
                                                     

 

                                                                              

            
    

Podróżnik 
 zaprasza    

                Dolina Baryczy 
   Spacer lasem – Wzgórze Joanny – Postolin – Sułów – Ruda  

               Sułowska – Trzebicko (drewniany Kościół) 
 

TERMIN: 11 lipca 2021 , niedziela 
WYJAZD: godz.08:00 parking pl. Solidarności (okolice pl. Jana 

Pawła II) 
 

Spacer lasem (nieoznakowana trasa) od Wzgórza Joanny do 
Postolina 
Spacer odbędzie się wygodną leśną drogą po płaskim terenie. Jedyne  
niewielkie podejście będzie na Wzgórze Joanny. Na trasie  spaceru  miniemy 

przysiółek Kozuby (jedno gospodarstwo domowe w środku lasu). Zatrzymamy się 
na odpoczynek w miejscu gdzie kiedyś stał młyn (wiata, ławki).  Spacer będzie 

trwał około 2 godzin, lasem, w cieniu. Warto wziąć pełne wygodne obuwie 
ponieważ w kilku miejscach nawierzchnia drogi robi się mocno piaszczysta. 
Dotrzemy w ten sposób do Postolina skąd wycieczkę będziemy kontynuować już 

autokarem 

     
 

Wzgórze Joanny z wieżą Odyniec 
Rezerwat Wzgórze Joanny o powierzchni 24 ha utworzony został w 1966 roku dla 
ochrony stanowiska buka na wschodniej granicy jego zasięgu na tych terenach. 
Tutejsze buki mają po 170 lat! Na szczycie niewielkiego wzgórza znajduje się 

wieża widokowa (niedostępna) nazywana zameczkiem myśliwskim, ufundowana 
przez von Salischów z Postolina. Podejdziemy na wzgórze aby obejrzeć to 

miejsce. 

Postolin 



Do 1945 roku ostatnimi właścicielami majątku  Postolin była rodzina von Salisch  

której wieś zawdzięcza bardzo dużo. Heinrich von Salisch był znanym 
dendrologiem i miłośnikiem lasu. Założył piękny park leśny przy swoim dworku 

(zniszczonym po II wojnie światowej). Do dzisiaj zachowało się w tym mocno 
zdziczałym już parku wiele roślin, drzew i krzewów z dawnego drzewostanu. 
Dlatego jest najcenniejszym przyrodniczo parkiem podworskim w całej Dolinie 

Baryczy i zasługuje na miano małego arboretum. We wsi zobaczymy także 
skromny miejscowy kościół poewangelicki ufundowany przez Salischów, 

zbudowany z tzw muru pruskiego ( wnętrze w miarę dostępności).  
 

  
Sułów 
W XVII wieku w Sułowie został wzniesiony przez rodzinę Burghausów piękny, 

barokowy pałac, stając się centrum wielkiego majątku. Pałac stoi do dzisiaj, jest 
w rękach prywatnych, niedostępny i niestety mocno zaniedbany. Inną atrakcją 

Sułowa jest bardzo ciekawy architektonicznie kościół poewangelicki zbudowany  z 
muru pruskiego na planie ośmiokąta. Jeśli będzie możliwość zajrzymy do środka. 
Ryneczek sułowski ma swój klimacik – to niewysokie budynki, ładnie 

odremontowane a wśród nich dawny zajazd , w którym swego czasu Juliusz 
Słowacki spędził podczas podróży jedną noc, pisząc tutaj listy do matki. 

 

    
 

Ruda Sułowska 
Niewielka, położona między stawami wieś w której powstało centrum turystyczne 

Naturum. Tutejsze stawy są częścią rezerwatu Stawy Milickie. Jest to najbardziej 
oblegane w weekendy przez turystów miejsce na zachód od Milicza. Zobaczymy 
stawy rekreacyjne do łowienia ryb, miejsce ładnie urządzone z ławeczkami, 

altanami gdzie można po prostu usiąść i odpocząć. Jest mini skansen po którym 
oprowadzi nas przewodnik a głównym tematem będzie historia tutejszego 

rybołówstwa. Usłyszymy ciekawe opowieści i zobaczymy interesujące  urządzenia 
którymi posługiwano się w okolicy od wieków przy łowieniu ryb. Stąd prowadzą 



ścieżki przyrodnicze po terenie rezerwatu. W tutejszej Gospodzie 8 Ryb   można 

odpocząć, napić się czegoś lub zjeść. My także  zjemy obiad w Rudzie Sułowskiej 
ale w innym miejscu. 

 

  
Trzebicko – kościół św. Macieja Apostoła 
Kościół pod wezwaniem świętego Macieja w Trzebicku jest rzadkim już dzisiaj 

przykładem drewnianego budownictwa sakralnego. Wznosi się malowniczo na 
wzgórzu, a jego południowe ściany ocieniają okazałe dęby rosnące na 

otaczającym świątynię cmentarzu. Budowlę o konstrukcji zrębowej, krytą 
gontem, z trzech stron ujmują niskie podcienie czyli soboty. Legenda wiąże 
początki kościoła z misjonarską działalnością świętego Wojciecha, który miał się 

tu zatrzymać w drodze do Prus . Za rok powstania budowli przyjmuje się  jednak 
datę 1672, choć z pewnością powstała ona na miejscu istniejącej wcześniej 

świątyni. Zwiedzimy wnętrze. 
 

  
 

Powrót do Wrocławia ok. 19:00 
  

CENA :  95 zł/os. (w tym przejazd autokarem, przewodnik , ubezpieczenie,  podatek 

VAT). Cena nie obejmuje wstępów. 
 

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 90 zł 
 
Wstępy płatne dodatkowo; pieniądze będą zebrane podczas przerwy w podróży 

 Muzeum Rybactwa – Ruda Sułowska 3 zł/os 

 Trzebicko kościół – cegiełka – 2 zł/os 

 

W restauracji zjemy zorganizowany obiad – DO WYBORU: KARP, ZIEMNIAKI , 

SURÓWKA LUB DROBIOWY KOTLET, ZIEMNIAKI, SURÓWKA chętni proszę się 

zgłaszać przy zapisach  - 30 zł /os płatne w autokarze 



 

 

ZASADY UCZESTNICTWA  W WYCIECZCE 
 Zapisy na wycieczkę przyjmowane są; 

-  telefonicznie pod nr 609 941 775  

lub  
- e-mailem na adres wycieczkipodroznik@wp.pl 

 Przy zapisach należy podać dane niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, pesel , nr 
telefonu kontaktowego ewentualnie adresu e-mail. 

 Po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników należy dokonać wpłatę 
- przelewem na konto Biuro Obsługi Turystycznej Podróżnik Jolanta Furyk ul. 
Podwale 19A 50-043 Wrocław  nr 02 1090 2398 0000 0001 1876 7413                                         

z dopiskiem; imię i nazwisko – Dolina Baryczy (brak wpłaty w ciągu 7  dni od zgłoszenia 
oznacza wykreślenie z listy uczestników) 
lub  

           - wpłatą w Urzędzie Pocztowym na konto Biura 
 Każdy uczestnik zostanie poinformowany tuż przed wyjazdem o przydzielonym miejscu w 

autokarze i otrzyma wersję papierową programu wycieczki 
 O miejscu w autokarze decyduje kolejność zapisów pod warunkiem wpłacenia należności 

nie później niż w ciągu 5-ciu dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Późniejsza wpłata 
powoduje przesunięcie na dalsze miejsce w autokarze.  

 Nie ujęta w cenie wycieczki opłata za wstępy i ewentualne posiłki  pobierana będzie 
oddzielnie  – w autokarze, w dniu wycieczki, przez pilota. 

 W przypadku rezygnacji z wycieczki  w terminie od 10 do 3 dni przed jej  rozpoczęciem, 
bez wskazania osoby na swoje miejsce, zwrot dokonanej wpłaty pomniejsza się o 

rzeczywiste koszty wynikające z rezygnacji uczestnika (to jest koszty rozkładane 
równomiernie na całą grupę – np. koszty przejazdów, przewodników, rezerwacji grupowych 
itp.). 

 W przypadku rezygnacji z wycieczki  w terminie późniejszym niż  3 dni przed jej  
rozpoczęciem, bez wskazania osoby na swoje miejsce, wpłata za wycieczkę nie będzie 

zwracana. 
 Dodatkowe informacje - tel. 509 550 645,   program ze zdjęciami i opisem dostępny na 

stronie www.botpodroznik.pl 

 

Jolanta Furyk Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK Wrocław tel. 509 550 645 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


