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W rejestrze zabytków województwa śląskiego pod nu-
merem A/1284/81 znajduje się wpis o następującej tre-
ści: „Park krajobrazowy i dwór, z końca XIX wieku. Granice 
ochrony rozciągają się na całość założenia – obejmują park 
wraz z pałacem usytuowany w południowo-wschodniej czę-
ści wsi, ograniczony drogami od wschodu, południa i zacho-
du oraz łąką od północy”. Pałac w Przyszowicach (fot. 1/1), 
zwany potocznie Pałacem von Raczków, jest jednym z dwóch 
tak ważnych założeń, które leżą na trasie Ścieżki dydaktycz-
nej Potok Jasienica.

Ród von Raczeck (obecny zapis Raczek) wywodzi się 
z młodszej linii śląskiego rodu rycerskiego Długoszów, którzy 
od XIV w. działali na ziemi kozielskiej, raciborskiej i gliwickiej. 
Ta śląska rodzina rycerska używała jako swojego przydomku 
miana Raczek, który w 1629 r. stał się nazwiskiem Jerzego 
Długosza – Raczka. Potwierdzenie szlachectwa oraz udostoj-
nienie rodowego herbu Warnia, przez cesarza i króla Czech 
Ferdynanda II Habsburga, miało miejsce 19. 10. 1635 roku. 
Pamiątką po tym wydarzeniu są dwa sztandary (czerwony 
i srebrny) z monogramem „FII” wieńczące tarcze herbową 
von Raczków. Gniazdem rodowym von Raczecków był Cze-
kanów (Schekanau), natomiast w ich rękach znajdowały się 
również takie miejscowości jak Gierałtowice, Przyszowice, 
Repty, czy Dąbrówka Mała. Tą ostatnią miejscowość zaku-
pił pod koniec XVII wieku Karol (Karl) von Raczeck (fot. 1/2) 
razem z Franciszkiem Gallim (Franz Galli), kupcem z Gliwic, 
którego siostrę Katarzynę (Katharin) Galli pojął za żonę.

To Katarzyna wniosła w posagu Przyszowice (otrzymała je 
od brata w 1815 roku), które po śmierci Katarzyny w 1832 
roku zostały przekazane w ręce jej syna Józefa (Josepha). 
Dzięki mariażom rodzina Raczków skoligacona była z tak 
znamienitymi rodami jak Baildonowie (Katarzyna Galli była 
ciotką żony Johna Baildona – Heleny), Schipp von Branitz, 
von Schimony-Schimonsky, von Madeyski, von Watzdorf czy 
Lobo da Silveira Conde Oriola (von Oriola).

Z Przyszowicami wiąże się również historia „Dżingisa cha-
na pieniądza”, „Króla cynku” czyli Karola Goduli, który został 
ochrzczony w przyszowickim kościele oraz rozpoczął w tutej-
szej szkole swoją edukację, a którego ojciec pełnił w lasach 
należących do właścicieli Przyszowic funkcję leśniczego. 
Sam budynek pałacu najprawdopodobniej został wzniesiony 
w miejscu wcześniejszego założenia, które mogło powstać na 
zlecenie Pana Przyszowic (Herr auf Preiswitz) Georga Friedri-
cha von Paczensky und Tenczin, Stanislausa Paczynskyiego, 
Boguslawa Antona, również noszących tytuł Herr auf Pre-
iswitz, von Wernerów. Ewentualnie pojawiających się w do-
kumentach z XVI i XVII w. przedstawicieli rodu Przyssow-
skich, z których Melchior był archidiakonem w Opolu. Był on 
faworytem księcia Jana Opolskiego i pierwszym odnotowa-
nym proboszczem tutejszej parafii. Piotr Przyssowski, pisarz 
ziemski księstwa opolskiego i raciborskiego (określany jest 
w dokumentach jako Petr (Peter) z Przyszowic) czy też Jan, 
kanonik opolski oraz proboszcz w książęcym mieście Toszku. 

Niestety w XVII wieku w pożarze fary spłonęły wszystkie 
dokumenty więc zupełnej pewności co do dziejów Przy-
szowic nigdy nie będziemy mieli. Natomiast pewnym jest, 
że obecny kształt pałac uzyskał pod koniec XIX wieku. Wła-
ścicielem Przyszowic był wówczas Karl von Raczeck, prace 
nad przebudową pałacu zakończyły się w 1895 roku. Zyskał 
on wówczas kształt budowli eklektycznej, założonej na pla-
nie prostokąta, z wejściem od strony południowej. Po lewej 
i prawej stronie wejścia głównego znajdują się pilastry na-
wiązujące kształtem kapiteli do jońskiego porządku kolumn. 
Portal zwieńczony jest kartuszami herbowymi rodów von 

1 Pałac w Przyszowicach
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dawnych świątyń. Pierwszą wzmianką wskazującą na istnie-
nie drewnianego kościoła w Przyszowicach jest zapis w Liber 
fundationis episcopatus Vratislaviensis z końca XIII wieku, 
jednak nic o nim nie wiadomo. 

Kolejny, również drewniany, kościół zbudowany został 
w XV lub XVI wieku, jednak i on ulegnie zniszczeniu, pamiąt-
ką po nim jest kielich z 1580 roku, oraz odkryte przy rozbiór-
ce w 1938 roku pozostałości po murach (podmurówce, fun-
damentach), oraz dawne – romańskie – sklepienie zakrystii. 
Trzeci drewniany kościół, został przeniesiony do pobliskiej 
Borowej Wsi. Pochodzi on z XVIII wieku (choć znane są rów-
nież informacje o istnieniu w Przyszowicach świątyni już sto 
lat wcześniej – w 1640 r.). Kościół ten pod wezwaniem św. 
Mikołaja (fot. 1/4), zbudowany był metodą zrębową, dzwon-
nica o konstrukcji słupowej zwieńczona jest baniastym heł-
mem i przylega do kruchty. Nawa zbudowana na planie 
prostokąta przechodzi w węższe od niej prezbiterium za-
mknięte trójbocznie. Na skrzyżowaniu nawy głównej z nawą 
poprzeczną, na dachu znajduje się sygnaturka, podobnie jak 
i wieża zakończona hełmem cebulastym. Wnętrze kościoła 
zdobione w stylistyce barokowej, jednak jeden z bocznych 
ołtarzy jest późno renesansowy.

Autorem obecnego kościoła farnego, pod wezwaniem św. 
Jana Nepomucena (fot. 1/5), jest pochodzący z ówczesne-
go miasta Ratibor (dzisiejszy Racibórz) przedsiębiorca bu-
dowlany Jan Affa. Wg jego projektu powstał między innymi 
spektakularny kościół pw. św. Józefa w Świętochłowicach 
(na Zgodzie). Prace budowlane w Przyszowicach rozpoczę-
ły się w 1937 roku natomiast konsekracja miała miejsce 
w 1938 roku. Kościół ucierpiał w trakcie II wojny światowej, 

Raczeck oraz von Ludwig (fot. 1/3) stanowiącym naddźwier-
nik. Cała budowla jest nakryta wysokim wielospadzistym 
dachem, w części głównej dwukondygnacyjna, jedynie część 
z wtopioną w lico muru okrągłą, czterokondygnacyjną wie-
żą jest wyższa o jedno piętro. Wieża obecnie jest przykryta 
dachem płaskim opierającym się na ośmiobocznym murze, 
jednak przed II wojną światową, zwieńczona była hełmem 
cebulastym z latarnią. Cała rezydencja przyozdobiona jest 
szczytami ze spływami wolutowymi. Natomiast elewacja po-
zbawiona jest jako takich zdobień, rytm okien na fasadzie 
urozmaicają dwa okna stylizowane na biforia, podczas gdy 
elewacja północna, pomijając bogate obramowanie okien-
ne, wzbogacona jest wykuszem. Dawniej od strony wschod-
niej istniała weranda zwieńczona balkonem, stanowiła ona 
wyjście do parku ze stawem. Jednak zarówno po werandzie 
jak i stawie obecnie pozostały nam, jako świadectwa, jedy-
nie zdjęcia archiwalne (fot. 1/1) oraz ponad ośmiohektaro-
wy park. Obok werandy widoczna jest na archiwalnych foto-
grafiach kolejna wieża wtopiona w lico muru, która w górnej 
części zdobiona była murem z belkami ułożonymi w kratow-
nicę z ukośnymi zastrzałami czyli tzw. murem pruskim (fot. 
1/1). Dziś wieża wschodnia jest pokryta tynkiem, co zmieni-
ło jej charakter nawiązujący do dworków myśliwskich, takich 
jak np. istniejący po dziś dzień w Promnicach.

Burzliwy XX wiek odcisnął również swoje piętno na pa-
łacu, von Kornowie sprzedali (lub też darowali) pałac sio-
strom Jadwiżankom, przez pewien czas miała się w nim 
również mieścić szkoła rolnicza. Po wojnie nowa władza 
wprowadzając kolejną dobrą zmianę znacjonalizowa-
ła również i tą własność. Pałac znacjonalizowany po 1945 
roku był między innymi siedzibą Spółdzielni Produkcyjnej 
„Promień”, obecnie stanowi własność Gminy Gierałtowice, 
mieści się w nim siedziba Wójta Przyszowic, Urząd Stanu 
Cywilnego, przychodnia lekarska, przedszkole, restauracja.  
 Znajdujący się na przeciw przyszowicki kościół parafialny 
jest przykładem architektury modernistycznej dwudziesto-
lecia międzywojennego – powstał w 1938 roku na miejscu 
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jednak szkody nie były na tyle znaczne aby zagrozić samej 
konstrukcji budowli, mniej szczęścia miały organistówka 
oraz probostwo, które ucierpiały w 1945 roku w pożarze.  
 Na szczęście z pożóg wojennych ocalał spichlerz farny z XIX 
w. (fot. 1/6) stojący poza obrębem dawnego cmentarza przy-
kościelnego, tuż nieopodal przyszowickiej fary. Powstał on 
na zlecenie proboszcza Melchiora Opolskiego (jeden z pro-
motorów młodego Karola Goduli), zbudowany został meto-
dą zrębową, a dach pokryto gontem. Wewnątrz na jednej 
z belek znajduje się chronostych, gdzie zakodowana została 
data powstania oraz imię i nazwisko zleceniodawcy. Pewne-
go rodzaju zagadką jest wieńczący kalenicę półksiężyc, który 
miał być przeniesiony z jednego z drewnianych kościołów 
istniejących wcześniej w Przyszowicach.

Zabytkowe parki stanowią istotny składnik zespołów 
dworskich lub pałacowych, obecny w krajobrazie wielu gór-
nośląskich wsi. Park w Przyszowicach, którego aktualna po-
wierzchnia wynosi 8,39 ha, został urządzony w XIX w., w sty-
lu angielskim. Ma on więc charakter krajobrazowy, typu 
naturalistycznego (fot. 2/1), który podkreślała obecność 
stawu z wysepką. W chwili obecnej możemy zaobserwować 
jedynie suche dno stawu, który znajdował się od strony po-
łudniowej pałacu. Park przecinają strumienie, które w prze-

szłości zasilały staw, a dzisiaj podkreślają naturalistyczny 
charakter przestrzeni parkowej. Suchy obecnie i porośnięty 
krzewami i chwastami staw wraz z malowniczą wyspą, nale-
ży starannie zrewitalizować jako jeden z najbardziej urokli-
wych elementów parku w Przyszowicach.

W drzewostanie parku najliczniej występują drzewa li-
ściaste, takich gatunków jak: olsza czarna Alnus glutinosa 
(fot. 2/2), lipa drobnolistna Tilia cordata, robinia akacjowa 
Robinia pseudacacia, jesion wyniosły Fraxinus excelsior (fot. 
2/3), wierzba biała Salix alba, platan klonolistny Platanus x 
acerifolia (fot. 2/4), klon zwyczajny Acer platanoides (fot. 
2/5; 2/6), klon jawor Acer psedoplatanus, dąb szypułkowy 
Quercus robur. Liczne osobniki olszy czarnej wskazują na ob-
fite nawodnienie terenu parku, olsza jest gatunkiem higro-
lubnym (wilgociolubnym), natomiast toleruje półcień i do-

brze znosi mrozy. Warto także wiedzieć, że nie jest to drzewo 
długowieczne, przeżywa zwykle 100 do 150 lat. Wyjątek 
stanowią drzewa starsze. Są także obecne: grab zwyczajny 
Carpinus betulus, wiąz szypułkowy Ulmus laevis, klon sre-
brzysty Acer saccharinum. W zachodniej części parkowego 
drzewostanu, opodal pałacu, rośnie miłorząb dwuklapowy 
Ginkgo biloba (fot. 2/7) – drzewo warte szczególnej uwagi 
jako gatunek reliktowy, tzw. żywa skamielina. W sąsiedztwie 

drzewa znajduje się tabliczka z opisem gatunku. Warto się 
z nim zapoznać, jak również z pozostałymi opisami, które 
zostały zainstalowane w parku z inicjatywy Towarzystwa Mi-
łośników Przyszowic.

Uwagę zwracają najstarsze osobniki dębów, które osiągają 

2 Park pałacowy część I
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wymiary pomnikowe, najgrubszy z nich ma w obwodzie (na 
wysokości 130 cm) około 450 cm! Jego wiek można szaco-
wać na kilkaset lat. W przeciwieństwie do olszy czarnej dąb 
szypułkowy jest drzewem długowiecznym. Osobniki tego 
gatunku osiągają 500 do 800 (nawet 1000) lat. Pośród eu-
ropejskich drzew gatunków liściastych nie mają równych 

sobie. W związku z tym dąb szypułkowy jest najliczniej re-
prezentowany na liście pomników przyrody. Młode dęby do-
brze znoszą zacienienie, w późniejszym wieku dobrze rosną 
jedynie wtedy, gdy ich korony są dobrze oświetlone od góry, 
mniejsze znaczenie ma światło boczne. Warto wiedzieć, że 
najbardziej okazałe i najstarsze drzewa parkowe rodzimych 
gatunków, są często pozostałością po lesie, który niegdyś 
rósł na terenie obecnego parku.

W pałacowym parku mamy także do czynienia z kilkoma 
przedstawicielami drzew iglastych – są to: sosna wejmutka 
Pinus strobus (zwana też sosną amerykańską), cis pospolity 
Taxus baccata (fot. 2/8), żywotnik zachodni Thuja occidenta-
lis. Wymagania świetlne wymienionych trzech gatunków są 
zróżnicowane; najbardziej światłolubna jest sosna wejmut-
ka, żywotnik zachodni lubi stanowiska umiarkowanie nasło-
necznione, natomiast cis pospolity jest gatunkiem dobrze 
znoszącym ocienienie.

Warstwę krzewów tworzą m.in.: bez czarny Sambucus ni-
gra,kruszyna pospolita Frangula alnus (fot. 2/9), czeremcha 
zwyczajna Padus avium (fot. 2/10), leszczyna pospolita Cory-
lus avellana (fot. kwiatostan męski 2/11; kwiat żeński 2/12), 
trzmielina pospolita Euonymus europaeus (fot. 2/13).

Runo parku jest zróżnicowane, w zależności od warunków 

świetlnych na poziomie gruntu, można tu napotkać gatunki-
cienioznośne takie jak: konwalia majowa Convallaria maja-
lis, konwalijka dwulistna Majanthemum bifolium (fot. 2/14), 
kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum (fot. 
2/15), nerecznica samcza Dryopteris filix-mas, niecierpek 
drobnokwiatowy Impatiens parviflora, niecierpek pospolity 
Impatiens noli-tangere, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, 
wiechlina gajowa Poa nemoralis, również wymagające wię-
cej światła jak: wiechlina roczna Poa annua, glistnik jaskół-
cze ziele Chelidonium majus (fot. 2/16), babka zwyczajna 
Plantago major, jasnota purpurowa Lamium purpureum, 
krwawnik pospolity Achillea millefolium (fot. 2/17), pięcior-
nik rozłogowy Potentlla reptans, stokrotka pospolita Bellis 
perennis, tojeść rozesłana Lysimachia nummularia (fot. 
2/18), jaskier ostry Ranaunculus acris, bluszczyk kurdybanek 
Glechoma hederacea, krwawnica pospolita Lythrum salica-
ria, groszek żółty Lathyrus pratensis i inne.

2/9 2/10 2/14 2/15 2/16
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W parku występują różne rodzaje grzybów, w tym rzad-
ki gatunek koralówka żółta Ramaria flava (fot. 2/19). Grzyb 
ten nazywany także płaskoszem żółtym, goździanką żółtą, 
kozią brodą żółtą, gałęziakiem żółtym charakteryzuje się 
krzaczkowato rozgałęzionym owocnikiem w kolorze żółtym. 
Z grubego trzonu wyrasta kilka gałązek, które rozgałęziają się 
kilkakrotnie na coraz mniejsze, zakończone zaokrąglonymi 
ząbkami. Owocniki osiągają wysokość kilkunastu centyme-
trów (maksymalnie do 25 cm), mają pokrój owalny. W Pol-
sce gatunek ten, ze względu na bardzo ograniczoną ilość 
stanowisk ma status gatunku zagrożonego i znajduje się na 
„Czerwonej liście roślin i grzybów Polski”.

Ogrody w stylu angielskim stały się popularne w XVIII 
wieku. W przeciwieństwie do ogrodów francuskich ich wa-
lorem był „związek z naturą”, a lokalne warunki środowiska 
były sprzymierzeńcem projektantów ogrodu. Styl angielski 
sprawdza się przede wszystkim w dużych założeniach, takich 
m.in., jak prezentowany park przy pałacu w Przyszowicach. 
Nastrojową, sentymentalną atmosferę tego parku tworzą 
alejki, mostki nad strumykami i ławki w zacisznych miej-
scach.

Istotnym składnikiem ogrodów w stylu angielskim są za-
dbane trawniki. Zastępują one kwietne „partery” ogrodów 
w stylu francuskim. Trawniki wraz z krzewami i drzewami-
sprzyjają różnorodności fauny parkowej. Te zróżnicowane 
mikrosiedliska, wzbogacone obecnością strumieni i ich oto-
czenia, stanowią namiastkę warunków spotykanych w eko-
systemach naturalnych. Różne gatunki, a nierzadko różne 
stadia rozwojowe tego samego gatunku, wymagają odmien-
nych mikrosiedlisk.

Dobrze wykształcone piętra roślinności parkowej oferują 
korzystne warunki do gniazdowania licznym ptakom śpie-
wającym, są to np.: kos zwyczajny Turdus merula (fot. sa-
miec 3/1; samica 3/2), który buduje swe gniazda najczęściej 
na drzewach lub krzewach (zwykle 1,5 do 2 m nad ziemią), 

podobnie drozd śpiewak Turdus philomelos; kopciuszek 
zwyczajny Phoenicurus ochruros, który pierwotnie gnieździł 
się w szczelinach skalnych, rumowiskach, a obecnie chęt-
nie buduje swe gniazda pod okapem dachu i w półotwar-
tych budkach lęgowych; kowalik Sitta europaea (fot. 3/3) 
najchętniej zajmujący dziuple wykute przez dzięcioły, rzad-

ko gnieździ się w budkach lęgowych; kwiczoł Turdus pilaris 
budujący swe gniazda na wysokości 4 do 7 m, przeważnie 
w rozwidleniach koron drzew; na ziemi lub tuż nad ziemią 
buduje swe gniazda piecuszek Phylloscopus trochilus; na 
podobnym poziomie można odnaleźć gniazda pierwiosn-
ka zwyczajnego Phylloscopus collybita; pośród roślin runa 
i podszytu zakłada swe gniazda rudzik zwyczajny Erithacus 
rubecula; sikory ‒ modraszka Cyanistes caeruleus (fot. 3/4), 
bogatka Parus major (fot. 3/5) i uboga Poecile palustris (fot. 
3/6), gniazdują w dziuplach, budkach lęgowych, nierzadko 
w opuszczonych przez inne ptaki gniazdach, a nawet w za-
kamarkach urządzeń technicznych (dotyczy to zwłaszcza bo-
gatki); trznadel zwyczajny Emberiza citrinella zwany także 

żółtobrzuchem, zakłada gniazda na ziemi lub w warstwie 
zielnej; wróbel zwyczajny Passer domesticus, lokuje swe 
gniazda w zakamarkach budynków, budkach lęgowych, ale 
również w gniazdach bocianów! Gniazdo takie znajduje się 

3 Park pałacowy część II
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na budynku Pałacu. Osiedlił się tu największy synantropijny 
gatunek ptaka – bocian biały Ciconia ciconia. Warto dodać, 
że średniej wielkości gniazdo bociana ma ok. 0,5 m wysoko-
ści, jego waga wynosi od 50 do 100 kg!

W drzewostanie parkowym można napotkać także przed-
stawicieli ptaków z rodziny krukowatych – kawkę Corvus 
monedula i sójkę zwyczajną Garrulus glandarius, które są 
ptakami wszystkożernymi i niejednokrotnie urozmaicają swą 
dietę jajami lub pisklętami ptaków innych gatunków, nie gar-
dzą także innymi drobnymi kręgowcami, park stanowi więc 
znakomitą bazę pokarmową. Wszystkie wymienione gatunki 
podlegają ochronie prawnej.

Mieszkańcami Parku są także drobne ssaki takie jak: my-
szarki ‒ leśna Apodemus flavicollis, zaroślowa A. sylvaticus 
i polna A. agrarius, jeż Erinaceus roumanicus, wiewiórka po-
spolita Sciurus vulgaris (fot. 3/7). Obecność cieków wodnych 
w parku sprzyja występowaniu płazów takich jak: ropucha 
szara Bufo bufo (fot. 3/8), żaba trawna Rana temporaria (fot. 
3/9).

Zadbany park zachęca do spacerów.

Ścieżka dydaktyczna, obejmuje zaledwie dolny i część 
środkowego biegu doliny Potoku Jasienica. Dla pełniejszego 
obrazu pozostałej części doliny warto wydłużyć trasę zwie-
dzania i zapoznać się z tym urokliwym Potokiem na całej 
jego długości.

Potok Jasienica zwany również Chudowskim jest lewo-
brzeżnym dopływem Kłodnicy. Odprowadza on wody z ob-
szaru zachodniej części Garbu Mikołowskiego i Wysoczyzny 

Rachowickiej. Jego całkowita długość wynosi 16 km. Najwy-
żej położone źródła Jasienicy znajdują się na północnym sto-
ku Góry Św. Wawrzyńca, na wysokości 340 m n.p.m. Wody 
odcinków źródłowych utworzyły klasyczne V-kształtne doli-
ny (fot. 4/1), często o prostym lub wymuszonym przez po-
tężne pnie krętym przebiegu (fot. 4/2). Osiągają one głębo-
kość do 5 m.

Na nieco niższej wysokości n.p.m., na terenie kompleksu 
leśnego w północno-zachodniej części Łazisk Górnych i po-
łudniowo-zachodniej części Mikołowa, opodal linii kolejowej 
wiodącej przez przysiółek Brada, można obserwować miej-
sca wypływu wody gruntowej, której działalność erozyjna 
powoduje powstawanie zagłębień terenu w postaci tzw. nisz 
źródliskowych, zwanych także misami źródłowymi (fot. 4/3; 
4/4). Potok Jasienica ma kilka takich mis źródliskowych leżą-

cych między osadą Stara Huta (fot. 4/5) a Górą św. Wawrzyń-
ca na wysokości ok. 320 m n.p.m. Na tym charakterystycznie 
ukształtowanym terenie występuje szuwar pałki szerokolist-
nej Typha latifolia z trzciną Phragmitetum australis, sitem 
rozpierzchłym Juncus effusus (fot. 4/6), tojeścią pospolitą 
Lysimachia vulgaris (fot. 4/7), manną mielec Glyceria maxi-
ma i zaroślami wierzbowymi.

Potok Jasienica uchodzi do rzeki Kłodnicy. Jego ujście 

4 Źródła Jasienicy, górne i środkowe partie dorzecza
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znajduje się na terenie gminy Gierałtowice, na wysokości 
220 m n.p.m. Wody Potoku od źródeł do ujścia pokonują 
więc różnicę wysokości równą 120 m. Wędrując od źródeł 
do ujścia Jasienicy można zauważyć, że Potok ten, o począt-
kowo niemal górskim nurcie, przechodzi w niewielką rzeczkę 
o spokojnym biegu. Największą głębokość, ok. 40 m, dolina 
Jasienicy osiąga pomiędzy Sośnią Górą a wzgórzami Buja-
kowa. Tworzy tam malowniczy przełom. Na niektórych od-
cinkach prawie znika wśród bagien i zarośli, jak np. między 
Paniowami a Chudowem. Na tym odcinku wąskie (1 m sze-
rokości) koryto Jasienicy jest zaledwie rowem, o umocnio-
nych betonowymi płytami brzegach. Jego głębokość z reguły 
nie przekracza 1 metra, a lustro wody w korycie jest niewi-
doczne dla obserwatora (fot. 4/8).

W swym dolnym biegu Jasienica tworzy niewielki kanion 
o urwistych brzegach. To zmieniające się oblicze Potoku jest 
wynikiem różnic spadku jego koryta oraz ewolucji tworzonej 
przez niego doliny. Warto także dodać, że obszar dorzecza 
Jasienicy wykazuje znaczną asymetrię w postaci dużej prze-
wagi dopływów lewobrzeżnych. Do najważniejszych należą: 
Potok Ornontowicki, Potok Beksza i Potok Gierałtowicki. 
Wymienione potoki po połączeniu (fot. 4/9) zasilają Jasieni-
cę. Z prawej strony do Jasienicy wpada tylko niewielki Potok 
od Starej Huty.

Górne partie dorzecza Jasienicy pokrywa drzewostan 
mieszany, w którym dominuje dąb szypułkowy (fot. 4/10), 
świerk, sosna z domieszkami brzozy, buka, olszy, klonu. 
W przeszłości występowały tu lasy bukowe (fot. 4/11), po-
zostałością po nich są pojedyncze wiekowe drzewa, o walo-
rach pomników przyrody. Wody górnego odcinka Jasienicy 

zasilały leśne stawy (fot. 4/12). Ich pozostałości odgrywają 
ważną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej, np. 

jako miejsce rozrodu płazów i żerowania gadów. Należy 
podkreślić, że wszystkie gatunki należące do tych gromad, 
podlegają ścisłej ochronie prawnej. Ekosystem leśny, które-
go osią jest kompleks źródliskowy Potoku Jasienica zasiedla 
wiele gatunków ptaków m.in. dzięcioły (fot. 4/13), objęte 
ścisłą ochroną prawną. Liczne gatunki obecnej tu awifauny 
mają tutaj miejsca lęgowe. Żyją tu także lokalne populacje 
ssaków: saren (fot. 4/14), zajęcy, lisów, jeży, kun. Podczas 
wielokilometrowych migracji znajdują tutaj schronienie 
duże ssaki, takie jak: jelenie czy łosie.

Poniżej Przełomu Bujakowskiego wygląd doliny Jasienicy 
ulega gwałtownej zmianie. Staje się ona płytsza i szersza. Jej 
głębokość w porównaniu do otaczających wysoczyzn wynosi 
już tylko 15 m, a płaskie dno rozszerza się do 100-150 m. 
Zbocza doliny, posiadające łagodny, lekko wklęsły profil, naj-
częściej zajęte są przez uprawy rolne. Liczne skandynawskie 
głazy narzutowe znajdowane na polach, (fot. 4/15) noszą 
ślady eolicznego szlifu. Dowodzi to, że ten fragment dolin-

nych zboczy był tworzony w warunkach skrajnie zimnego 
klimatu, nawet przy braku pokrywy roślinnej. Warunki takie 
panowały na omawianym terenie kilkukrotnie, w młodszej 
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części epoki lodowej plejstocenu.
W Paniowach wody Potoku Jasienica zasilają stare, kilku-

setletnie założenie stawowe (fot. 4/16). Jest tu m.in. jeden 
z piękniejszych systemów stawów paciorkowych zachowa-
nych w regionie. Mapy historyczne i stare groble stawowe 
(fot. 4/17) – istniejące po dzień dzisiejszy ‒ ukazują, że w do-
linie Jasienicy istniały liczne założenia stawowe.

Woda pełniła szczególną rolę w rozwoju osadnictwa, sta-
nowiąc nie tylko podstawę egzystencji i często bezpieczeń-
stwa, ale z czasem także wykorzystywana jako źródło energii 
dla: młynów, tartaków, foluszy. Gromadzona w stawach była 
także podstawą gospodarki rybnej.

Przemierzając trasę od Przyszowic w kierunku Chudowa 
można zauważyć, że dolina Jasienicy zachwyca paletą kra-
jobrazów składającą się z: kwiecistych łąk nad potokami 
(fot. 5/1), szachownicą pól na dolinnych zboczach (fot. 5/2) 
i skrawkami lasów na horyzoncie.

Mozaika zbiorowisk roślinnych sprzyja bogactwu i róż-
norodności populacji zwierzęcych. Kolorowe łąki przycią-
gają różnorodnością barw i zapachów liczne owady, które 

wykorzystują różne piętra łąki. Na kwiatach żerują owady 
poszukujące pyłku i nektaru: trzmiele Bombus sp. (fot. 5/3), 
pszczoły miodne Apis mellifera (fot. 5/4), różnorodne 
pluskwiaki Hemiptera, wśród nich różnoskrzydłe Heterop-
tera, których przedstawicielem jest obecna tu strojnica 
baldaszkówka Graphosoma lineatum (fot. 5/5), czy wtyk 
straszyk Coreus marginatus (fot. 5/6) oraz liczne motyle Le-
pidoptera. Są wśród nich: rusałka admirał Vanessa atalanta 
(fot. 5/6), która należy do motyli wędrownych; rusałka po-
krzywnik Aglais urtice (fot. 5/7), motyl spotykany w całej 
Polsce; rusałka pawik Inachis io (fot. 5/8), w naszym kraju 
jeden z najbardziej pospolitych motyli; karłątek leśny Thy-

melicus sylvestris (fot. 5/9), spotykany w całym kraju, zwany 
także karłątkiem ceglastym; kraśnik sześcioplamek Zygaena 
filipendulae (fot. 5/10), który charakteryzuje się obecnością 
sześciu czerwonych plam, na każdym skrzydle. Na łodygach 
i liściach żyją owady ssące i żywiące się liśćmi np.: szarań-
czaki Orthoptera reprezentowane przez koniki polne, m. in. 
konika pospolitego Chorthippus biguttulus (fot. 5/11), czy 
pasikoniki ‒ śpiewającego lub zielonego Tettigonia viridissi-
ma (fot. 5/12), który jest dobrym myśliwym i chętnie żywi 
się pajęczakami i owadami, uzupełniając swą dietę miękkimi 

5 Jasienica między Przyszowicami a Chudowem
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częściami roślin. Spotkamy tu także mszyce Hemiptera, lar-
wy motyli: rusałki pawika (fot. 5/13), pazia królowej Papi-
lio machaon (fot. 5/14) – pięknego barwnego motyla (fot. 
5/15); zmrocznika gładysza Deilephila elpenor (fot. 5/16) – 
motyla z rodziny zawisaków, której przedstawiciele to prze-
ważnie motyle nocne.

Bujna łąka i mnogość owadów stanowią solidną podsta-
wę rozbudowanego łańcucha pokarmowego (troficznego), 
zwanego także łańcuchem spasania. Dlatego nad tutejszy-
mi łąkami i polami można zaobserwować skowronki Alauda 
arvensis (fot. 5/17), gniazdujące nad Jasienicą bażanty Pha-
sianus colchicus (fot. 5/18; 5/19), czajki Vanellus vanellus, 
jaskółki Hirundo rustica, polujące myszołowy Buteo buteo 
(fot. 5/20) należące do rodziny jastrzębiowatych i pustułki 
Falco tinnuculus (fot. 5/21), z rodziny sokołowatych.

Długość ciała myszołowa wynosi od 50 do 57 cm, roz-
piętość skrzydeł około 125 cm. Charakteryzuje się dość 
krępą budową – dużą głową, krótkim ogonem. Ubarwienie 
wierzchnie dorosłych osobników jest przeważnie jednolicie 
brązowe, na piersi widać wyraźną jasną plamę w kształ-
cie litery „U”, zwykle od spodu jasne lotki są równomier-
nie gęsto prążkowane. Myszołów jest ptakiem częściowo 
wędrownym, tzn. że niektóre osobniki pozostają na zimę 

w kraju, a inne (zwykle we wrześniu) odlatują do południo-
wo-zachodniej Europy. Większość pozostałych osobników 
najchłodniejszą porę roku spędza w zachodniej Polsce, rza-
dziej w północno-wschodniej. Warto podkreślić, że liczeb-
ność polskiej populacji rośnie, oceniana jest na około 60 tys. 
par, myszołów jest więc w Polsce najliczniejszym lęgowym 

ptakiem szponiastym. Występuje na obszarze całego kraju, 
gniazdo zakłada najczęściej w lesie, przeważnie blisko skra-
ju, ale zdarza się, że gniazduje na pojedynczych drzewach 
wśród łąk. Poluje zazwyczaj na terenach otwartych.

Pustułka jest stosunkowo małym sokołem, o smukłej 
budowie, długość jej ciała osiąga do 35 cm. Ubarwienie 
wierzchnie samców jest rdzawe, spód ciała beżowy, nakra-
piany, a głowa popielata. Ogon ma czarny pas na końcu ste-
rówek. Samica z wierzchu jest brązowa (nie rdzawa), posiada 
liczne plamki, przechodzące w prążki. Ogon jest jasnobrązo-
wy z poprzecznym prążkowaniem. Pustułka jest także czę-
ściowo wędrownym ptakiem, jej populację w Polsce szacuje 
się na około 3 tys. par lęgowych i liczba ta niestety maleje. 
Prawdopodobnie jest to spowodowane zanikiem typowych 
dla niej żerowisk jak: tereny upraw naturalnych, zadrzewie-
nia śródpolne. Natomiast pustułka coraz częściej występu-
je w warunkach miejskich. Wysoka zabudowa zastępuje 
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wyniosły Fraxinus excelsior. Występują krzewy, m.in. bez 
czarny Sambucus nigra, kruszyna pospolita Frangula alnus, 
leszczyna pospolita Corylus avellana, trzmielina pospolita 
Euonymus europaeus (fot. 5/26), kalina koralowa Viburnum 

opulus (fot. 5/27) oraz pnący się chmiel zwyczajny Humulus 
lupulus. Rośliny zielne jak: mięta długolistna Mentha longi-
folia, poziewnik miękkowłosy Galeopsis pubescens. Wśród 
tych ostatnich odnajdziemy rośliny gatunków inwazyjnych 
jak np.: kolczurka klapowana Echinocystis lobata (fot. 5/28), 
nawłoć kanadyjska Solidago canadensis, niecierpek himalaj-
ski Impatiens glandulifera (fot. 5/29) oraz nitrofilne: pokrzy-
wę zwyczajną Urtica dioica, czy bylicę pospolitą Artemisia 
vulgaris.

Obecnie wody Jasienicy w odcinku ujściowym są znacznie 
bardziej czyste i przejrzyste, niż w nieodległej przeszłości. 
W Potoku zaobserwowano nawet obecność drobnych ryb. 
Stan/potencjał ekologiczny jest klasyfikowany jako słaby lub 
umiarkowany. W początkach XXI wieku w dolinie Potoku 
Jasienica odczuwalne są skutki podziemnej eksploatacji wę-
gla kamiennego w postaci niecek osiadania terenu. Formy 
te w środkowym odcinku doliny osiągają głębokość do 5 m 
i szerokość kilkudziesięciu metrów. Efektem procesów osia-
dania gruntu są podtopienia i trwałe zabagnienie tych zagłę-
bień. Niejednokrotnie rozlewiska te działają jak biologiczne 
oczyszczalnie wód.

Ścieżka kończy się w Chudowie, o którym wzmianki można 
znaleźć zarówno w średniowiecznych jak i późniejszych źró-
dłach. Nazwa miejscowości była wówczas zapisywana jako 

jej skalne ściany, które zasiedlała w przeszłości. Oba wyżej 
omówione gatunki podlegają ścisłej ochronie prawnej. Pu-
stułka wymaga ponadto ochrony czynnej – poprzez wywie-
szanie budek lęgowych. 

Polnymi drogami biegają pośpiesznie pliszki siwe Mota-
cilla alba, po zaoranych polach kroczą wrony siwe Corvus 
cornix (fot. 5/22), kawki Corvus monedula. Wśród wysokich 
traw można usłyszeć odgłos bażanta, którego gniazda znaj-
dują się pod osłoną krzewów.

Nornice Myodes glareolus, myszy Apodemus agrarius, 
A.flavicollis, A. sylvaticus rzadziej krety Talpa europaea sta-
ją się ofiarami drapieżników – tych polujących z powietrza 
i lądowych, takich jak kuny leśne Martes martes. Zainstalo-
wana tu ambona myśliwska (fot. 5/23) świadczy o obfitości 
zwierząt łownych m.in. saren i dzików (fot. 5/24). 

Całość robi wrażenie ładu stworzonego siłami natury by 
cieszyć oczy i uszy mieszkańców hałaśliwych miast. Dopie-
ro spacer ścieżką dydaktyczną czy przejażdżka rowerowym 
szlakiem ujawnia, że te sielskie krajobrazy w większości po-
wstały nie tylko siłami natury, ale także w wyniku pracy czło-
wieka. Dorzecze Jasienicy już na przełomie plejstocenu i ho-
locenu miało zbliżony do dzisiejszego kształt. Ludzie zaczęli 
się tu osiedlać już przed tysiącami lat. Zasobne w budulec 
dąbrowy na żyznych glebach, obfitość zwierzyny oraz gęsta 
sieć potoków z czystą, źródlaną wodą, stanowiły idealny te-
ren do zakładania stałych siedlisk.

Wędrując od Przyszowic do Chudowa, zauważa się, że 
miejscami brzegi potoku porasta bujna roślinność łęgowa: 
drzewa – olsza Alnus glutinosa, dąb Qercus robur, topola 
biała Populus alba (fot. 5/25), wierzba biała Salix alba, jesion 

6Zamek w Chudowie
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Khudorf, Chodow a nawet Chutow. Miejscowość ta zawsze 
leżała na pograniczu zarówno większych bytów – królestw, 
biskupstw, jak i mniejszych księstw. Właśnie w związku 
z tym najprawdopodobniej już w średniowieczu na miejscu 
dzisiejszego zamku (fot. 6/1) istniała zapewne drewniana 
warownia.

Obecne pozostałości zamku są odblaskiem dawnej świet-
ności kamiennej siedziby Jana Gierałtowskiego herbu Orla 
odmieniony (fot. 6/2) ‒ herb ten związany jest z Koroną św. 
Stefana. Jan swoje dobra chudowskie przekazał swojemu 
synowi Wacławowi, który pojął za żonę Magdalenę Agniesz-
kę Rogojską prawnuczkę Alberta Kamieńskiego ze Święto-
chłowic. Wacław w dokumentach tytułowany jest „Panem 
na Chudowie” i tenże właśnie Chudów przekazał on swojej 
żonie w testamencie. Ta natomiast zamek, z ziemią mu przy-
należną oddała w ręce syna Wacława Jana II zwanego Hanu-
szem. I tak, dalej chudowskie dobra przechodziły z rąk do rąk 
rodziny Gierałtowskich, aż do śmierci Wacława II Gierałtow-
skiego, który zamek zapisał swojej żonie Joannie de domo 
Sedlnicka. Joanna primo voto Gierałtowska po śmierci mał-
żonka zadłużyła się (na 60 tys. florenów), w związku z czym 
musiała sprzedać należące do Wacława Gierałtowskiego 
zabrskie dobra oraz znajdujący się tam zamek. Fakt ten nie 
powinien dziwić, ponieważ tereny Korony św. Wacława, jak 
i większość Europy, ogarnięta była pożogą wojny trzydziesto-
letniej. Chudowowi jednak pisane były inne losy. Joanna bo-
wiem wyszła za mąż za Karola von Praschma (fot. 6/3), który 
zapewne podratował sytuację wdowy po Wacławie Gierał-
towskim, jednak w rękach von Praschmów chudowskie do-
bra nie znajdowały się zbyt długo, ponieważ już w 1687 roku 

z rąk Jana Skally przejął je przedstawiciel znamienitego rodu 
von Welsczeków – Jerzy. Był on, jako kanclerz księstwa opol-
sko-raciborskiego, jednym z bardziej znamienitych przedsta-
wicieli śląskiej szlachty, jako poseł działał w imieniu cesarza 
Leopolda I.

W ręce von Welsczeków Chudów trafi jeszcze pod ko-
niec XVII wieku, jednak największy wpływ – od 1720 r. – na 
kształt zamku miał ród von Foglarów und Kaltwasser (pisa-
ni również Foglarn, Fuglar, Fugler), którzy przywrócili jego 
dawną świetność, a nawet ją przyćmili. Zamek w trakcie ich 
władania zyskał miano jednej z najwspanialszych śląskich re-
zydencji. Po czasach bytności von Foglarów (fot. 6/4) zamek 
ponownie trafiał w różne ręce i choć były one zawsze do-
stojne, jednak nie oznaczało to, że dbano szczególnie o jego 
stan. Dopiero Aleksander von Bally (fot. 6/5), zapewne 
w związku ze złym stanem, kazał przebudować w 1837 roku 
ten renesansowy zamek. Jednak nie długo znajdował się on 
w rękach von Ballyego, bowiem w 1848 roku miał on zostać 
włączony, wraz z okolicznymi terenami, do majątku Karola 
Goduli. Bezpotomna śmierć tego jednego z najbogatszych 
obywateli Królestwa Pruskiego, związana była z przekaza-
niem zamku w ręce Joanny Gryzik von Schomberg Godulla 
i jej małżonka Hansa Ulricha Gotharda von Schaffgotsch (fot. 
6/6; 6/7; 6/8).

W 1875 roku zamek spłonął i od tego czasu jego zgliszcza 
pełniły rolę, niezwykle modnych w XIX w., romantycznych 
ruin. Dopiero przełom XX i XXI wieku tchnął w świadectwo 
znaczenia Chudowa w wiekach minionych, nowe życie – da-
jąc w ten sposób przykład jak prywatny kapitał może wy-
dobyć z otchłani zapomnienia nawet najbardziej zniszczony 
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prowadzonym na zlecenie Fundacja „Zamek Chudów” wie-
my o nim coraz więcej.

W najbliższym otoczeniu udało się również odtworzyć bu-
dynek dawnego przyzamkowego browaru, w którym obec-
nie znajduje się oberża. Była ona jedyną, w okolicy oberżą 
muzealną, dzięki współpracy historyków, archeologów 
i zdunów! Oberża była bowiem wyposażona w późnośre-
dniowieczny piec kaflowy, odtworzony dzięki znaleziskom 
z terenu pobliskiego zamku. Muzealnego charakteru dodają 
również temu miejscu odkryte w trakcie badań archeolo-

gicznych pozostałości pieca chlebowego, które można oglą-
dać przez zbrojoną szybę zamontowaną w podłodze. Całość 
dopełniają elementy zdobiące ściany, a są nimi późnośre-
dniowieczne kafle, dawne naczynia oraz fragmenty zam-
kowej zastawy. Z taką samą pieczołowitością odtworzono 
bryłę dawnego browaru, dzięki archiwalnym fotografiom, 
badaniom archeologicznym oraz dokumentacji historycznej.

Innym zasługującym na uwagę obiektem zabytkowym jest 
spichlerz, należący do zespołu zabytkowego w Chudowie. 
Powstał on pod koniec XVIII w. i jak na ówczesne standardy 
był budynkiem nad wyraz eleganckim. Jest to efektem przy-
krycia tego dwukondygnacyjnego ceglanego budynku man-
sardowym dachem z lukarnami. Można jedynie domniemy-
wać, że podobnie jak jego wygląd zewnętrzny był jak na XVIII 
w. nieomal futurystyczny, tak i jego wyposażenie wnętrz mu-
siało być najwyższej klasy. Obecnie dla dawnego spichlerza 
przewidziano inną funkcję, ma on bowiem być w przyszłości 
obiektem hotelarsko-gastronomicznym.

zabytek.
Renesansowy zamek Jana Gierałtowskiego w Chudowie 

zbudowany był na planie prostokąta (fot. 6/9) z lokalnego 
kamienia (fot. 6/10). Centralnie umieszczony dziedziniec ze 
studnią otoczony był budynkami. Do chudowskiego zamku 
można się było dostać po przekroczeniu fosy oraz przejściu 
przez czworoboczną wieżę (fot. 6/11), wychodzącą przed 
lico grubego muru obwodowego. Wieża została umiejsco-
wiona w południowo-zachodniej części warowni, a wiódł na 
jej drugą kondygnację drewniany most. Świadczy to przede 
wszystkim o funkcji obronnej, a nie jedynie rezydencjonal-
nej chudowskiego zamku. Z prawej strony do wieży przyle-
gała cześć przewidziana dla właścicieli dóbr chudowskich 
czyli trzykondygnacyjny tzw. dom pański. Z jego przyziemia 
na zewnątrz prowadziła zamkowa furta. Natomiast po le-
wej stronie wieży znajdował się tzw. budynek służebny (fot. 
6/12). Renesansowy charakter nadawały okalające dziedzi-
niec drewniane ganki. 

Tak wyglądający zamek zmieniła przebudowa zlecona 
przez von Ballyego w XIX w., perła Chudowa straciła wów-
czas swoją renesansową stylistykę. Między innymi dzięki ro-
zebraniu części kamiennych murów i zastąpieniu ich murami 
wykonanymi z cegły. Co do wyposażenia wnętrza zachowało 
się niewiele artefaktów, które pieczołowicie wydobywa-
ją z ziemi archeolodzy, jednak nawet one dają przedsmak 
piękna tej budowli. Z pewnością w zamku znajdowała się 
kaplica oraz sala balowa, wiemy to dzięki rozrzuconym po 
różnych źródłach skrawkom informacji. Niestety dotychczas 
nie udało się odnaleźć źródła, które całościowo opisywałoby 
chudowski zamek, jednak dzięki badaniom porównawczym 
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