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POWIAT WSCHOWSKI jest najbar-

dziej wysuniętym na wschód regio-

nem w województwie lubuskim. Graniczy 

z województwem dolnośląskim i wielkopol-

skim. To powiat o najmniejszej w woje-
2wództwie powierzchni (624,20 km ), zamie-

szkany przez ok. 38,9 tysięcy mieszkańców. 

Siedzibą władz powiatu jest Wschowa, 

będąca zarazem centrum handlowo-

usługowym, oświatowym i kulturalnym

regionu.

Powiat swoim terytorium obejmuje 

obszar dwóch krain historycznych: Wiel-

kopolski i Śląska. Charakteryzuje się różno-

rodnym krajobrazem i bogatym dziedzic-

twem kulturowym. Tereny pogranicza to 

wyjątkowo interesujące obszary, na któ-

rych stykają się i przenikają kultury, języki, 

religie. Tak też było przez wieki na terenie 

dzisiejszego powiatu wschowskiego. Prze-

biegające tędy główne trakty, łączące po-

łudnie z północą oraz centrum administra-

cyjne, edukacyjne i religijne we Wschowie 

czyniły z tego obszaru swoistą „bramę 

Europy”. To także miejsce styku kultur i tra-

dycji, które przynieśli ze sobą nowi miesz-

kańcy – przybysze po 1945 r. Długowiekowa 

tradycja tych ziem jako krainy pogranicza 

sprawiła, że wędrowcy odnajdywali tu cza-

sowe schronienie lub nową ojczyznę. Tury-

sta natomiast spotka ślady przeszłości 

związane z różnorodnością kulturową i wy-

znaniową. Przed wiekami mieszkali na tym 
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Tłok pieczętny cechu młynarzy 
ze Wschowy, 1729 r.

obszarze obok siebie katolicy, protestanci 

i wyznawcy religii mojżeszowej. Poszcze-

gólne świątynie parafialne, na skutek de-

cyzji politycznych, przechodziły kolejno na 

własność protestantów i katolików, dlatego 

też w ich wnętrzu znajdziemy pamiątki za-

równo po luteranach (m.in. we Wschowie, 

Olbrachcicach, Osowej Sieni, Sławie, Sta-

rym Strączu, Starych Drzewcach) czy bra-

ciach czeskich (w Jędrzychowicach). Odwie-

dzając okoliczne miejscowości poznajemy 

historię Polski i mało znane dzieje sąsied-

niego Śląska.

Na obszarze powiatu wschowskiego 

wyodrębniono trzy makroregiony: Poje-

zierze Leszczyńskie (północna część), Wy-

soczyznę Leszczyńską (obszar południowy) 

oraz Pradolinę Głogowską (południowo-

zachodnia część). Na niewielkiej przestrze-

ni powiatu znajdują się jeziora, rzeki, stru-

mienie, wzgórza, wydmy, a także rozległe 

pola, łąki i lasy.
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Siedziba władz powiatu wschowskiego i dawna stolica ziemi wscho-
wskiej przez wieki była znaczącym miastem Królestwa Polskiego. 
Od 1343 r. do II rozbioru Polski (1793 r.) Wschowa była miastem 
królewskim, obdarzanym przez polskich władców licznymi przy-
wilejami. W XIII w. otrzymała miejskie prawo magdeburskie. Jako 
miasto istniała już w 1273 r. Ziemia wschowska, jako obszar przy-
graniczny, zawsze była miejscem ścierania się wpływów książąt wiel-
kopolskich i śląskich. Król Kazimierz Wielki, zdobywając Wschowę 
w sierpniu 1343 r., przypieczętował jej przynależność do Wielkopol-
ski. Patronką miasta była Matka Boska, co znalazło odzwierciedlenie

w jego nazwie, herbie, i tradycji. Nie-
miecka nazwa miasta – Fraustadt 
– oznacza dosłownie Miasto Pani, 
Maryi. Pierwsze miejskie pieczęcie 
przedstawiały postać Madonny sie-
dzącej z dzieciątkiem na tronie. 
W XV w. pojawiła się na nich scena 
koronacji Najświętszej Marii Panny, 
która trwale wpisała się w tradycję 
miejską. W herbie Wschowy widnie-
je do dziś znak króla Władysława Ja-
giełły – podwójny krzyż. Polska naz-
wa miasta – Wschowa, pochodzi od
imienia dawnego właściciela miejsco-
wości – bliżej nieznanego Wiesza.

Wschowa była silnym centrum re-
ligijnym związanym z biskupstwem 
poznańskim. Pierwotnie kościołowi 

farnemu zostało nadane wezwanie o charakterze maryjnym. Dopie-
ro w XIV w. dodano drugiego patrona – świętego Stanisława 
Biskupa. Oprócz parafii działał tu od 1456 r. zakon franciszkanów 
obserwantów, którzy założyli klasztor i kościół pw. św. Franciszka 
i św. Bernardyna, a w 1505 r. założony został dom zakonny Zgro-
ma-dzenia Mniszek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka 
z Asyżu. Obok głównej świątyni parafialnej istniały kościoły: Bożego 
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Ciała, Wszystkich Świętych, Najświętszej Marii Panny, św. Walen-
tego, św. Barbary, Świętej Trójcy oraz kaplice szpitalne pw. św. Mi-
kołaja, św. Jerzego oraz św. Wawrzyńca. W mieście znajdował się 
także kościół (lub kaplica) pw. św. Jakuba i św. Felicjana związany 
z położeniem miasta na szlaku pielgrzymim do Santiago de Compo-
stela. Zasłużonym dla parafii i miasta dobroczyńcą był wschowianin 
Matthaeus Lamprecht (1477–1552) – kanonik wrocławski i nyski, 
archidiakon głogowski, proboszcz raciborski, doktor obojga praw.

Od 1552 r. miasto ulegało konfesjonalizacji, a dominującym wy-
znaniem wschowian stał się luteranizm. W rękach protestantów 
znalazły się dobra należące dotąd do Kościoła katolickiego: świą-
tynie, cmentarze oraz szkoła. Luteranizm dominował we Wschowie 
od połowy XVI do początku XVIII w. i wywarł wpływ na wszystkie 
obszary życia miasta. Do roku 1732 radę miejską tworzyli wyłącznie 
mieszczanie wyznania ewangelickiego. Oni też zasiadali we wła-
dzach cechów i zdominowali handel. W okresie panowania dynastii 
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Wettynów na tronie polskim Wschowa pełniła funkcję nieoficjalnej, 
drugiej stolicy państwa. Królowie August II i August III wielokrotnie 
odwiedzali miasto. We wschowskim ratuszu odbywały się posie-
dzenia senatu, król przyjął tutaj dwukrotnie tureckie poselstwo 

(1737 i 1755 r.). W 1793 r., w wy-
niku II rozbioru Polski, miasto 
weszło w skład Prus. Już nigdy nie 
odzyskało świetności z czasów 
I Rzeczpospolitej. W okresie 
istnienia Księstwa Warszawskie-
go (1807–1815) na krótki czas 
Wschowa ponownie znalazła się 
pod administracją polską. Dopie-
ro po II wojnie światowej wróciła 
w obręb granic Polski.

O zamożności miasta i licznych 
fundacjach artystycznych miesz-
czaństwa i okolicznej szlachty świad-
czą zachowane zabytki: świątynie 
miejskie, służące wschowianom 

wyznań katolickiego i luterańskiego; kościół i klasztor Franciszkanów,
 dawne cmentarze, szkoły wyznaniowe oraz budowle świeckie: ratusz, 
zamek, baszta, mury obronne oraz domy mieszczańskie.

Panorama Wschowy według Fr. B. Wernera, 1742 r.

Ratusz we Wschowie
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Czas powstania kościoła nie jest dokładnie znany. Prawdopodobnie 
budowę rozpoczęto zaraz po lokacji miasta w połowie XIII w. Pierw-
sza wzmianka o nim pochodzi z 1326 r. Zgodnie ze średniowiecznym, 
powszechnie panującym zwyczajem, farę zlokalizowano na skraju 
ówczesnego miasta w pobliżu for-
tyfikacji. Fara wschowska jest bu-
dowlą orientowaną, nad całością 
dominuje, od zachodu, potężna 
wieża (68 m), zwieńczona baro-
kowym hełmem. Zakończenie bu-
dowy świątyni w XVI w. zostało 
upamiętnione tablicą fundacyjną 
z herbem miasta i datą 1580. Na 
kształt budowli miały wpływ po-
żary (m.in. w 1435, 1529 i 1685 r.). 
Autorem projektu odbudowy ko-
ścioła z XVIII w. był włoski archi-
tekt barokowy Pompeo Ferrari, 
który należał do miejscowego ce-
chu kamieniarzy, murarzy i archi-
tektów. Prace budowlane rozpo-
częto w 1720 r., w 1724 r. mistrz 
Siegmund Seidorn wykonał głów-
ne sklepienie, a w 1726 r. mistrz 
Caspar Frantz zamontował na 
wieży gałkę i blaszaną chorągiew-
kę z herbem miasta i datą.

Wnętrze kościoła wypełnia 
barokowe wyposażenie i wystrój. 
W ołtarzu głównym umieszczono 
obraz przedstawiający wniebo-
wzięcie NMP i medalion z wize-
runkiem św. Stanisława Biskupa. 
W kościele znajduje się również 
sześć ołtarzy bocznych z XVIII w. 
Są one poświęcone opatrzności 

Wieża kościoła farnego

Tablica fundacyjna

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA 
I WNIEBOWZIĘCIA NMP
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Bożej, św. Ignacemu Loyoli, Aniołom Stróżom, NMP, Krzyżowi Świę-
temu oraz ołtarz pierwotnie poświęcony św. Janowi Nepomucenowi 
– obecnie Matce Boskiej Ostrobramskiej.

Na sklepieniu w nawie głównej, sprawiającym wrażenie kopuły, 
znajduje się polichromia z przedstawieniem Trójcy Świętej w otocze-

niu archaniołów. Nad prezbiterium rozpięte 
jest sklepienie sieciowe z 1552 r., w nawach 
bocznych umieszczono malowaną historię 
życia Marii i Jezusa oraz przedstawienia em-
blematyczne inspirowane księgą jezuity – 
Hermana Hugo Pia Desideria.

W kościele farnym odbył się ślub króla 
Kazimierza Wielkiego z księżniczką żagań-
ską Jadwigą (1365 r.). We wschodniej ele-
wacji znajdowała się brama królewska – 
wejście królów Augusta II i Augusta III. 
W latach 1777–1787 proboszczem był Jó-
zef Rogaliński – autor pierwszego podręcz-
nika do fizyki w języku polskim. 9 XI 1793 r. 
konsekrowano tutaj Ignacego Raczyńskie-
go – późniejszego arcybiskupa gnieźnień-
skiego.

Malowana panorama Wschowy, XVIII w.

Polichromie na sklepieniu
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W pobliżu kościoła farnego znajduje się daw-
ny budynek rezydencji jezuickiej. W 1720 r. 
wschowski proboszcz Karol Poniński spro-
wadził do miasta dwóch jezuitów. Utworzyli 
oni szkołę, która zaczęła działać w 1724 r. Od 
1727 r. mieściła się w dawnej mennicy 
(obecnie skrzydło północne budynku). Rezy-
dencję jezuicką ukończono dopiero w 1751 r. 
Czynna była do kasaty zakonu w 1773 r. Przez 
kolejne lata budynek pełnił funkcje oświato-
we, możliwe też, że w czasach pruskich woj-
skowe. Po pożarze w 2006 r. zabytek został 
odremontowany i przeznaczony na bibliote-
kę miejską i muzeum.

Przy Domu Zgromadzenia Sióstr Elżbieta-
nek na placu św. Jana znajduje się baroko-
wa figura św. Jana Nepomucena z 1742 r.

Dawna rezydencja jezuicka

FIGURA ŚW. JANA NEPOMUCENA

Pomnik 
św. Jana Nepomucena
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Dawny kościół Żłóbka Chrystusa

KOŚCIÓŁ IMIENIA ŻŁÓBKA CHRYSTUSA 
(KRIPPLEIN CHRISTI)

Kościół pw. Żłóbka Chrystusa to bezcenny zabytek, który świadczy 
o bogatej historii polskich miast. Po ponad półwiecznym użytkowa-
niu fary (1555–1604) przez wspólnotę ewangelicką, wschowscy lu-
teranie zmuszeni zostali nakazem króla Zygmunta III Wazy z 1603 r. 
do zwrotu kościoła parafialnego katolikom oraz wzniesienia własnej 
świątyni. Utworzona została z dwóch domów mieszczańskich przy 
Bramie Polskiej zakupionych w 1604 r., do której luteranie zaadapto-
wali na dzwonnicę szesnastowieczną basztę. Budowniczym pierw-
szego kościoła był Hans Grantz z Osowej Sieni. Pastor Valerius Her-
berger (1562–1627) nadał świątyni, podczas pierwszego nabożeń-
stwa – 25 XII 1604 r., wyjątkowe imię, niespotykane w Polsce ani 
Europie – Żłóbek Chrystusa (niem. Kripplein Christi).

Wschowski Żłóbek Chrystusa uległ pożarowi w 1644 i 1685 r. 
Dzisiejszy wygląd nadała mu odbudowa po 1685 r. We wnętrzu, na-
krytym płaskim stropem drewnianym i wspartym na trzech kolum-
nach korynckich, znajdują się trzy piętra empor umieszczonych na 



południowej i północnej ścianie kościoła, które umożliwiały udział 
w nabożeństwie nawet dwóm tysiącom wiernych. Przy kościele po-
wstała, dzięki fundacji wnuka sławnego pastora – Valerio Herbergera

(zm. 1641), znana biblioteka (w budyn-
ku przy północnej ścianie świątyni).

Podczas badań archeologicznych, 
prowadzonych we wnętrzu kościoła 
w latach 2004–2005, odkryto kryptę 
grobową Zofii Radomickiej z Ujejskich
(zm. 1628). Trumna zmarłej została 
ozdobiona kunsztownymi okuciami, 
krucyfiksem, tablicą epitafijną i me-
dalionami z herbami rodziny. Zabytki 
pochodzące z tej świątyni można po-
dziwiać na wystawie w Muzeum Zie-
mi Wschowskiej przy placu Zamko-
wym 2-3.

Od 1404 r. przy kościele farnym dzia-
łała szkoła miejska. Luteranie, po odda-
niu w 1607 r. budynku szkoły, szybko
 zorganizowali nową szkołę łacińską. 
Jej fasadę zdobiła sentencja: „Fun-
damentum Reipublicae Recta Adole-
scentium Educatio” („Podstawą Rze-
czypospolitej jest właściwe wycho-
wanie młodzieży”), będącą odpo-
wiednikiem myśli Jana Zamojskiego:
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie 
ich młodzieży chowanie”. Uczniem
wschowskiej szkoły łacińskiej był
m.in. Andreas Gryphius (1616–1664) 
– wybitny poeta barokowy.

SZKOŁA ŁACIŃSKA

Valerius Herberger
(1562–1627)
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Pomiędzy ul. Spokojną (wejście do lapidarium), Polną i Solną znaj-
duje się dział Lapidarium Muzeum Ziemi Wschowskiej. Tworzą go 
dawne cmentarze parafii luterańskiej i katolickiej. Staromiejski 
Cmentarz Ewangelicki należy do najstarszych nowożytnych cmen-
tarzy w Europie, zakładanych „extra muros” – poza murami i zry-
wających z tradycją grzebania wokół świątyni. Pierwszy pogrzeb – 
burmistrza Stefana Korczaka, odbył się w niedzielę 1 marca 1609 r. 
Pierwotny cmentarz na planie czworoboku ogrodzono murem, któ-
rego ściany stały się miejscem umieszczania płyt nagrobnych. Jest to 
unikalny zabytek nie tylko ze względu na rzeźbę nagrobną, ale także 
interesujący zespół roślinności, a połączenie architektury i zieleni 
kojarzone jest z włoskim założeniem Campo Santo. W centrum sta-
rego cmentarza rośnie legendarna „Lipa Herbergera”, zasadzona 
rzekomo na mogile pastora do góry korzeniami.

LAPIDARIUM RZEŹBY NAGROBNEJ – STAROMIEJSKI 
CMENTARZ EWANGELICKI I DAWNY CMENTARZ KATOLICKI

Wschowskie lapidarium
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Cmentarz czynny był od 1609 do po-
czątku 1945 r. Został powiększony w 1630 r. 
o cmentarz dla ubogich, a w 1804 r. powstał 
cmentarz należący do parafii katolickiej. 
Z czasem oba cmentarze połączono wspól-
nym murem, zachowując ich wyraźny we-
wnętrzny podział. W 1819 r. wybudowa-
ny został katolicki dom przedpogrzebowy, 
w którym obecnie znajduje się muzealna 
sala ekspozycyjna.

Duży napływ emigrantów ze Śląska – szcze-
gólnie po 1626 r., szukających schronienia 
w Królestwie Polskim – spowodował urba-
nistyczny rozwój Wschowy. Od 1633 r.
starosta wschowski Hieronim Radomicki
(zm. 1652) rozpoczął prawną organizację 
Nowej Wschowy na północ od Przedmieścia 
Polskiego (część miasta położona na północ
od Bramy Polskiej). Wyraźnym śladem tej lo-
kacji jest miejsce po dawnym rynku, obecnie 
plac Kosynierów. W obrębie Nowego Miasta 
miała prawo osiedlać się ludność żydowska. 
Tu do 1938 r. znajdowała się synagoga. War-
to zwiedzić dawny nowomiejski kościół 
ewangelicki pw. Świętej Trójcy, wybudowa-
ny w latach 1837–1839 (obecnie kościół fil-
ialny parafii pw. św. Stanisława Biskupa Mę-
czennika i Wniebowzięcia NMP) oraz zabu-
dowę dawnych koszar wojskowych z począt-
ku XX w., w których znajduje się obecnie 
siedziba Starostwa Powiatowego i Centrum 
Kształcenia Ustawicznego we Wschowie.

NOWE MIASTO WSCHOWA

Emblemat we wschowskim 
lapidarium

Dawne koszary wojskowe,
obecnie siedziba 

Starostwa Powiatowego

Powiat wschowski16



W 1456 r. we Wschowie został założony konwent bernardynów 
(franciszkanów obserwantów). Pierwsza świątynia z 1462 r. spłonęła 
w 1558 r., a zakonnicy opuścili miasto w wyniku konfliktu z lute-
ranami. W 1629 r., dzięki protekcji króla 
Zygmunta III Wazy, powrócili do Wschowy. 
Świątynia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, 
która ukończona została w 1644 r. dzię-
ki hojności Mikołaja Tarnowieckiego 
(zm. 1640), jest przykładem architektury 
manieryzmu, a jako jej twórcę wskazuje się 
Włocha – Krzysztofa Bonadurę Starszego. 
Wnętrze kościoła to skarbnica pamiątek po 
licznych dobrodziejach konwentu. Podzi-
wiać tutaj można grupę epitafiów i portre-
tów trumiennych rodziny Gurowskich oraz 
nagrobek fundatora kościoła – Mikołaja 
Tarnowieckiego. Autorem ołtarza główne-
go i czterech bocznych, z lat 1785–1793, 
jest Antoni Schulz z Rawicza. Obraz w ołtarzu głównym – „Zdjęcie 
z Krzyża”, pochodzi z XVII w. Autorami fresków w prezbiterium (glo-
ryfikacja Trójcy Świętej) są Walenty Żebrowski i Liboriusz Stanisze-

Polichromie 
na sklepieniu kościoła

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP 
I KLASZTOR FRANCISZKANÓW
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wski. Freski w nawie głównej, przedstawiające zaślubiny św. Józefa 
z Maryją (obraz Trójcy Ziemskiej) w otoczeniu grup świętych, wy-
konał malarz głogowski Joachim Ernest Engelfeldner. W 1731 r. 

wzniesiono kaplicę Św. Krzyża. 
Tam w ołtarzu umieszczona zo-
stała gotycka figura Chrystusa, 
odnaleziona podczas prac przy 
budowie świątyni. W 1742 r. 
wzniesiono wieżę i ustawiono na 
dziedzińcu odpustowym figurę 
św. Józefa, następnie krużganki 
z kaplicami (1745–1746) i drogą 
krzyżową (1789). Od południa 
do kościoła przylega murowany 
klasztor. W 1828 r. nastąpiła ka-
sata zakonu.

Po II wojnie światowej ko-
ściół św. Józefa i klasztor wróciły 
w ręce franciszkanów. W 2006 r. 

powstała kaplica Papieska. W okresie Bożego Narodzenia ozdobą 
kompleksu klasztornego jest żłóbek w świątyni i żywa szopka na 
dziedzińcu.

Bożonarodzeniowy żłóbek u wschowskich franciszkanów
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Figura św. Józefa na dziedzińcu
kościelnym



Kościół w Przyczynie Górnej

Przyczyna Górna jest drugą najwcześniej wymienioną w źródłach 
wsią na terenie powiatu wschowskiego. Została ona przekazana przez 
księcia wielkopolskiego Władysława Odonica cystersom, o czym 
informuje dokument z 1210 r. O istnieniu w tym miejscu rozwiniętego 
osadnictwa świadczą chociażby odkryte w Przyczynie Górnej wcze-
snośredniowieczne słowiańskie cmentarzyska. 

Kościół pw. św. Jerzego należy do najcenniejszych gotyckich kościo-
łów w Wielkopolsce. Ten raczej niewielki kościółek; zbudowany 
z polnego kamienia i czerwonej cegły, otoczony kamiennym murem; 
skrywa malowidła – wyjątkowe w skali Wielkopolski, a pod wzglę-
dem poszczególnych przedstawień (np. wizerunek pegaza) także 
w skali całego kraju. Kościół w Przyczynie Górnej wzmiankowany był 
już w 1345 r., choć nie ma pewności czy wzmianka dotyczy obiektu 
istniejącego do dziś. Według współczesnych hipotez kościół ten 
powstał w poł. XIV w., zaś w pierwszej poł. XV w. jego wnętrze 
ozdobione zostało malowidłami. Ich autorem był zapewne anoni-

PRZYCZYNA GÓRNA

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JERZEGO
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mowy mistrz ze Śląska, przejawiający szczególne zamiłowanie do 
realizmu. Malowidła te prezentują program katechetyczny (grzech – 
sąd – odkupienie), który przeznaczony był także do nauczania naj-
niższych warstw społecznych. Spośród licznych przedstawień należy 
wymienić motywy z legendy o św. Krzysztofie i św. Jerzym, wizerunki 
Adama i Ewy pod rajskim drzewem, tzw. pokłon Trzech Króli – w któ-
rym uczestniczy orszak rycerski, a także przedstawienie Chrystusa 
Boleściwego. Wyjątkowe jest przedstawienie wszystkich stanów: 
pojawiają się wizerunki króla i królowej, biskupa, pustelnika, rycerzy, 
swoje miejsce na ścianach kościoła znaleźli także, bardzo rzadko 
przedstawiani na gotyckich malowidłach, chłopi – tu prowadzący 
bydło na pożarcie smokowi.

Powiat wschowski20
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Wieś po raz pierwszy wymieniona została w 1305 r. jako Conra-
disvilla. Od 8 lutego 1307 r. była własnością zakonu klarysek z Gło-
gowa. Konradowo, Kandlewo i Zamysłów przez wieki były ostoją 
katolicyzmu na ziemi wschowskiej, a szczególnie podczas wojny trzy-
dziestoletniej (1618–1648), kiedy były to miejsca schronienia dla 
prześladowanych katolików ze Śląska. W 1812 r. klasztor klarysek 
został sekularyzowany, a majątek klasztorny sprzedany.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA STARSZEGO

Drewniana świątynia istniała tu już przed 1367 r. Jednonawowy, 
murowany kościół orientowany pochodził z drugiej poł. XVI w. Z cza-
sem rozbudowano prezbiterium i dobudowano zakrystię. Od zacho-
du do kościoła przylegała kaplica św. Anny, która niestety uległa 
zniszczeniu. Nad wejściem, od strony południowej, znajduje się ta-
blica fundacyjna z datą 1583. We wnętrzu zobaczyć można baroko-
wy, architektoniczny ołtarz główny z cudownym obrazem Matki 
Boskiej Pocieszycielki z Rzęsnej Polskiej (XVII w.). Wizerunek Matki 
Bożej z Dzieciątkiem powstał w XVII w. i do 1945 r. znajdował się na 
terenie archidiecezji lwowskiej.

W ołtarzu bocznym, po stronie południowej, znajdują się dwa obra-
zy św. Jakuba Starszego – patrona świątyni. Wysoko w zwieńczeniu 

KONRADOWO

Kościół w KonradowieOłtarz św. Jakuba 



znajduje się starszy, mało czytelny, barokowy obraz św. Jakuba. W po-
lu głównym nastawy ołtarzowej umieszczono jego wizerunek z XIX w., 
który otaczają figury św. Józefa i św. Wawrzyńca. W części północnej 
znajduje się ołtarz boczny św. Anny.

Na ścianie północnej umieszczona została marmurowa płyta upa-
miętniającą tragiczną śmierć jezuity ks. Jeremiasa Fischera (1596– 
1634) – rektora głogowskiego kolegium jezuickiego, który 23 maja 
1634 r. został zabity postrzałem w serce w okolicach Goli. Epitafium 
ufundowali wschowscy jezuici w setną rocznicę śmierci księdza. Na 
filarach, od strony nawy głównej, stoją XVI–wieczne figury Matki Bos-
kiej Bolesnej i św. Jana Ewangelisty, które prawdopodobnie pierwo-
tnie tworzyły grupę ukrzyżowania na łuku tęczowym.

Kościół otoczony jest murem z dwiema bramami – gotycką z XVI w. 
i nowszą z XVIII w.

KAPLICZKI PRZYDROŻNE I FIGURY ŚWIĘTYCH

Figury św. Jana Nepomucena, św. Antoniego oraz św. Wawrzyńca lub 
Józefa (atrybuty zniszczone) ulokowane zostały wzdłuż wsi, która ma 
układ tradycyjnej ulicówki.

KRZYŻE POKUTNE

Pochodzące z przełomu XIV i XV w. dwa krzyże pokutne znajdują się 
przy bramie kościelnej (wym. 99x62x26 cm) oraz przy posesji nr 14 
(wym. 67x56x24 cm). Obydwa wykonane są z piaskowca, bez in-
skrypcji, w kształcie krzyża łacińskiego. 
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Obecnie przysiółek Osowej Sieni. Początki kolonii sięgają 1833 r. Da-
ta ta widniała na belce w jednym z domów. Nazwa osady pochodzi 
od imienia dziedzica Niechłodu – Wincentego Żółtowskiego. Na sku-
tek germanizacji nazwa miejsco-
wości została zmieniona w 1874 r.
na Wiesenthal. Po zakończeniu 
I wojny światowej wyznaczone na 
nowo granice oddzieliły Niechłód 
od kolonii Wincentowo, w której 
usytuowano niemiecki punkt gra-
niczny podległy Urzędowi Celnemu
w Osowej Sieni. Granica polsko-
niemiecka przebiegała wtedy na
cieku wodnym. Obecnie wyznaczo-
na została na nim granica woje-
wództw: lubuskiego i wielkopol-
skiego, a przysiółek jest malowniczą osadą położoną z dala od mia-
sta, pośród pól, łąk i lasów. Pośrodku osady znajduje się zagadkowa 
kapliczka, która według lokalnych opowieści ustawiona została pod 
koniec XIX w. przez braci Senft jako dziękczynienie za sprawiedliwy 
podział majątku.

      OSOWA SIEŃ

Pierwsza wzmianka o wsi nazywanej najpierw Ryegstoph, następnie 
Rudegeri villa (1325 r.) pochodzi z 1312 r. Polska nazwa pochodzi od 
właścicieli ziemskich – rodziny Ossowskich herbu Awstacz.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. FABIANA I ŚW. SEBASTIANA (do 1700 r. pw. św. Mikołaja)

Wzniesiony został w XIV w., przebudowany w XV w. Jest to jednona-
wowy, orientowany, murowany budynek z kamienia (granitu) i cegły. 
Przesklepione prezbiterium zbliżone kształtem do kwadratu pocho-
dzi z XV w. Przy nim znajduje się niewielka zakrystia, która dobudo-
wana została w XVI w. i kruchta. Wieża drewniana, kwadratowa, 
obecnie z XVIII w. wspominana została już w 1510 r. W latach 1563– 
1700 kościół należał do luteranów. 20 stycznia 1700 roku został 
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oddany w ręce katolików i wtedy nadano mu aktualne wezwanie. 
W 1903 r. kościół poddano remontowi. Po roku 1945, z powodu bra-
ku księży diecezjalnych, opiekę duszpasterską nad wsią sprawowali 
przez 5 lat oo. franciszkanie ze Wschowy.

Wyposażenie kościoła w większości jest barokowe i pochodzi 
z XVIII w. Wcześniejsza jest figura Chrystusa Frasobliwego z XVI w. 
oraz renesansowe płyty nagrobne rodu Ossowskich i Żychlińskich: 
Jana Ossowskiego (zm. 1574) – pisarza ziemi wschowskiej, jego mał-
żonki – Anny z Żychlińskich Ossowskiej (zm. 1606), Jadwigi Ossow-
skiej, Zgody Ossowskiej (epitafium w języku polskim). Z okresu baro-
ku pochodzą późniejsze płyty właścicieli wsi: Barbary Ossowskiej 
z Lubowa (zm. 1662) – żony starosty wschowskiego, Andrzeja Ossow-
skiego (marmur) oraz Jana Aleksandra Żychlińskiego (zm. 1771). 
Ołtarz główny architektoniczny składa się z obrazu olejnego przed-
stawiającego św. Fabiana i św. Sebastiana, w zwieńczeniu prezentuje 
św. Annę Samotrzecią. Znajdują się w nim również rzeźby świętych 
Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, powyżej Wacława i Floriana, 
w zwieńczeniu Jana Nepomucena. Ołtarz boczny w części północnej 
poświęcony jest św. Barbarze, a w części południowej Krzyżowi Świę-
temu. W kościele znajduje się drewniana chrzcielnica z rzeźbioną 
grupą Chrztu Chrystusa z XVIII w., na ścianie północnej obraz Świętej 
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Trójcy z XVIII w., a w prezbiterium na ścianie północnej polichromia 
z przedstawieniem Świętej Rodziny.

W Osowej Sieni znajdują się trzy zespoły dworskie. Powstały one 
w wyniku historycznego podziału na trzy folwarki: Górny, Środkowy 
i Dolny.

PAŁAC (Osowa Sień Górna)
Wybudowany został w 1878 r. przez barona von Seherr-Thoss 
w miejscu XVIII–wiecznego jednokondygnacyjnego dworu nakryte-
go dachem naczółkowym. Przebudowany w latach 30. XX w., otoczo-
ny jest parkiem krajobrazowym w stylu romantycznym o powierzch-
ni 7,8 ha. Architektura pałacu wpisuje się w nurt romantycznego 
eklektyzmu, w stylu starych niemieckich zamków rycerskich i łączy 
w sobie elementy neogotyckie i neorenesansowe.

Właścicielami majątku były rody Żychlińskich, von Unrugh, von 
Schlichting, von Seherr-Thoss, a od 1919 r. Lothar von Brandenstein, 
który mieszkał w Osowej Sieni wraz z rodziną do 1945 r. Jego córka 
Leonie Ossowski – niemiecka pisarka, uhonorowana medalem „Za-
służony dla Kultury Polskiej” – jest autorką serii powieści o Osowej 
Sieni. Po II wojnie światowej zespół pałacowo-parkowy objął w po-
siadanie Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej Osowa Sień, który 
po 1990 r. przekształcił się w spółkę Hodowla Zwierząt Zarodowych 
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Osowa Sień. Początkowo pałac był siedzibą dyrekcji zakładu, nastę-
pnie zaadaptowano go na przedszkole. W 2007 r. przejął go właści-
ciel prywatny.

DWÓR (Osowa Sień Dolna)
Dwór został ufundowany przez Adama Konstantego Mielęckiego na 
początku XIX w., a rozbudowany w 1880 r. przez rodzinę von Wal-
dow. Po przymusowej licytacji, która miała miejsce w 1890 r., ma-
jątek wykupił Aleksander Jahnz. W 1902 r. właścicielem dóbr został 
major Heinrich Sommermeyer. Jego rodzina była w posiadaniu dwo-
ru do 1945 r. Po II wojnie światowej majątek stał się własnością 
Skarbu Państwa. Od 1949 r. użytkował go Państwowy Ośrodek Ho-
dowli Zarodowej. Do dworu prowadzi brukowana droga obsadzona 
kasztanowcem białym (Aesculus hippocastanum) i kasztanowcem 
czerwonym (Aesculus x carnea) od strony zachodniej. Od strony 
wschodniej rosną głogi pośrednie (Crataegus x media).

KLASYCYSTYCZNY DWÓR (Osowa Sień Środkowa)
Powstał najprawdopodobniej w 1815 r. i ufundowany został przez 
Konstantego Adama Mielęckiego (1773–1826). Oficyna pochodzi 
z ok. 1840 r. W 1922 r. dwór i folwark zmodernizował Hans Joachim 
von Hoven. Folwark średni był w posiadaniu rodu von Hoven do za-

26

Osowa Sień Środkowa, oficyna, XIX w.

Powiat wschowski



kończenia II wojny światowej. Po 1945 r. majątek przeszedł na wła-
sność Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej Osowa Sień. Obec-
nie należy do prywatnej spółki.

Dwór otacza krajobrazowy park o powierzchni 3,36 ha. Ważnym 
elementem założenia jest staw z wyspą. Drzewa rosnące w parku to 
według krajowych dendrologów największa w Polsce kolekcja drzew 
egzotycznych (introdukowanych). Oprócz drzew liściastych, w parku 
znajduje się duża grupa drzew i krzewów iglastych. Ta wyjątkowa na-
sada powstała przed 1945 r., a ówczesny właściciel dworu był den-
drologiem. Znana w Europie była zwłaszcza kolekcja klonów rosną-
cych w tutejszym parku.

Podziwiając rozległe pola w okolicach Osowej Sieni nie można za-
pomnieć o krwawej bitwie, która rozegrała się tu 13 lutego 1706 r. 
pomiędzy wojskami szwedzkimi (ok. 13 000 żołnierzy) a armią sasko-
rosyjską (ok. 20 000 żołnierzy). 
Zwycięstwo Szwedów w bitwie 
pod Wschową na kilka lat zmie-
niło sytuację polityczną w Euro-
pie. Król August II zmuszony zo-
stał do zrzeczenia się polskiej 
korony (odzyskał ją ponownie 
w 1709 r.). Na tronie polskim za-
siadł król Stanisław Leszczyński. 
Sojusz Polski z carem Piotrem I został zerwany. W Muzeum Ziemi 
Wschowskiej przy placu Farnym 3 zobaczyć można wystawę: „Z Bo-
żą pomocą! – Bitwa pod Wschową 1706 – Oblicza wielkiej wojny 
północnej”.

      DĘBOWA ŁĘKA

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ to budowla w stylu gotyckim 
z XV w., która od reformacji do 1610 r. była świątynią luterańską. Wy-
posażenie jest barokowe z elementami wcześniejszymi (gotycka fi-
gura Madonny z dzieciątkiem z drugiej poł. XIV w., renesansowy na-
grobek Alberta Ossowskiego – zm. 1572). Na zewnątrz znajduje się 
drewniana dzwonnica z 1793 r., z zachowanym gotyckim dzwonem 
z 1460 r.
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PAŁAC, wraz z założeniem parkowym i folwarcznym. z XIX w., był sie-
dzibą Ossowskich, Krzyckich, Pawłowskich i Kęszyckich. W 1845 r. 
Aleksander Brodowski (1794–1865) – dyrektor generalny Ziemstwa 
Kredytowego w Poznaniu, w miejscu starej siedziby wybudował no-
wy pałac w typie willi włoskiej. Pod koniec XIX w. budynek został 
przebudowany.

      HETMANICE

Wieś wzmiankowana w 1407 r. jako własność Janusza Kromnow He-
szerhorn przez wieki związana była z właścicielami Lginia.

Malowniczo położony na wzgórzu kościół filialny pw. św. Jana 
Chrzciciela powstał dzięki fundacji wojewody poznańskiego Rado-
mickiego w 1775 r., w miejscu wcześniejszej, rozebranej świątyni.

      LGIŃ 

Wieś o średniowiecznym rodowodzie, wzmiankowana po raz pierw-
szy w 1311 r. jako Ylegin. Znajdował się tu na pocz. XIV w. dwór ksią-
żąt głogowskich, być może o charakterze myśliwskim. Książę żagański 
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Henryk IV Wierny (zwany także II) wystawił w okolicy Lginia w 1311 r. 
dokument dotyczący cystersów z Wielenia. Wieś, początkowo o cha-
rakterze książęcym, stała się z końcem XIV w. własnością rycerską.

W 1476 r. Małgorzata Lgińska ufundowała kaplicę św. Anny, która 
została odnowiona przez Annę Zborowską, żonę Piotra Opalińskie-
go. Kościół parafialny pw. św. Bar-
tłomieja i św. Jadwigi pierwotnie był 
drewnianą świątynią. W nastawie 
ołtarzowej znajdował się obraz Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej. Nowa, 
murowana świątynia w stylu neogo-
tyckim została ufundowana w latach 
1857–1860 przez Nymphę Kęszycką 
z Modlibowskich – ówczesną właści-
cielkę Lginia, Hetmanic i Łysin. Kon-
sekracji świątyni dokonał arcybiskup
poznański Leon Przyłuski w roku 1860.
Podobna budowla sakralna znajdu-
je się w Łysinach.

PAŁAC, wraz z założeniem parko-
wym z drugiej poł. XIX w., również na-
leżał do właścicieli Lginia – Kęszyckich 
herbu Nałęcz. 
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      ŁYSINY

Wieś, wymieniona jako Lyssiny w 1438 r., była własnością szlachty. 
Od XV w. należała do rodu Opalińskich (wyznania katolickiego), a od 
XVI w. Tosów (wyznania luterańskiego). W otoczonej borami i lasami 
wsi znajdowały się karczma, owczarnia, młyn. Relacja na podstawie 
wizytacji kościelnej z 1619 r. wspomina o murowanym kościele 
pw. Wszystkich Świętych. Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej po-
wstał w 1867 r. jako fundacja właścicielki dóbr – hrabiny Nymphy 
Kęszyckiej. Neogotycki styl znajduje wyraz w architekturze, wyposa-
żeniu i wystroju świątyni.

      TYLEWICE

Bezpośrednio za kościołem znajduje się późnośredniowieczny gró-
dek stożkowaty. Obecnie ma on formę charakterystycznego wzgórza 
otoczonego od południa fosą. Dawniej na tym wzniesieniu znajdo-
wała się wieża rycerska, funkcjonująca około XIV–XV w. Ponadto 

miejsce to, jak wskazuje uży-
wana jeszcze w początkach 
XX w. ludowa nazwa miejsco-
wa – „Wzgórze czarownic”, 
może mieć związek z proce-
sem i spaleniem czarownic 
w roku 1638.

Kościół filialny pw. Narodze-
nia NMP to późnogotycka
budowla, pochodząca z XV w. 

Otoczona została murem z barokową bramą. Barokowe wyposażenie 
pochodzi z XVII i XVIII w.

      WYGNAŃCZYCE

Wygnańczyce to malownicza wieś o układzie ulicówki, w której daw-
niej znajdował się luterański kościół graniczny. Wieś należała do 
słynnego rodu von Seherr-Thoss (Tosów). Na początku XIX w. właści-
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cielem Wygnańczyc stał się Józef Jonemann – autor wschowskiej 
kroniki w języku polskim. Obecnie płyty nagrobne upamiętniające 
Seherr-Thossów znajdują się w Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we 
Wschowie.

      SIEDLNICA

W okolicach Siedlnicy odkryto i przebadano kompleks obozowisk tzw. 
łowców reniferów sprzed około 15 tys. lat, świadczących o najdaw-
niejszych miejscach pobytu grup ludzkich na ziemiach dzisiejszego 
powiatu wschowskiego. Spośród 
szczególnie interesujących znale-
zisk warto wspomnieć o odkrytej 
tam jednej z najstarszych ozdób 
bursztynowych.

Gotycki kościół pw. Narodze-
nia NMP i św. Jana Apostoła, wy-
budowany został ok. 1300 r. Za-
chowały się tutaj: gotycki krucy-
fiks z XIV w., figura Matki Boskiej 
z XVI w., nagrobek rycerza Jana Ko-
twicza z 1448 r., barokowy ołtarz, 
ambona i chrzcielnica.

Obok świątyni parafialnej znaj-
dują się ruiny pałacu wzniesione-
go w XVIII w. przez Antoniego Dzie-
duszyckiego. Został on powiększo-
ny w 1848 r., nadano mu wtedy 
modny ówcześnie styl eklektyczny.

      OLBRACHCICE

W lasach pod Olbrachcicami znajduje się tajemniczy obelisk, który 
powstał przed II wojną światową i upamiętnia miejsce dawne-
go cmentarza, użytkowanego przez mieszkańców okolic Olbrachcic 
w III w. n.e. Pochodzili oni prawdopodobnie z plemienia wschodnio-
germańskich Wandalów – z tego powodu pomnik ten niegdyś nazy-
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oznaczającą dziedzictwo, dawniej 
znajdowała się na nim również ta-
bliczka. Jest to relikt czasów, kiedy 
nazistowska propaganda używała 
archeologii do celów politycznych.

Kościół filialny pw. bł. Władysła-
wa z Gielniowa wybudowany został 
w 1894 r. Stara, drewniana świątynia 
ufundowana została przez Urszulę 
Kottwicz z domu Temeritz w 1646 r. 
Niestety, w XIX w. uległa zniszczeniu.

Obelisk w Olbrachcicach

Jezioro Lgińskie

Powiat wschowski
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Przedwojenna widokówka z wizerunkiem pałacu i Jeziora Sławskiego

Najstarsza informacja dotycząca bezpośredniej okolicy Sławy po-
chodzi z 1208 r. i dotyczy nadania cystersom przez księcia wielko-
polskiego Władysława Odonica wsi Lubogoszcz wraz z jeziorami 
i prawem do polowania. Lubogoszcz obecnie bezpośrednio sąsia-
duje ze Sławą i jest najwcześniej wzmiankowaną wsią na terenie 
dzisiejszego powiatu wschowskiego. Na obszarze przyległym do Je-
ziora Sławskiego, jak i na jego wyspach, odkryto wiele śladów świad-
czących o intensywnym osadnictwie ludności słowiańskiej w IX–XIII 
wieku, a nad rzeczką Czernicą odkryto funkcjonujący w pierwszej 
poł. X wieku gród plemienny.

Sława została wymieniona po raz pierwszy w dokumentach urzę-
dowych w 1312 r. Miasto należało w tym czasie do księstwa gło-
gowskiego. Książę Henryk Wróbel w 1369 r. obdarzył Sławę licznymi 
przywilejami handlowymi, które zapoczątkowały dynamiczny rozwój 
ekonomiczny miasta jako ośrodka rzemieślniczego. W 1468 r. wła-
ścicielem miasta stał się na blisko dwa wieki ród Rechenbergów. 
W wyniku wojny trzydziestoletniej (1618–1648) Rechenbergowie, ja-
ko luteranie, stracili Sławę na rzecz wywodzącego się z Włoch ka-
tolickiego rodu Fernemont. W 1667 r. nowym dziedzicem Sławy zo-

 SŁAWA
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stał Jan Franciszek von Barwitz baron Fernemont, który przyczynił się 
do wszechstronnego rozwoju miasta. Pożary w latach 1721, 1765 oraz 
1796 przerwały jego rozkwit. W XIX w. gospodarka ponownie ulega 
ożywieniu, rozwijało się rzemiosło: tkactwo i farbiarstwo. Mieszkańcy 
trudnili się uprawą zbóż i winorośli. Rozwijał się handel z kupcami 
ze Wschowy, z Głogowa czy Sulechowa. W 1839 r. uruchomiono dyli-
żansową linię pocztową, łączącą Wschowę z Sulechowem.

W 1884 r. zmarł ostatni z rodu Fernemont – hrabia Carl, a dwa 
lata później Sława stała się własnością magnackiego rodu Haug-
witzów z Moraw. Haugwitzowie zarządzali miastem do wybuchu 
II wojny światowej. W 1913 r. powstała linia kolejowa łącząca Gło-
gów z Sulechowem. To czas rozwoju turystki w tym regionie – zaczęły 
powstawać pierwsze kąpieliska i domy wypoczynkowe. Haugwitzo-
wie w 1927 r. oddali jezioro miastu, co umożliwiło korzystanie z nie-
go wszystkim mieszkańcom oraz zachęciło wczasowiczów do odwie-
dzin Sławy. 1 lutego 1945 r. do Sławy wkroczyła armia radziecka, a po 
zakończeniu II wojny światowej  miasto zostało włączone do Polski.

W sławskim Starym Mieście zapisany jest średniowieczny układ 
miasta z prostokątnym rynkiem otoczonym kamienicami i ulicami, 
wychodzącymi z naroży miejskiego placu. Większość współcześnie 
znajdujących się tam kamienic pochodzi z XIX i XX w. Natomiast fa-
sady ozdobione są detalami z okresu eklektyzmu i secesji.
 

Kamienice przy rynku



36

W panoramie Sławy dumnie wznoszą się w niebo dwie wieże 
kościelne. Starsza świątynia parafialna pw. św. Michała Archanioła; 
usytuowana na zachód od rynku, w pobliżu pałacu; ufundowana zo-
stała w 1604 r. przez ówczesnego właściciela miasta Melchiora von 
Rechenberga. Jednak początki kościoła sięgają średniowiecza. Pier-
wotnie był on drewniany, a pierwsze wzmianki o nim pochodzą 
z 1404 r. W latach 1524–1654 świątynia należała do luteranów. Prze-
budowywana i remontowana była w 1654, 1721, 1765 r., a także 
w XIX w. Warto zwrócić uwagę na ołtarz główny, którego boczne, 
malowane skrzydła wykonane zostały w 1560 r. (przedstawienia: 
„Ecce Agnus Dei” i „Ecce Homo”) i później umieszczono je w ołtarzu 
z 1603 r. To pozostałości z czasów, kiedy świątynia należała do lu-
teranów. Pamiątkami po dawnych luterańskich właścicielach miasta 

są także liczne epitafia wykonane z piaskowca oraz kamienna ambo-
na. Została ona ufundowana w 1619 r. przez Annę von Niebelschutz – 
córkę Melchiora von Rechenberga. Mównica wsparta jest na jońskiej 
kolumnie oplecionej dekoracyjnym motywem wici winorośli – sym-
bolu związanego z Synem Bożym („Jam jest krzewem winnym, a wy 
latoroślami” – Jan 15,5). Na baldachimie w kształcie pięcioramien-
nej gwiazdy przedstawiono płaskorzeźbione ciała niebieskie: gwiaz-
dy, słońce i księżyc, wśród których widnieje kometa z jaśniejącym 

Kościół pw. św. Michała Archanioła

Powiat wschowski
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Na górze baldachim ambony 
z motywem komety

niżej
Płyta nagrobna dziecka z rodu Rechenbergów

oraz
Figura Chrystusa Frasobliwego, XVI w.

Kościół pw. św. Michała Archanioła
ambona, XVII w.

Gmina Sława
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ogonem. Na zaplecku ambony znajduje się miedziana tablica 
fundacyjna z inskrypcją w języku niemieckim, której tłumaczenie na 
język polski brzmi:

„Z wrodzonej wdzięczności dla tego kościoła i dobrowolnych 
datków szlachetnie urodzonej pani Annie baronowej von Re-
chenberg z domu sławskiego, świętej pamięci szlachetnego 
i czcigodnego pana Władysława von Niebelschutz, pana na Ga-
wronach i Gawronkach pozostawiona wdowa, na jej koszt ta 
ambona, w roku 1619, krótko po tym jak zgasła kometa roz-
poczęta i we wrześniu ukończona została.”
W symbolikę ambony wpisane zostało pojawienie się komety 

w 1618 r. Astronomiczne zjawisko wzbudziło duże zainteresowanie 
w całej Europie. Powstało wiele grafik i utworów literackich upa-
miętniających to wydarzenie. Znak ten był odczytywany jako zapo-
wiedź nieuniknionego nieszczęścia. W 1618 r. wybuchła wojna trzy-
dziestoletnia, której ofiarą padł także ród Rechenbergów.

W świątyni warto zwrócić uwagę na figurę Chrystusa Frasobli-
wego z XVI w.

W centrum sławskiego rynku stoi dawny kościół luterański Trójcy 
Świętej – obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Miłosier-
dzia Bożego, którego wieżę wędrowiec spostrzeże z oddali. Wybu-
dowany został w latach 1834–1836 według projektu berlińskie-
go architekta Karla Friedricha Schinkla. Wnętrze jest wyposażone 
w charakterystyczne dla protestanckich kościołów drewniane 
empory wsparte na słupach i ołtarz ambonowy.

Dawny kościół ewangelicki, obecnie filialny pw. Miłosierdzia Bożego w Sławie

Powiat wschowski



Niedaleko rynku znajduje się pałac. Został on wkomponowany 
w starodrzew, niegdyś tworzący park prowadzący aż do jeziora. Od 
strony miasta prowadzi do niego arkadowa brama ozdobiona her-
bami dawnych właścicieli.  Pałac zbudowany został w latach 1732– 
1735 przez architekta Hönego na zrębach zamku Rechenbergów. 
Stary zamek po raz pierwszy wzmiankowany był w 1468 r. W piwni-
cach można odnaleźć relikty budowli z początku XVII w. (kolumna 
z ornamentem okuciowym). Oficyna stanowi pozostałość założenia 
renesansowego. Została wymurowana z kamienia polnego i cegły, 
i wzniesiona na rzucie prostokąta z basztą od południa. Przy elewacji 
tylnej znajdują się przypory. W czasie II wojny światowej Niemcy 
zgromadzili w pałacu unikatowy w skali Europy księgozbiór maso-
nów (od 1943 r. pałac był użytkowany jako rezydencja Ministra 
Spraw Wewnętrznych III Rzeszy Hein-
richa Himmlera), który znajduje się 
obecnie w Bibliotece Uniwersytec-
kiej w Poznaniu. W latach 1957–2006 
pałac służył za dom dziecka. Obecnie 
jest pusty i zaniedbany. Otacza go park 
założony w XVI w., przekształcony 
w 1853 r. przez architekta krajobrazu 
Eduarda Petzolda, który obecnie służy 
za park miejski.

     FIGURA ŚW. JANA
     NEPOMUCENA

Figura św. Jana Nepomucena do roku 
1743 stała w jednym z narożników ryn-
ku, następnie została przeniesiona na 
dziedziniec pałacowy, gdzie stoi do dziś. 
Św. Jan Nepomucen jest patronem mo-
stów, przepraw, opiekunem życia ro-
dzinnego, orędownikiem dobrej spo-
wiedzi, sławy i honoru.
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Św. Jan Nepomucen 
na dziedzińcu pałacowym
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     WAROWNIA

Miłośników fortyfikacji zainteresuje warownia – niemiecki bun-
kier obserwacyjny z czasów II wojny światowej znajdujący się przy
ul. Piwnej.

W OKOLICY SŁAWY WARTO ZOBACZYĆ

Powiat wschowski



      TARNÓW JEZIERNY

Gródek stożkowaty w Tarnowie Jeziernym jest pozostałością po wa-
rowni Henryka III Głogowskiego – dziedzica Królestwa Polskiego 
i niedoszłego króla Polski po śmierci Przemysła II. Pod koniec XIII w. 
założył on w tym miejscu kaszte-
lanię. Sam książę bywał tu, o czym 
świadczą wystawione przez nie-
go w Tarnowie Jeziernym doku-
menty. Na późnośredniowiecz-
nych ruinach dawnej kasztelanii 
został wzniesiony, przez Hansa ba-
rona von Schönaich w 1624 r., pa-
łacyk myśliwski. Pałacyk założony 
został na planie nieregularnego 
ośmioboku z wewnętrznym dzie-
dzińcem. Nad wejściem znajduje 
się kamienna tablica z dwoma kar-
tuszami herbowymi właścicieli 
Tarnowa Jeziernego i datą 1624. 
Grodzisko otoczone było fosą. 
W XIII w. znajdował się tu gród 
kasztelański książąt głogowskich. 
Od 1381 r. warownia była wła-
snością rycerzy Rechenbergów, 
a od 1561 r. Tarnów Jezierny na-
leżał do Fabiana von Schönaich – 
pana na Siedlisku i w Bytomiu 
Odrzańskim.

      STARE STRĄCZE

Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej został wybudowany w 1602 r. przez 
Baltazara Rechenberga i ma charakter obronny.

Stół Sędziowski – obok gospodarstwa nr 39, pod wiekową lipą znaj-
duje się duży i płaski głaz. Kamień ten nazywany jest ,,stołem sę-
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Pałacyk myśliwski 
w Tarnowie Jeziernym

Tablica z kartuszami herbowymi



dziowskim”. Prawdopodo-
bnie, w średniowieczu odby-
wały się przy nim publiczne
rozprawy sądowe – wiejskie 
i kościelne.

      PRZYBYSZÓW

Dwór

Renesansowy dwór wzniesio-
ny został w drugiej poł. XVI w. 
z cegły i kamienia polnego 
i przebudowany w drugiej poł. 
XVIII w. Elewacja pierwotnie 
ozdobiona była techniką sgraf-
fito. Na szczególną uwagę za-
sługuje kamienny portal flan-
kowany przez pilastry, nad któ-
rymi znajduje się fryz i trójkątny

tympanon. We fryzie wyrzeźbiono 16 herbów rodowych:
– w polu wschodnim herby rodów: von Rechenberg, von Ebers-

bach, von Unruh, von Kreckwitz, von Gutsche, von Beroldt, von Ro-
thkirch, von Promnitz

– w polu zachodnim rodów: von Kanitz, von Niebelschutz (dwa 
razy), von Glaubitz (dwa razy), von Kreckwitz, von Braun, von Loeben.

Kartusze herbowe uzupełnione są inskrypcją w języku niemiec-
kim – cytatem z Ewangelii św. Jana (3,16): „Tak bowiem Bóg umiło-
wał świat, aby wszyscy prawdziwie wierzący nie zostali zatraceni, lecz 
mieli żywot wieczny”.

      KRZEPIELÓW

Kościół pw. św. Marcina Biskupa

Świątynia została zbudowana na przełomie XV i XVI w., wzmianko-
wana była już w 1399 r., a do 1679 r. nosiła wezwanie św. Marii Mag-
daleny. Wieżę dobudowano w 1513 r. Wokół kościoła znajduje się 
cmentarz, ogrodzony murem kamiennym z ceglanymi przyporami. 
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Stare Strącze, kościół
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Na zewnątrz, pod zadaszeniem, znajdują się cztery barokowe, ka-
mienne sarkofagi dawnych właścicieli Krzepielowa:
– Urszuli Heleny baronowej von Schweinitz (18 II 1688–9 V 1726)
– Hansa Christopha barona von Schweinitz (17 X 1688–20 XII 1730)
– Johanny Urszuli baronowej von Posadowsky (1 XII 1716–22 IX 1746)
– Adama Melchiora barona von Kottwitz (18 VI 1709–30 II 1777)

Przybyszewo, kamienny portal nad wejściem do pałacu

Kościół pw. św. Marcina w Krzepielowie, przełom XV/XVI w.

Gmina Sława
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Na ścianie kościoła, nad sarkofagami, znajdują się dwa fryzy i kar-
tusz kamienny z herbami rodów (von Nostitz, Zedlitz i Uechtritz, von 
Nimptsch, Schellendorf i Kottwitz, von Burghaus, von Schweinitz).

Neogotycki Kościół pw. Trójcy Świętej powstał w 1910 r. i pier-
wotnie był ewangelicki.

      CIOSANIEC, SZRENIAWA, DRONIKI

Ciosaniec, Szreniawa i Droniki to dawne posiadłości cystersów, któ-
rych klasztor pierwotnie znajdował się w Kaszczorze, później w Wie-
leniu, a następnie w Przemęcie. Ciosaniec jest jedną z najstarszych 
miejscowości na pograniczu wielkopolsko-śląskim. Pierwsza wzmian-
ka o Zossinida pochodzi z 1278 r. Do 1793 r. miejscowość należała do 
państwa polskiego.

Kościół pw. św. Michała Archanioła
Budowla w znanej obecnie formie została wzniesiona w latach 1912– 
1914 w stylu neobarokowym. Wyposażenie pochodzi z poprzednie-
go, XVIII–wiecznego, kościoła, który w 1777 r. zastąpił starą, drewnia-
ną świątynię.

Ciosaniec – widok na wieś



GMINA SZLICHTYNGOWA



To najmniejsze w województwie lubuskim miasto ma bogatą histo-
rię. Powstało w czasach nowożytnych, w 1644 r. dla protestanckich 

uchodźców ze Śląska. Jego założy-
cielem był szlachetnie urodzony 
wschowski sędzia ziemski Jan Je-
rzy von Schlichtyng, który uzyskał 
u króla Władysława IV zgodę na lo-
kację miasta na prawie magdebur-
skim. Mieszkańcami byli głównie
rzemieślnicy, przede wszystkim su-
kiennicy. Do dziś zachował się pier-
wotny kształt rynku, otoczony ka-
mienicami z XIX i XX w. W połu-
dniowej pierzei stoi gmach ratusza 
z 1927 r. W północnej części miasta
znajdował się drewniany kościół

 luterański z 1645 r., pełniący funk-
cję kościoła granicznego. W 1995 r. 
świątynia spłonęła, ocalała jedy-
nie drewniana dzwonnica – świa-
dek minionej świetności miasta 
Szlichtyngów.

Podczas II wojny światowej w 
mieście istniała filia obozu koncen-
tracyjnego Gross-Rosen „Stalag 
VIIIC”. Obóz mieścił się w obec-
nej szkole podstawowej. Po za-
kończeniu wojny miasto powró-
ciło do Polski.

Kirkut (cmentarz żydowski) – po-
łożony w lesie w odległości 1 km 
na północny zachód od miasta, na 
terenie należącym do wsi Górczy-
na; powstał w drugiej poł. XVIII w. 
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Ratusz

Dzwonnica kościelna



Gmina Szlichtyngowa 47

W OKOLICY SZLICHTYNGOWEJ WARTO ZOBACZYĆ

Pierwszy pochówek miał miejsce w 1752 r. Cmentarz jest jedynym 
śladem obecności ludności żydowskiej w Szlichtyngowej.

Kirkut 
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  DRYŻYNA

Barokowe figury przydrożne św. Wawrzyńca i św. Jana Nepomucena 
przypominają o gorliwym katoliku – właścicielu wsi – hrabim Rafale 
Gurowskim (1716–1797). Tu znajdował się jego dwór, gdzie mieszkał 
z małżonką Ludwiką z Tworzańskich (1735–1779) i dziećmi. Pośmiert-
ne pamiątki (portrety trumienne i epitafia) zdobią ściany francisz-
kańskiego kościoła we Wschowie.

  WYSZANÓW 

Położona nad Baryczą wieś została założona w 1310 r. Nazywała się 
Villa Stefani i należała do księcia głogowskiego Henryka III. Na wznie-
sieniu znajdują się ruiny gotyckiego kościoła pw. św. Michała, znisz-
czonego w XVII w. Do 1945 r. znajdował się tu pałac z początku XX w. 
oraz rozbudowany kompleks rekreacyjny nad brzegiem Baryczy. 
W gąszczach przypałacowego parku znajduje się mauzoleum rodzi-
ny Gilka-Bötzow – dawnych właścicieli majątku.

Wyszanów – wieża bramna                                     Ruiny kościoła pw. św. Michała
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  JĘDRZYCHOWICE 

Gotycki kościół filialny pw. św. Jana z Dukli pochodzi z XIV w. W XV w. 
został powiększony o wieżę i zakrystię. W XVII w. dobudowano ka-
plicę, a w XIX w. kruchtę. Do 1945 r., od czasów reformacji, należał 
początkowo do braci czeskich, 
a następnie do ewangelików 
reformowanych. Wyposażenie 
pochodzi z okresu baroku. 
W prezbiterium, na ścianie po-
łudniowej, zawieszone zostało 
epitafium Andrzeja Potworo-
wskiego (zm. 1694) wraz z por-
tretem zmarłego.

Pałac z 1726 r. ufundowany 
został przez Samuela Mielęc-
kiego herbu Ciołek – ówczes-
nego właściciela wsi, w miejscu
wcześniejszej renesansowej re-
zydencji. W latach 1909–1910 
dobudowano zachodnie skrzy-
dło z dwoma wieżami w stylu 
neobarokowym. Pałac otoczo-
ny jest historycznym parkiem.

Epitafium Andrzeja Potworowskiego 
w kościele w Jędrzychowicach

Pałac w Jędrzychowicach,



  STARE DRZEWCE

Kościół filialny pw. św. Szymona z Lipnicy to gotycka świątynia prze-
jęta przez luteranów w 1596 r. Po przejęciu została przebudowana 
w stylu renesansowym. Następnie w 1737 r. budynek poszerzono 
i podwyższono. Stare Drzewce stały się azylem dla Andreasa Gry-
phiusa i jego ojczyma Michaela Edera podczas ucieczki z Głogowa 
w 1628 r.

Po II wojnie światowej proboszczem w Starych Drzewcach był 
ks. podpułkownik Ludwik Mucha – kapelan, hubalczyk, członek AK. 
W kruchcie znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona bohater-
skiemu duszpasterzowi.

  ZAMYSŁÓW

Pierwsze wzmianki o Zamysłowie pochodzą z 1307 r. i dotyczą na-
dania wsi zakonowi klarysek głogowskich przez księcia Henryka III 
Głogowskiego. Należała ona do zakonu do momentu jego sekula-
ryzacji na początku XIX w.

Podczas wojny trzydziestoletniej, w 1641 r., głogowskie klaryski 
przeniosły swój klasztor na sześć lat z okupowanego przez Szwedów
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Stare Drzewce – kościół filialny pw. św. Szymona z Lipnicy
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Głogowa do Zamysłowa. Dbały o rozwój kulturalny i katolickość swych 
wiosek: Zamysłowa, Konradowa i Kandlewa. Wszyscy mieszkańcy Za-
mysłowa byli katolikami (w 1705 r. tylko dwie osoby były innego wy-
znania). Pamięć o pobożnych zakonnicach zachowała się długo w na-
zwach miejsc, takich jak: „Most zakonnic„ czy „Las mniszek”.

Zamysłów początkowo należał do parafii w Konradowie. Dopiero 
po 1945 r. wieś przyjęła swą obecną nazwę – wcześniej nazywano ją 
Hincze lub po niemiecku Hinzendorf.

Kościół pw. św. Marii Magdaleny

Ten barokowy kościół z 1752 r. zaprojektowany został najprawdo-
podobniej przez Pompeo Ferrariego, a wybudowany przez mistrza 
Horenburga i postawiony w miejscu wcześniejszego, drewnianego 
kościoła pw. św. Bartłomieja z XIV w. Świątynia spłonęła w pożarze 
w 1945 r. i została odbudowana w latach 1989–1992.

Budowla sakralna w stylu orientowanym jest murowana, jedno-
nawowa, na planie elipsy z wydłużoną częścią prezbiterium. Od stro-
ny południowej umiejscowione zostały zakrystia i empora kolator-
ska na piętrze, od zachodu wieża. Nad chórem muzycznym zachował 
się fragment dekoracji malarskiej, zapewne współczesnej budowie 
kościoła, z aniołami dźwigającymi „Arma Christi” („narzędzia Męki 
Pańskiej”). Na zewnątrz kościoła zostały wmurowane kamienne pły-

Zamysłów, wnętrze kościoła
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ty nagrobne, m.in. Antoniego Nietsche (zm. 1824), Ignacego Schmid-
ta (zm. 1830) i Antoniego Grunwalda (zm. 1847) – dziedzicznego 
sołtysa. Kościół otoczony jest cmentarnym murem z trzema bramka-
mi. Za murem znajduje się figura św. Jana Nepomucena z 1718 r.

Od kościoła biegł w kierunku
domu zakonnic (obecnie zespół pa-
łacowo-folwarczny) ceglano-ka-
mienny mur z wewnętrznymi ni-
szami, w których znajdowała się 
droga krzyżowa. Mur zachował się 
do dziś.

Pałac

Pałac w Zamysłowie był siedzibą 
klarysek. Składał się dodatkowo 
z zabudowań folwarcznych oraz 
spichlerza w podwórzu. Na skutek
edyktu sekularyzacji z 30 paździer-
nika 1810 r. klasztor przeszedł na 
własność państwa pruskiego. Za-
chowany do dziś budynek pocho-
dzi z przełomu XVIII i XIX w., jest
ceglany, otynkowany, na planie pro-
stokąta, dwukondygnacyjny, na-

kryty dachem mansardowym. W latach 1859–1865 majątek nale-
żał do głogowianki Rosalie von Hoven z domu Sanitz. Natomiast 
w 1880 r. jako właściciela wymienia się Bernharda Bernuth z Boro-
wa. W 1910 r. posiadaczem majątku był już Friedrich Karl von Nam-
zer. Z jego inicjatywy, w roku 1923, pałac został rozbudowany (ini-
cjały VN na dobudowanym tarasie zachodnim). Zachowały się 
również pozostałości parku krajobrazowego ze stawem. Za parkiem 
(w kierunku południowo-zachodnim) znajdują się budynki gospo-
darcze z kuźnią, oborą, stodołą oraz przebudowanym spichlerzem.

Bramka w murze kościelnym, 
Zamysłów



Ujście Baryczy
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 RÓŻNORODNOŚĆ KRAJOBRAZU NATURALNEGO

Zmieniający się wraz z porami roku krajobraz pól, lasów, rzek i jezior 
zachwyci każdego miłośnika natury. Krajobraz, ukształtowany przez 
lądolód skandynawski sprzed 20 000 lat, charakteryzuje się obec-
nością wzgórz morenowych, dolin z łąkami i jeziorami rynnowymi. 
Najwyższym wzgórzem czołowo-morenowym w okolicy jest Winna 
Góra (131 m n.p.m.) w okolicach Starego Strącza, usytuowana w pas-
mie wzniesień (Wzgórza Pszczółkowskie) – na południe od Sławy.

Wzgórza Pszczółkowskie z licznymi jarami, wąwozami, stawami, 
torfowiskami i wzniesieniami są idealnym miejscem do pieszych 
wypraw. Warto poszukać dwóch wielkich głazów narzutowych: Mie-
tek (obwód 5,6 m) i Jędrek. Oprócz Starej Winnej Góry, na której 
uprawiano winorośl, w pasmie wzniesień znajduje się Szubieniczna 
Góra, na której wykonywano wyroki śmierci przez powieszenie. Była 
to przestroga dla rabusiów, czyhających na podróżujących starym 
traktem z Głogowa do Wschowy i dalej na północ.

Kolejną atrakcją naturalnego krajobrazu są wydmy kopalne utwo-
rzone przez wiatr (formy eoliczne). Znajdują się one na północ od Sła-
wy w okolicach Świętna, Kaszczoru i Wielenia (Białe Góry, Wieleńskie 

Pola w okolicach Przybyszowa, gmina Sława
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Góry). Na liczne wydmy można także natknąć się spacerując po Do-
linie Kopanicy, położonej na południe od Wschowy.

Jeziora i rozległe tereny leśne są największym naturalnym bo-
gactwem powiatu wschowskiego. Wzgórza porośnięte drzewami, 
falista morena denna z łąkami, polami uprawnymi czy siecią wsi 
i miast stwarza dogodne warunki do wędrówek pieszych, wypraw 
rowerowych i konnych. Spotkać można po drodze siedliska dzikiej 
zwierzyny; żurawie, bociany, łabędzie oraz inne ptactwo wodne.

Pojezierze Sławskie charakteryzuje łagodny klimat z cechami 
oceanicznego, z krótkimi zimami i pogodnym okresem letnim. Lato tu 
trwa około 100 dni i jest najdłuższe w województwie lubuskim. 
Dogodne warunki klimatyczne pozwalają rozwijać się turystyce i rol-
nictwu. W Radzyniu działa od 1970 r. stacja badawcza Instytutu Me-
teorologii i Gospodarki Wodnej. Największą naturalną atrakcję po-
wiatu wschowskiego stanowi Jezioro Sławskie, przyciągające rocz-nie 
tysiące turystów – zwłaszcza miłośników sportów wodnych, ale także 
plażowiczów. Jezioro to (ponad 800 ha powierzchni, blisko 
10 km długości) jest trzecim największym jeziorem południowego 
(wielkopolskiego) pasa polskich pojezierzy. W związku z jego dużą 

Łabędzie na Jeziorze Sławskim
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powierzchnią, na jeziorze przy mocniejszym wietrze możemy się 
spotkać z nieomal morskimi falami, o czym należy pamiętać wybie-
rając się na wycieczkę kajakiem czy żaglówką. Przestrzeń akwenu jest 
urozmaicona licznymi zatokami, półwyspami, a także kilkoma wyspa-
mi: Ptasią, Dziczą, Kormoranów oraz wyspą nazywaną od niedawna 

Tuczno – na pamiątkę najstar-
szej znanej nazwy Jeziora Sław-
skiego. Do jeziora uchodzi sze-
reg mniejszych strug i rzeczek, 
z których największe znaczenie
ma Czernica, wpływająca do je-
ziora w Sławie. Z jeziora bierze 
swój początek rzeka Obrzyca, 
niegdyś stanowiąca bardzo po-
pularną trasę spływów kajako-
wych. Ponadto Jezioro Sławskie 
otoczone jest dużymi połaciami 
lasu, co sprawia, że jego brzegi
to także idealne miejsce dla spa-
cerowiczów, grzybiarzy, rowe-
rzystów i miłośników przyrody.

Pojezierze Sławskie zosta-
ło uznane przez Międzynaro-
dową Organizację Ornitolo-
giczną za ostoję ptaków o ran-
dze europejskiej. W 2007 roku 
Jezioro Sławskie zostało obję-
te systemem Europejskiej Sie-
ci Ekologicznej Natura 2000 
(OSO) – Obszar Specjalnej 

Ochrony Ptaków. Nad wodami jeziora spotkać można liczne kormo-
rany czarne, łyski, gęsi gęgawy, łabędzie nieme czy perkozy dwu-
czube. Od kilku lat dojrzeć tam również można króla polskich ptaków 
– bielika zwyczajnego.

Poza wycieczkami pieszymi, rowerowymi czy wodnymi niezwykłe 
środowisko przyrodnicze Jeziora Sławskiego możemy obserwować 
z dwóch punktów widokowych usytuowanych nad jego brzegami. 
Pierwszy to wieża widokowa; położona nieopodal malowniczego, nie-
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wielkiego jeziora Świętobór; skąd z wysokości 40 metrów można po-
dziwiać Zatokę Lubiatowską oraz ciągnące się po horyzont lasy. Tam 
też, na specjalnie w tym celu przygotowanym miejscu, można roz-
palić ognisko. Innym ciekawym punktem widokowym jest „Ptasi Raj”, 
położony na południe od Lubiatowa, gdzie z bliska obserwować moż-
na tętniące życiem jezioro oraz przyjrzeć się dwóm wysepkom. 
W punktach znajdują się tablice informacyjne i miejsca postoju.

W miejscowościach położonych nad brzegiem jeziora (Sława, Ra-
dzyń, Lubiatów) znajduje się komfortowa baza noclegowa. Czas nad 
wodą można spędzić korzystając z kajaków, rowerów wodnych, ło-
dzi, jachtów czy żaglówek. Atrakcją Jeziora Sławskiego jest rejs stat-
kiem wycieczkowym.

Jezioro Sławskie jest akwenem cenionym przez żeglarzy. Znaj-
dują się tutaj kluby żeglarskie, takie jak: Lubuski Klub Żeglarski, UKS 
Yacht Club Sława, Sławski Klub Żeglarski, Jacht Klub Chalkos. Rok-
rocznie na Jeziorze Sławskim odbywają się regaty. Do ważniejszych 
należą m.in.: Dni Morza, Puchar Lata, Błękitna Wstęga Jeziora Sław-
skiego, Regaty o Puchar Burmistrza Sławy.

Atrakcję stanowią również inne jeziora Pojezierza Leszczyńskie-
go i Sławskiego. Głęboko w lesie, niedaleko wsi Wygnańczyce, ukryte 
są liczne stawy, oczka wodne i jeziora np. Jezioro Dąbie (13,5 ha).

Jezioro Sławskie
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Tarnów Jezierny położony jest nad dwoma jeziorami: Tarno-
wskim Dużym (100 ha, głęb. 7,5 m) i Tarnowskim Małym. Warto 
w tym miejscu poszukać legendarnego źródełka miłości wypływa-
jącego przy splecionych ze sobą pniach drzew: sośnie i buku. Według 
miejscowej legendy to para kochanków zamieniona w drzewa.

Powiat wschowski to również ostoja dzikich zwierząt. W gminie 
Wschowa, w okolicy wsi Lgiń, malowniczo położonej nad jeziora-
mi Lgińsko – Lgiń Duży (ok. 69 ha powierzchni) i Lginko – Lgiń Mały 
(ok 39 ha), rozciągają się rozległe torfowiska. Można spotkać tam 
rzadkiego w Polsce ptaka – bekasa kszyka. Wzdłuż cieków wodnych 
można również natrafić na największego gryzonia – bobra europej-
skiego. Nad jeziorami i stawami gnieździ się gęś gęgawa, gągoł, kacz-
ka głowienka. W okolicach Konradowa, wśród wierzb spotkać można 
ptaka chronionego – dudka. Leśne tereny wokół wsi Łęgoń stanowią 
ostoję różnorodnego ptactwa. Można tam spotkać m.in. bielika zwy-
czajnego, którego rozpiętość skrzydeł sięga 2,5 m. Osobliwością la-
sów w regionie Wschowy jest rzadki chrząszcz – jelonek rogacz, lu-
biący stare ostoje dębowe.

Lasy i pola, okolice Lginia



• DROGA ŚW. JAKUBA 
     21 KM DUCHOWEJ DROGI ZROZUMIENIA 
     (Wincetowo-Osowa Sień-Wschowa-Konradowo-Zamysłów)

Przez powiat wschowski przebiega odcinek Wielkopolskiej Drogi 
św. Jakuba, która jest fragmentem odtworzonej w Polsce europej-
skiej sieci szlaków pielgrzymich, prowadzących do grobu św. Jakuba 
w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Wielkopolska Droga św. Ja-
kuba, o długości 235 km, została wyznaczona 6 listopada 2006 r. 
i prowadzi z Gniezna przez Poznań do Głogowa, gdzie łączy się z dol-
nośląskim etapem szlaku. Wschowski odcinek tego szlaku to 21 km
 wędrówki pośród wyjątkowego krajobrazu pogranicza wielkopolsko-
śląskiego. Biegła tędy prastara droga, łącząca południe z północą: Cze-
chy, Łużyce i Śląsk z Wielkopolską. Wędrował nią św. Wojciech, cesarz
Otton III, podążali nią królowie, rycerze, handlarze, kupcy, studenci
i duchowni. Jej przebieg wyznaczają wieże świątyń, przydrożne kaplicz-
ki, krzyże, pamiątki pokutne, aleje drzew, piaszczyste trakty wśród pól.

Na terenie Wielkopolski szlak oznaczony jest symbolem białej mu-
szli z wpisanym w nią czerwonym krzyżem. Znaki prowadzące piel-
grzymów znajdują się na słupach i drzewach na trasie drogi.

Na trasie wschowskiego odcinka spotkać można wyjątkowe po-
mniki sakralne i świeckie.

 SZLAKI TURYSTYCZNE, TRASY ROWEROWE,
     WODNE, PIESZE
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Pielgrzymi wędrujący Drogą św. Jakuba



•  TRASY ROWEROWE

TRASY ROWEROWE ZNAKOWANE W POWIECIE WSCHOWSKIM

(szczegółowy opis tras: http://wschowa.info/sciezki-rowerowe)

•  TRASA ROWEROWA: WSCHOWA-LGIŃ-SŁAWA (39,3 km)

Trasa wytyczona została przez Starostwo Powiatowe we Wschowie 
wraz z Nadleśnictwami Włoszakowice i Sława Śląska. Trasa zaczyna 
się przy parku Wolsztyńskim we Wschowie, następnie wiedzie przez 
miejscowość Nowe Ogrody do Buczyny (4,0 km); leśną drogą, mija-
jąc leśniczówkę Mścigniew (8,0 km) dojechać można do miejsco-
wości Lgiń. Należy przejechać przez wieś do plaży (11,8 km), z Lginia 
w kierunku wsi Łysiny a następnie lasem do jeziora Mały Bór. Trasa 
prowadzi przez miejscowość Przylesie i historyczną wieś Przybyszów 
z zabytkowym dworem i kościołem, należącymi dawniej do 
właścicieli Sławy. W Sławie ulicami Wiejską i Powstańców Śląskich 
dojechać można do rynku.

•  TRASA ROWEROWA: SŁAWA-LUBIATÓW (10,4 km)

Trasa wytyczona została przez Starostwo Powiatowe we Wschowie 
we współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska.

Początek trasy znajduje się na Rynku w Sławie. Następnie prowa-
dzi przez park miejski i teren Ośrodka Sportu i Rekreacji, dalej drogą 
wojewódzką nr 278 Wschowa-Sulechów w kierunku Lubiatowa. Na 
3,4 km należy wjechać na drogę powiatową nr 1018 F Lubogoszcz-
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Ścieżka edukacyjna w Lubiatowie



Ciosaniec, dalej drogą powiatową przez miejscowość Golę. Po opusz-
czeniu wsi należy kierować się  na pierwszym rozjeździe dróg w lewo 
na drogę gruntową, a następnie w lewo na drogę leśną. Po drodze 
można odpocząć na małym parkingu leśnym. Po wyjeździe z miejsco-
wości Krępina należy kierować się drogami gruntowymi a następnie 
duktem leśnym do rancha – pensjonatu „Haleszka”. W tym miejscu 
rozpoczyna się Lubuski Szlak Konny. Na 10,0 km należy skręcić w lewo 
i po 400 m dojeżdża się do drogi wojewódzkiej Sulechów-Wschowa 
przy wyjeździe z miejscowości (tam znajduje się tablica informacyjna 
o trasie).

•  TRASA ROWEROWA: LUBIATÓW-RADZYŃ (11,3 km)
Trasa wytyczona została przez Starostwo Powiatowe we Wschowie 
i Nadleśnictwo Sława Śląska.

Trasa rozpoczyna się przy wyjeździe z miejscowości Lubiatów. 
Należy skręcić w prawo na drogę wojewódzką Wschowa-Sulechów i 
po 300 m skręcić ponownie w lewo w drogę leśną, biegnącą wzdłuż 
Jeziora Sławskiego. Przecinając drogę powiatową Radzyń-Lubiatów, 
wjechać na drogę leśną. Dojeżdżając do drogi powiatowej Radzyń-
Lubiatów, na 2,4 km należy skręcić w prawo w kierunku miejsco-
wości Józefów. Przed Radzyniem warto zwrócić uwagę na użytek 
ekologiczny „Łąka Kochana”. Na końcu trasy, w Radzyniu znajduje się 
tablica informacyjna.
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Wyprawa rowerowa, Wzgórza Pszczółkowskie



•  TRASY WODNE 

Malowniczy szlak kajakowy – Lubuski Szlak Wodny (Sława-Santok, 
dł. 220 km) prowadzi do Odry (63 km) przez połączenie rzeką Obrzy-
cą, wypływającą z Jeziora Sławskiego. Szlakiem tym pływał Karol 
Wojtyła – późniejszy papież Jan Paweł II.

W dolinie Obrzycy i Obry można zaobserwować ciekawe zja-
wisko hydrologiczne zwane bifurkacją. Polega ono na rozdzieleniu 
się nurtu rzeki na dwa lub więcej ramion, które dalej płyną w róż-
nych, czasem zmiennych kierunkach i należą do różnych dorzeczy.

Kanałami i rzekami można dopłynąć do jezior w obszarze Prze-
męckiego Parku Krajobrazowego, w którym znajdują się dwa szlaki 
wodne: Kajakowa Pętla Cysterska (34 km) i Konwaliowy Szlak Kaja-
kowy 37 km). Konwaliowy Szlak to jeden z najatrakcyjniejszych szla-
ków wodnych w Polsce, prowadzący przez 19 jezior.

•  TRASY PIESZE

Szlaki turystyczne piesze znakowane w gminie Wschowa i Sława:
–  zielony: Sława-Głuchów-Jodłów-Józefów-Świętobór-Konotop (20,4 km)

– żółty: Sława-Radzyń-Jeziorna-Mesze-Lubiatów-Ciosaniec-Świętno
   (31,0 km)

– Wschowa-Nowe Ogrody-Buczyna-Hetmanice-Lgiń (11,0 km)
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Przystań Żeglarska, Jezioro Sławskie
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– kontynuacją poprzedniego szlaku jest odcinek: Lgiń-Brenno-Kasz- 
   czor-Sława (18,5 km)

– „Bluszczowy Szlak” we Wschowie, przy parku Wolsztyńskim – leś-
na ścieżka edukacyjna o długości 2,5 km; na trasie znajdują się infor-
macje o lesie oraz tablica pamiątkowa z informacjami o bitwie pod 
Wschową, która rozegrała się pod miastem 13 lutego 1706 r.; miej-
sce na odpoczynek i rekreację.
– ścieżka przyrodnicza „Ujście Baryczy” o długości 3 km – zaczyna się 
i kończy w Wyszanowie; wśród tamtejszych łęgów można zobaczyć 
kormorany, czaplę siwą, kanię czarną i kanię rudą; spośród ssaków 
zaobserwować można wydry i norki amerykańskie; obfita w ryby 
rzeka przyciąga nie tylko zwierzęta, ale także amatorów wędkowania
– ścieżka dydaktyczna „Lekcja biologii inaczej” przy leśniczówce Zwie-
rzyniec na terenie leśnictwa Świętobór (Nadleśnictwo Sława Śląska), 
3 km trasy przebiegają w okolicach Jeziora Sławskiego.

Warto odwiedzić także teren toru motocrossowego „Kacze 
Doły”w Olbrachcicach i parki miejskie we Wschowie, Sławie czy Gór-
czynie koło Szlichtyngowej. Rosną tam rzadko spotykane gatunki 
drzew i roślin.

Okolice Wincentowa
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