochocina. W miarę wygodną drogą 

zjeżdżamy do wiaduktu kolejowego, przejeżdżamy pod linią z Wrocławia do Trzebnicy i dojeżdżamy 
do pierwszych zabudowań Brochocina.

Brochocin jest niedużą miejscowością, 
ale warto tutaj zajechać między innymi 
z powodu stojącego jeszcze barokowego 
pałacu, przebudowanego w wieku XIX. 
Zrujnowany dzisiaj pałac, który nie tak 
dawno był wykorzystywany m.in. jako wiejski 
klub, stoi na skraju wsi, od strony Trzebnicy. 
XVIII-wieczna budowla otoczona jest 
pozostałościami parku krajobrazowego z ro- 
mantycznie umiejscowionym stawem. Cieka- 
wym i ładnym obiektem w Brochocinie 

jest również budynek stacji kolejowej. To tutaj w 2005 roku kręcone były sceny do dramatu 
psychologicznego „Stacja Mirsk” Roberta Wrzoska.

W Brochocinie wjeżdżamy na asfalt, który będzie nam towarzyszył przez najbliższych kilka 
kilometrów. Przejeżdżamy przez wieś i za 
przejazdem kolejowym, na skrzyżowaniu dróg, 

jedziemy w lewo (w prawo prowadzi droga do Taczowa 
Małego, gdzie u p. Oksińskich można pojeździć konno), 
podjeżdżając mozolnie na Przełęcz Cichą, gdzie podą-
żamy w prawo. Tutaj ruch samochodów jest już nieco 
większy, należy zachować zatem ostrożność. Po 1,5 km 
dojeżdżamy do Głuchowa Górnego, który poznamy na 
raty, trochę teraz, trochę w drodze powrotnej.

Głuchów Górny już na początku XIII wieku, a więc od 
chwili swego powstania, nosił obecną nazwę, wówczas 
zapisywaną jako Gluchowo. Nazwa miejscowości wzięła 
się prawdopodobnie od miejsca, w którym powstała, 
a więc oddalonego od większych miast, położonego 
gdzieś w głuszy. O szybkim rozwoju miejscowości może 
świadczyć fakt, że już w 1376 roku wzmiankowany 
jest w niej kościół parafialny. Z czasem powstał nawet 
przysiółek wsi, którym dzisiaj jest Głuchów Dolny.

W roku 1718 roku, z inicjatywy miejscowego pastora,  
w Głuchowie otwarty został sierociniec oraz dom dla wdów,  
w którym stawiano na edukację młodych wychowanków, 
mogącą umożliwić im studiowanie na wyższych 
uczelniach. Pomysł ten nie spodobał się trzebnickiemu 
konwentowi, który, widząc w tym przedsięwzięciu 
konkurencję dla własnej działalności i groźbę szerzenia 
się religii protestanckiej, złożył skargę do cesarza Karola 
VI, a ten nakazał zamknięcie obu placówek.

Trasa rowerowa

Stacja kolejowa Brochocin

Pałac w Brochocinie
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Spójrzmy jeszcze na zabudowę Głuchowa Górnego. Głuchowski dwór nie jest wyjątkowo 
piękny, a na dodatek trochę zaniedbany, ale o dawnym znaczeniu miejscowości mogą świadczyć 
liczne, okazałe i piękne w swej formie budynki z cegły, także na terenie folwarku (zobaczymy go  
w drodze powrotnej). Na początku XX wieku, oprócz okazałego dworu z malowniczym parkiem, 
we wsi była karczma, agencja pocztowa, szkoła i kościół ewangelicki. Z kolei na domu nr 67 
zachowało się wmurowane w ścianę kowadło kowalskie, co mogłoby sugerować profesję dawnych 
jego mieszkańców, jednak w domu tym znajdowała się karczma, a kowadło w ścianie służyło jako 
oryginalna podstawa pod latarnię.

Trasa rowerowa
Trzebnica – Raszów – Brochocin – Taczów Wielki – Głuchów Górny – Skarszyn – Boleścin
 – Głuchów Górny – Głuchów Dolny – Trzebnica

Okolice Głuchowa Górnego 
i rozległa panorama na Wrocław

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego 
zbudowany został przez ewangelików w 1853 
roku i jest trzecią z istniejących na przestrzeni 
wieków we wsi świątyń (poprzednie były 
drewniane lub o konstrukcji szachulcowej). 
Jego skromne wnętrze jest typowe dla 
świątyń ewangelickich. 
Wewnątrz znaleźć można tablicę 
upamiętniającą Albrechta von Kessela, 
niemieckiego antyfaszysty, dyplomaty uro-
dzonego w Głuchowie Górnym, którego 
działania w czasie II wojny światowej,  
jak i po jej zakończeniu, nacechowane 

były troską o wizerunek Niemiec. Kessel był współtwórcą (razem z m.in. Willy Brandtem) 
idei niemieckiego otwarcia się na Wschód.

Przejeżdżamy przez wieś i podjeżdżamy na Zaczarowane Wzgórza. Ich nazwa 
wzięła się nie od czarowników i wiedźm, które kiedyś tutaj mogły mieć swoje 
siedziby (a może jednak mają, kto wie?), ale od pięknych zakątków, zapomnianych 

wąwozów i tajemniczych miejsc, których pełno w okolicy. Po dwóch kilometrach 
dojeżdżamy do Skarszyna, gdzie na drugim skrzyżowaniu warto pojechać 400 metrów w stronę 
Łoziny (ul. Trzebnicką), by zobaczyć ciekawy kamienny krzyż.

Skarszyn to duża wieś (mieszka tutaj ponad 600 osób) o niezwykle barwnej  
i ciekawej historii. Jej początki sięgają połowy XIII wieku i już wtedy posiadała 
ona słowiańską nazwę: Scarsin. Złote lata nastały w XVIII wieku, gdy w 1714 roku 

odkryte zostały źródła wody mineralnej, wykorzystywane później w powstałym we wsi niedużym, 
ale popularnym wśród kuracjuszy uzdrowisku. Przybywali tutaj zwłaszcza przedstawiciele  
szlachty i bogatego mieszczaństwa wrocławskiego. Kariera uzdrowiska była krótka, bowiem 
zainicjowana została przez właścicielkę okolicznych dóbr, hrabinę Marię von Reuss i zakończyła się 
wraz z jej śmiercią, w 1776 roku. Powstały jednak budynki służące kąpielom i piciu wody mineralnej, 
na Winnej Górze wytyczono 
ścieżki spacerowe i miejsca 
odpoczynku, a nawet założono 
winnice. Dzisiaj daremnie już 
szukać śladów uzdrowiska, 
wszystko pochłonął czas i przy- 
roda.
Przy głównym placu we wsi 
zachowały się budynki ze 
śladami dawnej świetności 
Skarszyna: neoklasycystyczny 
pałac właścicieli (zbudowany 
w 1820 roku) oraz dawne 
oficyny pałacowe. Trzeba nieco  
wyobraźni, by dostrzec w nich 
dawne piękno, jednak, mimo 
poważnych przebudów, wciąż 
jeszcze ich blask nie do końca 
przeminął. W pałacu znajduje 
się m.in. świetlica wiejska.  
Z kolei przy drodze do Łozi-
ny, na niewysokiej skarpie stoi  

Trasa rowerowa

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Dożynki 2010 w Skarszynie
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kamienny krzyż zwany krzyżem pokutnym. Tego typu krzyże stawiali 
zabójcy na miejscu zbrodni, być może i skarszyński wiąże się z jakąś 
tragedią?
Na wschód od miejscowości wznosi się Winna Góra, która swą 

nazwę wzięła od istniejących kiedyś na 
jej zboczach winnic. Dzisiaj pokryta jest 
pięknym, ponadstuletnim bukowym 
lasem, chronionym w rezerwacie „Las 
Bukowy”. Niezwykle pięknie i kolorowo 
jest w nim wiosną i jesienią, ale inne pory 
roku też mają tu swój niepowtarzalny urok. 
Rezerwat został powołany w 1980 roku 
na powierzchni 23,7 ha w celu ochrony 
naturalnego lasu bukowego, stanowiącego 
swoistą enklawę wśród pól. Nie prowadzi 
przez niego żaden szlak turystyczny, niemniej jednak są tutaj ścieżki, 
które warto wykorzystać, by wejść głębiej w las i podziwiać naturę. 

Oprócz buków spotkamy w nim stare dęby, lipy, graby i wiele innych drzew, a w podszyciu wiele 
ciekawych i cennych z punktu widzenia przyrodniczego roślin. Przy głównej drodze znajdują się 
oznaczenia kierunkowe do rezerwatu.

Jedziemy dalej drogą przez wieś, po prawej stronie mając wzniesienie z rezerwatem „Las 
Bukowy”. Droga przyjemnie wiedzie nas na północ i kilka minut później jesteśmy  
w Boleścinie. Zanim ruszymy w dalszą trasę, warto podjechać 300 m do boleścińskiego 

pałacu, by chociaż spojrzeć na niego zza płotu.

Trasa rowerowa
Trzebnica – Raszów – Brochocin – Taczów Wielki – Głuchów Górny – Skarszyn – Boleścin
 – Głuchów Górny – Głuchów Dolny – Trzebnica

Pałac w Boleścinie

Krzyż pokutny 
Krzyż pojednania (zwany również 
krzyżem pokutnym) stawiano na miejscu  
zbrodni jako częściowe zadośuczynienie 
za popełnioną zbrodnię. Często wyryta  

jest na nim broń użyta 
podczas zabójstwa.

Krzyż pokutny 
w Skarszynie

Trasa rowerowa

Neorenesansowy pałac w Boleścinie należy do prywatnego właściciela, jest sukcesywnie 
remontowany i nie jest udostępniony do zwiedzania. Po II wojnie światowej szczęśliwie 
przez niemal cały czas był użytkowany, co uchroniło go przed popadnięciem w ruinę 
(mieścił się tutaj m.in. żeński internat, swoje biura i mieszkania miał miejscowy PGR, 
budynek częściowo był również wykorzystywany przez szkołę).

Z głównego skrzyżowania (przy kościele) jedziemy dalej na północ, za znakami pieszego 
szlaku czerwonego. Po 200 m szlak skręca w lewo na polną drogę, a my wraz z nim. 
Jedziemy przez Zaczarowane Wzgórza, z których rozpościerają się ładne widoki na okolice. 

Po wjechaniu do Głuchowa Górnego, wjeżdżamy na teren dawnego folwarku (200 m od pierwszych 
zabudowań wsi, za długim budynkiem w prawo), skręcamy potem w prawo, następnie w lewo i po 
prawej stronie mamy niezwykle ciekawy, choć, na pierwszy rzut oka, niepozorny, niski budynek  
(na rzucie litery T).

Dawny folwark nosi dzisiaj już wyraźne ślady 
popegeerowskich zniszczeń. Na jednym z bu- 
dynków gospodarczych możemy jednak zobaczyć  
pogięte śmigło samolotu i datę „2.9.1939”. 
Wiąże się z nim tragiczna historia syna 
właściciela Głuchowa, lotnika, który we wrześniu 
1939 roku, po jednym z lotów bojowych 
postanowił z młodzieńczą fantazją przelecieć nad 
swą rodzinną miejscowością. Brawura zakończyła 
się wypadkiem i śmiercią młodego pilota, a na 
pamiątkę tego wydarzenia ojciec kazał wbudować 
śmigło z samolotu syna w jeden z budynków. 
Inna wersja wydarzeń opowiada o lotniku niemieckim, który po locie bojowym nad Polskę został 
zestrzelony przez jeden z polskich myśliwców i spadł na budynek gospodarczy.

Rezerwat Las Bukowy w Skarszynie

Wmurowane śmigło samolotu 
upamiętniające datę 02.09.1939 r.
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Trasa rowerowa
Trzebnica – Raszów – Brochocin – Taczów Wielki – Głuchów Górny – Skarszyn – Boleścin
 – Głuchów Górny – Głuchów Dolny – Trzebnica

Po obejrzeniu wojennej pamiątki wracamy na drogę i jedziemy do centrum wsi. Tutaj na 
skrzyżowaniu przed sklepem skręcamy w prawo i po kolejnych 300 m znów w prawo na polną 
drogę prowadzącą pod górę. Jedziemy nią aż do miejsca, gdzie z prawej strony zobaczymy kilka 
samotnych budynków (650 m). 

Nieduży las na północny wschód od Głuchowa Górnego kryje kolejną wojskową tajemnicę regionu.  
To właśnie tutaj znajdował się zapasowy bunkier łączności sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego. 
Podziemny bunkier zbudowano na wypadek zniszczenia Wrocławia w czasie III wojny światowej. 
Nie był to bunkier przeciwatomowy, jednak zapewniał schronienie i możliwość kontynuowania 
ewentualnych działań wojennych wrocławskiemu dowództwu. Pomieszczenia użytkowe bunkra 
znajdują się 15 m pod ziemią, na powierzchni możemy zobaczyć jedynie niepozorne wejście  
i wyjście awaryjne oraz szyby wentylacyjne. Bunkier znajduje się na terenie dawnej jednostki Wojsk 
Łączności Układu Warszawskiego i o jego istnieniu wiedziało niewielu oficerów, a mieszkańcy 
pobliskich wsi nie orientowali się, co kryje las w pobliżu ich zabudowań.

Polna droga doprowadzi nas po 35 m do asfaltowej, gdzie skręcamy w lewo i podążamy  
do Głuchowa Dolnego, w którym warto zwrócić uwagę na okazały pałac (na lewo od 
drogi) i na pozostałe jeszcze elementy architektonicznie zdobiące budowlę. Za wsią,  

po 500 m docieramy do kolejnego skrzyżowania, na którym jedziemy w lewo, do znanej nam już 
Przełęczy Cichej. Tutaj skręcamy w prawo i jedziemy już w stronę Trzebnicy. Przed nami, na 
wzniesieniu po lewej widoczny jest ciekawy w formie, ale zupełnie nie pasujący do architektury 
Dolnego Śląska duży dom, a przy nim samotna elektrownia wiatrowa, która stoi na miejscu, gdzie 

pod koniec wojny postawiono ciekawy obiekt.

Niewysokie wzniesienie na północny wschód od Raszowa (wieś 
położona jest poza naszą trasą, nieco w dole, po lewej stronie) w okresie  
II wojny światowej stało się terenem militarnym, gdzie postawiono jeden 
z szesnastu w Europie potężnych radarów lotniczych Luftwaffe (a raczej: 
namierników), w nomenklaturze wojskowej określanego mianem Be-11.  
Ciężka radiolatarnia Telefunken FuSAn 724/725 „Bernhard” stanęła na 
jednym ze wzniesień na wschód od Raszowa i niewiele po niej zostało 
w terenie, zaledwie ślad kamienno-betonowej, kolistej podstawy.  

Radiolatarnia ważyła ponad 120 ton i obracała 
się dwa razy na minutę, swym zasięgiem 
obejmując obszar o promieniu prawie 400 
kilometrów! Po wojnie radar został rozebrany 
i wywieziony przez wojska radzieckie, niektóre 
źródła podają, że jego budowę ukończono na 
początku 1945 roku i tak naprawdę nigdy nie 
został użyty.

Wygodna droga, która po przeje-
chaniu „radarowego” wzgórza zaczyna 
się obniżać, doprowadzi nas po kilku 

minutach do granic Trzebnicy. Przy wjeździe 
do miasta po lewej stronie mamy Las Bukowy, 
którego ścieżki i dróżki stanowią doskonałą 
alternatywę dotarcia do miasta (uwaga na 
pieszych, którzy na szlakach mają zawsze 
pierwszeństwo!). Wycieczkę kończymy w cen- 
trum Trzebnicy.

Radar lotniczy Luftwaffe 
Radar to urządzenie służące do lo- 
kalizacji samolotów znajdujących się  
w obszarze jego działania. Radar  

w Raszowie mógł służyć  
lotnikom będącym nawet 
ponad 300 km od niego.
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Trasa rowerowo-piesza

Trzebnica – Marcinowo – Rzepotowice – Malczów – Złota Polana – Dębowy Wierch – Ciemna 
Góra – Farny Upłaz – Farna Góra - Trzebnica

Położone na zachód od Trzebnicy wzniesienia należą do najwyższych i jednocześnie najbardziej 
malowniczych fragmentów Wzgórz Trzebnickich. Trasa wymaga pokonania kilku męczących podjazdów 
(podejść), ale są na niej i przyjemne zjazdy (zejścia), a ukoronowaniem naszych wysiłków będą wspaniałe 
widoki i niezwykłe muzeum. Część trasy, prowadząca przez najwyższe wzniesienia, jest trudna do 
pokonania rowerem, z Malczowa możliwy jest jej objazd. Piesi nie będą mieli większych problemów  
z jej pokonaniem.

Wyruszamy z trzebnickiego rynku, gdzie żegnają nas rzeźby kociaków (wszak 
udajemy się w Góry Kocie) i ul. Brama Trębaczy, mijając po prawej ślady grodziska, 
po chwili docieramy do ul. Marcinowskiej, która dalej wyprowadza nas z miasta. 

Ostatni odcinek przed obwodnicą prowadzi pomiędzy sadami, z których słyną okolice 
miasta. Widok owocujących drzew, które ciągną się po horyzont, jest imponujący  
i niezwykle „smaczny”. Po dotarciu do obwodnicy (droga krajowa nr 5) musimy ją 
przekroczyć, by dalej podążać drogą na Marcinowo. Ruch tutaj jest bardzo duży, 
nie ma przejścia dla pieszych, należy więc zachować szczególną ostrożność.

Sadownictwo w okolicach Trzebnicy rozwijało się już w średniowieczu. Bliskość dużego 
Wrocławia powodowała, że tutejsi sadownicy mieli zapewniony rynek zbytu. Jakie to były 
wówczas owoce? Na pewno popularne jabłka, co i dzisiaj stanowi dominującą część upraw, 
ale także wiele innych, wśród których wyróżniać musiały się śliwki, skoro jedna z miejscowości 

Trasa rowerowo-piesza 14  km
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nazwana została na cześć śliwek węgierek – dzisiejszy 
Węgrzynów to dawne Wangrowivo, które nosiło 
później niemiecką nazwę Pflaumendorf. Warto też 
wiedzieć, że nie samymi sadami słynęła Trzebnica, 
jako że na przestrzeni wieków uprawiano tutaj również 
len, tytoń, a także zakładano winnice (trzebnickie 
wino przegrywało jednak konkurencję z winem 
np. węgierskim). O silnych tradycjach rolniczych  
i sadowniczych regionu może świadczyć wizerunek 
żniwiarki z grabiami i snopkiem zboża na notgeldzie 
(pieniądzu zastępczym) o nominale 25 pfennigów, jaki 
wyemitowano w Trzebnicy w latach 20. XX wieku, 
w rogu znajduje się fragment jabłoni z dorodnymi 
owocami.

Pomiędzy sadami, dla piechurów, niestety, 
wciąż asfaltową drogą, podążamy do Mar-
cinowa, kontemplując odsłaniające nam się na 

wzniesieniu widoki. Po dwóch kilometrach (ostatni 
fragment to piękny zjazd) docieramy do centrum wsi, 
gdzie skręcamy w lewo i po kolejnych 300 metrach, po 
prawej stronie, ukryte wśród zieleni, znajduje się 
wejście do Małego Muzeum Ludowego.

Marcinowo to nieduża wieś położona malowniczo nad brzegiem Włóknicy, u podnóża Pasma 
Północnego. Z historycznych przekazów wiemy, że we wsi już pod koniec XII wieku mieszkała 
służba księcia Bolesława I Wysokiego, ojca Henryka Brodatego (późniejszego męża św. Jadwigi Śl. 
i fundatora trzebnickiej bazyliki). Po zbudowaniu opactwa wieś stała się własnością zakonnic, 

Trasa rowerowo-piesza
Trzebnica – Marcinowo – Rzepotowice – Malczów – Złota Polana – Dębowy Wierch 
– Ciemna Góra – Farny Upłaz – Farna Góra - Trzebnica

Rozległe tereny sadów trzebnickich

Rzeźba kotów na 
trzebnickim rynku
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stanowiąc ich uposażenie. Ta sytuacja trwała do 1810 roku, gdy rząd 
pruski zsekularyzował ich majątek, przeznaczając uzyskane w ten 
sposób pieniądze na spłatę kontrybucji wojennych. Wieś była cicha 
i spokojna, a oddalenie od głównych traktów komunikacyjnych 
zaowocowało spokojem podczas licznych zawieruch dziejowych, 
jakie przetaczały się nad regionem. W XIX wieku, oprócz gospody 
obsługującej także coraz liczniejszych turystów, we wsi była też 
olejarnia, a na wzniesieniu poza wsią stał wiatrak. Na skrzyżowaniu 
w centrum wsi stoi okazały budynek wspomnianej gospody z dużą  
salą taneczną, wykorzystywany po II wojnie światowej jako 
szkoła podstawowa. Dzisiaj już nie ma gospody, jedynym źródłem 
zaopatrzenia może być sklep spożywczy lub smakołyki Wuja 
Mariana w tutejszym muzeum. Warto jeszcze wspomnieć, że 27 maja 1798 roku z Wrocławia 
wystartował balon pilotowany przez Jeana-Pierre Blancharda, który podczas lotu wzniósł się 
na wysokość około 1100 metrów i następnie wylądował właśnie w Marcinowie. Był to jeden  
z pierwszych balonowych przelotów Blancharda, pioniera lotnictwa i baloniarstwa, na terenie 
obecnych ziem polskich (pierwszy lot w ówczesnej Polsce miał miejsce zaledwie 17 dni wcześniej  
i był także wyczynem Blancharda).

Małe Muzeum Ludowe jest owocem pasji Mariana Kowalskiego, który od kilkudziesięciu 
lat gromadzi dawne sprzęty gospodarstwa domowego, instrumenty muzyczne, maszyny 
rolnicze oraz wszystko to, co już nie przydaje się w codziennym życiu, a ma sentymentalną 
wartość i jest piękną ilustracją dziejów wsi nie tylko dolnośląskiej, ale i kresowej, bo nie 
brak tutaj rzeczy przywiezionych przez repatriantów z ich rodzinnych stron. 
Jest też w pełni wyposażona kuźnia, dom chleba, gdzie w oryginalnym piecu 
chlebowym gospodarze wypiekają prawdziwy wiejski chleb na zakwasie, 

sala zaprzęgowa oraz sala kominkowa, od której wszystko się zaczęło. To właśnie 
tutaj swoje miejsce znalazły pierwsze eksponaty, a gdy było ich już zbyt wiele, 

Trasa rowerowo-piesza

Zbiory Małego Muzeum Ludowego w Marcinowie

Chałupy 
z Marcinowa
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Pan Marian dobudowywał kolejne izby dla 
wciąż powiększającej się kolekcji. Wuj Marian, 
jak sam siebie nazywa, z niezwykłą swadą 
opowiada dzieje zgromadzonych u siebie 
eksponatów, pokazuje jak ich używano, do 
czego służyły, sympatycznym odwiedzającym 
pozwala nawet wypróbować niektóre z nich. 
Nieco mylące jest określenie „małe muzeum”, 
bowiem ilości eksponatów nie powstydziłaby 
się żadna placówka zajmująca się dziejami 
regionu i etnografią. Sam gospodarz nie wie, 
ile ich jest naprawdę, niemniej jednak, nie 
nudząc się, można tutaj spędzić przynajmniej 
dwie godziny. Dla dzieci jest plac zabaw i prawdziwa wielka karuzela z konikami, powozami  
i lokomotywami, dorośli mogą usiąść przy ognisku czy odpocząć wśród zieleni, ucinając sobie 
pogawędkę z sympatycznym wujem Marianem. Pan Marian jest zresztą nie tylko dobrym 
gawędziarzem i miłośnikiem staroci, ale także rzeźbiarzem (niektóre z jego prac można obejrzeć 
na wystawie) i muzykiem. Istniejąca przy muzeum i założona przez niego kapela ludowa „Marciny” 
odnosi duże sukcesy i jest często zapraszana na różnego rodzaju imprezy folklorystyczne.
Małe Muzeum Ludowe u Kowalskich
Marcinowo 2, tel. 71 387 01 09, czynne codziennie od 9:00 do 22:00

Pokrzepieni na duchu i na ciele (koniecznie trzeba spróbować chleba ze smalcem i ogórkiem 
małosolnym) ruszamy dalej drogą, którą przybyliśmy do Wuja, a więc dalej w kierunku 
Obornik Śląskich. Po chwili skręca ona w prawo i wyprowadza nas ponad wieś, kierując się 

do kolejnej – Rzepotowic.

Trasa rowerowo-piesza
Trzebnica – Marcinowo – Rzepotowice – Malczów – Złota Polana – Dębowy Wierch 
– Ciemna Góra – Farny Upłaz – Farna Góra - Trzebnica

Kapela Ludowa 
„Marciny” z Marcinowa

Staw w Rzepotowicach

Rzepotowice to nieduża wieś w dolinie Pasterskiego Potoku, 
założona jako kolonia Marcinowa, stąd jej dawna nazwa: Klein 
Märtinau, przy czym ciekawostką jest fakt, że w 1939 roku 
w określanym jako „mały” (niem. klein) Marcinowie (dzisiaj 
Rzepotowice) mieszkało 414 osób, a w „dużym” zaledwie 237 osób. 
Więcej też było tutaj infrastruktury gospodarczej, bowiem we wsi 
istniała cegielnia, młyn, prasa służąca do wyciskania oleju, a ponad 
wsią stał wiatrak. Istniejący do dzisiaj staw rybny powstał w XVIII 
wieku za czasów, gdy wieś należała do dóbr trzebnickich cysterek.

Na krańcu wsi, za stawem skręcamy w lewo, w polną drogę 
i za znakami pieszego szlaku czerwonego i niebieskiego 
rowerowego łagodnie podjeżdżamy doliną Pasterskiego Potoku na widniejące przed nami 

wzniesienie w kierunku dwóch potężnych, samotnych wierzb. Podobno kiedyś w dolinie było 
arboretum, po którym nie ma już, niestety, śladu. Stąd już łagodny zjazd doprowadzi nas do 
malowniczo położonego Malczowa. 

Malczów swą historią sięga 1251 roku, kiedy to wspominany jest folwark należący do dóbr cysterek 
trzebnickich. Wkrótce powstało też sołectwo, co daje nam do zrozumienia, że osada rozwijała się 
dość szybko. Bliskość najwyższego szczytu Wzgórz Trzebnickich predestynuje wieś do grona 
miejscowości turystycznych, jednak szansa ta nie jest wykorzystywana. Z ciekawszych budynków 
warto wspomnieć o zabudowaniach dawnego folwarku oraz o szachulcowej konstrukcji budynku 
stojącego przy drodze w kierunku Złotej Polany. We wsi znajduje się również malowniczy, dodający 
miejscowości uroku, staw.

We wsi oba szlaki skręcają w lewo, my natomiast podążamy w prawo, by po kilkuset metrach 
znaleźć się na skraju wsi. Na widniejące przed nami wzniesienie prowadzi brukowana 
droga, obsadzona drzewami owocowymi. Po 200 metrach za wsią w lewo odchodzi polna 

Trasa rowerowo-piesza

Widok na Malczów 
ze Złotej Polany

Malownicze widoki 
z okolic Malczowa
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dróżka na wznoszącą się ponad drogą skarpę. To dobry punkt widokowy, a także miejsce odpoczynku. 
Z lewej widoczna jest Ciemna Góra, bardziej z prawej Dębowy Wierch, a całkiem z prawej Złota 
Polana, na którą podążamy.

Złota Polana zwana jest również Złotym Widokiem, a to z powodu wyjątkowej panoramy, jaka 
rozpościera się z tego miejsca. Dawniej stał tutaj wiatrak (stąd ta brukowana droga), z którego 
korzystali okoliczni gospodarze. Dzisiaj pozostały po nim zaledwie fundamenty, a romantyczną 
panoramę zakłóca nowo powstały budynek.

Tutaj drogi rowerzystów z dziećmi i pieszych rozchodzą się. Jeśli czujemy się na siłach, by 
pokonać na rowerze chaszcze i miedze pomiędzy polami, możemy dalej podążać tak, jak 
prowadzi wersja piesza szlaku. Na pewno nie będzie łatwo, ale jeśli satysfakcja ze zdobycia 

Ciemnej Góry, najwyższego szczytu Wzgórz Trzebnickich, wydaje się być silniejsza niż wygoda 
jazdy – warto! Zatem rowerzyści, którzy zdecydują się na prostszy wariant, zjeżdżają z powrotem 
do Malczowa i dalej za znakami znanych już nam szlaków podążają przez wieś i następnie wygodną 
drogą na Farny Upłaz (1,6 km, połączenie z drogą nr 340).

Ze Złotego Widoku jedziemy drogą odchodzącą łukiem w lewo i podążamy nią przez pola 
do skraju lasu, gdzie spotykamy pierwsze znaki szlaku czarnego. Doprowadzi on nas przez 
zagajnik leśny i potem znów skrajem pola do miejsca, gdzie spotyka szlak niebieski. Tutaj 

nasz czarny kończy się, a dla nas zaczyna się najtrudniejszy odcinek całej trasy, przejście szlakiem 
niebieskim na Ciemną Górą. 

Z miejsca, w którym kończy się szlak czarny, nie zagłębiając się w las, idziemy (jedziemy?) 
łukiem w lewo i dalej wzdłuż linii drzew stanowiącej miedzę pomiędzy polami. Latem 
przejście utrudnione jest przez zasiewy, warto się wtedy rozejrzeć za drogą rolniczą, która 

kilka, kilkanaście metrów od miedzy, z reguły jest wytyczona przez przejeżdżające tędy maszyny 
rolnicze. Po dotarciu do końca pola i ściany lasu utrzymujemy kierunek marszu, ale z prawej strony 
lasu (musimy odbić nieco w prawo) i znów skrajem pola podążamy na wzniesienie przed nami (pole 
sięga niemal pod szczyt Ciemnej Góry). Powyższy, może nieco zbyt dokładny opis, jest konieczny 
z powodu bardzo słabego oznakowania szlaku w terenie (jesień 2011).

Trasa rowerowo-piesza
Trzebnica – Marcinowo – Rzepotowice – Malczów – Złota Polana – Dębowy Wierch 
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Wejście na Połaniec

Trasa rowerowo-piesza

Ciemna Góra (258,3 m n.p.m.) jest najwyższym wzniesieniem Wzgórz Trzebnickich. Swą 
nazwę dostała od porastających ją ciemnych lasów, które z daleka wyróżniają na tle innych,  
z reguły wylesionych wzgórz. Na sam wierzchołek prowadzi leśna droga, ale ładniejsze widoki są  
z południowych stoków, zajętych przez sady, gdzie ze skraju lasu można 
zobaczyć nawet zabudowania Wrocławia z potężną sylwetką Sky Tower 
(najwyższego budynku mieszkalnego w Polsce, 212 m wysokości) oraz 
Mostu Rędzińskiego na Odrze (pylon podtrzymujący most ma 122 m  
wysokości i jest najwyższą tego typu konstrukcją w naszym kraju) 
bardziej na prawo. Przy dobrej pogodzie pięknie prezentuje się Ślęża, 
a na horyzoncie Sudety.

Z Ciemnej Góry podążamy dalej w kierunku wschodnim, 
początkowo wygodną drogą leśną, potem nieco bardziej 
zarośniętą, cały czas za znakami szlaku turystycznego aż do 

bramy odgradzającej nas od gospodarstwa sadowniczego. Za bramą 
wiedzie wygodna droga, która znacznie ułatwiłaby nam życie, my 
jednak musimy skręcić w lewo i ścieżką obejść sady, dochodząc do kolejnej bramy, przez którą  
z kolei przechodzimy (nie jest zamykana) i idziemy przez sad, by po chwili znaleźć się przy kolejnej 
bramie, przez którą wydostajemy się na drogę, przechodzącą przez obniżenie pomiędzy Pasmem 
Ciemnej Góry a Pasmem Północnym. W lewo droga prowadzi do znanego nam już Malczowa  
(1,5 km), na wprost zaś do drogi nr 340.

Zarówno szlaki piesze (czerwony z Malczowa i nasz, niebieski), jak i rowerowy prowadzą 
od tej chwili dość ruchliwą drogą, należy zachować więc ostrożność (na Farnym Upłazie 
znajduje się przystanek autobusowy, skąd można komunikacją publiczną dotrzeć do Trzebnicy). 

Wśród sadów docieramy po ok. kilometrze do obwodnicy Trzebnicy, przechodzimy pod nią i dalej 
już tylko za znakami szlaku niebieskiego i rowerowego, po 300 m skręcamy w prawo i po chwili  
w lewo. Znajdujemy się w miejscu, gdzie kiedyś był cmentarz żydowski. Gdyby zagłębić się  
w chaszcze po prawej stronie, wciąż jeszcze można znaleźć zniszczone i porozrzucane szczątki 
macew. Polna droga pomiędzy ogródkami doprowadzi nas do trzebnickiego osiedla, skąd już blisko 
do centrum miasta, gdzie kończymy wycieczkę.

Wzniesienie 
Wzniesienie to określenie stosowane 
dla małych górek, często wyraźnie  
wyróżniających się w terenie, ale nie 
wystających ponad niego ponad 300 m.

Okolice Rzepotowic z lotu ptaka
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