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Żmigród – dzieje miasta 

Początki Żmigrodu osnute są legendą, ale najstarsze źródła mówią 

o osadzie istniejącej już w III okresie epoki brązu. Wiele wskazuje też na 

to, że rzekę Barycz przecinała słynna rzymska droga handlowa 

prowadząca w kierunku „wybrzeża bursztynowego” (Bałtyku). Ze 

względu na wysoki brzeg Baryczy i obfitość błota, tylko w okolicach 

Żmigrodu można się było przez nią przeprawić. 

Zanim lokowano miasto, główną osadą przy przeprawie przez Barycz na 

szlaku z Wrocławia do Poznania, była wieś znajdująca się w miejscu 

obecnego Żmigródka. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z papieskiej 

bulli protekcyjnej Hadriana IV, wydanej dla biskupstwa wrocławskiego 

23 IV 1155 r. Wystąpiła tam ona jako „wieś leżąca nad brodem 

Zunigrod”. Z kolei miasto Żmigród zostało lokowane przez księcia 

wrocławskiego Henryka III, który w dokumencie z 15 V 1253 r. zlecił 

Dietrichowi, zwanemu de Ysenberc, założenie tu miasta jako nowej 

osady położonej nad brzegiem Baryczy, naprzeciw wcześniejszej 

słowiańskiej wsi Zunigrod. Nowopowstały gród został ufortyfikowany, 

otoczony solidną palisadą, wałem i fosą, zbudowano dwie bramy – od 

strony północnej bramę polską, a od południowej bramę wrocławską 

(zlikwidowane dopiero w 1819 r.). 

Średniowiecznymi znakami rozwoju Żmigrodu były moneta z 

wizerunkiem herbu miasta bita od początku XIV w. w miejscowej 

mennicy książęcej czy też powstała w połowie XIV w. pieczęć miejska, 

której najstarszy odcisk znaleziono na dokumencie z 1402 r. Należy tu 

wymienić również parafię (wzmiankowana już w dokumencie 

lokacyjnym) i szkołę miejską, której istnienie udokumentowane jest od 

1414 r. Ponadto pojawiają się takie funkcje, jak np. burmistrz (od 1427 

r.) i ławnicy (od 1444 r.). Jeszcze w średniowieczu, pod koniec którego 

Żmigród liczył ok. 1200 mieszkańców, istniały w mieście m.in. należące 

do wójtostwa składy mięsa, chleba, młyny i łaźnie. 
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Należałoby zwrócić też uwagę na dość dużą zmienność właścicieli tych 

ziem. W powiązaniu z podziałem piastowskiego Śląska Żmigród należał  

do księstwa głogowskiego (ok. 1290-1312 r.), krótko należał do 

Wrocławia (w formie zastawu), a w latach 1322-1492 znalazł się w 

księstwie oleśnickim. Po wymarciu książąt oleśnickich właściciel lenny – 

król czeski, Władysław Jagiellończyk, oddzielił region milicko-żmigrodzki 

od pozostałej części księstwa oleśnickiego i przekazał go (w 1492 r. 

Żmigród i w 1494 r. Milicz) swojemu podskarbiemu, Zygmuntowi von 

Kurzbach. Przez to Żmigród i Milicz zostały pierwszymi na Śląsku 

samodzielnymi państwami stanowymi, które podlegały bezpośrednio 

koronie. Nowy baronat żmigrodzki w ciągu wieków należał do trzech 

rodów: Kurzbachów (do 1592 r.), Schaffgotschów (do 1635 r.) i 

Hatzfeldtów (1641-1945 r.). 

W ciągu wieków miasta nie omijały także nieszczęścia. Zniszczenia 

w czasie wojen, walki o twierdzę Żmigród w czasie wojny 30-letniej, 

epidemie, pożary, w tym największy na początku XVIII w. Największe 

zasługi dla odbudowy zawsze miała hrabiowska rodzina Hatzfeldtów. 

Przykładem może tu być chociażby 1668 r., kiedy to hr. Hermann von 

Hatzfeldt ufundował nowy szpital, któremu do końca życia patronował. 

Niebagatelną rolę odgrywał mecenat artystyczny rodziny. Za ich sprawą 

tworzyli tu najlepsi architekci (Ch. Hacker, C.G.Langhans czy A.Langer) i 

malarze (F.A. Scheffler). W 1710 r. uruchomiono stałe połączenie 

pocztowe z Wrocławiem i Poznaniem, w 1716 r. nadano przywilej 

cechowy sukiennikom, a w 1732 r. założono bractwo strzeleckie. 

Natomiast 2 IV 1727 r. hr. Franz von Hatzfeldt nadał miejscowej aptece 

przywilej, pozwalający produkować i sprzedawać spirytus zwany 

Aquavitae - znanego później jako „Woda stołowa ze Żmigrodu”. 

Swe piętno odcisnęła również wojna siedmioletnia, przemarsze wojsk 

austriackich i pruskich nie pozostały obojętne dla miasta. Na początku 

XIX w., po wybuchu wojen napoleońskich, Żmigród zajmowali na 
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przemian Bawarczycy, Francuzi i Prusacy. Do miasta przybyły nawet 

wojska rosyjskie, ścigające wycofujące się spod Moskwy wojska 

napoleońskie. W lipcu 1813 r. w Żmigrodzie przebywali m.in. car 

Aleksander, król pruski Fryderyk Wilhelm III, Wielki Książę Konstanty 

i feldmarszałek Kutuzow. Podczas spotkania na zamku żmigrodzkim 

opracowali oni strategię decydującego etapu w wojnie przeciw 

Napoleonowi (tzw. Protokół Żmigrodzki). Na pamiątkę tego wydarzenia 

powstała okazjonalna tablica, której replika do dziś zdobi mury 

zabytkowej baszty w zespole pałacowo – parkowym. 

Początek XIX w. był również szczególnie istotny dla rozwoju miasta. W 

1808 r. wprowadzono nowy porządek miejski, w 1821 r. założono 

oświetlenie, a w 1829 r. wydrukowano kronikę miasta.  

Druga poł. XIX w. przyniosła kolejne zmiany, m.in. założenie ochotniczej 

straży pożarnej oraz własnej lokalnej gazety („Lokal- und Kurrendenblatt 

für die Stadt Trachenberg”, od 1902 r. „Trachenberger Zeitung”, czyli 

„Gazeta Żmigrodzka”) w 1865 r. W 1868 r. powstała gazownia, a w 

latach 70. XIX w. cukrowni. Kolosalne znaczenie miało uruchomienie 

połączeń kolejowych: najpierw na trasie Wrocław-Poznań w 1856 r., 

później do Wąsosza (1886 r.), a w 1895 r. kolei wąskotorowej na trasie 

Milicz-Żmigród. 

Wówczas też rozwijała się w Żmigrodzie gmina żydowska. Chociaż Żydzi 

nie odegrali tu żadnej szczególnej roli, to byli szanowani i uważani za 

pokojowych mieszkańców. Tworzyli samodzielną gminę ze włąsnymi: 

cmentarzem (zał. 1822 r.), szkołą (1855 r.) i synagogą (1861 r.; spalona 

w 1938 r.).  

Przełom XIX i XX w. i dwudziestolecie międzywojenne to głównie czas 

intensywnej migracji, zwłaszcza młodych ludzi, do centralnych regionów 

państwa niemieckiego. Jednakże Żmigród nadal się rozwijał, o czym 

świadczyły szkoły, 2 szpitale, rzeźnia, zakłady wodociągowe, gazowe i 
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elektryczne, oświetlenie, wspomniana cukrownia, mleczarnia, zakład 

suszenia lnu, gospodarstwa rybackie, fabryki maszyn, 2 tartaki parowe 

oraz ożywione życie kulturalne ze związkami muzycznymi i śpiewaczymi, 

związkiem sceny ludowej i towarzystwami sportowymi. 

W latach 40. XIX w. przez Żmigród przebiegała trasa przewozu polskich 

robotników przymusowych wywożonych do Niemiec. Koniec wojny 

nastąpił tu 23 I 1945 r., kiedy to X Korpus Pancerny Gwardii zajął miasto. 

Na miejsce wysiedlonych Niemców przybywali Polacy, którzy - mimo 

trudności i niepewnych jeszcze granic - przystąpili do stopniowej 

odbudowy. Początkowo miasto nazywano „Straburek”, ale wkrótce 

zmieniono nazwę na Żmigród. Zaczął się nowy rozdział w dziejach 

miasta. 

Zdarzały się bardzo trudne chwile dla mieszkańców. Należy tu 

wspomnieć o katastrofie kolejowej z 1955 r. (w której zginęło ok. 10 

osób). Największą powojenną tragedią miasta był wybuch i pożar w ŻZR 

Żmilen w dniu 22 VI 1976 r. (20 ofiar). Ale dzięki licznym instytucjom, 

rzemiosłu, kupiectwu, czy licznym niegdyś zakładach pracy, które już nie 

istnieją (np. Roszarnia, Pafawag, POM, ZIM, Zorza, Agroma, mleczarnia), 

miasto się rozwijało... 

Żmigród niejednokrotnie brał udział w wydarzeniach o randze 

ogólnopolskiej - głośne były tu wydarzenia czerwca i października 1956 

r. Miały tu miejsce epizody związane z Żołnierzami Niezłomnymi i 

organizacjami podziemia antykomunistycznego. Pamiętne były obchody 

Tysiąclecia Chrztu Polski i Państwa Polskiego w 1966 r., widoczny był 

zryw Solidarności, koniec władzy ludowej i początki samorządności.  

Od 1990 r. w Żmigrodzie odniesiono i odnosi się wiele sukcesów. 

Oczywiście bywały i bywają porażki, popełniano i popełnia się błędy. Ale 

nie myli się tylko ten, kto nic nie robi... 
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I Trasa 

„Żmigród południowy, czyli od dawnego młyna do parku przy ul. 

Sienkiewicza”: Budynek po dawnym młynie - OSP - dawna roszarnia - 

pomnik ul. Willowa - nowy komisariat - szpital - dawny komisariat - PZS 

im. Jana Pawła II - przejście do parku - park przy ul. Sienkiewicza. 

Dawny młyn 

Nieczynny już młyn (pierwszy punkt 

trasy) znajduje się nieopodal 

obwodnicy Żmigrodu. Budynek jest 

ujęty w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków, posiada historyczne 

wyposażenie młyńskie. Niestety 

obiekt czeka na nowego właściciela i 

oglądać go można tylko z zewnątrz. 

Ochotnicza Straż Pożarna  

W obecnym budynku OSP mieści 

się od 8 V 1994 r., kiedy to 

nastąpiło jego uroczyste otwarcie. 

Dzieje straży pożarnej w 

Żmigrodzie są jednak o wiele 

starsze. Pierwszą jednostkę 

założono w mieście w 1865 r. 

Natomiast polska Ochotnicza Straż 

Pożarna powstała tu 28 VI 1945 r. "na pierwszym ogólnym zebraniu 

Polaków, którzy byli już wtedy w Żmigrodzie" - jak napisano w 

zachowanych dokumentach. Jednostka nie posiadała zarządu i 

podlegała wyłącznie burmistrzowi. Pierwsze wyposażenie stanowiły 2 

sikawki ręczne i dwie pary koni, które oficjalnie zdała Zarządowi 

Miejskiemu Żmigrodu Radziecka Komenda Wojsk Sojuszniczych na 

Tyłach dnia 10 VII 1945 r. 
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Dawna roszarnia lnu  

Najstarsze budynki 

roszarnicze pochodziły z 

początku i lat 20. XX w. Dnia 

8 IX 1939 r. miał miejsce 

powstały z niewyjaśnionych 

przyczyn pożar. W 1942 r. 

przywieziono tu pierwsze 

dziewczyny z łapanek 

urządzanych w centralnej 

Polsce. Wówczas wszyscy 

robotnicy przymusowi korzystali z kuchni roszarniczej. Natomiast kiedy 

Francuzów i Polki przydzielono do pracy u rolników, ich miejsce w pracy 

w roszarni zajęły Ukrainki. W 1943 r. przywieziono kolejnych Polaków, 

więźniów z Rawicza. Znajdowali się stale pod strażą i zajmowali 

oddzielne pomieszczenie. Po wojnie na terenie zakładu stało jeszcze 7 

drewnianych szop poobozowych, w tym jedna drewniana, przy basenie 

– prawdopodobnie odwszalnia. Początki polskiej historii roszarni lnu w 

Żmigrodzie sięgają czerwca 1945 r., kiedy 

władze rosyjskie przekazały Polakom 

pierwszy jej obiekt – elektrownię. Dopiero 

2 miesiące później oddali samą fabrykę, 

urządzenia i budynki. Stan techniczny, nie 

licząc powybijanych szyb, wywiezionych 

magazynów smarów, urządzeń 

technicznych i biurowych, inwentarza 

żywego i środków transportowych był 

zadowalający. Mimo trudności zakład 

uruchomiono. Żmigrodzkie Zakłady Roszarnicze Żmilen prężnie działały 

aż do tragicznego 22 VI 1976 r., kiedy w wyniku wybuchu i pożaru 

zginęło 20 osób (na miejscu zginęło 8 osób, od poparzeń zmarło w 

szpitalu następnych 12). Przełom lat 80. i 90. XX w. przyniósł niestety 

likwidację zakładu. Obecnie na terenie roszarni znajduje się kilka firm. 
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Cerkiew Parafii pw. św. Jerzego w Żmigrodzie 

Cerkiew Parafii pw. św. Jerzego w 

Żmigrodzie, należącej do Polskiego 

Autokefalicznego Kościoła 

Prawosławnego, od 1994 r. mieści 

się w dawnym budynku 

administracyjnym roszarni przy ul. 

Kościuszki 9. Do celów 

liturgicznych zaadaptowano parter 

kamienicy, gdzie umieszczono 

skromny ikonostas, na piętrze znajduje się mieszkanie proboszcza. 

ul. Kościuszki 

Zmierzając ul. Kościuszki w stronę 

skrzyżowania z ul. Wrocławską, mijamy 

po prawej stronie ul. Mickiewicza z 

interesującymi przykładami architektury 

mieszkalnej z lat 20. i 30. XX w. Na 

skrzyżowaniu skręcamy w lewo. 

Pomnik na skwerze przy ul. Willowej 

Pomnik upamiętniający 750-letnią historię 

miasta oraz 60. rocznicę powrotu do 

Macierzy odsłonięto 5 VI 2005 r. z 

inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Żmigrodzkiej. 

Nowy Komisariat Policji 

Otwarto go 2 XI 2009 r., po około 9 

miesiącach budowy. Policja przeniosła się 

tu z budynku przy ul. Janka Krasickiego. 
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Kompleks budynków szpitalnych 

Zabudowania kompleksu 

szpitalnego z 

dominującym gmachem 

głównym powstały ok. 

1913 r. Szpital przy ul. 

Willowej przetrwał bez 

większego uszczerbku 

wojnę i administraturę 

radziecką. Dopiero 

późniejsza grabież i 

dewastacja spowodowały, że budynek szpitalny wymagał  remontu, aby 

móc przyjąć chorych. Od 1949 r. mieścił się tu Państwowy Zakład 

Specjalny dla Dorosłych. W 1959 r. oddano do użytku nowy szpital 

rejonowy z 70 łóżkami i z aparatem rentgenowskim. Przez lata 

kilkakrotnie następowały zmiany w funkcjonowaniu placówki, by 

ostatecznie w 2000 r. powstał działający do dziś Szpital Rehabilitacyjny. 

Dawny Komisariat Policji  

Z obiektem tym, położonym przy ul. Janka Krasickiego 1, wiążą się 

początki dziejów polskiego bibliotekarstwa publicznego w powojennym 

Żmigrodzie, sięgające 1946 r., kiedy Pani Donata Kalenkiewicz odstąpiła 

część własnych pomieszczeń mieszkalnych i zorganizowano w nich 

punkt biblioteczny. 

Księgozbiór liczył 340 

woluminów. Natomiast 10 

II 1949 r., na mocy 

uchwały Prezydium 

Miejskiej Rady Narodowej, 

oficjalnie powołano tu 

Miejską Bibliotekę 

Publiczną. Dwa lata 

później przeniesiono ją do 

innej siedziby. W 1976 r. 
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za zaniżoną cenę zakupiono ten budynek, gdyż milicja borykała się z 

trudnościami lokalowymi i pilnie szukano dla niej nowej siedziby. 

Ostatecznie w październiku 1978 r. Komisariat MO został przeniesiony z 

Rynku do wspomnianego obiektu przy ul. Janka Krasickiego. 

Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II 

Przed 1945 r. obszar PZS 

był największym miejscem 

rozrywki w mieście, 

znanym jako Schützenhaus, 

czyli dom strzelecki z 

terenem o powierzchni 

8000 m2. Obiekt powstał w 

1829 r., kiedy to (jak pisano 

w kronice miasta) 

obsadzono na nowo lasek 

przy strzelnicy i założono w nim publiczny ogród do wypoczynku. 

Znajdowała się tam siedziba Bractwa Strzeleckiego, strzelnica, pawilon 

muzyczny ze sceną, kręgielnia, a dodatkową atrakcję stanowił stół 

bilardowy. Do tego przylegały kort tenisowy i tzw. ptasia łąka, 

przeznaczana na rozmaite imprezy i uroczystości. W ogrodzie rosły dęby 

i kasztanowce. Latem ustawiano w nim ponad setkę stołów, przy 

których miejsce znajdowało ponad 600 gości. W 1. poł. lat 60. XX w. 

znów podjęto w Żmigrodzie starania o zorganizowanie szkoły, w której 

absolwenci szkół podstawowych mogli kontynuować naukę. Po długich 

staraniach w 1968 r. została 

otwarta przyzakładowa 

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa PAFAWAG, filia 

placówki we Wrocławiu. 

Uczniowie mogli odbywać 

praktyki w Wydziale W-5 

Pafawagu w Żmigrodzie, a w 

przyszłości także dostać tam 
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pracę. W 1969 r. powstała Zasadnicza Szkoła Rolnicza, będąca filią ZSR w 

Wołowie. Na bazie tych placówek od roku szkolnego 1978/1979 powstał 

Zespół Szkół Rolniczych, którego nazwę zmieniono w roku szkolnym 

2002/2003 na Powiatowy Zespół Szkół (PZS). W dniu 26 III 2004 r. 

odbyły się uroczystości nadania szkole imienia patrona, Jana Pawła II. 

Wokół placówki rozciąga się park z pięknym drzewostanem, objętym 

ochroną, a także kompleksem sportowym Orlik. 
 

Dalej należy przejść ul. Janka Krasickiego, następnie skręcić w prawo w 

ul. 1 Maja i na rozdrożu skręcić w lewo. Przy końcu asfaltu, po prawej 

stronie, znajduje się chodnik, którym dotrzemy do parku. 

Park przy ul. Sienkiewicza  

W miejscu obecnego parku 

znajdował się niegdyś 

cmentarz ewangelicki  

założony w 1804 r. i 

powiększony w 1865 r. W 

1955 r. obiekt nie miał już 

ogrodzenia, nagrobki  były 

rozkradzione, grobowce i 

kaplice otwarte. Niektórzy ona 

cmentarzu wypasali bydło. W 

1956 r. kaplicę przekazano prawosławnym - obiekt ten wprawdzie był 

bez drzwi, okien, podłogi i z podziurawionym dachem, ale nadawał  się 

do remontu i można było w nim ostatecznie zorganizować cerkiew 

prawosławną. Ostatecznie jednak 14 VII 1970 r. Prezydium Miejskiej 

Rady Narodowej w Żmigrodzie podjęło uchwałę w sprawie likwidacji 

cmentarza ewangelickiego przy ulicy Sienkiewicza (…) z uwagi na jego 

zniszczenie i zatracenie charakteru cmentarnego. Z czasem nekropolię 

przekształcono w park, a27 VII 2005 r. odsłonięto tablicę 

upamiętniającej nekropolię i poświęconą zmarłym przed 1945 r. 

niemieckim mieszkańcom Żmigrodu. W 2008 r. teren parku 

uporządkowano. 
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II Trasa 

„Od kolejki wąskotorowej do najmłodszej z Trzech Wież”: Park przy  

ul. Sienkiewicza - tereny po wąskotorówce i tartaku, ZSD im. M. Rataja - 

ul. Szkolna, szkoły, domy – Sąsiecznica – Zespół Placówek Kultury  

i otoczenie - róg ul. Rybackiej i Rzeźniczej - ogródek jordanowski,  

ul. Wrocławska - SP przy ul. Batorego - wieża ciśnień, ul. Batorego. 

Wąskotorówka  

Naprzeciwko parku, po 

drugiej stronie ul. 

Sienkiewicza, znajdują się 

tereny po dawnej kolejce 

wąskotorowej i tartaku. 

Obecnie mieści się tu 

parking przy hali 

sportowej, kilka budynków parterowych i teren Zespołu Szkół 

Dwujęzycznych im. Macieja Rataja (tartak). 

W 1894 r. otwarto pierwszy odcinek kolejki wąskotorowej ze Żmigrodu do 

Przedkowic i Prusic, rok później  przedłużono linię do Milicza i Sulmierzyc, 

a w 1899 r. z Prusic do Trzebnicy. Ostatni pociąg na trasie ze Żmigrodu do 

Milicza przejechał 14 IX 1991 r., co było istotne ze względu na 

mieszczącą się tam siedzibę powiatu. Oprócz przewozów pasażerskich 

kolej wąskotorowa służyła do dowozu surowców i płodów rolnych. 

Trasa prowadziła ze stacji przy 

ul. Sienkiewicza, przecinając ul. 

Szkolną, następnie wzdłuż ul. 

Sienkiewicza, przez 

skrzyżowanie z ul. Wrocławską i 

dalej ul. Kościuszki do granic 

miasta. Przy ul. Sienkiewicza 

odbywała się odprawa osób, 
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bagażu i towarów (w tym inwentarza żywego) oraz ekspedycja przesyłek 

ekspresowych. Do 1970 r. istniało jeszcze wąskotorowe połączenie ze 

stacją normalnotorową. Do dziś zachowało się kilka budynków 

stacyjnych i warsztatowych o rodowodzie nawet z końca XIX w.  

Tartak  

Tartak przy ul. Sienkiewicza miał przedwojenne tradycje. Należał do 

rodziny Pohl i - jak wspomina Gerhart Pohl: zatrudniał równo 30 

pracowników. Z tego 10 miało własne domki z ogródkiem i zagrodą kóz. 

Niektórzy mieszkali w mieszkaniach należących do tartaku, np. ten 

obsługujący maszyny, który był też jedynym Polakiem w załodze. Poza 

tym kierownik komory towarowej był polskiego pochodzenia. Jego żona 

była chyba jedyną mieszczką w Żmigrodzie, która słabo znała język 

niemiecki. (...) Pohlowie byli przyzwyczajonymi do sukcesów mało 

wrażliwymi rolnikami z okolic Wołowa i Trzebnicy, którzy tu się osiedlili. 

Ich majątek pochodził z rosyjsko-polskiego handlu drewnem, który 

ożywił się dzięki legendarnemu  „zwariowanemu Ferdynandowi” 

Aloisowi, który związał się z polską gospodynią  domową z dzieckiem 

(był to skandal w tym małym miasteczku w 1860 roku).  

W lipcu 1945 r. zakład został przekazany przez władze radzieckie 

Polakom, jednak dopiero mniej więcej od września przystąpiono do jego 

uruchamiania. Surowiec - długie kloce - przywożono tu wąskotorówką 

lub traktorami bezpośrednio z lasu. W zakładowej kotłowni palono 

trocinami, a dwa pionowe traki napędzano lokomobilą parową. Według 

danych z 1956 r., tartak był drugim zakładem po roszarni, który plany 

produkcyjne wykonywał systematycznie w minimum 100%. W maju 

1965 r. zlikwidowano go z powodu przestarzałego parku maszynowego i 

braku placu na skład surowca. Obecnie teren potartaczny zajmuje 

kompleks ZSD im. Macieja Rataja. 
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ZSD im. Macieja Rataja  

Dzieje Gimnazjum im. 

Macieja Rataja 

rozpoczęły się 15 III 1999 

r., w momencie podjęcia 

uchwały Rady Gminy i 

Miasta Żmigród(w 

związku z reformą 

oświaty). Jednakże 

siedziba gimnazjum ma nieco dłuższą historię – 25 IV 1995 r. podpisano 

akt erekcyjny pod budowę nowego budynku szkolnego na placu 

potartacznym. Obiekt pierwotnie przeznaczono dla szkoły podstawowej, 

której służył przez 2 lata. Z kolei od 2013 r. istnieje tu także liceum 

dwujęzyczne. 

Ul. Szkolna  

Została wytyczona w 1804 r. jako 

ulica prowadząca do cmentarza 

ewangelickiego. W czerwcu 1887 

r. poszerzono ją o 3 m i obsadzono 

lipami. W latach 20. i 30. XX w. 

powstały tu wielorodzinne budynki 

z przeznaczeniem na mieszkania 

głównie dla nauczycieli, 

urzędników itp. Wcześniej jednak 

wybudowano budynki szkolne. 

Budynki szkolne  

Budynek przy ul. Szkolnej 11 zbudowano w 1913 r., a przy ul. Szkolnej 7 

w 1907 r. Pierwszy wzniesiono dla placówki ogólnokształcącej powyżej 

poziomu szkoły powszechnej, zaś drugi był siedzibą szkoły 

ewangelickiej. Pierwszy powojenny rok szkolny zainaugurowano 3 IX 
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1945 r. W uroczystym rozpoczęciu nauki oprócz dzieci wzięli udział 

rodzice, mieszkańcy miasta, przedstawiciele władz administracyjnych, 

zakładów pracy i nauczyciele. Uczniów przybywało, więc władze 

zdecydowały o utworzeniu dwóch szkół, co spowodowało podział 

miasta na dwa obwody szkolne. Placówki rozpoczęły pracę od września 

1952 r. Szkoła Podstawowa nr 1 zachowała patrona Bolesława 

Chrobrego i mieściła się w budynku przy ul. Szkolnej 7, kierownikiem 

został Czesław Mituniewicz. Szkoła Podstawowa nr 2 miała siedzibę przy 

ul. Szkolnej 11, a jej  kierownictwo objął Bronisław Łopusiewicz. W 1962 

r. nastąpiła kolejna zmiana i w obu budynkach przy ul. Szkolnej 

umieszczono SP nr 1, a SP nr 2 - przy ul. Batorego. Z kolei w 1975 r. 

powstała Zbiorcza Szkoła Gminna - na bazie szkół nr 1 i 2 oraz szkół z 

Osieka i Borzęcina, a w roku szkolnym 1984/1985 jej miejsce zajęła 

Szkoła Podstawowa, która do dzisiaj istnieje w trzech ponad stuletnich 

budynkach z czerwonej cegły.  

Od strony podwórza można zobaczyć m.in. salę gimnastyczną z lat 70. 

XX w. i przedwojenny szalet szkolny, w którym mieści się magazyn. 

Dom, ul. Szkolna 9 

W budynku stojącym pomiędzy szkołami 

mieszkał m.in. Walter Sajak - burmistrz 

Żmigrodu w latach 1935-1940. 

Dom, ul. Szkolna 12 

Dom został wybudowany dla miejscowego 

bogatego prawnika. Budynek nosił przez 
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jakiś czas nazwę Villa Alpertano. 

Dom, ul. Szkolna 3  

Była to willa dyrektora Miejskiej Kasy Oszczędnościowej (Sparkasse).  

Dom ul. Szkolna 1  

Tu przed 1945 r. mieszkał urzędnik celny. 

Jak wspomniano wcześniej, mieszkania 

domów po drugiej stronie ulicy zajmowali 

głównie nauczyciele i urzędnicy. 

Sąsiecznica  

Następnym punktem jest 

most na Sąsiecznicy, zwanej 

potocznie Sieczką. Przed 

1945 r. rzekę nazywano 

Młynówką (Mühlgraben), 

gdyż dawniej znajdował się 

przy niej młyn wodny. Z 

kolei Sąsiecznica (Schätzke) 

płynęła nieco dalej na 

północ - dziś to koryto jest 

zasypane. Z przystanku na moście można obserwować m.in. 

charakterystyczny rząd topoli (w zasadzie już symbol miasta) rosnących 

na wale przeciwpowodziowym.   

Po przejściu przez rzekę mijamy po lewej 

stronie otwarty teren przy blokach 

spółdzielczych. Przed 1945 r. znajdował 

się tu plac ćwiczeń wykorzystywany też 

na uroczystości propagandowe przy 
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stojącym tu wówczas pomniku poległych w I w. św. żmigrodzian. Do listy 

nazwisk na pomniku dodano jeszcze nazwiska poległych w II w. św. Po 

zakończeniu wojny pomnik zlikwidowano. 

Zespół Placówek Kultury   

Po prawej stronie ul. Rybackiej (idąc 

od strony mostu) mijamy budynek 

Zespołu Placówek Kultury i biblioteki. 

W tym miejscu przed 1945 r. 

znajdował się zajazd, a później 

gospoda GS. W 1978 r. rozpoczęto 

kapitalny remont i rozbudowę obiektu z przeznaczeniem na nową 

siedzibę domu kultury. Prace zakończono w 1986 r.  

Dawne kino  

Podążając dalej, po prawej stronie 

widzimy budynek dawnego kina, 

uruchomionego 22 VII 1951 r. jako Kino 

Ogniwo. W 1991 r. kino przerwało 

działalność, wznowioną na krótko w 

lutym 1992 r. Dziś mieści się tu lokal 

gastronomiczny 

Róg ul. Rybackiej i Rzeźniczej 

W miejscu, gdzie dziś na rogu ul. 

Rzeźniczej i Rybackiej stoi blok 

mieszkalny (chodzi tu o część 

przylegającą do ul. Rzeźniczej), 

znajdował się niegdyś browar. Przez 

teren podwórza i parkingu przy ul. 

Rybackiej płynęła dawniej Sąsiecznica. Mimo że koryto jest zasypane, to 

bez trudu można zaobserwować jego dawny przebieg. Następnie 
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skręcamy w prawo w ul. Rzeźniczą, docieramy do ul. Wrocławskiej i 

przechodzimy na jej drugą stronę. 

Ogródek jordanowski 

Przy ul. Wrocławskiej mijamy 

parterowy sklep, wybudowany w 

1971 r. jako pawilon meblowy. Na 

jego wysokości, kiedy płynęła tędy 

„Sieczka”, znajdował się most, zaś na terenie ogródka - budynek 

mieszkalny i gospodarstwo. Ogródek jordanowski w dzisiejszej formie 

został założony w 1966 r. 

Jeśli furtka między ogródkiem 

jordanowskim a terenem szkolnym 

jest otwarta, można w ten sposób 

skrócić sobie trasę. W przeciwnym 

razie należy wyjść z ogródka, skręcić w 

prawo - do pl. Wolności (Kleiner Ring - 

Mały Rynek, później pl. Armii Czerwonej) i tam znów skręcić w prawo. 

Budynek SP przy ul. Stefana Batorego 

Idąc prosto, po prawej stronie mijamy 

budynek szkolny z czerwonej cegły 

wybudowany w 1908 r. z pierwotnym 

przeznaczeniem na szkołę katolicką. 

Jesienią 1944 r. obiekt ten, podobnie 

jak wszystkie szkoły w Żmigrodzie, 

zamknięto i przeznaczono na noclegi 

dla starszych Niemców oraz robotników 

przymusowych pracujących przy tzw. Przedsięwzięciu Bartolda.   

W latach 1945-1948 pomieszczenia w budynku zajmowało wojsko 

radzieckie, wykorzystując je na magazyn przywłaszczonego sprzętu. W 
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1948 r. rozpoczęła tu działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 

zlikwidowana w 1952 r. Następnie obiekt przejęła Szkoła Podstawowa, a 

w 1962 r. szkoła przy ul. Batorego stała się samodzielną jednostką. W 

1984 r. do użytku oddano salę gimnastyczna przylegająca do budynku. 

Ul. Batorego 

Do terenu szkolnego przylegają pozostałości najprawdopodobniej 

pierwszej żmigrodzkiej remizy strażackiej założonej w 1865 r. 

Wieża ciśnień 

Zbudowana w najwyższym punkcie 

miasta w 1906 r. wieża ciśnień to jeden z 

symboli Żmigrodu. Zanim lokowano 

miasto, wznosił się tutaj gród, a według 

legend znajdowało się gniazdo smoka. W 

latach 1742-1861 stał tu zbór 

ewangelicki mieszczący nawet 2000 

wiernych. Po wybudowaniu nowej 

świątyni (obecny kościół św. Stanisława 

Kostki), obiekt przy ul. Batorego 

rozebrano, a w 1863 r. w miejscu, w 

którym chowano szczątki duchownych, 

ustawiono piaskowcowy obelisk z datą budowy kościoła (1742)  i jego 

rozbiórki (1861). Pomnik stał jeszcze przez kilka lat po II w. św. 

Idąc od budynku szkolnego wzdłuż ul. Batorego można zauważyć, że 

ulica ta wyraźnie skręca – pokazuje to doskonale zarys dawnych murów 

miejskich.  

Ul. Batorego nr 8   

Na rogu ulic Batorego i Sportowej znajduje 

się pochodzący z 1. poł. XIX w. budynek 
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mieszkalny, przeznaczony pierwotnie na szkołę ewangelicką. 

W tym miejscu można dodatkowo przedłużyć trasę do cmentarza 

parafialnego i OSiR-u. 

Cmentarz parafialny  

Cmentarz założono w 1. 

poł. XIX w. Ciekawym 

obiektem jest kaplica 

cmentarna, początkowo 

pw. św. Katarzyny, a 

obecnie św. Barbary. 

Budowlę zaprojektował 

żmigrodzki mistrz budowlany Carl Kunisch. Kamień węgielny 

wmurowano 7 IV 1930 r., wkładając do niego miedzianą puszkę z 

dokumentami informującymi o sytuacji politycznej, gospodarczej, 

religijnej Żmigrodu, jak również dwa numery Trachenberger Zeitung. W 

latach 1976-1995 w kaplicy odprawiano liturgie dla wyznawców 

prawosławia. W czerwcu 2006 r. we frontową ścianę kaplicy 

wmurowano pamiątkową tablicę z nazwiskami ofiar tragicznego 

wybuchu i pożaru w Żmigrodzkich Zakładach Roszarniczych „Żmilen”.   

Na cmentarzu zachowało się kilka zabytkowych grobów, w których 

pochowano ciekawe osobistości. Należały 

zacząć od zmarłego 1 I 1943 r. Hermanna 

Reichelta, który w latach 1909-1934 był 

proboszczem w Żmigrodzie, duchownym 

i radnym powiatowej rady szkolnej. 

Innymi ciekawymi postaciami byli też 

m.in. Joseph von Rosenberg (1786- 

1859), ostatni kanclerz dawnego sądu 

książęcego w Żmigrodzie i królewski 

powiatowy ławnik sądowy; wywodząca 
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się z rodziny von Hatzfeldt, Elisabeth księżna zu Carolath-Beuthen 

(1839- 1914), która stała się znana w Prusach i później cesarstwie 

niemieckim z powodu romansu z synem Otto von Bismarcka, 

Herbertem. Zachowały się też 4 groby należące do rodziny rodziny 

Kursava. Dr Ludwig Kursava (1807-1868), Królewski Lekarz Powiatowy i 

Radca Sanitarny, jak zapisano w kronice miasta - pracował przez 30 lat 

jako lekarz obdarzony powszechnym zaufaniem i zasłużonym uznaniem. 

Przez 18 lat był też członkiem rady miejskiej, w tym jej 

przewodniczącym. Jego syn, Victor (1836-1870), był kapitanem w 85. 

Holsztyńskim Regimencie Piechoty. Podczas wojny francusko-pruskiej 

(1870-1871) został ranny w bitwie pod Verneville i zmarł w w szpitalu w 

Berlinie. Obok nich leży Maria Kursava (1854-1877) i A. Foerster (1795-

1847). Nie można pominąć położonego naprzeciw kaplicy dużego, 

ogrodzonego płotem, grobowca rodzin Ulbrich, Franke i Blumberg z 

XIX/XX w., grobów dziecięcych: Gustava Guhla (zm. 1913 r.), Paula 

Lerche (zm. 1913 r.) i Helmuta Riskowskiego (zm. 1910 r.) czy starego 

pomnika z aniołkiem, krzyżem i owalną. Znajdziemy tu powojenne groby 

księży, sióstr miłosierdzia, osób 

zasłużonych dla miasta i często 

zaniedbane groby polskie z lat 40. i 

50. XX w. (najstarsze zachowane z 

lat 1945-1946).  Na cmentarzu 

znajduje się również pomnik 

upamiętniający więźniów obozu 

pracy i poświęcony „Żołnierzom, 

którzy w walce o wolność 

ojczyzny,/Oddali na „ołtarzu poświęceń”,/Najwyższe doczesne dobro - 

swe życie,/A także tym, którzy przelewali swą krew/Na wszystkich 

frontach II wojny światowej./Składamy im hołd za to,/Że dziś możemy 

żyć w wolnej Ojczyźnie./Mieszkańcy Miasta i Gminy Żmigród." 
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Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie  

Podążając dalej, wzdłuż ul. Sportowej, mijamy po prawej stronie 

centrum handlowe, a w oddali widać już zjeżdżalnie basenu Aquagród, 

do którego droga prowadzi przejściem pod obwodnicą miasta (DK 5) 

Administratorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie (ul. 

Sportowa 13) jest Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie. W skład 

nowoczesnej bazy sportowej wchodzi stadion (boisko do piłki nożnej z 

trybunami, boisko treningowe z oświetleniem), budynek MKS Piast 

Żmigród (z szatniami, sauną, magazynami, salą konferencyjną, 

pomieszczeniami biurowymi i kotłownią), skatepark, ściana 

wspinaczkowa, park linowy oraz plac zabaw. 

Największą atrakcją jest basen „AQUAGRÓD”, który został otwarty 5 VII 

2014 r. W jego skład wchodzą: basen pływacki (16 x 25 m,  6 torów 

pływackich), rekreacyjny z brodzikiem, 3 zjeżdżalniami (rynnowa o 

długości 17 m, rodzinna trzytorowa o długości 15 m oraz rurowa 

ślimakowa anakonda o długości 60 m). Do dyspozycji gości jest budynek 

z zapleczem sanitarnym, socjalnym i gastronomicznym.  Żmigrodzki 

basen „Aquagród” czynny jest w sezonie letnim codziennie od godziny 

10:00 do godziny 19:00.  
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III Trasa 

“Kościół Trójcy Świętej na zewnątrz i od środka” – tu wszędzie unosi 

się zapach historii… 

Przy głównym wejściu od ul. Kościelnej 

na cokole z kutą kratą żelazną stoi 

barokowa figura św. Jana Nepomucena 

z 1731 r., będąca darowizną 

hrabiowskiego podskarbiego Friedricha 

Krumpholtza i jego żony Teresy. Teren 

kościelny otacza mur z ok. 1870 r. 

(wzdłuż ul. Sportowej) i płot z końca XIX 

w. (wzdłuż ul. Kościelnej). 

Najpierw warto obejść całą świątynię i 

przyjrzeć się jej z zewnątrz. Za bramą skręcamy więc w prawo. Po lewej 

stronie na ścianie kościoła znajduje się tablica epitafijna ku pamięci 

małżonków Micaro – Johanna Carla (zm. 1804 r.) i Francisci z d. Werner 

(zm. 1817 r.). Dalej mijamy boczne wejście do kościoła, a zaraz za nim 

Kaplicę pw. św. Krzyża. Po prawej stronie jest - zamknięte na stałe -

boczne wejście na plac kościelny. Następnie mijamy neogotyckie 

prezbiterium.  

Obszar po prawej stronie zajmował niegdyś 

cmentarz przykościelny. Do dziś zachował się tuż 

przy murze ostatni nagrobek. Obchodząc kościół, 

po północnej jego stronie zauważyć można 

renesansową płytę nagrobną Wilhelma von 

Kurzbacha z XVI w., przeniesioną tuz Prusic podczas 

budowy prezbiterium.  

Budynek plebanii wybudowano w 1910 r. 
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Po prawej stronie, zaraz za płotem, 

stoi budynek mieszkalny z datą 

1827 r., dawna siedziba parafialnej 

szkoły katolickiej. 

 Idąc dalej, po lewej mijamy wejście 

do nawy północnej kościoła, 

wejście na chór oraz wieżę i powoli 

zbliżamy się do portalu głównego.Zanim jednak wejdzie się do kościoła, 

warto zwrócić uwagę na znajdującą się na lewo od portalu 

piaskowcową tablicę inskrypcyjną po łacinie, poświęconą 

Valentinusowi Schmidtowi (Zatrzymaj się na chwilę przechodniu, prosi 

[o to] Walenty Schmidt, pochowany obok tego kamienia, abyś ponownie 

rozważył w duszy, to czego doświadczysz zmysłami, iż życie człowieka 

jest służbą wojskową na ziemi. Był bowiem wysłużonym żołnierzem 

Chrystusa od kołyski aż po grób, przez połowę swego życia, mianowicie 

przez dwadzieścia cztery lata, służył pod przesławnymi i 

najznakomitszymi panami, najpierw Melchiorem, następnie Hermanem 

rodzonymi braćmi, grafami Świetego Cesarstwa Rzymskiego, panami z 

Hatzfeld i Gleichen, z Wilzten, Żmigrodu i Prusic, przez siedem lat [był] 

dowódcą załogi żołnierzy i zbrojowni w zamku Św. Marii Trauburg. W 

końcu tego, którego w bardzo wielu bitwach wrogi Mars zostawiał przy 

życiu, śmierć pokonała na wojnie w wyniku gruźlicy w 

nieszczęsnym roku 1672 [dnia] 8 kwietnia w Pasawie. 

Tak więc po złożeniu śmiertelnej powłoki, został 

obdarzony wiecznym płaszczem pokoju. Nie ma 

powodu, czemu masz w to wątpić, [2] Ti. [4,7] 

ponieważ stoczyłem „piękną walkę”. Odejdź 

przechodniu i proś lub życz mi bardzo wysłużonemu 

rzymskokatolickiemu i cesarsko-niemieckiemu 

żołnierzowi wolnego stanu – wiecznego spoczynku”.  
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Do świątyni prowadzi manierystyczny 

portal, nad którym znajduje się herb 

fundatora, Adama von Schaffgotscha 

i jego żony Katarzyny z d. Guttenstein.  

Pierwsza wzmianka o kościele 

parafialnym pochodzi z 15 V 1253 r., 

kiedy książę wrocławski Henryk III, w 

dokumencie lokacyjnym miasta, nadał 

kościołowi posiadłość ziemską o 

powierzchni 2 łanów. Z kolei 12 V 1256 

r. Henryk III sporządził dokument 

fundacyjny budowy nowego kościoła i 

przekazał mu dodatkowe 6 łanów. 

Świątynię pw. NMP wzniesiono z 

drewna po wschodniej stronie obecnego terenu kościelnego. Rozebrano 

ją w 1597 r. i przeniesiono na plac dawnej stodoły parafialnej. Msze 

odprawiano tu do 1692 r., a drewniana budowla służyła jako „Polski 

Kościół”. Około 1700 r. podjęto decyzję o jej rozbiórce. 

Obecny trójnawowy kościół parafialny pw. Trójcy Świętej zbudowano w 

latach 1597-1607 na miejscu pierwszej drewnianej świątyni. 

Poświęcono go w 1601 r. i jeszcze przed konsekracją na wieżę 

wciągnięto dzwon ufundowany przez Zygmunta von Kurzbacha. Prace 

mistrza budowlanego przeprowadzono jednak tak niedbale, że już przy 

pierwszym jego użyciu na wieży i nawie kościoła pojawiły się poważne 

uszkodzenia. Okazało się, że błąd popełniono już podczas budowy 

fundamentów i wieżę należało postawić od nowa - niższą i dodatkowo 

wzmocnioną przez szerokie mury odporowe. Ostatecznie 2 XI 1607 r. 

wszystko było gotowe. Tego też dnia na wieżę nałożono głowicę, krzyż i 

anioła. W gałce wieży umieszczono dokument z datą 1 XI 1607 r., 

będący istotnym źródłem informacji o budowie świątyni. Dowiedzieć się 
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z niego można m.in. że do budowy użyto ok. 1,2 mln cegieł, powstałych 

z gliny wykopanej w okolicy, a urabianych i wypalonych w Żmigrodzie. 

Po dwóch pożarach z 1702 r. wnętrze kościoła zbarokizowano wg 

projektu Christopha Hacknera. Świątynię ponownie konsekrowano 13 VI 

1725 r. Wieża została wówczas przykryta drewnianą kopułą włoską. W 

1805 r. dokonano wymiany pokrycia dachu kościoła i wieży, a w 1835 r. 

samej wieży. Z kolei w październiku 1895 r. odświeżono mury kościoła, 

usuwając zanieczyszczenia i uzupełniając braki cegieł i fugi. Wieża 

uzyskała wtedy nowy hełm, odgromnik, chorągiewkę i zegar. 

Przeprowadzone w 2014 r. prace remontowe polegały na wymianie 

konstrukcji i pokrycia kopuły wieży, renowacji tarcz zegarowych i 

czyszczeniu elewacji wieży.   

Po prawej stronie od wejścia do kościoła stoi 

neogotycka kropielnica marmurowa z ok. 1880 r. 

Ponad nią wisi tablica upamiętniająca Jubileusz 

350. Rocznicy Narodzin dla Nieba św. Wincentego 

a Paulo - założyciela Zgromadzenia Księży 

Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia, którzy od 

zakończenia II w. św. pracują w żmigrodzkiej 

parafii. Pierwszym duszpasterzem i pierwszym 

powojennym proboszczem ze Zgromadzenia był ks. Jan Jonaczyk. 

Wchodząc do nawy głównej, po obu stronach znajdują się dwie tablice. 

Pierwsza z nich (po lewej stronie) pochodzi z 1957 r. i jest pamiątką 

Odnowienia Ślubów Narodu 

Polskiego w Parafii Żmigród. 

Natomiast druga (po 

prawej) to pamiątka 

jubileuszu 600-lecia Matki 

Boskiej Częstochowskiej w 

1982 r. 
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Cofając się nieco z nawy głównej, po lewej stronie widzimy marmurową 

tablicę pamiątkową z datą rocznicy agresji sowieckiej w 1939 r. i 

godłem Związku Sybiraków, pod którym widnieje napis: Pamięci Tym, 

którzy w latach 1940-1956 zginęli na Syberii i żyjącym. Do końca wierni 

Bogu i Ojczyźnie. Sybiracy, Żmigród 17 września 1999. Dalej znajduje się 

tablica ufundowana z okazji jubileuszu 750 lat istnienia Kościoła 

Katolickiego w Żmigrodzie.  

Podążając nawą boczną północną, 

przy jej początku należy odwrócić się 

do tyłu i spojrzeć w górę. Znajduje 

się tam obraz Pokłon Trzech Króli z 

XVIII w. Dalej mijamy zabytkowy 

konfesjonał z 1900 r. Taki sam 

znajduje się naprzeciwko - w nawie 

południowej. 

Na kolumnach po prawej umieszczono kolejno 

rzeźby św. Floriana i św. Józefa z 1. poł. XVIII w. Po 

lewej stronie widzimy obraz św. Wincentego a 

Paulo - namalowany w 1854 r. w Krakowie, 

znajdujący się tu od 1951 r.  

Następnie przechodzimy do tablicy księcia 

Hermanna Antona. Jako pan stanowy księstwa 

żmigrodzkiego miał dziedziczne miejsce w Sejmie 

Śląskim, pełniąc w nim także funkcję marszałka. W 1842 r. powołano go 

do gremium koordynującego pracę 8 sejmów prowincjonalnych, a kiedy 

w 1847 r. powołano w Berlinie Zjednoczony Landtag, Hermann Anton 

został jego deputowanym. Od wydania przez króla Prus konstytucji 

(1850 r.), książę zasiadał w Izbie Panów, w której każdy pierworodny syn 

Hatzfeldtów miał dziedziczne miejsce. Książę dbał o rozwój 
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żmigrodzkiego dominium, zafundował rozbudowę kościoła o 

prezbiterium. 

W tym samym miejscu pochowano też jego młodszego brata, hr. 

Maksymiliana von Hatzfeldt (1813-1859), który był nadzwyczaj 

skutecznym dyplomatą, pełnił funkcję m.in. nadzwyczajnego posła 

i ministra pełnomocnika na dworze we Francji. 

Prezbiterium wybudowano 

wraz z nową zakrystią i 

znajdującą się po 

południowej stronie lożą 

książęcą (chór), pod którą 

urządzono pomieszczenie 

do przechowywania 

paramentów liturgicznych. 

Prace budowlane 

przeprowadzono w latach 1869-1870. W nowo wybudowanej części 

umieszczono służący do dziś wielki ołtarz Najświętszej Trójcy ze scenami 

z Nowego Testamentu. Za ołtarzem znajduje się epitafium dwóch 

dziewczynek z rodu von Kurzbach – Heleny i Marii, zmarłych w 1558 i 

prawdopodobnie w 1560 r. 

Obraz Adoracja Krzyża Świętego wisi 

po lewej stronie, na ścianie północnej 

prezbiterium. Proboszcz żmigrodzkiej 

parafii, ks. Blasia, zlecił jego wykonanie 

znanemu wówczas artyście, Feliksowi 

Antonowi Schefflerowi, który zgodził 

się wykonać dzieło za sumę 400 

talarów. Była to kwota na owe czasy 

bardzo wysoka. W związku z tym 

ksiądz, wykorzystując kontakty rodziny 
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von Hatzfeldt z bp. Eliasem Danielem Sommerfeldem, uprosił, aby ten 

wpłynął na Schefflera i obniżył koszty obrazu. Artysta pozytywnie 

odniósł się do osobistej prośby biskupa i obniżył cenę o 100 talarów. 

Gdy obraz już powstał, Scheffler zażądał 200 talarów z sympatii i miłości 

względem proboszcza i duszpasterza oraz tutejszego kościoła. Obraz 

dostarczono do Żmigrodu na Wielkanoc 1738 r., choć podpisany został 

datą 1739 r. Od 1869 r. wisi na tej ścianie. W czasie wojny Niemcy 

schowali go do drewnianej skrzyni, gdzie czekał 

na wywóz do Berlina, jednak w maju 1947 r. 

odnowiono go i ponownie powieszono 

Organy  

Na emporze organowej znajduje się 

pięciowieżowy prospekt organowy, powstał w 

latach 1911-1912. Ten 25-głosowy instrument, 

wykonany przez firmę „Schlag&Söhne” ze 

Świdnicy, zbudowano z wykorzystaniem szafy 

poprzednich organów z 1746 r. Dyspozycję, czyli 

zestaw głosów, zaprojektował Emanuel Adler – 

organista katedry wrocławskiej. 

Ołtarz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

Stoi w nawie południowej, pochodzi z ok. 1724 r. 

Zdobią go figury biskupów i św. Huberta na 

cokole z kartuszem herbowym Hatzfeldtów. 

Ołtarz boczny zmienił patrona w maju 1965 r., 

kiedy to bp Andrzej Wronka zezwolił na 

przemianowanie ołtarza pw. św. Franciszka 

Ksawerego na ołtarz MB Nieustającej Pomocy 

(wizerunek świętego zaś przeniesiono).  
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Późnobarokowa 6-boczna 

kaplica pw. św. Krzyża, 

kryta kopułą z latarnią, 

wzniesiona została ok. 1730 

r. z fundacji hr. Franza von 

Hatzfeldta. Malowidła 

ścienne przypisuje się F. A. 

Schefflerowi. Przedstawiają 

one kolejno Anioły (w 

kopułce latarni), Sąd Ostateczny (w kopule głównej); na ścianach poniżej 

gzymsu: malowane kartusze z sekwencjami hymnu Dies Irae (Dzień 

Gniewu), tarczę herbową Franza von Hatzfeldt oraz tablicę epitafijną 

księcia Hermanna II von Hatzfeldt i jego żony Nathalie; poniżej sceny 

Męki Chrystusa: Koronowanie Cierniem, Upadek pod krzyżem, Złożenie 

do grobu, Zmartwychwstanie. W kaplicy znajduje się rokokowy ołtarz z 

ok. 1740 r., z rzeźbioną grupą Ukrzyżowania, z Marią, św. Janem i Marią 

Magdaleną. 

Zatrzymując się przy kaplicy, można spojrzeć na oryginalne sklepienie 

nawy z pocz. XVII w., oparło się XVIII-wiecznym pożarom. Na kolumnach 

po prawej widzimy XVIII-wieczne rzeźby: Matki Bożej i św. Jana 

Nepomucena. 

Na końcu kościelnej trasy znajduje się 

obraz Opłakiwanie z XIX w. 
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IV Trasa 

"Przez bogatą historię Żmigrodu": Rynek - 

kościół św. Stanisława Kostki - ul. Rybacka 

17 - ul. Lipowa (m.in. miejsce synagogi, 

dawny dom kultury) - alejka - ul. 23 

stycznia (dawny urząd celny) - PKP - ul. 

Kolejowa (m.in. willa Pohlów, poczta, 

dawna cukrownia i dawny szpital) - 

budynek Sióstr Miłosierdzia - ul. PKWN. 

Rynek (pl. Wojska Polskiego) 

Centrum miasta zachowało średniowieczny układ o kształcie zbliżonym 

do owalu z prostokątnym rynkiem i wychodzącymi z niego ulicami, 

zbiegającymi się w miejscach, gdzie do 1819 r. stały bramy miejskie. 

Godne uwagi są tu: gmach 

Urzędu Miejskiego z ok. 

1830 r. (pierwotnie siedziba 

Sądu Książęcego, o czym 

świadczy herb rodziny 

Hatzfeldtów na fasadzie) i 

stojąca obok kamienica nr 1 

z ok. 1860 r. Na środku stoi 

Kolumna Maryjna 

wzniesiona w 1873 r. jako pomnik zwycięstwa Prus w wojnie z Francją w 

latach 1870-1871. W dniu 11 VI 1947 r. miały miejsce uroczystości 

poświęcenia Figury Matki Boskiej (ustawionej na kolumnie) i 

Ofiarowania żmigrodzkiej parafii Niepokalanemu Sercu Marii. Udział w 

nich wzięli m.in. prymas Anglii, kard. Bernard William Gryffin, prymas 

Polski, kard. August Hlond, administrator apostolski na Dolny Śląsk, ks. 

Karol Milik oraz miejscowy proboszcz, ks. Jan Jonaczyk. Ten dzień 

potwierdzał odbudowywaną polską tożsamość miasta i to, że jego 

mieszkańcy powoli zaczynali czuć się tu jak u siebie. Figura NMP 
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pochodziła z Czortkowa - polskich Kresów Wschodnich - ziem 

utraconych po II w. św., z których pochodziła duża część przybyłych tu 

po wojnie nowych mieszkańców. Sama kolumna stanowi symbol 

ciągłości dziejów miasta.   

Do 1945 r. obok kolumny stał pręgierz. 

Stojąca w północno-wschodnim 

narożniku kamienica pochodzi z  

ok. 1880 r. 

Pierwszą po wojnie aptekę prowadzili w 

budynku północnej strony rynku (na 

rogu z dzisiejszą ul. PKWN) państwo 

Wanda i Jan Tomaszewiczowie, farmaceuci z Kowna. Kolejna apteka 

powstała znacznie później i znajdowała się w miejscu obecnej siedziby 

Banku Spółdzielczego przy ul. Konopnickiej. 

W latach 1962-978 w budynku nr 15 siedzibę miał posterunek milicji. 

 

Kościół św. Stanisława Kostki 

Poewangelicki kościół św. Stanisława Kostki 

zbudowany został na planie krzyża łacińskiego 

w latach 1854-1958 według projektu 

Hermanna Wäsermana. Jego wieża miała 

osiągnąć wysokość 195 stóp (ok. 59,5 m). 

Z 1858 r. pochodzi ufundowany przez księcia 

Hermanna II von Hatzfeldta marmurowy 

ołtarz, który - tak jak ambona -  został 

wykonany z marmuru śląskiego. W tym samym 

roku na wieży umieszczono gałkę, a w 1859 r. 

kościół wzbogacił się o okna i witraże, w tym 

zachowany do dziś środkowy witraż, przedstawiający 

zmartwychwstałego Zbawiciela. Zostały one wykonane w znanym 

Instytucie Witrażowym Adolpha Seilera we Wrocławiu. W dniu 31 X 

1860 r. poświęcono odlane w Szczecinie dzwony i ołtarz główny. Organy 
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pochodzące z oleśnickiej pracowni G. Andersa zainstalowano na krótko 

przed poświęceniem nowej świątyni, które miało miejsce 18 IX 1861 r. 

Ostatnią ewangelicką mszę odprawiono tu 21 I 1945 r. Przez kolejne 2 

lata obiekt nie był używany do celów religijnych. W listopadzie 1947 r. 

świątynię przekazano parafii rzymsko-katolickiej, a jej patronem został 

św. Stanisław Kostka. Odtąd służyła jako kościół szkolny. Uroczystej 

rekonsekracji, po przejęciu przez katolików, dokonano 26 XI 1972 r. 

Wewnątrz warto zobaczyć: 
- ołtarz główny z Grupą 
Ukrzyżowania z XIX w.,  
- marmurową nadwieszoną ambonę 
(wyk. kamieniarz Burgenstab z 
Wrocławia), 
- oryginalny trójdzielny prospekt 
organowy, 
- rokokowe rzeźby z ok. 1745 r. - 

personifikacje Wiary i Miłości Bożej, pochodzące prawdopodobnie ze 
zboru ewangelickiego. 

Przy kościele skręcamy w prawo. 

Ul. Rybacka 17  

Budynek dawnej plebanii ewangelickiej. 

Po wojnie mieściły się tu żłobek i 

przedszkole (1946-1992), Szkoła 

Podstawowa, a obecnie Poradnia 

Psychologiczno - Pedagogiczna i Zespół 

Szkół Specjalnych (od 1998 r.). 

Idziemy dalej wzdłuż ul. Rybackiej aż do pierwszej przecznicy, którą jest 

ul. Lipowa - tu skręcamy w lewo. 

Ul. Lipowa  

Po prawej stronie mijamy budynek nr 4 (ośrodek zdrowia) z 1914 r. i 

dalej opustoszały budynek nr 6 z 1878 r. Obiekt ten wzniesiono jako 

gmach sądu z więzieniem. Po II w. św. znajdował się tam magazyn 
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wyrobów gotowych roszarni. W 

1953 r., po przeniesieniu składu, 

powstał tu zakładowy dom kultury 

przy Żmigrodzkich Zakładach 

Roszarniczych. W gmachu mieściła 

się sala teatralna, telewizyjna, 

bilardowa, biblioteka, czytelnia, 

klub racjonalizacji i techniki, 

kawiarenka, działało kilka zespołów wykazujących się znacznymi 

osiągnięciami. Po kilku latach dom kultury został zlikwidowany z 

powodu cofnięcia mu dotacji. Przez to życie kulturalne w mieście 

zamarło niemal zupełnie. Budynek przeznaczono następnie na hotel dla 

robotników zatrudnionych w roszarni. Po jakimś czasie dyrekcja roszarni 

zdobyła fundusze na cele kulturalne i w 1959 r. Dom Kultury 

Żmigrodzkich Zakładów Roszarniczych znów zaczął działać. Placówka 

funkcjonowała jako zakładowy dom kultury, potem stała się 

Międzyzakładowym Domem Kultury, a od 10 I 1967 r. Domem Kultury 

przypisanym do Miejskiej Rady Narodowej. Siedzibę miał tu do 

momentu przeniesienia na ul. Wrocławską 12 (1986 r.). 

Synagoga 

Budynek ten znajdował się przy ul. Lipowej 

naprzeciwko wspomnianego gmachu 

dawnego sądu. Poświęcono ją 29 VIII 1861 r. 

Po jej lewej stronie stał mały dom rabina. Oba 

budynki zostały spalona w listopadzie 1938 r. 

(Noc Kryształowa), a ruiny wysadzono w lutym  

1939 r. 

Ul. 23 stycznia 1 (dawny urząd celny)   

Wybudowany w 1. ćwierćwieczu XIX w. 

budynek przy ul. 23 Stycznia 1 mieścił urząd 

celny, po II w. św. świetlicę Związku 

Zawodowego Kolejarzy, przychodnię 
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kolejową. Obecnie jest to budynek mieszkalny. 

Dworzec PKP 

Żmigród był w swojej historii małym 

węzłem kolejowym. Otóż 17 X 1856 r. 

uruchomiono funkcjonującą do dziś linię 

Wrocław - Poznań. We wrześniu 1886 r. 

otwarto linię ze Żmigrodu do Wąsosza 

(fragment tej zlikwidowanej już linii to 

istotny element toru doświadczalnego 

Instytutu Kolejnictwa). Trasę zamknięto w 1960 r. dla ruchu osobowego, 

a w 1975 r. zlikwidowano linię. 

Większość istniejących obiektów 

kolejowych pochodzi z lat 1854-1904. Są 

to: budynek dworca, nieczynny szalet, 

wieża ciśnień, magazyny. 

Dokładnie naprzeciw dworca PKP 

znajduje się ul. Kolejowa. 

Ul. Kolejowa 13  

Ten ciekawy architektonicznie 

budynek z ok. 1870 r., został 

opisany przez Gerharta Pohla jako 

gigantyczny, mniej kunsztowny 

i niepraktyczny budynek, którego 

pokoje są salami, a okna 

oszklonymi bramami. Przedsionek 

przypomina zamek rycerski. Krytycy w mieście nazwali ten budynek 

„zamkiem wariatów” lub „domem błaznów” (Narrenhaus). Bogaci 

Pohlowie [budynek wzniósł Alois Pohl, chrzestny Gerharta] czuli się 

obrażeni. W latach 1948-1951 siedzibę miała tu Średnia Szkoła Rolnicza. 
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Ul. Kolejowa 11  

Od 1945 r. w budynku tym siedzibę ma 

Poczta Polska. Od końca lat 40. XX w. przez 

wiele lat w pomieszczeniach centrali 

telefonicznej mieścił się radiowęzeł. W 

szczytowym okresie podłączonych było do niego 650 głośników, w tym 

370 w mieście. 

Obiekty poprzemysłowe  

W położonych po lewej stronie 

ulicy, częściowo za oryginalnym 

ogrodzeniem, budynkach z 

czerwonej cegły siedzibę miała 

cukrownia i później Pafawag. 

Cukrownię zbudowano w 1871 r. 

Zakład przerabiał ok. 30 - 40 tys. cetnarów (1 cetnar pruski to ok. 51,5 kg) 

buraków dziennie na surowy (nierektyfikowany) cukier, transportowany 

następnie do innych rafinerii w celu dalszej obróbki. Podczas kampanii 

buraczanej mieszkańcy chętnie spacerowali wieczorami, przyglądając się 

oświetlonej fabryce. Istniała nawet możliwość zwiedzenia fabryki z 

przewodnikiem, aby prześledzić proces przeróbki „od buraka do cukru”. 

W 1. poł. 1945 r. pozbawiono ją okien, maszyn, urządzeń, instalacji 

elektrycznej, które wywieziono do ZSRR. W innych obiektach 

zorganizowano bazę surowcowo-magazynową, początkowo w zarządzie 

cukrowni Góra Śl., a następnie (aż do likwidacji w 2. poł. lat 60.) - 

Miejska Górka. Później zakład przekazano na rzecz Pafawagu, jego 

Wydział W-5 rozpoczął pracę 1 VIII 1968 r. Przez 2 tygodnie zakład 

porządkowano, produkcja ruszyła po miesiącu. W-5 był samodzielną 

jednostką specjalizującą się w produkcji detali i podzespołów wagonów 

osobowych, trójczłonów lokomotyw elektrycznych, m.in. pantografów, 

ram do drzwi i okien, popielniczek, stopni do wagonów. Następnie 

zawożono je samochodami do macierzystego zakładu we Wrocławiu. 
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Początkowo zatrudnienie wynosiło nawet 200-250 osób, po powstaniu 

zakładu w Trzebnicy produkcja i zatrudnienie malały. 

Idąc wzdłuż ul. Kolejowej, po 

przekroczeniu ul. 22 Lipca mijamy 

skwerek, przy którym mieści się 

zakład produkcji wód 

gazowanych i napoi. W tym 

miejscu wznosił się budynek 

poczty, spalony w 1945 r. 

Ul. Kolejowa nr 5  

W latach 1875-1876 książę Hermann II 

von Hatzfeldt zbudował tu szpital  dla 

ubogich (Hospital für Arme). 

Prawdopodobnie na początku XX w. 

zmieniono przeznaczenie placówki, 

która zyskała nową nazwę (Fürstliches 

Krankenhaus - Szpital Książęcy). W 

1945 r. szpital był jedyną czynną 

placówką w powiecie, ponieważ w budynkach szpitalnych w Miliczu 

stacjonowało wojsko radzieckie. Dysponował jednak tylko 25 łóżkami, 

brakowało zaplecza socjalnego i zabezpieczenia medycznego. Obecnie 

jest to budynek mieszkalny.   

Idziemy wzdłuż ul. Kolejowej, po lewej 

stronie mijamy ogrodzenie z czerwonej 

cegły, otaczające teren Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia. 

Budynek Sióstr Miłosierdzia przy ul. 

Poznańskiej 1  

Według źródeł obecny gmach wzniesiono ok. 1833 r. z przeznaczeniem 

na książęcy sierociniec. Wcześniej stał tu budynek drewniany o 

podobnej funkcji, ufundowany w 1724 r. przez hr. Marię Annę von 
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Hatzfeldt. Od 1891 r. dziećmi 

opiekowały się boromeuszki. 

Sierociniec działał do 1943 r., a do 

1945 r. - przedszkole państwowe. 

W 1946 r. z Czortkowa przybyły 

Siostry Miłosierdzia, prowadzące 

tam dom opieki dla kobiet w 

podeszłym wieku. Wraz z 5 

siostrami przybył ks. kapelan Paweł Boczar i 29 podopiecznych. Jednak 

budynek zajęty był przez Państwowy Urząd Repatriacyjny i przez 2 

miesiące wszyscy przebywali na plebanii, którą udostępnił ks. Jonaczyk. 

Następnie siostry z pensjonariuszkami przeniosły się do przyznanego im 

obiektu. W 1959 r. budynek został przejęty przez Skarb Państwa, ale 

siostrom i podopiecznym pozwolono w nim pozostać. W 1974 r. w 

ramach regulacji spraw własnościowych na Ziemiach Zachodnich dom 

wraz z gospodarstwem i należącymi do niego działkami notarialnie 

przekazano Zgromadzeniu na własność. Obecnie wspólnotę tworzy 5 

sióstr, pełniących posługę przez katechizację, prowadzenie grupy Dzieci 

i Młodzieży Maryjnej, pracę w kościele parafialnym, odwiedzanie 

ubogich, prowadzenie gospodarstwa. W Domu Zgromadzenia mieszkają 

3 kobiety, objęte opieką sióstr.  

Początek ul. PKWN   

Stojący na rogu ulic PKWN i Kolejowej 

budynek mieszkalny mieścił przed wojną 

hotel nazwany „Zum Weissen Adler” ("Pod 

Białym Orłem"). Po wojnie mieścił się tu 

bank, nad nim sala ze sceną teatralną, a 

obok bar Kalinka. 

Wzdłuż ulicy zachowało się jeszcze wiele zabytkowych kamienic. 

Charakter handlowo-usługowy traktu pozostał bez zmian. 
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V Trasa 

„W arystokratycznym klimacie…”, czyli Zespół Pałacowo-Parkowy: 

Oranżeria - wzdłuż Małego stawu i mostem między stawami - cis - Dąb 

Katyński - maszt - kamienny tancerz - baszta - ruiny - trejaż - Dąb 

Melchior - Dąb hrabiego Friedricha. 

Zespół Pałacowo-Parkowy 

W skład Zespołu wchodzą ruiny zamku i obronna wieża mieszkalna 

zwana popularnie basztą, a całość otacza romantyczny park z XVIII/XIX 

w. o powierzchni ok. 15 ha, w miejscu fortyfikacji ziemnych dawnej 

twierdzy. Prowadził do niego 

(częściowo zachowany, ale 

skrócony przez obwodnicę) 

wał zamkowy - utworzona w 

1680 r., obsadzona lipami i 

kasztanami aleja, będąca 

ogólnodostępną drogą 

prywatną o długości 1,5 km, 

łączącą zamek ze Żmigrodem. 

Park zrewitalizowano w 2012 r.  

Oranżeria 

W południowej części parku 

znajduje się oranżeria z 2. poł. 

XVIII w., zaprojektowana przez 

C.G. Langhansa, twórcę Bramy 

Brandenburskiej. Dzięki 

wielkim oknom od strony 

południowej uprawiano w niej 

rozmaite gatunki roślin: róże, 

cytrusy i drzewa śródziemnomorskie w dużych białych donicach. Po II w. 

św. zamurowano okna i urządzono tam magazyn. Obecnie własność 

prywatna.  
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Od oranżerii idziemy wzdłuż małego stawu i mostem między stawami, 

które stanowią kolejną atrakcję Zespołu Pałacowo-Parkowego. 

Są one malowniczym 

miejscem, gdzie miło i 

aktywnie można spędzić 

wolny czas. W weekendy 

od maja do września 

można wypożyczyć kajaki. 

Na większym stawie 

znajduje się fontanna oraz 

wyspa z placem 

wypoczynkowym (miejsce na ognisko, grill, pergola i tzw. domek 

chiński), a nad jego brzegiem - polana piknikowa z pomostem. 

przystanią na łódki i nowym placem zabaw. 

Katalpa 

Ciekawostką są rosnące tu egzemplarze rzadkiej surmii zw. katalpą. 

Cechą charakterystyczną są długie, strąkopodobne owoce o długości do 

40 cm. 

Dąb Katyński 

Uhonorowanie pamięci Pana Adama 

Wyszyńskiego. Był bohaterem, który za swoje 

przywiązanie do Ojczyzny, honor, oraz 

niezłomne zasady moralne został 

zamordowany przez NKWD w Charkowie, 

dzieląc tragiczny los tysięcy polskich oficerów 

wojska i służb mundurowych. Drzewo 

zasadzono w 2009 r.  
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Maszt 

Zabytkowy żelazny maszt na chorągwie z 

herbem pruskim, pochodzący z 2. połowy XIX 

w. 

Kamienny tancerz 

Rzeźba znajduje się obecnie przy drodze 

nieopodal baszty. To jedyna z zachowanych 4 

kamiennych figur (para tancerzy i 2 grajków), 

przypominających chyba najpiękniejszą żmigrodzką legendę o tragedii 

miłosnej. Wg niej pewna księżniczka obiecała włoskiemu hrabiemu rękę 

i nie dotrzymała słowa. Zraniony hrabia zawarł pakt z diabłem i podczas 

weselnego wieczoru księżniczka wraz z mężem zostali zaklęci w kamień. 

Baszta 

Wieżę mieszkalno-obronną, popularnie 

zwaną basztą zbudowano w 1560 r., ale jej 

podziemia mają średniowieczny rodowód. 

Kilkukrotnie ją przebudowywano i 

podwyższano o kolejne piętra - w 1642 i 

1837 r. Do 1945 r. mieściła archiwum 

dokumentów - jeden z największych na 

Śląsku prywatnych zbiorów. W piwnicy zaś 

zorganizowano magazyn do 

przechowywania żywności. Po renowacji z 

2008 r. w obiekcie  mieszczą się sala 

konferencyjna, punkt informacji 

turystycznej, sala rycerska z miejscem na 

wystawy, kameralne koncerty i spektakle teatralne; nad nią - 

apartament hotelowy, a na samej górze taras widokowy. 
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Ruiny, trejaż  

Stojącą niegdyś na 

terenie obecnego 

Zespołu Pałacowo-

Parkowego warownię 

wzmiankowano po raz 

pierwszy w 1296 r. W 

1492 r., po śmierci 

ostatniego Piasta 

oleśnickiego, Konrada Białego,  miasto wraz z zamkiem przeszło na rzecz 

czeskiego króla Władysława Jagiellończyka. Ten przekazał dobra 

żmigrodzkie feudałowi Zygmuntowi von Kurzbachowi, którego rodzina 

władała zamkiem do 1592 r., po czym rezydencję kupił Adam von 

Schaffgotsch. Na przełomie XVI i XVII w. zamek trawiły pożary. W 

okresie wojny trzydziestoletniej przebudowano go na twierdzę, którą w 

1642 r. zdobyły wojska szwedzkie, rezydujące tu do 1650 r. Od 1641 r. 

aż do końca II w. św. należał do rodziny von Hatzfeldt. Pierwszy z nich, 

Melchior,  w latach 1655–1660 dokonał przebudowy zamku. Do dziś 

zachowały się pozostałości pałacowej kaplicy (1683 r.) i barokowego 

pałacu wzniesionego w latach 1706-1708 wg projektu Christopha 

Hacknera. W latach 1762-1765 dobudowano stumetrowe 

klasycystyczne skrzydło Langhansa - dziś budowlę symbolizuje 

drewniany trejaż, 

wybudowany w 2012 r. W 

środkowej części tego 

skrzydła znajdowała się 

„Wielka Sala”, w której w 

1813 r. ustalono tzw. 

Protokół Żmigrodzki będący 

strategią decydującego 

etapu w wojnie przeciwko 

Napoleonowi. Lata 1874-

1875 przyniosły kolejną 
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rozbudowę pałacu. W 1945 r. został on całkowicie zniszczony przez 

Armię Czerwoną. W latach 2007-2008 dokonano renowacji fasady i 

zabezpieczenia korpusu głównego, który obecnie jest trwałą ruiną. 

Dąb Melchior 

Posiada piękną, rozłożystą koronę,  obwód - 631 cm, wysokość 29 m, 

wiek ok. 390 lat. Na pniu są dwie tabliczki, jedna prawie niewidoczna, 

wrośnięta w korę - informujące, iż dąb jest pomnikiem przyrody. 

Dąb hrabiego Friedricha 

W dniu 5 VI 2004 r. dąb zasadził hr. 

Friedrich von Hatzfeldt (1928-2006), 

najmłodszy syn ostatniego właściciela 

pałacu i dóbr żmigrodzkich.  

Ziemia żmigrodzka należała w latach 

1641-1945 do rodziny Hatzfeldtów. W 

dniu 10 VIII 1641 r. skonfiskowane 

posiadłości cesarz habsburski Ferdynand 

III nadał listem donacyjnym 

feldmarszałkowi Melchiorowi von 

Hatzfeldt. Po jego bezdzietnej śmierci 

majątek przeszedł w ręce brata, a 

następnie jego potomków. Ród 

Hatzfeldów pozostawił po sobie wiele trwałych pamiątek, jak barokowy 

pałac, szpital książęcy i rozbudowany kościół św. Trójcy w Żmigrodzie, 

kościoły w Radziądzu i Korzeńsku, pałac we Wrocławiu (dziś BWA przy 

ul. Wita Stwosza). Wielu przedstawicieli rodu piastowało zaszczytne i 

wysokie urzędy. Ostatnim właścicielem żmigrodzkim był Herman III. 

Majątek opuścił 20 I 1945 r. Jego synowie, Edmund i Friedrich, oraz 

córka Huberta, odwiedzali Żmigród. Wraz z zakończeniem II w. św. w 

historii Żmigrodu zamknął się rozdział panowania Hatzfeldów.  

Dodatkowe atrakcje Zespołu Pałacowo-Parkowego 

Monitorowany w całości Zespół jest miejscem zawodów sportowych, 
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koncertów kameralnych, imprez takich jak m.in. :  

 Maraton na Raty - impreza złożona z 10 biegów po 4,220 km, 

organizowana raz w miesiącu od lutego do listopada na ścieżkach 

Zespołu Pałacowo – Parkowego, 

 Spektakle wystawiane w baszcie przez „Teatr Miejski 48”, 

 Żmigrodzki Festiwal Kwiatów – czerwcowa wystawa ogrodnicza, na 

której można podziwiać i kupić wiele roślin, uzyskać porady ekspertów, 

obejrzeć plenerowe wystawy malarskie, a także wziąć udział w 

konkursie dla amatorów i profesjonalistów, na najpiękniejsze 

kompozycje kwiatowe i kwiatowo-roślinne. 

 Bitwa Żmigrodzka – sierpniowa rekonstrukcja działań wojennych, 

której towarzyszy piknik militarny, 

 Vagday - zjazd miłośników motoryzacji, głównie VW, (w sierpniu). 

Zespół Pałacowo-Parkowy to także trasy biegowe. Przy współpracy 

władz miasta i Radia Wrocław wytyczono 2 trasy: "Trakt Książęcy" (3,5 

km ścieżkami wzdłuż wału, przez las dookoła kompleksu) oraz "Aleja 

Pałacowa" (1015 m wśród drzew, ścieżek i stawów w centrum parku). 

Częścią zespołu jest ścieżka edukacyjna będąca wynikiem współpracy 

Nadleśnictwa Żmigród i Urzędu Miejskiego, przebiegająca po grobli 

rowu Skórnego, na której ustawiono urządzenia i gry edukacyjne. Należy 

do Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego.  

Nadleśnictwo 

Przy Zespole Pałacowo-Parkowym mieści się siedziba Nadleśnictwa, 

które wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we 

Wrocławiu. Jest położone na terenie Dolnego Śląska, powiatów: 

trzebnickiego i milickiego, gmin: Żmigród, Milicz, Trzebnica i Prusice. 

Zasięg terytorialny obejmuje ponad 45 tys. ha. Nadleśnictwo dzieli się 

na 11 leśnictw rewirowych i jedną szkółkę leśną. Organizuje m.in. 

zajęcia terenowe, pogadanki, prelekcje, warsztaty przyrodnicze, 

plastyczne i fotograficzne, konkursy oraz akcje tematyczne. 



 

 
 

Mapa: I Trasa 

 

Mapa pobrana ze strony: 

www.openstreetmap.org/#map=17/51.46550/16.90595 

http://www.openstreetmap.org/#map=17/51.46550/16.90595
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Mapa: II Trasa 

Mapa pobrana ze strony: 

www.openstreetmap.org/#map=17/51.47058/16.91146 
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Mapa: IV Trasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa pobrana ze strony: 

www.openstreetmap.org/#map=17/51.47312/16.90484 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


