
Skup 
zbóż

PHU VENDEMOO Paweł Szczepaniak
Szkolna 7, 63-421 Przygodzice
telefon: +48 62 734 54 49
e-mail: biuro@vendemoo.pl

www.vendemoo.pl

Sprzedaż 
zbóż

Usługi 
transportowe

Wspieramy region
lokalną społeczność

oraz

7

Czynne
Poniedziałek 8:00 do 17:00
Wtorek - Piątek 8:00 do 15:00

63-421 Przygodzice, ul. Kasztanowa 26

USŁUGI WODNO-
-KANALIZACYJNE

www.wodaprzygodzice.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
ul. Wrocławska 56h, 63-421 Przygodzice

tel. 62 720 36 65

PRODUKCJA 
GALANTERII 

PAPIERNICZEJ 
bloki rysunkowe i techniczne

 teczki • skoroszyty • kostki • tacki

HURT
SZKOŁA • BIURO

PAPIERY DO PRODUKCJI I DOMU

USŁUGI
krojenie • szycie • konfekcja - ścierki

niszczenie dokumentów na HSM

ODPADY
RECYKLING OPAKOWAŃ

UTYLIZACJA PRODUKTÓW 
I ODPADÓW SPOŻYWCZYCH KAT 3

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA Z ODBIOREM

63-421 Przygodzice
ul. Jana Mertki 24
tel. 62 592 74 74

kom. 693 163 152
e-mail: maria@telvinet.pl

www.maria.ig.pl
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www.trans-kop.jimdo.pl

BIURO:
Wysocko Małe, ul. Ostrowska 9
SORTOWNIA:
Przygodzice, ul. Kolejowa

ROBOTY ZIEMNE

PIASEK, ŻWIR, 
ZIEMIA, TŁUCZEŃ

697 380 444, 667 128 948

WYKOPY, NIWELACJA TERENU,
WYBURZENIA, KORYTOWANIE,
KOPANIE-CZYSZCZENIE STAWÓW,
USŁUGI KOPARKĄ, MINIKOPARKĄ,
ŁADOWARKĄ

Ładowność:

12ton

TRANSPORT 35ton

imprezy okolicznościowe,
szkoleniowe, noclegi,
jazda konna, kuligi,
rajdy, hotel dla koni

Folwark Jeździecki JURAND
Przygodziczki 64, 63-421 Przygodzice
tel. +48 600 897 036, biuro@folwarkjurand.pl
www.folwarkjurand.pl      �/FolwarkJurand/
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P.H.U. AGANTHIR

Witold Kawaler  

t e l .  6 9 5  9 5 4  3 1 4 ,  5 0 5  5 9 3  0 8 6

P r z y g o d z i c z k i  9 ,  6 3 - 4 2 1  P r z y g o d z i c e

TANIE NOCLEGI 
SPOTKANIA RODZINNE 

WESELA • CHRZTY • KOMUNIE
ROCZKI • STYPY • i inne

4
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www. motokristal.pl

Czarnylas 83
63-421 Przygodzice
tel. 538 209 102
tel.  882 145 860
e-mail: kristal@home.pl

•  silników 
elektrycznych 

•  falowników 
•  przekładni

SPRZEDAŻ:

www.ecohaus.net.pl

+48 603 933 607
domy drewniane
Energooszczędne 

www.cdn-nawozy.pl
PPHU „CDN” • ul. Zębcowska 5, 63-421 Janków Przygodzki

tel. 62 738 26 81, tel./fax 62 738 27 93

...naturalnie i zdrowo!

EM-ROM • Przygodzice, ul. Wrocławska 84 (obok Shella)

tel. 516 189 455

AUTO KLIMATYZACJE
TŁUMIKI

KATALIZATORY
WYMIANA OLEJU

DIAGNOSTYKA 
KOMPUTEROWA

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Przygodzicach

63-421 Przygodzice, ul. Szkolna 7
tel. 62 592 78 80 (centrala), fax 62 592 78 87

e-mail: gsprzygodzice@wp.pl      www.gsprzygodzice.ipolska.info
Sklep nr 1 w Przygodzicach (Delikatesy) ul Wrocławska 36 tel. 531 678 103
Sklep nr 3 w Chynowej Chynowa nr 115 tel. 531 408 169
Sklep nr 4 w Antoninie ul. Wrocławska 3 tel. 533 294 807
Sklep nr 5 w Topoli Wielkiej ul. Długa 64 tel. 530 920 762
Sklep nr 6 w Wysocku Małym ul. Ostrowska 1/B tel. 531 609 558
Sklep nr 7 w Dębnicy ul. Ostrowska 13 tel. 531 390 832
Sklep nr 8 w Czarnymlesie Czarnylas nr 29a tel. 531 399 746
Piekarnia - Przygodzice ul. Wrocławska 2 tel. 531 610 649

BRDĘK
JAN

NA PALIWO STAŁE

ul. Kościelna 7a
63-421 Wysocko Małe
� 506 503 808

KOTŁY

WSZECHSTRONNĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ:

BANK SPÓŁDZIELCZY 
W RASZKOWIE

63-421 Przygodzice
ul. PTR 11

tel./fax 62 735 24 09
tel. 62 733 60 23

Bank Spółdzielczy w Raszkowie
63-440 Raszków, ul. Ostrowska 28

tel. 62  734 33 31, 62 734 41 14, fax 62  737 95 11

POLSKI BANK Z POLSKIM KAPITAŁEM

�  depozyty i lokaty
�  rachunki bankowe
�  karty płatnicze

�  rozliczenia 
pieniężne

�  kredyty

63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Wolności 34

tel./fax 62 735 51 97
tel. 62 735 68 81

ODDZIAŁY BANKU

ZAPRASZAMY:

OFERUJE

ABELL 63-421 Przygodzice
Osiedle 40-lecia PRL 13

tel. 601 534 638
e-mail: abell3@wp.pl

Aleksander Bella

DEKLARACJE AKCYZOWE
URZĄD SKARBOWY: PODATEK OD WZBOGACENIA (PCC-3), VAT-23

REJESTRACJA POJAZDÓW • PRZEREJESTROWANIE • WYRABIANIE WTÓRNIKA
(DOWODU REJ., KARTY POJAZDU, TABLIC REJ., NAKLEJEK NA SZYBY)

ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU • TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE Z KAŻDEGO JĘZYKA
OPINIE RZECZOZNAWCY • DORADZTWO

SZYBK
O

SPRAW
NIE

SOLID
NIE

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2017 r.

Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących gminy

Redaktor wydania: Iwona Wilczyńska
Współpraca redakcyjna: Ewa Sobieraj

Korekta: Agnieszka Kajak
Tekst i zdjęcia: Urząd Gminy Przygodzice
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CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Przygodzice położona jest w południowej Wielkopolsce, w powiecie ostrowskim, zaj-

muje powierzchnię 163,56 km2, na koniec 2016 roku liczyła 11.992 mieszkańców. Przez gminę 
przebiega droga krajowa nr 11 łącząca Górny Śląsk z Pomorzem i nr 25 – Dolny Śląsk z Pomo-
rzem, oraz linia kolejowa łącząca Śląsk z Wybrzeżem. Ponad 46% powierzchni zajmują lasy, 4% 
stawy hodowlane. W skład gminy wchodzi 19 miejscowości, z których 14 jest wsiami sołecki-
mi. Od XVI w. większość miejscowości wchodziła w skład dóbr utworzonych przez Leszczyńskich, 
przejętych następnie przez Jana J. Przebendowskiego, a od 1755 do 1939 r. będących własnością 
wielkopolskiej linii książąt Radziwiłłów.

Na terenie gminy istnieje rezerwat przyrody „Wydymacz”, park krajobrazowy „Dolina Bary-
czy”, obszar chronionego krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”, Obszar 
Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Baryczy”, Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja nad Ba-
ryczą” i liczne pomniki przyrody. Główną rzeką gminy jest Barycz zasilająca Stawy Przygodzic-
kie. Gmina słynie na cały świat z przygodzickich bocianów (www.bociany.ec.pl), których gniazdo 
znajduje się w centrum Przygodzic.

Turystyczną stolicą gminy jest Antonin – popularna miejscowość wypoczynkowa, gdzie znaj-
duje się „Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów”. Dwukrotnie przebywał tu Fryderyk Chopin. Dziś 
odbywają się koncerty muzyki chopinowskiej, w tym Międzynarodowy Festi wal w Antoninie 
„Chopin w barwach jesieni”. Znajduje się tu także kaplica-mauzoleum Radziwiłłów. W Ośrodku 
Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Lido” na gości czekają domki wczasowe i kąpielisko „Szperek”. 
W pobliżu Przygodzic znajduje się Kompleks Gastronomiczno-Rekreacyjny „Górecznik”. W Przy-
godziczkach i Chynowej funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne. Przez gminę przechodzą 
szlaki turystyki pieszej, rowerowej i konnej.

PRZYGODZICE to Największa wieś (2510 mieszkańców). Siedziba Urzędu Gminy; nad Ba-
ryczą, przy drodze nr 11 oraz granicy Parku Krajobrazowego i Obszaru Specjalnej Ochrony Pta-
ków „Dolina Baryczy”. Znana od 1403 r. W XV-XVI w. centrum dóbr przygodzickich, od 1755 r. do 
II wojny światowej w rękach Radziwiłłów. W centrum znajduje się plac Powstańców Wielkopol-
skich, Dom Ludowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (siedziba UG), przy nim komin z gniazdem 
bocianim z kamerą internetową www.bociany.ec.pl, przed UG pomnik Powstańców Wielkopol-
skich i obelisk 600-lecia. Obok kościół NMP Nieustającej Pomocy. Od północy Chata Regionalna 
z ekspozycjami historycznymi oraz Gminny Punkt Informacji. Dalej dwór dzierżawcy z pocz. XX w. 
(obecnie internat i Bank Spółdzielczy) i dwór J.J.Przebendowskiego z XVII w. W Przygodzicach 
znajdują się m.in.: Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddzia-
ły Banku Śląskiego i Banku Spółdzielczego, siedziba GS Samopomocy Chłopskiej, Zajazd „Górecz-
nik”, Restauracja „Trzcieliny”, fi rmy budowlane, transportowe i inne.

Z Przygodzic pochodzili: Jan Mertka – pierwszy poległy powstaniec wielkopolski, błogosła-
wiony ks. Aleksy Sobaszek, mieszkała tu błogosławiona siostra Sancja – Janina Szymkowiak.

ANTONIN (481 mieszkańców) – wieś położona na skrzyżowaniu dróg nr 11 i 25, nad sta-
wem Szperek. Dawniej siedziba wielkopolskiej linii Radziwiłłów. W pałacu myśliwskim odbywają 
się liczne koncerty muzyczne. Mieści się tu siedziba Nadleśnictwa Antonin. Znajduje się tu rezer-
wat przyrody „Wydymacz”, a w okolicy skupisko „Dębów Antonińskich”. Przy drodze do Mikstatu 

mieści się kościół pw. MB Ostrobramskiej i jednocześnie kaplica grobowa książąt Radziwiłłów. 
Wewnątrz znajduje się m.in. tablica ku czci Władysława Wawrzyniaka, uczestnika Powstania 
Wielkopolskiego, wojen 1919-1920 i 1939 r., zamordowanego w Katyniu. W Antoninie działa 
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Lido”.

LUDWIKÓW (260 mieszkańców) – wieś na zachód od Antonina. Na północ od niej znajduje 
się cmentarz z neogotycką kaplicą z 1903 r. W miejscowości działa Centrum Sportu i Rekreacji.

KOCIĘBA (16 mieszkańców) – osada (dawniej folwark) w sąsiedztwie Ludwikowa. Stawy Ko-
cięba należą do kompleksu stawów Dębnica-Kocięba. W okolicy, wzdłuż Litwina, występują po-
mnikowe dęby.

CHYNOWA (1091 mieszkańców) – we wschodniej części gminy. Znana od 1430 r. Należała 
do dóbr przygodzickich. W okresie Kulturkampfu zasłynęła z tajnej działalności księdza Walen-
tego Śmigielskiego. Znajduje się tu kościół pw. św. Wawrzyńca wybudowany w latach 1936-1937 
na miejscu drewnianego z 1651 r. Miejscowość jest znana z najstarszego „Kaczora” w południo-
wej Wielkopolsce i agroturystyki.

PRZYGODZICZKI (478 mieszkańców) – we wschodniej części gminy. Od początku w dobrach 
przygodzickich. Powstała na tzw. pustkowiu. Istnieje tu kilka gospodarstw agroturystycznych, 
ośrodek jeździecki, odbywają się „Hubertowiny”.

BOGUFAŁÓW (282 mieszkanców) – w północno-wschodniej części gminy. Nazwa od 1920 r. 
(wcześniej Chynowskie Pustkowie). W pobliżu obszar źródliskowy i bifurkacja obszarowa Bary-
czy. Na cmentarzu znajduje się grób powstańca wielkopolskiego Antoniego Lepki, odrestaurowa-
ny w 2009 r.

CZARNYLAS (978 mieszkańców) – w południowo-zachodniej części gminy, założony przez 
protestantów z Czech, Śląska i Niemiec w XVI w. Od początku wchodził w skład dobr przygodzic-
kich. W latach 1941-1944 w osadzie Zawidzyn na zachód od wsi istniał niemiecki obóz pracy dla 
Polaków i Żydów. Przy Zespole Szkół Izba Pamięci Narodowej, tablica poświęcona ofi arom II woj-
ny światowej i ekspozycja maszyn rolniczych. W centrum wsi poewangelicki kościół Niepokala-
nego Poczęcia NMP z 1844-1850 r., w części zachodniej kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 
z 1926-1927 r., w części wschodniej neogotycki kościół ewangelicki z 1889-1900 r.

HETMANÓW – jedna z dwóch najmniejszych wsi w gminie (83 mieszkańców). Położony 
w południowo-zachodniej części gminy. Aż do końca I wojny światowej wchodził w skład Śląska.

DĘBNICA (1325 mieszkańców) – znana od 1460 r., położona między stawami rybnymi na 
dopływach Baryczy, otoczona z trzech stron lasami. W jej sąsiedztwie znajduje się kompleks sta-
wów rybnych Dębnica-Kocięba, wchodzących w skład Stawów Przygodzickich. W centrum na 
Domu Ludowym tablica upamiętniająca 550-lecie wsi. Przy kościele MB Częstochowskiej z 1979-
-1982 r. pomnik ku czci oblata Maryi Niepokalanej ojca Andrzeja Cierpki, misjonarza na Cejlonie. 
Krzyżują się tu szlaki turystyczne: 4 piesze i 2 rowerowe.

JANKÓW PRZYGODZKI (1476) – znany od początku XV w., położony nad Baryczą. W jego 
sąsiedztwie znajduje się kompleks stawów rybnych wchodzących w skład Stawów Przygodzic-
kich. Od XVI w. w dobrach przygodzickich. W centrum znajduje się neobarokowy kościół św. 

Józefa Oblubieńca NMP z 1925 r. W Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich znajduje się 
Izba Pamięci Powstańców Wielkopolskich, przed szkołą obelisk z nazwiskami 26 powstańców. 
Przez miejscowość prowadzą szlaki turystyczne: pieszy i rowerowy.

TOPOLA-OSIEDLE (931 mieszkańców) – najmłodsza w gminie i powiecie ostrowskim wieś, 
wydzielona w 2006 r. z Topoli Wielkiej.

TOPOLA WIELKA (462 mieszkanców) – w północno-zachodniej części gminy, znana od 
1341 r. Na południowym skraju, w osadzie Popłomyk nad Baryczą (ul. Popłomyków do końca) 
znajduje się dwór z I poł. XIX w. Ok. 900 m na zachód wczesnośredniowieczne (X-XI w.) grodzi-
sko.

TRZCIELINY (50 mieszkańców) – osada wśród Stawów Przygodzickich i lasów. Tu platf orma 
widokowa na stawy.

WYSOCKO MAŁE (1346 mieszkanców) – położone na północnym skraju gminy. Na połu-
dniowy-wschód od niego bierze swój początek Barycz. Miejscowość została wydzielona z Wysoc-
ka (obecnie Wysocko Wielkie) znanego od 1298 r. W XVI w. znalazła się w rękach Leszczyńskich 
i następnie Radziwiłłów. Zabytkowa kapliczka z fi gurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, kapliczka z fi -
gurą św. Wawrzyńca, sikawka konna z 1908 r. przy remizie strażackiej, obelisk upamiętniający 
100-lecie OSP w Wysocku M. Przy Zespole Szkół im. M. Kopernika znajduje się głaz narzutowy 
z popiersiem i tablicą poświęconą patronowi.

SMARDÓW (218 mieszkańców) – od północy graniczy z Wysockiem Wielkim. Pierwsze za-
chowane wzmianki o Smardowie pochodzą z początku XV w. Na wschodnim krańcu Smardowa, 
przy skrzyżowaniu, znajduje się kapliczka z fi gurą Matki Boskiej. Do Smardowa należy również 
cmentarz ewangelicki, zwany potocznie „niemieckim”, który położony jest przy żółtym szlaku 
pieszym.

HISTORIA
Obszar Gminy Przygodzice jest ściśle związany z doliną rzeki Barycz i z tym położeniem na-

leży wiązać najstarsze ślady osadnictwa. Na terenie gminy zostało potwierdzonych wiele stano-
wisk archeologicznych wskazujących na ciągłość osadnictwa od epoki neolitu. Zabagniona dolina 
Baryczy stanowiła w średniowieczu naturalną granicę między Śląskiem a Wielkopolską. Zacho-
wane źródła pisane potwierdzają istnienie w 1403 r. Przygodzic, w 1407 Jankowa Przygodzkie-
go, w 1430 Chynowej, w 1460 Dębnicy. Nieco później powstał Czarnylas – w XVI wieku, jesz-
cze później Antonin i Ludwików – na początku XIX w. Szczególną rolę odegrali w tym regionie 
w XV-XVII w. Gołuchowscy i  Leszczyńscy, którzy skupili w swoich rękach większość miejscowości 
z terenu dzisiejszej gminy i miasto Ostrów (dzisiejszy Ostrów Wielkopolski). W 1699 r. Rafał Lesz-
czyński sprzedał dobra przygodzickie Janowi J. Przebendowskiemu, którego córka Dorota Hen-
ryka wyszła za mąż za księcia Jana Mikołaja Radziwiłła. W rękach tego rodu majątek pozostawał 
do II wojny światowej. Podczas rozbiorów Rzeczypospolitej dobra przygodzickie znajdowały się 
w zaborze pruskim. Książę Antoni Henryk Radziwiłł, namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskie-
go (1815-1831), założył Antonin i wybudował w nim pałac myśliwski (1822-1824), który w dru-
giej połowie XIX w. stał się rezydencją rodową. W 1840 r. dobra przygodzickie zostały podniesio-
ne do godności hrabstwa, a w 1873 r. otrzymały status ordynacji. Istotną inwestycją dla regionu 
stało się przeprowadzenie przez jego obszar w 1875 r. linii kolejowej z Kluczborka do Poznania.

W powstaniu wielkopolskim, po zakończeniu I wojny światowej, wzięło udział około 70 
mieszkańców z terenu gminy. Pierwszym poległym powstańcem był Jan Mertka z Przygodzic.

W czasie II wojny światowej, podczas okupacji niemieckiej, społeczeństwo gminy zostało 
poddane wielu represjom: zamknięte zostały szkoły i kościoły, wysiedlano gospodarzy, którym 
zabierano gospodarstwa. Represje szczególnie odczuli powstańcy wielkopolscy, księża i nauczy-
ciele, z których wielu straciło życie.

Po II wojnie światowej intensywnie rozwijało się życie społeczne, kulturalne i, zwłaszcza 
w ostatnich latach, rozbudowana została infrastruktura techniczna.

KRAJOBRAZ I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Rzeźba terenu gminy jest pochodzenia polodowcowego. Główną rzeką jest Barycz, biorąca 

tu swój początek.
LASY – dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna, ponadto występują: świerk pospolity, 

jodła pospolita, buk zwyczajny, olsze, brzozy, grab pospolity oraz dąb szypułkowy i bezszypułko-
wy.

STAWY PRZYGODZICKIE – zajmują powierzchnię ok. 730 ha. Hodowany jest w nich głównie 
karp. Na stawach stwierdzono występowanie ponad 270 gatunków ptaków, a także wiele rzad-
kich gatunków zwierząt i roślin.

ROŚLINY I ZWIERZĘTA – na terenie gminy występuje kilkaset gatunków roślin naczynio-
wych. Oprócz dużej różnorodności gatunków ptaków, można spotkać tu także liczne gatunki 
owadów, płazów, gadów i ssaków. Jedną z wizytówek gminy jest gniazdo bociana białego na ko-
minie przy Urzędzie Gminy w Przygodzicach, które można oglądać w Internecie: www.bociany.
ec.pl.

REZERWAT PRZYRODY „WYDYMACZ” – to rezerwat fl orystyczno-krajobrazowy, który zaj-
muje powierzchnię 45,93 ha, utworzony w celu ochrony łęgu jesionowo-olszowego z gatunkami 
roślin chronionych, licznych drzew pomnikowych, a także ptaków wodno-błotnych.

PARK KRAJOBRAZOWY „DOLINA BARYCZY” – największy w Polsce park krajobrazo-
wy obejmujący tereny w woj. dolnośląskim (70.040 ha) i wielkopolskim (17.000 ha), z czego 
4000 ha w gminie Przygodzice.

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU „WZGÓRZA OSTRZESZOWSKIE I KOTLINA ODO-
LANOWSKA” – obejmuje 69.400 ha w pow. ostrzeszowskim i ostrowskim, w tym prawie całą 
gminę Przygodzice.

SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK „OSTOJA NAD BARYCZĄ” – obejmuje obszar łąk 
zalewowych, stawy, pola uprawne i tereny leśne. W większej części pokrywa się z obszarem par-
ku krajobrazowego „Dolina Baryczy”, obejmuje też fragmenty doliny Baryczy w gminie Przygo-
dzice.

OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW „DOLINA BARYCZY” – jedna z najważniejszych 
ostoi ptaków w Polsce. Częściowo pokrywa się z SOOS „Ostoja nad Baryczą”, wraz z którą wcho-
dzi w skład europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

POMNIKI PRZYRODY – są to zarówno pojedyncze drzewa, jak i ich grupy. Jednym z miej-
scowych pomników jest stanowisko długosza królewskiego. Wyjątkową grupę drzew o pomniko-
wych rozmiarach stanowią Dęby Antonińskie – tworzące drugie co do wielkości w Polsce skupi-
sko starych dębów szypułkowych.
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CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Przygodzice położona jest w południowej Wielkopolsce, w powiecie ostrowskim, zaj-

muje powierzchnię 163,56 km2, na koniec 2016 roku liczyła 11.992 mieszkańców. Przez gminę 
przebiega droga krajowa nr 11 łącząca Górny Śląsk z Pomorzem i nr 25 – Dolny Śląsk z Pomo-
rzem, oraz linia kolejowa łącząca Śląsk z Wybrzeżem. Ponad 46% powierzchni zajmują lasy, 4% 
stawy hodowlane. W skład gminy wchodzi 19 miejscowości, z których 14 jest wsiami sołecki-
mi. Od XVI w. większość miejscowości wchodziła w skład dóbr utworzonych przez Leszczyńskich, 
przejętych następnie przez Jana J. Przebendowskiego, a od 1755 do 1939 r. będących własnością 
wielkopolskiej linii książąt Radziwiłłów.

Na terenie gminy istnieje rezerwat przyrody „Wydymacz”, park krajobrazowy „Dolina Bary-
czy”, obszar chronionego krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”, Obszar 
Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Baryczy”, Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja nad Ba-
ryczą” i liczne pomniki przyrody. Główną rzeką gminy jest Barycz zasilająca Stawy Przygodzic-
kie. Gmina słynie na cały świat z przygodzickich bocianów (www.bociany.ec.pl), których gniazdo 
znajduje się w centrum Przygodzic.

Turystyczną stolicą gminy jest Antonin – popularna miejscowość wypoczynkowa, gdzie znaj-
duje się „Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów”. Dwukrotnie przebywał tu Fryderyk Chopin. Dziś 
odbywają się koncerty muzyki chopinowskiej, w tym Międzynarodowy Festi wal w Antoninie 
„Chopin w barwach jesieni”. Znajduje się tu także kaplica-mauzoleum Radziwiłłów. W Ośrodku 
Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Lido” na gości czekają domki wczasowe i kąpielisko „Szperek”. 
W pobliżu Przygodzic znajduje się Kompleks Gastronomiczno-Rekreacyjny „Górecznik”. W Przy-
godziczkach i Chynowej funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne. Przez gminę przechodzą 
szlaki turystyki pieszej, rowerowej i konnej.

PRZYGODZICE to Największa wieś (2510 mieszkańców). Siedziba Urzędu Gminy; nad Ba-
ryczą, przy drodze nr 11 oraz granicy Parku Krajobrazowego i Obszaru Specjalnej Ochrony Pta-
ków „Dolina Baryczy”. Znana od 1403 r. W XV-XVI w. centrum dóbr przygodzickich, od 1755 r. do 
II wojny światowej w rękach Radziwiłłów. W centrum znajduje się plac Powstańców Wielkopol-
skich, Dom Ludowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (siedziba UG), przy nim komin z gniazdem 
bocianim z kamerą internetową www.bociany.ec.pl, przed UG pomnik Powstańców Wielkopol-
skich i obelisk 600-lecia. Obok kościół NMP Nieustającej Pomocy. Od północy Chata Regionalna 
z ekspozycjami historycznymi oraz Gminny Punkt Informacji. Dalej dwór dzierżawcy z pocz. XX w. 
(obecnie internat i Bank Spółdzielczy) i dwór J.J.Przebendowskiego z XVII w. W Przygodzicach 
znajdują się m.in.: Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddzia-
ły Banku Śląskiego i Banku Spółdzielczego, siedziba GS Samopomocy Chłopskiej, Zajazd „Górecz-
nik”, Restauracja „Trzcieliny”, fi rmy budowlane, transportowe i inne.

Z Przygodzic pochodzili: Jan Mertka – pierwszy poległy powstaniec wielkopolski, błogosła-
wiony ks. Aleksy Sobaszek, mieszkała tu błogosławiona siostra Sancja – Janina Szymkowiak.

ANTONIN (481 mieszkańców) – wieś położona na skrzyżowaniu dróg nr 11 i 25, nad sta-
wem Szperek. Dawniej siedziba wielkopolskiej linii Radziwiłłów. W pałacu myśliwskim odbywają 
się liczne koncerty muzyczne. Mieści się tu siedziba Nadleśnictwa Antonin. Znajduje się tu rezer-
wat przyrody „Wydymacz”, a w okolicy skupisko „Dębów Antonińskich”. Przy drodze do Mikstatu 

mieści się kościół pw. MB Ostrobramskiej i jednocześnie kaplica grobowa książąt Radziwiłłów. 
Wewnątrz znajduje się m.in. tablica ku czci Władysława Wawrzyniaka, uczestnika Powstania 
Wielkopolskiego, wojen 1919-1920 i 1939 r., zamordowanego w Katyniu. W Antoninie działa 
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Lido”.

LUDWIKÓW (260 mieszkańców) – wieś na zachód od Antonina. Na północ od niej znajduje 
się cmentarz z neogotycką kaplicą z 1903 r. W miejscowości działa Centrum Sportu i Rekreacji.

KOCIĘBA (16 mieszkańców) – osada (dawniej folwark) w sąsiedztwie Ludwikowa. Stawy Ko-
cięba należą do kompleksu stawów Dębnica-Kocięba. W okolicy, wzdłuż Litwina, występują po-
mnikowe dęby.

CHYNOWA (1091 mieszkańców) – we wschodniej części gminy. Znana od 1430 r. Należała 
do dóbr przygodzickich. W okresie Kulturkampfu zasłynęła z tajnej działalności księdza Walen-
tego Śmigielskiego. Znajduje się tu kościół pw. św. Wawrzyńca wybudowany w latach 1936-1937 
na miejscu drewnianego z 1651 r. Miejscowość jest znana z najstarszego „Kaczora” w południo-
wej Wielkopolsce i agroturystyki.

PRZYGODZICZKI (478 mieszkańców) – we wschodniej części gminy. Od początku w dobrach 
przygodzickich. Powstała na tzw. pustkowiu. Istnieje tu kilka gospodarstw agroturystycznych, 
ośrodek jeździecki, odbywają się „Hubertowiny”.

BOGUFAŁÓW (282 mieszkanców) – w północno-wschodniej części gminy. Nazwa od 1920 r. 
(wcześniej Chynowskie Pustkowie). W pobliżu obszar źródliskowy i bifurkacja obszarowa Bary-
czy. Na cmentarzu znajduje się grób powstańca wielkopolskiego Antoniego Lepki, odrestaurowa-
ny w 2009 r.

CZARNYLAS (978 mieszkańców) – w południowo-zachodniej części gminy, założony przez 
protestantów z Czech, Śląska i Niemiec w XVI w. Od początku wchodził w skład dobr przygodzic-
kich. W latach 1941-1944 w osadzie Zawidzyn na zachód od wsi istniał niemiecki obóz pracy dla 
Polaków i Żydów. Przy Zespole Szkół Izba Pamięci Narodowej, tablica poświęcona ofi arom II woj-
ny światowej i ekspozycja maszyn rolniczych. W centrum wsi poewangelicki kościół Niepokala-
nego Poczęcia NMP z 1844-1850 r., w części zachodniej kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 
z 1926-1927 r., w części wschodniej neogotycki kościół ewangelicki z 1889-1900 r.

HETMANÓW – jedna z dwóch najmniejszych wsi w gminie (83 mieszkańców). Położony 
w południowo-zachodniej części gminy. Aż do końca I wojny światowej wchodził w skład Śląska.

DĘBNICA (1325 mieszkańców) – znana od 1460 r., położona między stawami rybnymi na 
dopływach Baryczy, otoczona z trzech stron lasami. W jej sąsiedztwie znajduje się kompleks sta-
wów rybnych Dębnica-Kocięba, wchodzących w skład Stawów Przygodzickich. W centrum na 
Domu Ludowym tablica upamiętniająca 550-lecie wsi. Przy kościele MB Częstochowskiej z 1979-
-1982 r. pomnik ku czci oblata Maryi Niepokalanej ojca Andrzeja Cierpki, misjonarza na Cejlonie. 
Krzyżują się tu szlaki turystyczne: 4 piesze i 2 rowerowe.

JANKÓW PRZYGODZKI (1476) – znany od początku XV w., położony nad Baryczą. W jego 
sąsiedztwie znajduje się kompleks stawów rybnych wchodzących w skład Stawów Przygodzic-
kich. Od XVI w. w dobrach przygodzickich. W centrum znajduje się neobarokowy kościół św. 

Józefa Oblubieńca NMP z 1925 r. W Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich znajduje się 
Izba Pamięci Powstańców Wielkopolskich, przed szkołą obelisk z nazwiskami 26 powstańców. 
Przez miejscowość prowadzą szlaki turystyczne: pieszy i rowerowy.

TOPOLA-OSIEDLE (931 mieszkańców) – najmłodsza w gminie i powiecie ostrowskim wieś, 
wydzielona w 2006 r. z Topoli Wielkiej.

TOPOLA WIELKA (462 mieszkanców) – w północno-zachodniej części gminy, znana od 
1341 r. Na południowym skraju, w osadzie Popłomyk nad Baryczą (ul. Popłomyków do końca) 
znajduje się dwór z I poł. XIX w. Ok. 900 m na zachód wczesnośredniowieczne (X-XI w.) grodzi-
sko.

TRZCIELINY (50 mieszkańców) – osada wśród Stawów Przygodzickich i lasów. Tu platf orma 
widokowa na stawy.

WYSOCKO MAŁE (1346 mieszkanców) – położone na północnym skraju gminy. Na połu-
dniowy-wschód od niego bierze swój początek Barycz. Miejscowość została wydzielona z Wysoc-
ka (obecnie Wysocko Wielkie) znanego od 1298 r. W XVI w. znalazła się w rękach Leszczyńskich 
i następnie Radziwiłłów. Zabytkowa kapliczka z fi gurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, kapliczka z fi -
gurą św. Wawrzyńca, sikawka konna z 1908 r. przy remizie strażackiej, obelisk upamiętniający 
100-lecie OSP w Wysocku M. Przy Zespole Szkół im. M. Kopernika znajduje się głaz narzutowy 
z popiersiem i tablicą poświęconą patronowi.

SMARDÓW (218 mieszkańców) – od północy graniczy z Wysockiem Wielkim. Pierwsze za-
chowane wzmianki o Smardowie pochodzą z początku XV w. Na wschodnim krańcu Smardowa, 
przy skrzyżowaniu, znajduje się kapliczka z fi gurą Matki Boskiej. Do Smardowa należy również 
cmentarz ewangelicki, zwany potocznie „niemieckim”, który położony jest przy żółtym szlaku 
pieszym.

HISTORIA
Obszar Gminy Przygodzice jest ściśle związany z doliną rzeki Barycz i z tym położeniem na-

leży wiązać najstarsze ślady osadnictwa. Na terenie gminy zostało potwierdzonych wiele stano-
wisk archeologicznych wskazujących na ciągłość osadnictwa od epoki neolitu. Zabagniona dolina 
Baryczy stanowiła w średniowieczu naturalną granicę między Śląskiem a Wielkopolską. Zacho-
wane źródła pisane potwierdzają istnienie w 1403 r. Przygodzic, w 1407 Jankowa Przygodzkie-
go, w 1430 Chynowej, w 1460 Dębnicy. Nieco później powstał Czarnylas – w XVI wieku, jesz-
cze później Antonin i Ludwików – na początku XIX w. Szczególną rolę odegrali w tym regionie 
w XV-XVII w. Gołuchowscy i  Leszczyńscy, którzy skupili w swoich rękach większość miejscowości 
z terenu dzisiejszej gminy i miasto Ostrów (dzisiejszy Ostrów Wielkopolski). W 1699 r. Rafał Lesz-
czyński sprzedał dobra przygodzickie Janowi J. Przebendowskiemu, którego córka Dorota Hen-
ryka wyszła za mąż za księcia Jana Mikołaja Radziwiłła. W rękach tego rodu majątek pozostawał 
do II wojny światowej. Podczas rozbiorów Rzeczypospolitej dobra przygodzickie znajdowały się 
w zaborze pruskim. Książę Antoni Henryk Radziwiłł, namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskie-
go (1815-1831), założył Antonin i wybudował w nim pałac myśliwski (1822-1824), który w dru-
giej połowie XIX w. stał się rezydencją rodową. W 1840 r. dobra przygodzickie zostały podniesio-
ne do godności hrabstwa, a w 1873 r. otrzymały status ordynacji. Istotną inwestycją dla regionu 
stało się przeprowadzenie przez jego obszar w 1875 r. linii kolejowej z Kluczborka do Poznania.

W powstaniu wielkopolskim, po zakończeniu I wojny światowej, wzięło udział około 70 
mieszkańców z terenu gminy. Pierwszym poległym powstańcem był Jan Mertka z Przygodzic.

W czasie II wojny światowej, podczas okupacji niemieckiej, społeczeństwo gminy zostało 
poddane wielu represjom: zamknięte zostały szkoły i kościoły, wysiedlano gospodarzy, którym 
zabierano gospodarstwa. Represje szczególnie odczuli powstańcy wielkopolscy, księża i nauczy-
ciele, z których wielu straciło życie.

Po II wojnie światowej intensywnie rozwijało się życie społeczne, kulturalne i, zwłaszcza 
w ostatnich latach, rozbudowana została infrastruktura techniczna.

KRAJOBRAZ I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Rzeźba terenu gminy jest pochodzenia polodowcowego. Główną rzeką jest Barycz, biorąca 

tu swój początek.
LASY – dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna, ponadto występują: świerk pospolity, 

jodła pospolita, buk zwyczajny, olsze, brzozy, grab pospolity oraz dąb szypułkowy i bezszypułko-
wy.

STAWY PRZYGODZICKIE – zajmują powierzchnię ok. 730 ha. Hodowany jest w nich głównie 
karp. Na stawach stwierdzono występowanie ponad 270 gatunków ptaków, a także wiele rzad-
kich gatunków zwierząt i roślin.

ROŚLINY I ZWIERZĘTA – na terenie gminy występuje kilkaset gatunków roślin naczynio-
wych. Oprócz dużej różnorodności gatunków ptaków, można spotkać tu także liczne gatunki 
owadów, płazów, gadów i ssaków. Jedną z wizytówek gminy jest gniazdo bociana białego na ko-
minie przy Urzędzie Gminy w Przygodzicach, które można oglądać w Internecie: www.bociany.
ec.pl.

REZERWAT PRZYRODY „WYDYMACZ” – to rezerwat fl orystyczno-krajobrazowy, który zaj-
muje powierzchnię 45,93 ha, utworzony w celu ochrony łęgu jesionowo-olszowego z gatunkami 
roślin chronionych, licznych drzew pomnikowych, a także ptaków wodno-błotnych.

PARK KRAJOBRAZOWY „DOLINA BARYCZY” – największy w Polsce park krajobrazo-
wy obejmujący tereny w woj. dolnośląskim (70.040 ha) i wielkopolskim (17.000 ha), z czego 
4000 ha w gminie Przygodzice.

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU „WZGÓRZA OSTRZESZOWSKIE I KOTLINA ODO-
LANOWSKA” – obejmuje 69.400 ha w pow. ostrzeszowskim i ostrowskim, w tym prawie całą 
gminę Przygodzice.

SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK „OSTOJA NAD BARYCZĄ” – obejmuje obszar łąk 
zalewowych, stawy, pola uprawne i tereny leśne. W większej części pokrywa się z obszarem par-
ku krajobrazowego „Dolina Baryczy”, obejmuje też fragmenty doliny Baryczy w gminie Przygo-
dzice.

OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW „DOLINA BARYCZY” – jedna z najważniejszych 
ostoi ptaków w Polsce. Częściowo pokrywa się z SOOS „Ostoja nad Baryczą”, wraz z którą wcho-
dzi w skład europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

POMNIKI PRZYRODY – są to zarówno pojedyncze drzewa, jak i ich grupy. Jednym z miej-
scowych pomników jest stanowisko długosza królewskiego. Wyjątkową grupę drzew o pomniko-
wych rozmiarach stanowią Dęby Antonińskie – tworzące drugie co do wielkości w Polsce skupi-
sko starych dębów szypułkowych.
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CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Przygodzice położona jest w południowej Wielkopolsce, w powiecie ostrowskim, zaj-

muje powierzchnię 163,56 km2, na koniec 2016 roku liczyła 11.992 mieszkańców. Przez gminę 
przebiega droga krajowa nr 11 łącząca Górny Śląsk z Pomorzem i nr 25 – Dolny Śląsk z Pomo-
rzem, oraz linia kolejowa łącząca Śląsk z Wybrzeżem. Ponad 46% powierzchni zajmują lasy, 4% 
stawy hodowlane. W skład gminy wchodzi 19 miejscowości, z których 14 jest wsiami sołecki-
mi. Od XVI w. większość miejscowości wchodziła w skład dóbr utworzonych przez Leszczyńskich, 
przejętych następnie przez Jana J. Przebendowskiego, a od 1755 do 1939 r. będących własnością 
wielkopolskiej linii książąt Radziwiłłów.

Na terenie gminy istnieje rezerwat przyrody „Wydymacz”, park krajobrazowy „Dolina Bary-
czy”, obszar chronionego krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”, Obszar 
Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Baryczy”, Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja nad Ba-
ryczą” i liczne pomniki przyrody. Główną rzeką gminy jest Barycz zasilająca Stawy Przygodzic-
kie. Gmina słynie na cały świat z przygodzickich bocianów (www.bociany.ec.pl), których gniazdo 
znajduje się w centrum Przygodzic.

Turystyczną stolicą gminy jest Antonin – popularna miejscowość wypoczynkowa, gdzie znaj-
duje się „Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów”. Dwukrotnie przebywał tu Fryderyk Chopin. Dziś 
odbywają się koncerty muzyki chopinowskiej, w tym Międzynarodowy Festi wal w Antoninie 
„Chopin w barwach jesieni”. Znajduje się tu także kaplica-mauzoleum Radziwiłłów. W Ośrodku 
Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Lido” na gości czekają domki wczasowe i kąpielisko „Szperek”. 
W pobliżu Przygodzic znajduje się Kompleks Gastronomiczno-Rekreacyjny „Górecznik”. W Przy-
godziczkach i Chynowej funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne. Przez gminę przechodzą 
szlaki turystyki pieszej, rowerowej i konnej.

PRZYGODZICE to Największa wieś (2510 mieszkańców). Siedziba Urzędu Gminy; nad Ba-
ryczą, przy drodze nr 11 oraz granicy Parku Krajobrazowego i Obszaru Specjalnej Ochrony Pta-
ków „Dolina Baryczy”. Znana od 1403 r. W XV-XVI w. centrum dóbr przygodzickich, od 1755 r. do 
II wojny światowej w rękach Radziwiłłów. W centrum znajduje się plac Powstańców Wielkopol-
skich, Dom Ludowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (siedziba UG), przy nim komin z gniazdem 
bocianim z kamerą internetową www.bociany.ec.pl, przed UG pomnik Powstańców Wielkopol-
skich i obelisk 600-lecia. Obok kościół NMP Nieustającej Pomocy. Od północy Chata Regionalna 
z ekspozycjami historycznymi oraz Gminny Punkt Informacji. Dalej dwór dzierżawcy z pocz. XX w. 
(obecnie internat i Bank Spółdzielczy) i dwór J.J.Przebendowskiego z XVII w. W Przygodzicach 
znajdują się m.in.: Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddzia-
ły Banku Śląskiego i Banku Spółdzielczego, siedziba GS Samopomocy Chłopskiej, Zajazd „Górecz-
nik”, Restauracja „Trzcieliny”, fi rmy budowlane, transportowe i inne.

Z Przygodzic pochodzili: Jan Mertka – pierwszy poległy powstaniec wielkopolski, błogosła-
wiony ks. Aleksy Sobaszek, mieszkała tu błogosławiona siostra Sancja – Janina Szymkowiak.

ANTONIN (481 mieszkańców) – wieś położona na skrzyżowaniu dróg nr 11 i 25, nad sta-
wem Szperek. Dawniej siedziba wielkopolskiej linii Radziwiłłów. W pałacu myśliwskim odbywają 
się liczne koncerty muzyczne. Mieści się tu siedziba Nadleśnictwa Antonin. Znajduje się tu rezer-
wat przyrody „Wydymacz”, a w okolicy skupisko „Dębów Antonińskich”. Przy drodze do Mikstatu 

mieści się kościół pw. MB Ostrobramskiej i jednocześnie kaplica grobowa książąt Radziwiłłów. 
Wewnątrz znajduje się m.in. tablica ku czci Władysława Wawrzyniaka, uczestnika Powstania 
Wielkopolskiego, wojen 1919-1920 i 1939 r., zamordowanego w Katyniu. W Antoninie działa 
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Lido”.

LUDWIKÓW (260 mieszkańców) – wieś na zachód od Antonina. Na północ od niej znajduje 
się cmentarz z neogotycką kaplicą z 1903 r. W miejscowości działa Centrum Sportu i Rekreacji.

KOCIĘBA (16 mieszkańców) – osada (dawniej folwark) w sąsiedztwie Ludwikowa. Stawy Ko-
cięba należą do kompleksu stawów Dębnica-Kocięba. W okolicy, wzdłuż Litwina, występują po-
mnikowe dęby.

CHYNOWA (1091 mieszkańców) – we wschodniej części gminy. Znana od 1430 r. Należała 
do dóbr przygodzickich. W okresie Kulturkampfu zasłynęła z tajnej działalności księdza Walen-
tego Śmigielskiego. Znajduje się tu kościół pw. św. Wawrzyńca wybudowany w latach 1936-1937 
na miejscu drewnianego z 1651 r. Miejscowość jest znana z najstarszego „Kaczora” w południo-
wej Wielkopolsce i agroturystyki.

PRZYGODZICZKI (478 mieszkańców) – we wschodniej części gminy. Od początku w dobrach 
przygodzickich. Powstała na tzw. pustkowiu. Istnieje tu kilka gospodarstw agroturystycznych, 
ośrodek jeździecki, odbywają się „Hubertowiny”.

BOGUFAŁÓW (282 mieszkanców) – w północno-wschodniej części gminy. Nazwa od 1920 r. 
(wcześniej Chynowskie Pustkowie). W pobliżu obszar źródliskowy i bifurkacja obszarowa Bary-
czy. Na cmentarzu znajduje się grób powstańca wielkopolskiego Antoniego Lepki, odrestaurowa-
ny w 2009 r.

CZARNYLAS (978 mieszkańców) – w południowo-zachodniej części gminy, założony przez 
protestantów z Czech, Śląska i Niemiec w XVI w. Od początku wchodził w skład dobr przygodzic-
kich. W latach 1941-1944 w osadzie Zawidzyn na zachód od wsi istniał niemiecki obóz pracy dla 
Polaków i Żydów. Przy Zespole Szkół Izba Pamięci Narodowej, tablica poświęcona ofi arom II woj-
ny światowej i ekspozycja maszyn rolniczych. W centrum wsi poewangelicki kościół Niepokala-
nego Poczęcia NMP z 1844-1850 r., w części zachodniej kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 
z 1926-1927 r., w części wschodniej neogotycki kościół ewangelicki z 1889-1900 r.

HETMANÓW – jedna z dwóch najmniejszych wsi w gminie (83 mieszkańców). Położony 
w południowo-zachodniej części gminy. Aż do końca I wojny światowej wchodził w skład Śląska.

DĘBNICA (1325 mieszkańców) – znana od 1460 r., położona między stawami rybnymi na 
dopływach Baryczy, otoczona z trzech stron lasami. W jej sąsiedztwie znajduje się kompleks sta-
wów rybnych Dębnica-Kocięba, wchodzących w skład Stawów Przygodzickich. W centrum na 
Domu Ludowym tablica upamiętniająca 550-lecie wsi. Przy kościele MB Częstochowskiej z 1979-
-1982 r. pomnik ku czci oblata Maryi Niepokalanej ojca Andrzeja Cierpki, misjonarza na Cejlonie. 
Krzyżują się tu szlaki turystyczne: 4 piesze i 2 rowerowe.

JANKÓW PRZYGODZKI (1476) – znany od początku XV w., położony nad Baryczą. W jego 
sąsiedztwie znajduje się kompleks stawów rybnych wchodzących w skład Stawów Przygodzic-
kich. Od XVI w. w dobrach przygodzickich. W centrum znajduje się neobarokowy kościół św. 

Józefa Oblubieńca NMP z 1925 r. W Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich znajduje się 
Izba Pamięci Powstańców Wielkopolskich, przed szkołą obelisk z nazwiskami 26 powstańców. 
Przez miejscowość prowadzą szlaki turystyczne: pieszy i rowerowy.

TOPOLA-OSIEDLE (931 mieszkańców) – najmłodsza w gminie i powiecie ostrowskim wieś, 
wydzielona w 2006 r. z Topoli Wielkiej.

TOPOLA WIELKA (462 mieszkanców) – w północno-zachodniej części gminy, znana od 
1341 r. Na południowym skraju, w osadzie Popłomyk nad Baryczą (ul. Popłomyków do końca) 
znajduje się dwór z I poł. XIX w. Ok. 900 m na zachód wczesnośredniowieczne (X-XI w.) grodzi-
sko.

TRZCIELINY (50 mieszkańców) – osada wśród Stawów Przygodzickich i lasów. Tu platf orma 
widokowa na stawy.

WYSOCKO MAŁE (1346 mieszkanców) – położone na północnym skraju gminy. Na połu-
dniowy-wschód od niego bierze swój początek Barycz. Miejscowość została wydzielona z Wysoc-
ka (obecnie Wysocko Wielkie) znanego od 1298 r. W XVI w. znalazła się w rękach Leszczyńskich 
i następnie Radziwiłłów. Zabytkowa kapliczka z fi gurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, kapliczka z fi -
gurą św. Wawrzyńca, sikawka konna z 1908 r. przy remizie strażackiej, obelisk upamiętniający 
100-lecie OSP w Wysocku M. Przy Zespole Szkół im. M. Kopernika znajduje się głaz narzutowy 
z popiersiem i tablicą poświęconą patronowi.

SMARDÓW (218 mieszkańców) – od północy graniczy z Wysockiem Wielkim. Pierwsze za-
chowane wzmianki o Smardowie pochodzą z początku XV w. Na wschodnim krańcu Smardowa, 
przy skrzyżowaniu, znajduje się kapliczka z fi gurą Matki Boskiej. Do Smardowa należy również 
cmentarz ewangelicki, zwany potocznie „niemieckim”, który położony jest przy żółtym szlaku 
pieszym.

HISTORIA
Obszar Gminy Przygodzice jest ściśle związany z doliną rzeki Barycz i z tym położeniem na-

leży wiązać najstarsze ślady osadnictwa. Na terenie gminy zostało potwierdzonych wiele stano-
wisk archeologicznych wskazujących na ciągłość osadnictwa od epoki neolitu. Zabagniona dolina 
Baryczy stanowiła w średniowieczu naturalną granicę między Śląskiem a Wielkopolską. Zacho-
wane źródła pisane potwierdzają istnienie w 1403 r. Przygodzic, w 1407 Jankowa Przygodzkie-
go, w 1430 Chynowej, w 1460 Dębnicy. Nieco później powstał Czarnylas – w XVI wieku, jesz-
cze później Antonin i Ludwików – na początku XIX w. Szczególną rolę odegrali w tym regionie 
w XV-XVII w. Gołuchowscy i  Leszczyńscy, którzy skupili w swoich rękach większość miejscowości 
z terenu dzisiejszej gminy i miasto Ostrów (dzisiejszy Ostrów Wielkopolski). W 1699 r. Rafał Lesz-
czyński sprzedał dobra przygodzickie Janowi J. Przebendowskiemu, którego córka Dorota Hen-
ryka wyszła za mąż za księcia Jana Mikołaja Radziwiłła. W rękach tego rodu majątek pozostawał 
do II wojny światowej. Podczas rozbiorów Rzeczypospolitej dobra przygodzickie znajdowały się 
w zaborze pruskim. Książę Antoni Henryk Radziwiłł, namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskie-
go (1815-1831), założył Antonin i wybudował w nim pałac myśliwski (1822-1824), który w dru-
giej połowie XIX w. stał się rezydencją rodową. W 1840 r. dobra przygodzickie zostały podniesio-
ne do godności hrabstwa, a w 1873 r. otrzymały status ordynacji. Istotną inwestycją dla regionu 
stało się przeprowadzenie przez jego obszar w 1875 r. linii kolejowej z Kluczborka do Poznania.

W powstaniu wielkopolskim, po zakończeniu I wojny światowej, wzięło udział około 70 
mieszkańców z terenu gminy. Pierwszym poległym powstańcem był Jan Mertka z Przygodzic.

W czasie II wojny światowej, podczas okupacji niemieckiej, społeczeństwo gminy zostało 
poddane wielu represjom: zamknięte zostały szkoły i kościoły, wysiedlano gospodarzy, którym 
zabierano gospodarstwa. Represje szczególnie odczuli powstańcy wielkopolscy, księża i nauczy-
ciele, z których wielu straciło życie.

Po II wojnie światowej intensywnie rozwijało się życie społeczne, kulturalne i, zwłaszcza 
w ostatnich latach, rozbudowana została infrastruktura techniczna.

KRAJOBRAZ I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Rzeźba terenu gminy jest pochodzenia polodowcowego. Główną rzeką jest Barycz, biorąca 

tu swój początek.
LASY – dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna, ponadto występują: świerk pospolity, 

jodła pospolita, buk zwyczajny, olsze, brzozy, grab pospolity oraz dąb szypułkowy i bezszypułko-
wy.

STAWY PRZYGODZICKIE – zajmują powierzchnię ok. 730 ha. Hodowany jest w nich głównie 
karp. Na stawach stwierdzono występowanie ponad 270 gatunków ptaków, a także wiele rzad-
kich gatunków zwierząt i roślin.

ROŚLINY I ZWIERZĘTA – na terenie gminy występuje kilkaset gatunków roślin naczynio-
wych. Oprócz dużej różnorodności gatunków ptaków, można spotkać tu także liczne gatunki 
owadów, płazów, gadów i ssaków. Jedną z wizytówek gminy jest gniazdo bociana białego na ko-
minie przy Urzędzie Gminy w Przygodzicach, które można oglądać w Internecie: www.bociany.
ec.pl.

REZERWAT PRZYRODY „WYDYMACZ” – to rezerwat fl orystyczno-krajobrazowy, który zaj-
muje powierzchnię 45,93 ha, utworzony w celu ochrony łęgu jesionowo-olszowego z gatunkami 
roślin chronionych, licznych drzew pomnikowych, a także ptaków wodno-błotnych.

PARK KRAJOBRAZOWY „DOLINA BARYCZY” – największy w Polsce park krajobrazo-
wy obejmujący tereny w woj. dolnośląskim (70.040 ha) i wielkopolskim (17.000 ha), z czego 
4000 ha w gminie Przygodzice.

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU „WZGÓRZA OSTRZESZOWSKIE I KOTLINA ODO-
LANOWSKA” – obejmuje 69.400 ha w pow. ostrzeszowskim i ostrowskim, w tym prawie całą 
gminę Przygodzice.

SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK „OSTOJA NAD BARYCZĄ” – obejmuje obszar łąk 
zalewowych, stawy, pola uprawne i tereny leśne. W większej części pokrywa się z obszarem par-
ku krajobrazowego „Dolina Baryczy”, obejmuje też fragmenty doliny Baryczy w gminie Przygo-
dzice.

OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW „DOLINA BARYCZY” – jedna z najważniejszych 
ostoi ptaków w Polsce. Częściowo pokrywa się z SOOS „Ostoja nad Baryczą”, wraz z którą wcho-
dzi w skład europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

POMNIKI PRZYRODY – są to zarówno pojedyncze drzewa, jak i ich grupy. Jednym z miej-
scowych pomników jest stanowisko długosza królewskiego. Wyjątkową grupę drzew o pomniko-
wych rozmiarach stanowią Dęby Antonińskie – tworzące drugie co do wielkości w Polsce skupi-
sko starych dębów szypułkowych.
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CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Przygodzice położona jest w południowej Wielkopolsce, w powiecie ostrowskim, zaj-

muje powierzchnię 163,56 km2, na koniec 2016 roku liczyła 11.992 mieszkańców. Przez gminę 
przebiega droga krajowa nr 11 łącząca Górny Śląsk z Pomorzem i nr 25 – Dolny Śląsk z Pomo-
rzem, oraz linia kolejowa łącząca Śląsk z Wybrzeżem. Ponad 46% powierzchni zajmują lasy, 4% 
stawy hodowlane. W skład gminy wchodzi 19 miejscowości, z których 14 jest wsiami sołecki-
mi. Od XVI w. większość miejscowości wchodziła w skład dóbr utworzonych przez Leszczyńskich, 
przejętych następnie przez Jana J. Przebendowskiego, a od 1755 do 1939 r. będących własnością 
wielkopolskiej linii książąt Radziwiłłów.

Na terenie gminy istnieje rezerwat przyrody „Wydymacz”, park krajobrazowy „Dolina Bary-
czy”, obszar chronionego krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”, Obszar 
Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Baryczy”, Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja nad Ba-
ryczą” i liczne pomniki przyrody. Główną rzeką gminy jest Barycz zasilająca Stawy Przygodzic-
kie. Gmina słynie na cały świat z przygodzickich bocianów (www.bociany.ec.pl), których gniazdo 
znajduje się w centrum Przygodzic.

Turystyczną stolicą gminy jest Antonin – popularna miejscowość wypoczynkowa, gdzie znaj-
duje się „Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów”. Dwukrotnie przebywał tu Fryderyk Chopin. Dziś 
odbywają się koncerty muzyki chopinowskiej, w tym Międzynarodowy Festi wal w Antoninie 
„Chopin w barwach jesieni”. Znajduje się tu także kaplica-mauzoleum Radziwiłłów. W Ośrodku 
Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Lido” na gości czekają domki wczasowe i kąpielisko „Szperek”. 
W pobliżu Przygodzic znajduje się Kompleks Gastronomiczno-Rekreacyjny „Górecznik”. W Przy-
godziczkach i Chynowej funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne. Przez gminę przechodzą 
szlaki turystyki pieszej, rowerowej i konnej.

PRZYGODZICE to Największa wieś (2510 mieszkańców). Siedziba Urzędu Gminy; nad Ba-
ryczą, przy drodze nr 11 oraz granicy Parku Krajobrazowego i Obszaru Specjalnej Ochrony Pta-
ków „Dolina Baryczy”. Znana od 1403 r. W XV-XVI w. centrum dóbr przygodzickich, od 1755 r. do 
II wojny światowej w rękach Radziwiłłów. W centrum znajduje się plac Powstańców Wielkopol-
skich, Dom Ludowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (siedziba UG), przy nim komin z gniazdem 
bocianim z kamerą internetową www.bociany.ec.pl, przed UG pomnik Powstańców Wielkopol-
skich i obelisk 600-lecia. Obok kościół NMP Nieustającej Pomocy. Od północy Chata Regionalna 
z ekspozycjami historycznymi oraz Gminny Punkt Informacji. Dalej dwór dzierżawcy z pocz. XX w. 
(obecnie internat i Bank Spółdzielczy) i dwór J.J.Przebendowskiego z XVII w. W Przygodzicach 
znajdują się m.in.: Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddzia-
ły Banku Śląskiego i Banku Spółdzielczego, siedziba GS Samopomocy Chłopskiej, Zajazd „Górecz-
nik”, Restauracja „Trzcieliny”, fi rmy budowlane, transportowe i inne.

Z Przygodzic pochodzili: Jan Mertka – pierwszy poległy powstaniec wielkopolski, błogosła-
wiony ks. Aleksy Sobaszek, mieszkała tu błogosławiona siostra Sancja – Janina Szymkowiak.

ANTONIN (481 mieszkańców) – wieś położona na skrzyżowaniu dróg nr 11 i 25, nad sta-
wem Szperek. Dawniej siedziba wielkopolskiej linii Radziwiłłów. W pałacu myśliwskim odbywają 
się liczne koncerty muzyczne. Mieści się tu siedziba Nadleśnictwa Antonin. Znajduje się tu rezer-
wat przyrody „Wydymacz”, a w okolicy skupisko „Dębów Antonińskich”. Przy drodze do Mikstatu 

mieści się kościół pw. MB Ostrobramskiej i jednocześnie kaplica grobowa książąt Radziwiłłów. 
Wewnątrz znajduje się m.in. tablica ku czci Władysława Wawrzyniaka, uczestnika Powstania 
Wielkopolskiego, wojen 1919-1920 i 1939 r., zamordowanego w Katyniu. W Antoninie działa 
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Lido”.

LUDWIKÓW (260 mieszkańców) – wieś na zachód od Antonina. Na północ od niej znajduje 
się cmentarz z neogotycką kaplicą z 1903 r. W miejscowości działa Centrum Sportu i Rekreacji.

KOCIĘBA (16 mieszkańców) – osada (dawniej folwark) w sąsiedztwie Ludwikowa. Stawy Ko-
cięba należą do kompleksu stawów Dębnica-Kocięba. W okolicy, wzdłuż Litwina, występują po-
mnikowe dęby.

CHYNOWA (1091 mieszkańców) – we wschodniej części gminy. Znana od 1430 r. Należała 
do dóbr przygodzickich. W okresie Kulturkampfu zasłynęła z tajnej działalności księdza Walen-
tego Śmigielskiego. Znajduje się tu kościół pw. św. Wawrzyńca wybudowany w latach 1936-1937 
na miejscu drewnianego z 1651 r. Miejscowość jest znana z najstarszego „Kaczora” w południo-
wej Wielkopolsce i agroturystyki.

PRZYGODZICZKI (478 mieszkańców) – we wschodniej części gminy. Od początku w dobrach 
przygodzickich. Powstała na tzw. pustkowiu. Istnieje tu kilka gospodarstw agroturystycznych, 
ośrodek jeździecki, odbywają się „Hubertowiny”.

BOGUFAŁÓW (282 mieszkanców) – w północno-wschodniej części gminy. Nazwa od 1920 r. 
(wcześniej Chynowskie Pustkowie). W pobliżu obszar źródliskowy i bifurkacja obszarowa Bary-
czy. Na cmentarzu znajduje się grób powstańca wielkopolskiego Antoniego Lepki, odrestaurowa-
ny w 2009 r.

CZARNYLAS (978 mieszkańców) – w południowo-zachodniej części gminy, założony przez 
protestantów z Czech, Śląska i Niemiec w XVI w. Od początku wchodził w skład dobr przygodzic-
kich. W latach 1941-1944 w osadzie Zawidzyn na zachód od wsi istniał niemiecki obóz pracy dla 
Polaków i Żydów. Przy Zespole Szkół Izba Pamięci Narodowej, tablica poświęcona ofi arom II woj-
ny światowej i ekspozycja maszyn rolniczych. W centrum wsi poewangelicki kościół Niepokala-
nego Poczęcia NMP z 1844-1850 r., w części zachodniej kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 
z 1926-1927 r., w części wschodniej neogotycki kościół ewangelicki z 1889-1900 r.

HETMANÓW – jedna z dwóch najmniejszych wsi w gminie (83 mieszkańców). Położony 
w południowo-zachodniej części gminy. Aż do końca I wojny światowej wchodził w skład Śląska.

DĘBNICA (1325 mieszkańców) – znana od 1460 r., położona między stawami rybnymi na 
dopływach Baryczy, otoczona z trzech stron lasami. W jej sąsiedztwie znajduje się kompleks sta-
wów rybnych Dębnica-Kocięba, wchodzących w skład Stawów Przygodzickich. W centrum na 
Domu Ludowym tablica upamiętniająca 550-lecie wsi. Przy kościele MB Częstochowskiej z 1979-
-1982 r. pomnik ku czci oblata Maryi Niepokalanej ojca Andrzeja Cierpki, misjonarza na Cejlonie. 
Krzyżują się tu szlaki turystyczne: 4 piesze i 2 rowerowe.

JANKÓW PRZYGODZKI (1476) – znany od początku XV w., położony nad Baryczą. W jego 
sąsiedztwie znajduje się kompleks stawów rybnych wchodzących w skład Stawów Przygodzic-
kich. Od XVI w. w dobrach przygodzickich. W centrum znajduje się neobarokowy kościół św. 

Józefa Oblubieńca NMP z 1925 r. W Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich znajduje się 
Izba Pamięci Powstańców Wielkopolskich, przed szkołą obelisk z nazwiskami 26 powstańców. 
Przez miejscowość prowadzą szlaki turystyczne: pieszy i rowerowy.

TOPOLA-OSIEDLE (931 mieszkańców) – najmłodsza w gminie i powiecie ostrowskim wieś, 
wydzielona w 2006 r. z Topoli Wielkiej.

TOPOLA WIELKA (462 mieszkanców) – w północno-zachodniej części gminy, znana od 
1341 r. Na południowym skraju, w osadzie Popłomyk nad Baryczą (ul. Popłomyków do końca) 
znajduje się dwór z I poł. XIX w. Ok. 900 m na zachód wczesnośredniowieczne (X-XI w.) grodzi-
sko.

TRZCIELINY (50 mieszkańców) – osada wśród Stawów Przygodzickich i lasów. Tu platf orma 
widokowa na stawy.

WYSOCKO MAŁE (1346 mieszkanców) – położone na północnym skraju gminy. Na połu-
dniowy-wschód od niego bierze swój początek Barycz. Miejscowość została wydzielona z Wysoc-
ka (obecnie Wysocko Wielkie) znanego od 1298 r. W XVI w. znalazła się w rękach Leszczyńskich 
i następnie Radziwiłłów. Zabytkowa kapliczka z fi gurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, kapliczka z fi -
gurą św. Wawrzyńca, sikawka konna z 1908 r. przy remizie strażackiej, obelisk upamiętniający 
100-lecie OSP w Wysocku M. Przy Zespole Szkół im. M. Kopernika znajduje się głaz narzutowy 
z popiersiem i tablicą poświęconą patronowi.

SMARDÓW (218 mieszkańców) – od północy graniczy z Wysockiem Wielkim. Pierwsze za-
chowane wzmianki o Smardowie pochodzą z początku XV w. Na wschodnim krańcu Smardowa, 
przy skrzyżowaniu, znajduje się kapliczka z fi gurą Matki Boskiej. Do Smardowa należy również 
cmentarz ewangelicki, zwany potocznie „niemieckim”, który położony jest przy żółtym szlaku 
pieszym.

HISTORIA
Obszar Gminy Przygodzice jest ściśle związany z doliną rzeki Barycz i z tym położeniem na-

leży wiązać najstarsze ślady osadnictwa. Na terenie gminy zostało potwierdzonych wiele stano-
wisk archeologicznych wskazujących na ciągłość osadnictwa od epoki neolitu. Zabagniona dolina 
Baryczy stanowiła w średniowieczu naturalną granicę między Śląskiem a Wielkopolską. Zacho-
wane źródła pisane potwierdzają istnienie w 1403 r. Przygodzic, w 1407 Jankowa Przygodzkie-
go, w 1430 Chynowej, w 1460 Dębnicy. Nieco później powstał Czarnylas – w XVI wieku, jesz-
cze później Antonin i Ludwików – na początku XIX w. Szczególną rolę odegrali w tym regionie 
w XV-XVII w. Gołuchowscy i  Leszczyńscy, którzy skupili w swoich rękach większość miejscowości 
z terenu dzisiejszej gminy i miasto Ostrów (dzisiejszy Ostrów Wielkopolski). W 1699 r. Rafał Lesz-
czyński sprzedał dobra przygodzickie Janowi J. Przebendowskiemu, którego córka Dorota Hen-
ryka wyszła za mąż za księcia Jana Mikołaja Radziwiłła. W rękach tego rodu majątek pozostawał 
do II wojny światowej. Podczas rozbiorów Rzeczypospolitej dobra przygodzickie znajdowały się 
w zaborze pruskim. Książę Antoni Henryk Radziwiłł, namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskie-
go (1815-1831), założył Antonin i wybudował w nim pałac myśliwski (1822-1824), który w dru-
giej połowie XIX w. stał się rezydencją rodową. W 1840 r. dobra przygodzickie zostały podniesio-
ne do godności hrabstwa, a w 1873 r. otrzymały status ordynacji. Istotną inwestycją dla regionu 
stało się przeprowadzenie przez jego obszar w 1875 r. linii kolejowej z Kluczborka do Poznania.

W powstaniu wielkopolskim, po zakończeniu I wojny światowej, wzięło udział około 70 
mieszkańców z terenu gminy. Pierwszym poległym powstańcem był Jan Mertka z Przygodzic.

W czasie II wojny światowej, podczas okupacji niemieckiej, społeczeństwo gminy zostało 
poddane wielu represjom: zamknięte zostały szkoły i kościoły, wysiedlano gospodarzy, którym 
zabierano gospodarstwa. Represje szczególnie odczuli powstańcy wielkopolscy, księża i nauczy-
ciele, z których wielu straciło życie.

Po II wojnie światowej intensywnie rozwijało się życie społeczne, kulturalne i, zwłaszcza 
w ostatnich latach, rozbudowana została infrastruktura techniczna.

KRAJOBRAZ I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Rzeźba terenu gminy jest pochodzenia polodowcowego. Główną rzeką jest Barycz, biorąca 

tu swój początek.
LASY – dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna, ponadto występują: świerk pospolity, 

jodła pospolita, buk zwyczajny, olsze, brzozy, grab pospolity oraz dąb szypułkowy i bezszypułko-
wy.

STAWY PRZYGODZICKIE – zajmują powierzchnię ok. 730 ha. Hodowany jest w nich głównie 
karp. Na stawach stwierdzono występowanie ponad 270 gatunków ptaków, a także wiele rzad-
kich gatunków zwierząt i roślin.

ROŚLINY I ZWIERZĘTA – na terenie gminy występuje kilkaset gatunków roślin naczynio-
wych. Oprócz dużej różnorodności gatunków ptaków, można spotkać tu także liczne gatunki 
owadów, płazów, gadów i ssaków. Jedną z wizytówek gminy jest gniazdo bociana białego na ko-
minie przy Urzędzie Gminy w Przygodzicach, które można oglądać w Internecie: www.bociany.
ec.pl.

REZERWAT PRZYRODY „WYDYMACZ” – to rezerwat fl orystyczno-krajobrazowy, który zaj-
muje powierzchnię 45,93 ha, utworzony w celu ochrony łęgu jesionowo-olszowego z gatunkami 
roślin chronionych, licznych drzew pomnikowych, a także ptaków wodno-błotnych.

PARK KRAJOBRAZOWY „DOLINA BARYCZY” – największy w Polsce park krajobrazo-
wy obejmujący tereny w woj. dolnośląskim (70.040 ha) i wielkopolskim (17.000 ha), z czego 
4000 ha w gminie Przygodzice.

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU „WZGÓRZA OSTRZESZOWSKIE I KOTLINA ODO-
LANOWSKA” – obejmuje 69.400 ha w pow. ostrzeszowskim i ostrowskim, w tym prawie całą 
gminę Przygodzice.

SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK „OSTOJA NAD BARYCZĄ” – obejmuje obszar łąk 
zalewowych, stawy, pola uprawne i tereny leśne. W większej części pokrywa się z obszarem par-
ku krajobrazowego „Dolina Baryczy”, obejmuje też fragmenty doliny Baryczy w gminie Przygo-
dzice.

OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW „DOLINA BARYCZY” – jedna z najważniejszych 
ostoi ptaków w Polsce. Częściowo pokrywa się z SOOS „Ostoja nad Baryczą”, wraz z którą wcho-
dzi w skład europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

POMNIKI PRZYRODY – są to zarówno pojedyncze drzewa, jak i ich grupy. Jednym z miej-
scowych pomników jest stanowisko długosza królewskiego. Wyjątkową grupę drzew o pomniko-
wych rozmiarach stanowią Dęby Antonińskie – tworzące drugie co do wielkości w Polsce skupi-
sko starych dębów szypułkowych.
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CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Przygodzice położona jest w południowej Wielkopolsce, w powiecie ostrowskim, zaj-

muje powierzchnię 163,56 km2, na koniec 2016 roku liczyła 11.992 mieszkańców. Przez gminę 
przebiega droga krajowa nr 11 łącząca Górny Śląsk z Pomorzem i nr 25 – Dolny Śląsk z Pomo-
rzem, oraz linia kolejowa łącząca Śląsk z Wybrzeżem. Ponad 46% powierzchni zajmują lasy, 4% 
stawy hodowlane. W skład gminy wchodzi 19 miejscowości, z których 14 jest wsiami sołecki-
mi. Od XVI w. większość miejscowości wchodziła w skład dóbr utworzonych przez Leszczyńskich, 
przejętych następnie przez Jana J. Przebendowskiego, a od 1755 do 1939 r. będących własnością 
wielkopolskiej linii książąt Radziwiłłów.

Na terenie gminy istnieje rezerwat przyrody „Wydymacz”, park krajobrazowy „Dolina Bary-
czy”, obszar chronionego krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”, Obszar 
Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Baryczy”, Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja nad Ba-
ryczą” i liczne pomniki przyrody. Główną rzeką gminy jest Barycz zasilająca Stawy Przygodzic-
kie. Gmina słynie na cały świat z przygodzickich bocianów (www.bociany.ec.pl), których gniazdo 
znajduje się w centrum Przygodzic.

Turystyczną stolicą gminy jest Antonin – popularna miejscowość wypoczynkowa, gdzie znaj-
duje się „Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów”. Dwukrotnie przebywał tu Fryderyk Chopin. Dziś 
odbywają się koncerty muzyki chopinowskiej, w tym Międzynarodowy Festi wal w Antoninie 
„Chopin w barwach jesieni”. Znajduje się tu także kaplica-mauzoleum Radziwiłłów. W Ośrodku 
Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Lido” na gości czekają domki wczasowe i kąpielisko „Szperek”. 
W pobliżu Przygodzic znajduje się Kompleks Gastronomiczno-Rekreacyjny „Górecznik”. W Przy-
godziczkach i Chynowej funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne. Przez gminę przechodzą 
szlaki turystyki pieszej, rowerowej i konnej.

PRZYGODZICE to Największa wieś (2510 mieszkańców). Siedziba Urzędu Gminy; nad Ba-
ryczą, przy drodze nr 11 oraz granicy Parku Krajobrazowego i Obszaru Specjalnej Ochrony Pta-
ków „Dolina Baryczy”. Znana od 1403 r. W XV-XVI w. centrum dóbr przygodzickich, od 1755 r. do 
II wojny światowej w rękach Radziwiłłów. W centrum znajduje się plac Powstańców Wielkopol-
skich, Dom Ludowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (siedziba UG), przy nim komin z gniazdem 
bocianim z kamerą internetową www.bociany.ec.pl, przed UG pomnik Powstańców Wielkopol-
skich i obelisk 600-lecia. Obok kościół NMP Nieustającej Pomocy. Od północy Chata Regionalna 
z ekspozycjami historycznymi oraz Gminny Punkt Informacji. Dalej dwór dzierżawcy z pocz. XX w. 
(obecnie internat i Bank Spółdzielczy) i dwór J.J.Przebendowskiego z XVII w. W Przygodzicach 
znajdują się m.in.: Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddzia-
ły Banku Śląskiego i Banku Spółdzielczego, siedziba GS Samopomocy Chłopskiej, Zajazd „Górecz-
nik”, Restauracja „Trzcieliny”, fi rmy budowlane, transportowe i inne.

Z Przygodzic pochodzili: Jan Mertka – pierwszy poległy powstaniec wielkopolski, błogosła-
wiony ks. Aleksy Sobaszek, mieszkała tu błogosławiona siostra Sancja – Janina Szymkowiak.

ANTONIN (481 mieszkańców) – wieś położona na skrzyżowaniu dróg nr 11 i 25, nad sta-
wem Szperek. Dawniej siedziba wielkopolskiej linii Radziwiłłów. W pałacu myśliwskim odbywają 
się liczne koncerty muzyczne. Mieści się tu siedziba Nadleśnictwa Antonin. Znajduje się tu rezer-
wat przyrody „Wydymacz”, a w okolicy skupisko „Dębów Antonińskich”. Przy drodze do Mikstatu 

mieści się kościół pw. MB Ostrobramskiej i jednocześnie kaplica grobowa książąt Radziwiłłów. 
Wewnątrz znajduje się m.in. tablica ku czci Władysława Wawrzyniaka, uczestnika Powstania 
Wielkopolskiego, wojen 1919-1920 i 1939 r., zamordowanego w Katyniu. W Antoninie działa 
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Lido”.

LUDWIKÓW (260 mieszkańców) – wieś na zachód od Antonina. Na północ od niej znajduje 
się cmentarz z neogotycką kaplicą z 1903 r. W miejscowości działa Centrum Sportu i Rekreacji.

KOCIĘBA (16 mieszkańców) – osada (dawniej folwark) w sąsiedztwie Ludwikowa. Stawy Ko-
cięba należą do kompleksu stawów Dębnica-Kocięba. W okolicy, wzdłuż Litwina, występują po-
mnikowe dęby.

CHYNOWA (1091 mieszkańców) – we wschodniej części gminy. Znana od 1430 r. Należała 
do dóbr przygodzickich. W okresie Kulturkampfu zasłynęła z tajnej działalności księdza Walen-
tego Śmigielskiego. Znajduje się tu kościół pw. św. Wawrzyńca wybudowany w latach 1936-1937 
na miejscu drewnianego z 1651 r. Miejscowość jest znana z najstarszego „Kaczora” w południo-
wej Wielkopolsce i agroturystyki.

PRZYGODZICZKI (478 mieszkańców) – we wschodniej części gminy. Od początku w dobrach 
przygodzickich. Powstała na tzw. pustkowiu. Istnieje tu kilka gospodarstw agroturystycznych, 
ośrodek jeździecki, odbywają się „Hubertowiny”.

BOGUFAŁÓW (282 mieszkanców) – w północno-wschodniej części gminy. Nazwa od 1920 r. 
(wcześniej Chynowskie Pustkowie). W pobliżu obszar źródliskowy i bifurkacja obszarowa Bary-
czy. Na cmentarzu znajduje się grób powstańca wielkopolskiego Antoniego Lepki, odrestaurowa-
ny w 2009 r.

CZARNYLAS (978 mieszkańców) – w południowo-zachodniej części gminy, założony przez 
protestantów z Czech, Śląska i Niemiec w XVI w. Od początku wchodził w skład dobr przygodzic-
kich. W latach 1941-1944 w osadzie Zawidzyn na zachód od wsi istniał niemiecki obóz pracy dla 
Polaków i Żydów. Przy Zespole Szkół Izba Pamięci Narodowej, tablica poświęcona ofi arom II woj-
ny światowej i ekspozycja maszyn rolniczych. W centrum wsi poewangelicki kościół Niepokala-
nego Poczęcia NMP z 1844-1850 r., w części zachodniej kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 
z 1926-1927 r., w części wschodniej neogotycki kościół ewangelicki z 1889-1900 r.

HETMANÓW – jedna z dwóch najmniejszych wsi w gminie (83 mieszkańców). Położony 
w południowo-zachodniej części gminy. Aż do końca I wojny światowej wchodził w skład Śląska.

DĘBNICA (1325 mieszkańców) – znana od 1460 r., położona między stawami rybnymi na 
dopływach Baryczy, otoczona z trzech stron lasami. W jej sąsiedztwie znajduje się kompleks sta-
wów rybnych Dębnica-Kocięba, wchodzących w skład Stawów Przygodzickich. W centrum na 
Domu Ludowym tablica upamiętniająca 550-lecie wsi. Przy kościele MB Częstochowskiej z 1979-
-1982 r. pomnik ku czci oblata Maryi Niepokalanej ojca Andrzeja Cierpki, misjonarza na Cejlonie. 
Krzyżują się tu szlaki turystyczne: 4 piesze i 2 rowerowe.

JANKÓW PRZYGODZKI (1476) – znany od początku XV w., położony nad Baryczą. W jego 
sąsiedztwie znajduje się kompleks stawów rybnych wchodzących w skład Stawów Przygodzic-
kich. Od XVI w. w dobrach przygodzickich. W centrum znajduje się neobarokowy kościół św. 

Józefa Oblubieńca NMP z 1925 r. W Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich znajduje się 
Izba Pamięci Powstańców Wielkopolskich, przed szkołą obelisk z nazwiskami 26 powstańców. 
Przez miejscowość prowadzą szlaki turystyczne: pieszy i rowerowy.

TOPOLA-OSIEDLE (931 mieszkańców) – najmłodsza w gminie i powiecie ostrowskim wieś, 
wydzielona w 2006 r. z Topoli Wielkiej.

TOPOLA WIELKA (462 mieszkanców) – w północno-zachodniej części gminy, znana od 
1341 r. Na południowym skraju, w osadzie Popłomyk nad Baryczą (ul. Popłomyków do końca) 
znajduje się dwór z I poł. XIX w. Ok. 900 m na zachód wczesnośredniowieczne (X-XI w.) grodzi-
sko.

TRZCIELINY (50 mieszkańców) – osada wśród Stawów Przygodzickich i lasów. Tu platf orma 
widokowa na stawy.

WYSOCKO MAŁE (1346 mieszkanców) – położone na północnym skraju gminy. Na połu-
dniowy-wschód od niego bierze swój początek Barycz. Miejscowość została wydzielona z Wysoc-
ka (obecnie Wysocko Wielkie) znanego od 1298 r. W XVI w. znalazła się w rękach Leszczyńskich 
i następnie Radziwiłłów. Zabytkowa kapliczka z fi gurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, kapliczka z fi -
gurą św. Wawrzyńca, sikawka konna z 1908 r. przy remizie strażackiej, obelisk upamiętniający 
100-lecie OSP w Wysocku M. Przy Zespole Szkół im. M. Kopernika znajduje się głaz narzutowy 
z popiersiem i tablicą poświęconą patronowi.

SMARDÓW (218 mieszkańców) – od północy graniczy z Wysockiem Wielkim. Pierwsze za-
chowane wzmianki o Smardowie pochodzą z początku XV w. Na wschodnim krańcu Smardowa, 
przy skrzyżowaniu, znajduje się kapliczka z fi gurą Matki Boskiej. Do Smardowa należy również 
cmentarz ewangelicki, zwany potocznie „niemieckim”, który położony jest przy żółtym szlaku 
pieszym.

HISTORIA
Obszar Gminy Przygodzice jest ściśle związany z doliną rzeki Barycz i z tym położeniem na-

leży wiązać najstarsze ślady osadnictwa. Na terenie gminy zostało potwierdzonych wiele stano-
wisk archeologicznych wskazujących na ciągłość osadnictwa od epoki neolitu. Zabagniona dolina 
Baryczy stanowiła w średniowieczu naturalną granicę między Śląskiem a Wielkopolską. Zacho-
wane źródła pisane potwierdzają istnienie w 1403 r. Przygodzic, w 1407 Jankowa Przygodzkie-
go, w 1430 Chynowej, w 1460 Dębnicy. Nieco później powstał Czarnylas – w XVI wieku, jesz-
cze później Antonin i Ludwików – na początku XIX w. Szczególną rolę odegrali w tym regionie 
w XV-XVII w. Gołuchowscy i  Leszczyńscy, którzy skupili w swoich rękach większość miejscowości 
z terenu dzisiejszej gminy i miasto Ostrów (dzisiejszy Ostrów Wielkopolski). W 1699 r. Rafał Lesz-
czyński sprzedał dobra przygodzickie Janowi J. Przebendowskiemu, którego córka Dorota Hen-
ryka wyszła za mąż za księcia Jana Mikołaja Radziwiłła. W rękach tego rodu majątek pozostawał 
do II wojny światowej. Podczas rozbiorów Rzeczypospolitej dobra przygodzickie znajdowały się 
w zaborze pruskim. Książę Antoni Henryk Radziwiłł, namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskie-
go (1815-1831), założył Antonin i wybudował w nim pałac myśliwski (1822-1824), który w dru-
giej połowie XIX w. stał się rezydencją rodową. W 1840 r. dobra przygodzickie zostały podniesio-
ne do godności hrabstwa, a w 1873 r. otrzymały status ordynacji. Istotną inwestycją dla regionu 
stało się przeprowadzenie przez jego obszar w 1875 r. linii kolejowej z Kluczborka do Poznania.

W powstaniu wielkopolskim, po zakończeniu I wojny światowej, wzięło udział około 70 
mieszkańców z terenu gminy. Pierwszym poległym powstańcem był Jan Mertka z Przygodzic.

W czasie II wojny światowej, podczas okupacji niemieckiej, społeczeństwo gminy zostało 
poddane wielu represjom: zamknięte zostały szkoły i kościoły, wysiedlano gospodarzy, którym 
zabierano gospodarstwa. Represje szczególnie odczuli powstańcy wielkopolscy, księża i nauczy-
ciele, z których wielu straciło życie.

Po II wojnie światowej intensywnie rozwijało się życie społeczne, kulturalne i, zwłaszcza 
w ostatnich latach, rozbudowana została infrastruktura techniczna.

KRAJOBRAZ I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Rzeźba terenu gminy jest pochodzenia polodowcowego. Główną rzeką jest Barycz, biorąca 

tu swój początek.
LASY – dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna, ponadto występują: świerk pospolity, 

jodła pospolita, buk zwyczajny, olsze, brzozy, grab pospolity oraz dąb szypułkowy i bezszypułko-
wy.

STAWY PRZYGODZICKIE – zajmują powierzchnię ok. 730 ha. Hodowany jest w nich głównie 
karp. Na stawach stwierdzono występowanie ponad 270 gatunków ptaków, a także wiele rzad-
kich gatunków zwierząt i roślin.

ROŚLINY I ZWIERZĘTA – na terenie gminy występuje kilkaset gatunków roślin naczynio-
wych. Oprócz dużej różnorodności gatunków ptaków, można spotkać tu także liczne gatunki 
owadów, płazów, gadów i ssaków. Jedną z wizytówek gminy jest gniazdo bociana białego na ko-
minie przy Urzędzie Gminy w Przygodzicach, które można oglądać w Internecie: www.bociany.
ec.pl.

REZERWAT PRZYRODY „WYDYMACZ” – to rezerwat fl orystyczno-krajobrazowy, który zaj-
muje powierzchnię 45,93 ha, utworzony w celu ochrony łęgu jesionowo-olszowego z gatunkami 
roślin chronionych, licznych drzew pomnikowych, a także ptaków wodno-błotnych.

PARK KRAJOBRAZOWY „DOLINA BARYCZY” – największy w Polsce park krajobrazo-
wy obejmujący tereny w woj. dolnośląskim (70.040 ha) i wielkopolskim (17.000 ha), z czego 
4000 ha w gminie Przygodzice.

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU „WZGÓRZA OSTRZESZOWSKIE I KOTLINA ODO-
LANOWSKA” – obejmuje 69.400 ha w pow. ostrzeszowskim i ostrowskim, w tym prawie całą 
gminę Przygodzice.

SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK „OSTOJA NAD BARYCZĄ” – obejmuje obszar łąk 
zalewowych, stawy, pola uprawne i tereny leśne. W większej części pokrywa się z obszarem par-
ku krajobrazowego „Dolina Baryczy”, obejmuje też fragmenty doliny Baryczy w gminie Przygo-
dzice.

OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW „DOLINA BARYCZY” – jedna z najważniejszych 
ostoi ptaków w Polsce. Częściowo pokrywa się z SOOS „Ostoja nad Baryczą”, wraz z którą wcho-
dzi w skład europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

POMNIKI PRZYRODY – są to zarówno pojedyncze drzewa, jak i ich grupy. Jednym z miej-
scowych pomników jest stanowisko długosza królewskiego. Wyjątkową grupę drzew o pomniko-
wych rozmiarach stanowią Dęby Antonińskie – tworzące drugie co do wielkości w Polsce skupi-
sko starych dębów szypułkowych.
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CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Przygodzice położona jest w południowej Wielkopolsce, w powiecie ostrowskim, zaj-

muje powierzchnię 163,56 km2, na koniec 2016 roku liczyła 11.992 mieszkańców. Przez gminę 
przebiega droga krajowa nr 11 łącząca Górny Śląsk z Pomorzem i nr 25 – Dolny Śląsk z Pomo-
rzem, oraz linia kolejowa łącząca Śląsk z Wybrzeżem. Ponad 46% powierzchni zajmują lasy, 4% 
stawy hodowlane. W skład gminy wchodzi 19 miejscowości, z których 14 jest wsiami sołecki-
mi. Od XVI w. większość miejscowości wchodziła w skład dóbr utworzonych przez Leszczyńskich, 
przejętych następnie przez Jana J. Przebendowskiego, a od 1755 do 1939 r. będących własnością 
wielkopolskiej linii książąt Radziwiłłów.

Na terenie gminy istnieje rezerwat przyrody „Wydymacz”, park krajobrazowy „Dolina Bary-
czy”, obszar chronionego krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”, Obszar 
Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Baryczy”, Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja nad Ba-
ryczą” i liczne pomniki przyrody. Główną rzeką gminy jest Barycz zasilająca Stawy Przygodzic-
kie. Gmina słynie na cały świat z przygodzickich bocianów (www.bociany.ec.pl), których gniazdo 
znajduje się w centrum Przygodzic.

Turystyczną stolicą gminy jest Antonin – popularna miejscowość wypoczynkowa, gdzie znaj-
duje się „Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów”. Dwukrotnie przebywał tu Fryderyk Chopin. Dziś 
odbywają się koncerty muzyki chopinowskiej, w tym Międzynarodowy Festi wal w Antoninie 
„Chopin w barwach jesieni”. Znajduje się tu także kaplica-mauzoleum Radziwiłłów. W Ośrodku 
Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Lido” na gości czekają domki wczasowe i kąpielisko „Szperek”. 
W pobliżu Przygodzic znajduje się Kompleks Gastronomiczno-Rekreacyjny „Górecznik”. W Przy-
godziczkach i Chynowej funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne. Przez gminę przechodzą 
szlaki turystyki pieszej, rowerowej i konnej.

PRZYGODZICE to Największa wieś (2510 mieszkańców). Siedziba Urzędu Gminy; nad Ba-
ryczą, przy drodze nr 11 oraz granicy Parku Krajobrazowego i Obszaru Specjalnej Ochrony Pta-
ków „Dolina Baryczy”. Znana od 1403 r. W XV-XVI w. centrum dóbr przygodzickich, od 1755 r. do 
II wojny światowej w rękach Radziwiłłów. W centrum znajduje się plac Powstańców Wielkopol-
skich, Dom Ludowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (siedziba UG), przy nim komin z gniazdem 
bocianim z kamerą internetową www.bociany.ec.pl, przed UG pomnik Powstańców Wielkopol-
skich i obelisk 600-lecia. Obok kościół NMP Nieustającej Pomocy. Od północy Chata Regionalna 
z ekspozycjami historycznymi oraz Gminny Punkt Informacji. Dalej dwór dzierżawcy z pocz. XX w. 
(obecnie internat i Bank Spółdzielczy) i dwór J.J.Przebendowskiego z XVII w. W Przygodzicach 
znajdują się m.in.: Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddzia-
ły Banku Śląskiego i Banku Spółdzielczego, siedziba GS Samopomocy Chłopskiej, Zajazd „Górecz-
nik”, Restauracja „Trzcieliny”, fi rmy budowlane, transportowe i inne.

Z Przygodzic pochodzili: Jan Mertka – pierwszy poległy powstaniec wielkopolski, błogosła-
wiony ks. Aleksy Sobaszek, mieszkała tu błogosławiona siostra Sancja – Janina Szymkowiak.

ANTONIN (481 mieszkańców) – wieś położona na skrzyżowaniu dróg nr 11 i 25, nad sta-
wem Szperek. Dawniej siedziba wielkopolskiej linii Radziwiłłów. W pałacu myśliwskim odbywają 
się liczne koncerty muzyczne. Mieści się tu siedziba Nadleśnictwa Antonin. Znajduje się tu rezer-
wat przyrody „Wydymacz”, a w okolicy skupisko „Dębów Antonińskich”. Przy drodze do Mikstatu 

mieści się kościół pw. MB Ostrobramskiej i jednocześnie kaplica grobowa książąt Radziwiłłów. 
Wewnątrz znajduje się m.in. tablica ku czci Władysława Wawrzyniaka, uczestnika Powstania 
Wielkopolskiego, wojen 1919-1920 i 1939 r., zamordowanego w Katyniu. W Antoninie działa 
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Lido”.

LUDWIKÓW (260 mieszkańców) – wieś na zachód od Antonina. Na północ od niej znajduje 
się cmentarz z neogotycką kaplicą z 1903 r. W miejscowości działa Centrum Sportu i Rekreacji.

KOCIĘBA (16 mieszkańców) – osada (dawniej folwark) w sąsiedztwie Ludwikowa. Stawy Ko-
cięba należą do kompleksu stawów Dębnica-Kocięba. W okolicy, wzdłuż Litwina, występują po-
mnikowe dęby.

CHYNOWA (1091 mieszkańców) – we wschodniej części gminy. Znana od 1430 r. Należała 
do dóbr przygodzickich. W okresie Kulturkampfu zasłynęła z tajnej działalności księdza Walen-
tego Śmigielskiego. Znajduje się tu kościół pw. św. Wawrzyńca wybudowany w latach 1936-1937 
na miejscu drewnianego z 1651 r. Miejscowość jest znana z najstarszego „Kaczora” w południo-
wej Wielkopolsce i agroturystyki.

PRZYGODZICZKI (478 mieszkańców) – we wschodniej części gminy. Od początku w dobrach 
przygodzickich. Powstała na tzw. pustkowiu. Istnieje tu kilka gospodarstw agroturystycznych, 
ośrodek jeździecki, odbywają się „Hubertowiny”.

BOGUFAŁÓW (282 mieszkanców) – w północno-wschodniej części gminy. Nazwa od 1920 r. 
(wcześniej Chynowskie Pustkowie). W pobliżu obszar źródliskowy i bifurkacja obszarowa Bary-
czy. Na cmentarzu znajduje się grób powstańca wielkopolskiego Antoniego Lepki, odrestaurowa-
ny w 2009 r.

CZARNYLAS (978 mieszkańców) – w południowo-zachodniej części gminy, założony przez 
protestantów z Czech, Śląska i Niemiec w XVI w. Od początku wchodził w skład dobr przygodzic-
kich. W latach 1941-1944 w osadzie Zawidzyn na zachód od wsi istniał niemiecki obóz pracy dla 
Polaków i Żydów. Przy Zespole Szkół Izba Pamięci Narodowej, tablica poświęcona ofi arom II woj-
ny światowej i ekspozycja maszyn rolniczych. W centrum wsi poewangelicki kościół Niepokala-
nego Poczęcia NMP z 1844-1850 r., w części zachodniej kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 
z 1926-1927 r., w części wschodniej neogotycki kościół ewangelicki z 1889-1900 r.

HETMANÓW – jedna z dwóch najmniejszych wsi w gminie (83 mieszkańców). Położony 
w południowo-zachodniej części gminy. Aż do końca I wojny światowej wchodził w skład Śląska.

DĘBNICA (1325 mieszkańców) – znana od 1460 r., położona między stawami rybnymi na 
dopływach Baryczy, otoczona z trzech stron lasami. W jej sąsiedztwie znajduje się kompleks sta-
wów rybnych Dębnica-Kocięba, wchodzących w skład Stawów Przygodzickich. W centrum na 
Domu Ludowym tablica upamiętniająca 550-lecie wsi. Przy kościele MB Częstochowskiej z 1979-
-1982 r. pomnik ku czci oblata Maryi Niepokalanej ojca Andrzeja Cierpki, misjonarza na Cejlonie. 
Krzyżują się tu szlaki turystyczne: 4 piesze i 2 rowerowe.

JANKÓW PRZYGODZKI (1476) – znany od początku XV w., położony nad Baryczą. W jego 
sąsiedztwie znajduje się kompleks stawów rybnych wchodzących w skład Stawów Przygodzic-
kich. Od XVI w. w dobrach przygodzickich. W centrum znajduje się neobarokowy kościół św. 

Józefa Oblubieńca NMP z 1925 r. W Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich znajduje się 
Izba Pamięci Powstańców Wielkopolskich, przed szkołą obelisk z nazwiskami 26 powstańców. 
Przez miejscowość prowadzą szlaki turystyczne: pieszy i rowerowy.

TOPOLA-OSIEDLE (931 mieszkańców) – najmłodsza w gminie i powiecie ostrowskim wieś, 
wydzielona w 2006 r. z Topoli Wielkiej.

TOPOLA WIELKA (462 mieszkanców) – w północno-zachodniej części gminy, znana od 
1341 r. Na południowym skraju, w osadzie Popłomyk nad Baryczą (ul. Popłomyków do końca) 
znajduje się dwór z I poł. XIX w. Ok. 900 m na zachód wczesnośredniowieczne (X-XI w.) grodzi-
sko.

TRZCIELINY (50 mieszkańców) – osada wśród Stawów Przygodzickich i lasów. Tu platf orma 
widokowa na stawy.

WYSOCKO MAŁE (1346 mieszkanców) – położone na północnym skraju gminy. Na połu-
dniowy-wschód od niego bierze swój początek Barycz. Miejscowość została wydzielona z Wysoc-
ka (obecnie Wysocko Wielkie) znanego od 1298 r. W XVI w. znalazła się w rękach Leszczyńskich 
i następnie Radziwiłłów. Zabytkowa kapliczka z fi gurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, kapliczka z fi -
gurą św. Wawrzyńca, sikawka konna z 1908 r. przy remizie strażackiej, obelisk upamiętniający 
100-lecie OSP w Wysocku M. Przy Zespole Szkół im. M. Kopernika znajduje się głaz narzutowy 
z popiersiem i tablicą poświęconą patronowi.

SMARDÓW (218 mieszkańców) – od północy graniczy z Wysockiem Wielkim. Pierwsze za-
chowane wzmianki o Smardowie pochodzą z początku XV w. Na wschodnim krańcu Smardowa, 
przy skrzyżowaniu, znajduje się kapliczka z fi gurą Matki Boskiej. Do Smardowa należy również 
cmentarz ewangelicki, zwany potocznie „niemieckim”, który położony jest przy żółtym szlaku 
pieszym.

HISTORIA
Obszar Gminy Przygodzice jest ściśle związany z doliną rzeki Barycz i z tym położeniem na-

leży wiązać najstarsze ślady osadnictwa. Na terenie gminy zostało potwierdzonych wiele stano-
wisk archeologicznych wskazujących na ciągłość osadnictwa od epoki neolitu. Zabagniona dolina 
Baryczy stanowiła w średniowieczu naturalną granicę między Śląskiem a Wielkopolską. Zacho-
wane źródła pisane potwierdzają istnienie w 1403 r. Przygodzic, w 1407 Jankowa Przygodzkie-
go, w 1430 Chynowej, w 1460 Dębnicy. Nieco później powstał Czarnylas – w XVI wieku, jesz-
cze później Antonin i Ludwików – na początku XIX w. Szczególną rolę odegrali w tym regionie 
w XV-XVII w. Gołuchowscy i  Leszczyńscy, którzy skupili w swoich rękach większość miejscowości 
z terenu dzisiejszej gminy i miasto Ostrów (dzisiejszy Ostrów Wielkopolski). W 1699 r. Rafał Lesz-
czyński sprzedał dobra przygodzickie Janowi J. Przebendowskiemu, którego córka Dorota Hen-
ryka wyszła za mąż za księcia Jana Mikołaja Radziwiłła. W rękach tego rodu majątek pozostawał 
do II wojny światowej. Podczas rozbiorów Rzeczypospolitej dobra przygodzickie znajdowały się 
w zaborze pruskim. Książę Antoni Henryk Radziwiłł, namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskie-
go (1815-1831), założył Antonin i wybudował w nim pałac myśliwski (1822-1824), który w dru-
giej połowie XIX w. stał się rezydencją rodową. W 1840 r. dobra przygodzickie zostały podniesio-
ne do godności hrabstwa, a w 1873 r. otrzymały status ordynacji. Istotną inwestycją dla regionu 
stało się przeprowadzenie przez jego obszar w 1875 r. linii kolejowej z Kluczborka do Poznania.

W powstaniu wielkopolskim, po zakończeniu I wojny światowej, wzięło udział około 70 
mieszkańców z terenu gminy. Pierwszym poległym powstańcem był Jan Mertka z Przygodzic.

W czasie II wojny światowej, podczas okupacji niemieckiej, społeczeństwo gminy zostało 
poddane wielu represjom: zamknięte zostały szkoły i kościoły, wysiedlano gospodarzy, którym 
zabierano gospodarstwa. Represje szczególnie odczuli powstańcy wielkopolscy, księża i nauczy-
ciele, z których wielu straciło życie.

Po II wojnie światowej intensywnie rozwijało się życie społeczne, kulturalne i, zwłaszcza 
w ostatnich latach, rozbudowana została infrastruktura techniczna.

KRAJOBRAZ I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Rzeźba terenu gminy jest pochodzenia polodowcowego. Główną rzeką jest Barycz, biorąca 

tu swój początek.
LASY – dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna, ponadto występują: świerk pospolity, 

jodła pospolita, buk zwyczajny, olsze, brzozy, grab pospolity oraz dąb szypułkowy i bezszypułko-
wy.

STAWY PRZYGODZICKIE – zajmują powierzchnię ok. 730 ha. Hodowany jest w nich głównie 
karp. Na stawach stwierdzono występowanie ponad 270 gatunków ptaków, a także wiele rzad-
kich gatunków zwierząt i roślin.

ROŚLINY I ZWIERZĘTA – na terenie gminy występuje kilkaset gatunków roślin naczynio-
wych. Oprócz dużej różnorodności gatunków ptaków, można spotkać tu także liczne gatunki 
owadów, płazów, gadów i ssaków. Jedną z wizytówek gminy jest gniazdo bociana białego na ko-
minie przy Urzędzie Gminy w Przygodzicach, które można oglądać w Internecie: www.bociany.
ec.pl.

REZERWAT PRZYRODY „WYDYMACZ” – to rezerwat fl orystyczno-krajobrazowy, który zaj-
muje powierzchnię 45,93 ha, utworzony w celu ochrony łęgu jesionowo-olszowego z gatunkami 
roślin chronionych, licznych drzew pomnikowych, a także ptaków wodno-błotnych.

PARK KRAJOBRAZOWY „DOLINA BARYCZY” – największy w Polsce park krajobrazo-
wy obejmujący tereny w woj. dolnośląskim (70.040 ha) i wielkopolskim (17.000 ha), z czego 
4000 ha w gminie Przygodzice.

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU „WZGÓRZA OSTRZESZOWSKIE I KOTLINA ODO-
LANOWSKA” – obejmuje 69.400 ha w pow. ostrzeszowskim i ostrowskim, w tym prawie całą 
gminę Przygodzice.

SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK „OSTOJA NAD BARYCZĄ” – obejmuje obszar łąk 
zalewowych, stawy, pola uprawne i tereny leśne. W większej części pokrywa się z obszarem par-
ku krajobrazowego „Dolina Baryczy”, obejmuje też fragmenty doliny Baryczy w gminie Przygo-
dzice.

OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW „DOLINA BARYCZY” – jedna z najważniejszych 
ostoi ptaków w Polsce. Częściowo pokrywa się z SOOS „Ostoja nad Baryczą”, wraz z którą wcho-
dzi w skład europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

POMNIKI PRZYRODY – są to zarówno pojedyncze drzewa, jak i ich grupy. Jednym z miej-
scowych pomników jest stanowisko długosza królewskiego. Wyjątkową grupę drzew o pomniko-
wych rozmiarach stanowią Dęby Antonińskie – tworzące drugie co do wielkości w Polsce skupi-
sko starych dębów szypułkowych.
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CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Przygodzice położona jest w południowej Wielkopolsce, w powiecie ostrowskim, zaj-

muje powierzchnię 163,56 km2, na koniec 2016 roku liczyła 11.992 mieszkańców. Przez gminę 
przebiega droga krajowa nr 11 łącząca Górny Śląsk z Pomorzem i nr 25 – Dolny Śląsk z Pomo-
rzem, oraz linia kolejowa łącząca Śląsk z Wybrzeżem. Ponad 46% powierzchni zajmują lasy, 4% 
stawy hodowlane. W skład gminy wchodzi 19 miejscowości, z których 14 jest wsiami sołecki-
mi. Od XVI w. większość miejscowości wchodziła w skład dóbr utworzonych przez Leszczyńskich, 
przejętych następnie przez Jana J. Przebendowskiego, a od 1755 do 1939 r. będących własnością 
wielkopolskiej linii książąt Radziwiłłów.

Na terenie gminy istnieje rezerwat przyrody „Wydymacz”, park krajobrazowy „Dolina Bary-
czy”, obszar chronionego krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”, Obszar 
Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Baryczy”, Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja nad Ba-
ryczą” i liczne pomniki przyrody. Główną rzeką gminy jest Barycz zasilająca Stawy Przygodzic-
kie. Gmina słynie na cały świat z przygodzickich bocianów (www.bociany.ec.pl), których gniazdo 
znajduje się w centrum Przygodzic.

Turystyczną stolicą gminy jest Antonin – popularna miejscowość wypoczynkowa, gdzie znaj-
duje się „Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów”. Dwukrotnie przebywał tu Fryderyk Chopin. Dziś 
odbywają się koncerty muzyki chopinowskiej, w tym Międzynarodowy Festi wal w Antoninie 
„Chopin w barwach jesieni”. Znajduje się tu także kaplica-mauzoleum Radziwiłłów. W Ośrodku 
Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Lido” na gości czekają domki wczasowe i kąpielisko „Szperek”. 
W pobliżu Przygodzic znajduje się Kompleks Gastronomiczno-Rekreacyjny „Górecznik”. W Przy-
godziczkach i Chynowej funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne. Przez gminę przechodzą 
szlaki turystyki pieszej, rowerowej i konnej.

PRZYGODZICE to Największa wieś (2510 mieszkańców). Siedziba Urzędu Gminy; nad Ba-
ryczą, przy drodze nr 11 oraz granicy Parku Krajobrazowego i Obszaru Specjalnej Ochrony Pta-
ków „Dolina Baryczy”. Znana od 1403 r. W XV-XVI w. centrum dóbr przygodzickich, od 1755 r. do 
II wojny światowej w rękach Radziwiłłów. W centrum znajduje się plac Powstańców Wielkopol-
skich, Dom Ludowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (siedziba UG), przy nim komin z gniazdem 
bocianim z kamerą internetową www.bociany.ec.pl, przed UG pomnik Powstańców Wielkopol-
skich i obelisk 600-lecia. Obok kościół NMP Nieustającej Pomocy. Od północy Chata Regionalna 
z ekspozycjami historycznymi oraz Gminny Punkt Informacji. Dalej dwór dzierżawcy z pocz. XX w. 
(obecnie internat i Bank Spółdzielczy) i dwór J.J.Przebendowskiego z XVII w. W Przygodzicach 
znajdują się m.in.: Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddzia-
ły Banku Śląskiego i Banku Spółdzielczego, siedziba GS Samopomocy Chłopskiej, Zajazd „Górecz-
nik”, Restauracja „Trzcieliny”, fi rmy budowlane, transportowe i inne.

Z Przygodzic pochodzili: Jan Mertka – pierwszy poległy powstaniec wielkopolski, błogosła-
wiony ks. Aleksy Sobaszek, mieszkała tu błogosławiona siostra Sancja – Janina Szymkowiak.

ANTONIN (481 mieszkańców) – wieś położona na skrzyżowaniu dróg nr 11 i 25, nad sta-
wem Szperek. Dawniej siedziba wielkopolskiej linii Radziwiłłów. W pałacu myśliwskim odbywają 
się liczne koncerty muzyczne. Mieści się tu siedziba Nadleśnictwa Antonin. Znajduje się tu rezer-
wat przyrody „Wydymacz”, a w okolicy skupisko „Dębów Antonińskich”. Przy drodze do Mikstatu 

mieści się kościół pw. MB Ostrobramskiej i jednocześnie kaplica grobowa książąt Radziwiłłów. 
Wewnątrz znajduje się m.in. tablica ku czci Władysława Wawrzyniaka, uczestnika Powstania 
Wielkopolskiego, wojen 1919-1920 i 1939 r., zamordowanego w Katyniu. W Antoninie działa 
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Lido”.

LUDWIKÓW (260 mieszkańców) – wieś na zachód od Antonina. Na północ od niej znajduje 
się cmentarz z neogotycką kaplicą z 1903 r. W miejscowości działa Centrum Sportu i Rekreacji.

KOCIĘBA (16 mieszkańców) – osada (dawniej folwark) w sąsiedztwie Ludwikowa. Stawy Ko-
cięba należą do kompleksu stawów Dębnica-Kocięba. W okolicy, wzdłuż Litwina, występują po-
mnikowe dęby.

CHYNOWA (1091 mieszkańców) – we wschodniej części gminy. Znana od 1430 r. Należała 
do dóbr przygodzickich. W okresie Kulturkampfu zasłynęła z tajnej działalności księdza Walen-
tego Śmigielskiego. Znajduje się tu kościół pw. św. Wawrzyńca wybudowany w latach 1936-1937 
na miejscu drewnianego z 1651 r. Miejscowość jest znana z najstarszego „Kaczora” w południo-
wej Wielkopolsce i agroturystyki.

PRZYGODZICZKI (478 mieszkańców) – we wschodniej części gminy. Od początku w dobrach 
przygodzickich. Powstała na tzw. pustkowiu. Istnieje tu kilka gospodarstw agroturystycznych, 
ośrodek jeździecki, odbywają się „Hubertowiny”.

BOGUFAŁÓW (282 mieszkanców) – w północno-wschodniej części gminy. Nazwa od 1920 r. 
(wcześniej Chynowskie Pustkowie). W pobliżu obszar źródliskowy i bifurkacja obszarowa Bary-
czy. Na cmentarzu znajduje się grób powstańca wielkopolskiego Antoniego Lepki, odrestaurowa-
ny w 2009 r.

CZARNYLAS (978 mieszkańców) – w południowo-zachodniej części gminy, założony przez 
protestantów z Czech, Śląska i Niemiec w XVI w. Od początku wchodził w skład dobr przygodzic-
kich. W latach 1941-1944 w osadzie Zawidzyn na zachód od wsi istniał niemiecki obóz pracy dla 
Polaków i Żydów. Przy Zespole Szkół Izba Pamięci Narodowej, tablica poświęcona ofi arom II woj-
ny światowej i ekspozycja maszyn rolniczych. W centrum wsi poewangelicki kościół Niepokala-
nego Poczęcia NMP z 1844-1850 r., w części zachodniej kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 
z 1926-1927 r., w części wschodniej neogotycki kościół ewangelicki z 1889-1900 r.

HETMANÓW – jedna z dwóch najmniejszych wsi w gminie (83 mieszkańców). Położony 
w południowo-zachodniej części gminy. Aż do końca I wojny światowej wchodził w skład Śląska.

DĘBNICA (1325 mieszkańców) – znana od 1460 r., położona między stawami rybnymi na 
dopływach Baryczy, otoczona z trzech stron lasami. W jej sąsiedztwie znajduje się kompleks sta-
wów rybnych Dębnica-Kocięba, wchodzących w skład Stawów Przygodzickich. W centrum na 
Domu Ludowym tablica upamiętniająca 550-lecie wsi. Przy kościele MB Częstochowskiej z 1979-
-1982 r. pomnik ku czci oblata Maryi Niepokalanej ojca Andrzeja Cierpki, misjonarza na Cejlonie. 
Krzyżują się tu szlaki turystyczne: 4 piesze i 2 rowerowe.

JANKÓW PRZYGODZKI (1476) – znany od początku XV w., położony nad Baryczą. W jego 
sąsiedztwie znajduje się kompleks stawów rybnych wchodzących w skład Stawów Przygodzic-
kich. Od XVI w. w dobrach przygodzickich. W centrum znajduje się neobarokowy kościół św. 

Józefa Oblubieńca NMP z 1925 r. W Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich znajduje się 
Izba Pamięci Powstańców Wielkopolskich, przed szkołą obelisk z nazwiskami 26 powstańców. 
Przez miejscowość prowadzą szlaki turystyczne: pieszy i rowerowy.

TOPOLA-OSIEDLE (931 mieszkańców) – najmłodsza w gminie i powiecie ostrowskim wieś, 
wydzielona w 2006 r. z Topoli Wielkiej.

TOPOLA WIELKA (462 mieszkanców) – w północno-zachodniej części gminy, znana od 
1341 r. Na południowym skraju, w osadzie Popłomyk nad Baryczą (ul. Popłomyków do końca) 
znajduje się dwór z I poł. XIX w. Ok. 900 m na zachód wczesnośredniowieczne (X-XI w.) grodzi-
sko.

TRZCIELINY (50 mieszkańców) – osada wśród Stawów Przygodzickich i lasów. Tu platf orma 
widokowa na stawy.

WYSOCKO MAŁE (1346 mieszkanców) – położone na północnym skraju gminy. Na połu-
dniowy-wschód od niego bierze swój początek Barycz. Miejscowość została wydzielona z Wysoc-
ka (obecnie Wysocko Wielkie) znanego od 1298 r. W XVI w. znalazła się w rękach Leszczyńskich 
i następnie Radziwiłłów. Zabytkowa kapliczka z fi gurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, kapliczka z fi -
gurą św. Wawrzyńca, sikawka konna z 1908 r. przy remizie strażackiej, obelisk upamiętniający 
100-lecie OSP w Wysocku M. Przy Zespole Szkół im. M. Kopernika znajduje się głaz narzutowy 
z popiersiem i tablicą poświęconą patronowi.

SMARDÓW (218 mieszkańców) – od północy graniczy z Wysockiem Wielkim. Pierwsze za-
chowane wzmianki o Smardowie pochodzą z początku XV w. Na wschodnim krańcu Smardowa, 
przy skrzyżowaniu, znajduje się kapliczka z fi gurą Matki Boskiej. Do Smardowa należy również 
cmentarz ewangelicki, zwany potocznie „niemieckim”, który położony jest przy żółtym szlaku 
pieszym.

HISTORIA
Obszar Gminy Przygodzice jest ściśle związany z doliną rzeki Barycz i z tym położeniem na-

leży wiązać najstarsze ślady osadnictwa. Na terenie gminy zostało potwierdzonych wiele stano-
wisk archeologicznych wskazujących na ciągłość osadnictwa od epoki neolitu. Zabagniona dolina 
Baryczy stanowiła w średniowieczu naturalną granicę między Śląskiem a Wielkopolską. Zacho-
wane źródła pisane potwierdzają istnienie w 1403 r. Przygodzic, w 1407 Jankowa Przygodzkie-
go, w 1430 Chynowej, w 1460 Dębnicy. Nieco później powstał Czarnylas – w XVI wieku, jesz-
cze później Antonin i Ludwików – na początku XIX w. Szczególną rolę odegrali w tym regionie 
w XV-XVII w. Gołuchowscy i  Leszczyńscy, którzy skupili w swoich rękach większość miejscowości 
z terenu dzisiejszej gminy i miasto Ostrów (dzisiejszy Ostrów Wielkopolski). W 1699 r. Rafał Lesz-
czyński sprzedał dobra przygodzickie Janowi J. Przebendowskiemu, którego córka Dorota Hen-
ryka wyszła za mąż za księcia Jana Mikołaja Radziwiłła. W rękach tego rodu majątek pozostawał 
do II wojny światowej. Podczas rozbiorów Rzeczypospolitej dobra przygodzickie znajdowały się 
w zaborze pruskim. Książę Antoni Henryk Radziwiłł, namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskie-
go (1815-1831), założył Antonin i wybudował w nim pałac myśliwski (1822-1824), który w dru-
giej połowie XIX w. stał się rezydencją rodową. W 1840 r. dobra przygodzickie zostały podniesio-
ne do godności hrabstwa, a w 1873 r. otrzymały status ordynacji. Istotną inwestycją dla regionu 
stało się przeprowadzenie przez jego obszar w 1875 r. linii kolejowej z Kluczborka do Poznania.

W powstaniu wielkopolskim, po zakończeniu I wojny światowej, wzięło udział około 70 
mieszkańców z terenu gminy. Pierwszym poległym powstańcem był Jan Mertka z Przygodzic.

W czasie II wojny światowej, podczas okupacji niemieckiej, społeczeństwo gminy zostało 
poddane wielu represjom: zamknięte zostały szkoły i kościoły, wysiedlano gospodarzy, którym 
zabierano gospodarstwa. Represje szczególnie odczuli powstańcy wielkopolscy, księża i nauczy-
ciele, z których wielu straciło życie.

Po II wojnie światowej intensywnie rozwijało się życie społeczne, kulturalne i, zwłaszcza 
w ostatnich latach, rozbudowana została infrastruktura techniczna.

KRAJOBRAZ I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Rzeźba terenu gminy jest pochodzenia polodowcowego. Główną rzeką jest Barycz, biorąca 

tu swój początek.
LASY – dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna, ponadto występują: świerk pospolity, 

jodła pospolita, buk zwyczajny, olsze, brzozy, grab pospolity oraz dąb szypułkowy i bezszypułko-
wy.

STAWY PRZYGODZICKIE – zajmują powierzchnię ok. 730 ha. Hodowany jest w nich głównie 
karp. Na stawach stwierdzono występowanie ponad 270 gatunków ptaków, a także wiele rzad-
kich gatunków zwierząt i roślin.

ROŚLINY I ZWIERZĘTA – na terenie gminy występuje kilkaset gatunków roślin naczynio-
wych. Oprócz dużej różnorodności gatunków ptaków, można spotkać tu także liczne gatunki 
owadów, płazów, gadów i ssaków. Jedną z wizytówek gminy jest gniazdo bociana białego na ko-
minie przy Urzędzie Gminy w Przygodzicach, które można oglądać w Internecie: www.bociany.
ec.pl.

REZERWAT PRZYRODY „WYDYMACZ” – to rezerwat fl orystyczno-krajobrazowy, który zaj-
muje powierzchnię 45,93 ha, utworzony w celu ochrony łęgu jesionowo-olszowego z gatunkami 
roślin chronionych, licznych drzew pomnikowych, a także ptaków wodno-błotnych.

PARK KRAJOBRAZOWY „DOLINA BARYCZY” – największy w Polsce park krajobrazo-
wy obejmujący tereny w woj. dolnośląskim (70.040 ha) i wielkopolskim (17.000 ha), z czego 
4000 ha w gminie Przygodzice.

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU „WZGÓRZA OSTRZESZOWSKIE I KOTLINA ODO-
LANOWSKA” – obejmuje 69.400 ha w pow. ostrzeszowskim i ostrowskim, w tym prawie całą 
gminę Przygodzice.

SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK „OSTOJA NAD BARYCZĄ” – obejmuje obszar łąk 
zalewowych, stawy, pola uprawne i tereny leśne. W większej części pokrywa się z obszarem par-
ku krajobrazowego „Dolina Baryczy”, obejmuje też fragmenty doliny Baryczy w gminie Przygo-
dzice.

OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW „DOLINA BARYCZY” – jedna z najważniejszych 
ostoi ptaków w Polsce. Częściowo pokrywa się z SOOS „Ostoja nad Baryczą”, wraz z którą wcho-
dzi w skład europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

POMNIKI PRZYRODY – są to zarówno pojedyncze drzewa, jak i ich grupy. Jednym z miej-
scowych pomników jest stanowisko długosza królewskiego. Wyjątkową grupę drzew o pomniko-
wych rozmiarach stanowią Dęby Antonińskie – tworzące drugie co do wielkości w Polsce skupi-
sko starych dębów szypułkowych.
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CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Przygodzice położona jest w południowej Wielkopolsce, w powiecie ostrowskim, zaj-

muje powierzchnię 163,56 km2, na koniec 2016 roku liczyła 11.992 mieszkańców. Przez gminę 
przebiega droga krajowa nr 11 łącząca Górny Śląsk z Pomorzem i nr 25 – Dolny Śląsk z Pomo-
rzem, oraz linia kolejowa łącząca Śląsk z Wybrzeżem. Ponad 46% powierzchni zajmują lasy, 4% 
stawy hodowlane. W skład gminy wchodzi 19 miejscowości, z których 14 jest wsiami sołecki-
mi. Od XVI w. większość miejscowości wchodziła w skład dóbr utworzonych przez Leszczyńskich, 
przejętych następnie przez Jana J. Przebendowskiego, a od 1755 do 1939 r. będących własnością 
wielkopolskiej linii książąt Radziwiłłów.

Na terenie gminy istnieje rezerwat przyrody „Wydymacz”, park krajobrazowy „Dolina Bary-
czy”, obszar chronionego krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”, Obszar 
Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Baryczy”, Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja nad Ba-
ryczą” i liczne pomniki przyrody. Główną rzeką gminy jest Barycz zasilająca Stawy Przygodzic-
kie. Gmina słynie na cały świat z przygodzickich bocianów (www.bociany.ec.pl), których gniazdo 
znajduje się w centrum Przygodzic.

Turystyczną stolicą gminy jest Antonin – popularna miejscowość wypoczynkowa, gdzie znaj-
duje się „Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów”. Dwukrotnie przebywał tu Fryderyk Chopin. Dziś 
odbywają się koncerty muzyki chopinowskiej, w tym Międzynarodowy Festi wal w Antoninie 
„Chopin w barwach jesieni”. Znajduje się tu także kaplica-mauzoleum Radziwiłłów. W Ośrodku 
Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Lido” na gości czekają domki wczasowe i kąpielisko „Szperek”. 
W pobliżu Przygodzic znajduje się Kompleks Gastronomiczno-Rekreacyjny „Górecznik”. W Przy-
godziczkach i Chynowej funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne. Przez gminę przechodzą 
szlaki turystyki pieszej, rowerowej i konnej.

PRZYGODZICE to Największa wieś (2510 mieszkańców). Siedziba Urzędu Gminy; nad Ba-
ryczą, przy drodze nr 11 oraz granicy Parku Krajobrazowego i Obszaru Specjalnej Ochrony Pta-
ków „Dolina Baryczy”. Znana od 1403 r. W XV-XVI w. centrum dóbr przygodzickich, od 1755 r. do 
II wojny światowej w rękach Radziwiłłów. W centrum znajduje się plac Powstańców Wielkopol-
skich, Dom Ludowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (siedziba UG), przy nim komin z gniazdem 
bocianim z kamerą internetową www.bociany.ec.pl, przed UG pomnik Powstańców Wielkopol-
skich i obelisk 600-lecia. Obok kościół NMP Nieustającej Pomocy. Od północy Chata Regionalna 
z ekspozycjami historycznymi oraz Gminny Punkt Informacji. Dalej dwór dzierżawcy z pocz. XX w. 
(obecnie internat i Bank Spółdzielczy) i dwór J.J.Przebendowskiego z XVII w. W Przygodzicach 
znajdują się m.in.: Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddzia-
ły Banku Śląskiego i Banku Spółdzielczego, siedziba GS Samopomocy Chłopskiej, Zajazd „Górecz-
nik”, Restauracja „Trzcieliny”, fi rmy budowlane, transportowe i inne.

Z Przygodzic pochodzili: Jan Mertka – pierwszy poległy powstaniec wielkopolski, błogosła-
wiony ks. Aleksy Sobaszek, mieszkała tu błogosławiona siostra Sancja – Janina Szymkowiak.

ANTONIN (481 mieszkańców) – wieś położona na skrzyżowaniu dróg nr 11 i 25, nad sta-
wem Szperek. Dawniej siedziba wielkopolskiej linii Radziwiłłów. W pałacu myśliwskim odbywają 
się liczne koncerty muzyczne. Mieści się tu siedziba Nadleśnictwa Antonin. Znajduje się tu rezer-
wat przyrody „Wydymacz”, a w okolicy skupisko „Dębów Antonińskich”. Przy drodze do Mikstatu 

mieści się kościół pw. MB Ostrobramskiej i jednocześnie kaplica grobowa książąt Radziwiłłów. 
Wewnątrz znajduje się m.in. tablica ku czci Władysława Wawrzyniaka, uczestnika Powstania 
Wielkopolskiego, wojen 1919-1920 i 1939 r., zamordowanego w Katyniu. W Antoninie działa 
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Lido”.

LUDWIKÓW (260 mieszkańców) – wieś na zachód od Antonina. Na północ od niej znajduje 
się cmentarz z neogotycką kaplicą z 1903 r. W miejscowości działa Centrum Sportu i Rekreacji.

KOCIĘBA (16 mieszkańców) – osada (dawniej folwark) w sąsiedztwie Ludwikowa. Stawy Ko-
cięba należą do kompleksu stawów Dębnica-Kocięba. W okolicy, wzdłuż Litwina, występują po-
mnikowe dęby.

CHYNOWA (1091 mieszkańców) – we wschodniej części gminy. Znana od 1430 r. Należała 
do dóbr przygodzickich. W okresie Kulturkampfu zasłynęła z tajnej działalności księdza Walen-
tego Śmigielskiego. Znajduje się tu kościół pw. św. Wawrzyńca wybudowany w latach 1936-1937 
na miejscu drewnianego z 1651 r. Miejscowość jest znana z najstarszego „Kaczora” w południo-
wej Wielkopolsce i agroturystyki.

PRZYGODZICZKI (478 mieszkańców) – we wschodniej części gminy. Od początku w dobrach 
przygodzickich. Powstała na tzw. pustkowiu. Istnieje tu kilka gospodarstw agroturystycznych, 
ośrodek jeździecki, odbywają się „Hubertowiny”.

BOGUFAŁÓW (282 mieszkanców) – w północno-wschodniej części gminy. Nazwa od 1920 r. 
(wcześniej Chynowskie Pustkowie). W pobliżu obszar źródliskowy i bifurkacja obszarowa Bary-
czy. Na cmentarzu znajduje się grób powstańca wielkopolskiego Antoniego Lepki, odrestaurowa-
ny w 2009 r.

CZARNYLAS (978 mieszkańców) – w południowo-zachodniej części gminy, założony przez 
protestantów z Czech, Śląska i Niemiec w XVI w. Od początku wchodził w skład dobr przygodzic-
kich. W latach 1941-1944 w osadzie Zawidzyn na zachód od wsi istniał niemiecki obóz pracy dla 
Polaków i Żydów. Przy Zespole Szkół Izba Pamięci Narodowej, tablica poświęcona ofi arom II woj-
ny światowej i ekspozycja maszyn rolniczych. W centrum wsi poewangelicki kościół Niepokala-
nego Poczęcia NMP z 1844-1850 r., w części zachodniej kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 
z 1926-1927 r., w części wschodniej neogotycki kościół ewangelicki z 1889-1900 r.

HETMANÓW – jedna z dwóch najmniejszych wsi w gminie (83 mieszkańców). Położony 
w południowo-zachodniej części gminy. Aż do końca I wojny światowej wchodził w skład Śląska.

DĘBNICA (1325 mieszkańców) – znana od 1460 r., położona między stawami rybnymi na 
dopływach Baryczy, otoczona z trzech stron lasami. W jej sąsiedztwie znajduje się kompleks sta-
wów rybnych Dębnica-Kocięba, wchodzących w skład Stawów Przygodzickich. W centrum na 
Domu Ludowym tablica upamiętniająca 550-lecie wsi. Przy kościele MB Częstochowskiej z 1979-
-1982 r. pomnik ku czci oblata Maryi Niepokalanej ojca Andrzeja Cierpki, misjonarza na Cejlonie. 
Krzyżują się tu szlaki turystyczne: 4 piesze i 2 rowerowe.

JANKÓW PRZYGODZKI (1476) – znany od początku XV w., położony nad Baryczą. W jego 
sąsiedztwie znajduje się kompleks stawów rybnych wchodzących w skład Stawów Przygodzic-
kich. Od XVI w. w dobrach przygodzickich. W centrum znajduje się neobarokowy kościół św. 

Józefa Oblubieńca NMP z 1925 r. W Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich znajduje się 
Izba Pamięci Powstańców Wielkopolskich, przed szkołą obelisk z nazwiskami 26 powstańców. 
Przez miejscowość prowadzą szlaki turystyczne: pieszy i rowerowy.

TOPOLA-OSIEDLE (931 mieszkańców) – najmłodsza w gminie i powiecie ostrowskim wieś, 
wydzielona w 2006 r. z Topoli Wielkiej.

TOPOLA WIELKA (462 mieszkanców) – w północno-zachodniej części gminy, znana od 
1341 r. Na południowym skraju, w osadzie Popłomyk nad Baryczą (ul. Popłomyków do końca) 
znajduje się dwór z I poł. XIX w. Ok. 900 m na zachód wczesnośredniowieczne (X-XI w.) grodzi-
sko.

TRZCIELINY (50 mieszkańców) – osada wśród Stawów Przygodzickich i lasów. Tu platf orma 
widokowa na stawy.

WYSOCKO MAŁE (1346 mieszkanców) – położone na północnym skraju gminy. Na połu-
dniowy-wschód od niego bierze swój początek Barycz. Miejscowość została wydzielona z Wysoc-
ka (obecnie Wysocko Wielkie) znanego od 1298 r. W XVI w. znalazła się w rękach Leszczyńskich 
i następnie Radziwiłłów. Zabytkowa kapliczka z fi gurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, kapliczka z fi -
gurą św. Wawrzyńca, sikawka konna z 1908 r. przy remizie strażackiej, obelisk upamiętniający 
100-lecie OSP w Wysocku M. Przy Zespole Szkół im. M. Kopernika znajduje się głaz narzutowy 
z popiersiem i tablicą poświęconą patronowi.

SMARDÓW (218 mieszkańców) – od północy graniczy z Wysockiem Wielkim. Pierwsze za-
chowane wzmianki o Smardowie pochodzą z początku XV w. Na wschodnim krańcu Smardowa, 
przy skrzyżowaniu, znajduje się kapliczka z fi gurą Matki Boskiej. Do Smardowa należy również 
cmentarz ewangelicki, zwany potocznie „niemieckim”, który położony jest przy żółtym szlaku 
pieszym.

HISTORIA
Obszar Gminy Przygodzice jest ściśle związany z doliną rzeki Barycz i z tym położeniem na-

leży wiązać najstarsze ślady osadnictwa. Na terenie gminy zostało potwierdzonych wiele stano-
wisk archeologicznych wskazujących na ciągłość osadnictwa od epoki neolitu. Zabagniona dolina 
Baryczy stanowiła w średniowieczu naturalną granicę między Śląskiem a Wielkopolską. Zacho-
wane źródła pisane potwierdzają istnienie w 1403 r. Przygodzic, w 1407 Jankowa Przygodzkie-
go, w 1430 Chynowej, w 1460 Dębnicy. Nieco później powstał Czarnylas – w XVI wieku, jesz-
cze później Antonin i Ludwików – na początku XIX w. Szczególną rolę odegrali w tym regionie 
w XV-XVII w. Gołuchowscy i  Leszczyńscy, którzy skupili w swoich rękach większość miejscowości 
z terenu dzisiejszej gminy i miasto Ostrów (dzisiejszy Ostrów Wielkopolski). W 1699 r. Rafał Lesz-
czyński sprzedał dobra przygodzickie Janowi J. Przebendowskiemu, którego córka Dorota Hen-
ryka wyszła za mąż za księcia Jana Mikołaja Radziwiłła. W rękach tego rodu majątek pozostawał 
do II wojny światowej. Podczas rozbiorów Rzeczypospolitej dobra przygodzickie znajdowały się 
w zaborze pruskim. Książę Antoni Henryk Radziwiłł, namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskie-
go (1815-1831), założył Antonin i wybudował w nim pałac myśliwski (1822-1824), który w dru-
giej połowie XIX w. stał się rezydencją rodową. W 1840 r. dobra przygodzickie zostały podniesio-
ne do godności hrabstwa, a w 1873 r. otrzymały status ordynacji. Istotną inwestycją dla regionu 
stało się przeprowadzenie przez jego obszar w 1875 r. linii kolejowej z Kluczborka do Poznania.

W powstaniu wielkopolskim, po zakończeniu I wojny światowej, wzięło udział około 70 
mieszkańców z terenu gminy. Pierwszym poległym powstańcem był Jan Mertka z Przygodzic.

W czasie II wojny światowej, podczas okupacji niemieckiej, społeczeństwo gminy zostało 
poddane wielu represjom: zamknięte zostały szkoły i kościoły, wysiedlano gospodarzy, którym 
zabierano gospodarstwa. Represje szczególnie odczuli powstańcy wielkopolscy, księża i nauczy-
ciele, z których wielu straciło życie.

Po II wojnie światowej intensywnie rozwijało się życie społeczne, kulturalne i, zwłaszcza 
w ostatnich latach, rozbudowana została infrastruktura techniczna.

KRAJOBRAZ I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Rzeźba terenu gminy jest pochodzenia polodowcowego. Główną rzeką jest Barycz, biorąca 

tu swój początek.
LASY – dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna, ponadto występują: świerk pospolity, 

jodła pospolita, buk zwyczajny, olsze, brzozy, grab pospolity oraz dąb szypułkowy i bezszypułko-
wy.

STAWY PRZYGODZICKIE – zajmują powierzchnię ok. 730 ha. Hodowany jest w nich głównie 
karp. Na stawach stwierdzono występowanie ponad 270 gatunków ptaków, a także wiele rzad-
kich gatunków zwierząt i roślin.

ROŚLINY I ZWIERZĘTA – na terenie gminy występuje kilkaset gatunków roślin naczynio-
wych. Oprócz dużej różnorodności gatunków ptaków, można spotkać tu także liczne gatunki 
owadów, płazów, gadów i ssaków. Jedną z wizytówek gminy jest gniazdo bociana białego na ko-
minie przy Urzędzie Gminy w Przygodzicach, które można oglądać w Internecie: www.bociany.
ec.pl.

REZERWAT PRZYRODY „WYDYMACZ” – to rezerwat fl orystyczno-krajobrazowy, który zaj-
muje powierzchnię 45,93 ha, utworzony w celu ochrony łęgu jesionowo-olszowego z gatunkami 
roślin chronionych, licznych drzew pomnikowych, a także ptaków wodno-błotnych.

PARK KRAJOBRAZOWY „DOLINA BARYCZY” – największy w Polsce park krajobrazo-
wy obejmujący tereny w woj. dolnośląskim (70.040 ha) i wielkopolskim (17.000 ha), z czego 
4000 ha w gminie Przygodzice.

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU „WZGÓRZA OSTRZESZOWSKIE I KOTLINA ODO-
LANOWSKA” – obejmuje 69.400 ha w pow. ostrzeszowskim i ostrowskim, w tym prawie całą 
gminę Przygodzice.

SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK „OSTOJA NAD BARYCZĄ” – obejmuje obszar łąk 
zalewowych, stawy, pola uprawne i tereny leśne. W większej części pokrywa się z obszarem par-
ku krajobrazowego „Dolina Baryczy”, obejmuje też fragmenty doliny Baryczy w gminie Przygo-
dzice.

OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW „DOLINA BARYCZY” – jedna z najważniejszych 
ostoi ptaków w Polsce. Częściowo pokrywa się z SOOS „Ostoja nad Baryczą”, wraz z którą wcho-
dzi w skład europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

POMNIKI PRZYRODY – są to zarówno pojedyncze drzewa, jak i ich grupy. Jednym z miej-
scowych pomników jest stanowisko długosza królewskiego. Wyjątkową grupę drzew o pomniko-
wych rozmiarach stanowią Dęby Antonińskie – tworzące drugie co do wielkości w Polsce skupi-
sko starych dębów szypułkowych.
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Sklep nr 5 w Topoli Wielkiej ul. Długa 64 tel. 530 920 762
Sklep nr 6 w Wysocku Małym ul. Ostrowska 1/B tel. 531 609 558
Sklep nr 7 w Dębnicy ul. Ostrowska 13 tel. 531 390 832
Sklep nr 8 w Czarnymlesie Czarnylas nr 29a tel. 531 399 746
Piekarnia - Przygodzice ul. Wrocławska 2 tel. 531 610 649
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63-421 Wysocko Małe
� 506 503 808

KOTŁY
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W RASZKOWIE
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tel./fax 62 735 24 09
tel. 62 733 60 23

Bank Spółdzielczy w Raszkowie
63-440 Raszków, ul. Ostrowska 28

tel. 62  734 33 31, 62 734 41 14, fax 62  737 95 11

POLSKI BANK Z POLSKIM KAPITAŁEM

�  depozyty i lokaty
�  rachunki bankowe
�  karty płatnicze

�  rozliczenia 
pieniężne

�  kredyty

63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Wolności 34

tel./fax 62 735 51 97
tel. 62 735 68 81

ODDZIAŁY BANKU

ZAPRASZAMY:

OFERUJE

ABELL 63-421 Przygodzice
Osiedle 40-lecia PRL 13

tel. 601 534 638
e-mail: abell3@wp.pl

Aleksander Bella
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REJESTRACJA POJAZDÓW • PRZEREJESTROWANIE • WYRABIANIE WTÓRNIKA
(DOWODU REJ., KARTY POJAZDU, TABLIC REJ., NAKLEJEK NA SZYBY)

ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU • TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE Z KAŻDEGO JĘZYKA
OPINIE RZECZOZNAWCY • DORADZTWO

SZYBK
O

SPRAW
NIE

SOLID
NIE

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2017 r.

Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących gminy

Redaktor wydania: Iwona Wilczyńska
Współpraca redakcyjna: Ewa Sobieraj

Korekta: Agnieszka Kajak
Tekst i zdjęcia: Urząd Gminy Przygodzice

8 11 13

14

15

16

17

12

9

10

3

CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Przygodzice położona jest w południowej Wielkopolsce, w powiecie ostrowskim, zaj-

muje powierzchnię 163,56 km2, na koniec 2016 roku liczyła 11.992 mieszkańców. Przez gminę 
przebiega droga krajowa nr 11 łącząca Górny Śląsk z Pomorzem i nr 25 – Dolny Śląsk z Pomo-
rzem, oraz linia kolejowa łącząca Śląsk z Wybrzeżem. Ponad 46% powierzchni zajmują lasy, 4% 
stawy hodowlane. W skład gminy wchodzi 19 miejscowości, z których 14 jest wsiami sołecki-
mi. Od XVI w. większość miejscowości wchodziła w skład dóbr utworzonych przez Leszczyńskich, 
przejętych następnie przez Jana J. Przebendowskiego, a od 1755 do 1939 r. będących własnością 
wielkopolskiej linii książąt Radziwiłłów.

Na terenie gminy istnieje rezerwat przyrody „Wydymacz”, park krajobrazowy „Dolina Bary-
czy”, obszar chronionego krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”, Obszar 
Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Baryczy”, Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja nad Ba-
ryczą” i liczne pomniki przyrody. Główną rzeką gminy jest Barycz zasilająca Stawy Przygodzic-
kie. Gmina słynie na cały świat z przygodzickich bocianów (www.bociany.ec.pl), których gniazdo 
znajduje się w centrum Przygodzic.

Turystyczną stolicą gminy jest Antonin – popularna miejscowość wypoczynkowa, gdzie znaj-
duje się „Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów”. Dwukrotnie przebywał tu Fryderyk Chopin. Dziś 
odbywają się koncerty muzyki chopinowskiej, w tym Międzynarodowy Festi wal w Antoninie 
„Chopin w barwach jesieni”. Znajduje się tu także kaplica-mauzoleum Radziwiłłów. W Ośrodku 
Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Lido” na gości czekają domki wczasowe i kąpielisko „Szperek”. 
W pobliżu Przygodzic znajduje się Kompleks Gastronomiczno-Rekreacyjny „Górecznik”. W Przy-
godziczkach i Chynowej funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne. Przez gminę przechodzą 
szlaki turystyki pieszej, rowerowej i konnej.

PRZYGODZICE to Największa wieś (2510 mieszkańców). Siedziba Urzędu Gminy; nad Ba-
ryczą, przy drodze nr 11 oraz granicy Parku Krajobrazowego i Obszaru Specjalnej Ochrony Pta-
ków „Dolina Baryczy”. Znana od 1403 r. W XV-XVI w. centrum dóbr przygodzickich, od 1755 r. do 
II wojny światowej w rękach Radziwiłłów. W centrum znajduje się plac Powstańców Wielkopol-
skich, Dom Ludowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (siedziba UG), przy nim komin z gniazdem 
bocianim z kamerą internetową www.bociany.ec.pl, przed UG pomnik Powstańców Wielkopol-
skich i obelisk 600-lecia. Obok kościół NMP Nieustającej Pomocy. Od północy Chata Regionalna 
z ekspozycjami historycznymi oraz Gminny Punkt Informacji. Dalej dwór dzierżawcy z pocz. XX w. 
(obecnie internat i Bank Spółdzielczy) i dwór J.J.Przebendowskiego z XVII w. W Przygodzicach 
znajdują się m.in.: Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddzia-
ły Banku Śląskiego i Banku Spółdzielczego, siedziba GS Samopomocy Chłopskiej, Zajazd „Górecz-
nik”, Restauracja „Trzcieliny”, fi rmy budowlane, transportowe i inne.

Z Przygodzic pochodzili: Jan Mertka – pierwszy poległy powstaniec wielkopolski, błogosła-
wiony ks. Aleksy Sobaszek, mieszkała tu błogosławiona siostra Sancja – Janina Szymkowiak.

ANTONIN (481 mieszkańców) – wieś położona na skrzyżowaniu dróg nr 11 i 25, nad sta-
wem Szperek. Dawniej siedziba wielkopolskiej linii Radziwiłłów. W pałacu myśliwskim odbywają 
się liczne koncerty muzyczne. Mieści się tu siedziba Nadleśnictwa Antonin. Znajduje się tu rezer-
wat przyrody „Wydymacz”, a w okolicy skupisko „Dębów Antonińskich”. Przy drodze do Mikstatu 

mieści się kościół pw. MB Ostrobramskiej i jednocześnie kaplica grobowa książąt Radziwiłłów. 
Wewnątrz znajduje się m.in. tablica ku czci Władysława Wawrzyniaka, uczestnika Powstania 
Wielkopolskiego, wojen 1919-1920 i 1939 r., zamordowanego w Katyniu. W Antoninie działa 
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Lido”.

LUDWIKÓW (260 mieszkańców) – wieś na zachód od Antonina. Na północ od niej znajduje 
się cmentarz z neogotycką kaplicą z 1903 r. W miejscowości działa Centrum Sportu i Rekreacji.

KOCIĘBA (16 mieszkańców) – osada (dawniej folwark) w sąsiedztwie Ludwikowa. Stawy Ko-
cięba należą do kompleksu stawów Dębnica-Kocięba. W okolicy, wzdłuż Litwina, występują po-
mnikowe dęby.

CHYNOWA (1091 mieszkańców) – we wschodniej części gminy. Znana od 1430 r. Należała 
do dóbr przygodzickich. W okresie Kulturkampfu zasłynęła z tajnej działalności księdza Walen-
tego Śmigielskiego. Znajduje się tu kościół pw. św. Wawrzyńca wybudowany w latach 1936-1937 
na miejscu drewnianego z 1651 r. Miejscowość jest znana z najstarszego „Kaczora” w południo-
wej Wielkopolsce i agroturystyki.

PRZYGODZICZKI (478 mieszkańców) – we wschodniej części gminy. Od początku w dobrach 
przygodzickich. Powstała na tzw. pustkowiu. Istnieje tu kilka gospodarstw agroturystycznych, 
ośrodek jeździecki, odbywają się „Hubertowiny”.

BOGUFAŁÓW (282 mieszkanców) – w północno-wschodniej części gminy. Nazwa od 1920 r. 
(wcześniej Chynowskie Pustkowie). W pobliżu obszar źródliskowy i bifurkacja obszarowa Bary-
czy. Na cmentarzu znajduje się grób powstańca wielkopolskiego Antoniego Lepki, odrestaurowa-
ny w 2009 r.

CZARNYLAS (978 mieszkańców) – w południowo-zachodniej części gminy, założony przez 
protestantów z Czech, Śląska i Niemiec w XVI w. Od początku wchodził w skład dobr przygodzic-
kich. W latach 1941-1944 w osadzie Zawidzyn na zachód od wsi istniał niemiecki obóz pracy dla 
Polaków i Żydów. Przy Zespole Szkół Izba Pamięci Narodowej, tablica poświęcona ofi arom II woj-
ny światowej i ekspozycja maszyn rolniczych. W centrum wsi poewangelicki kościół Niepokala-
nego Poczęcia NMP z 1844-1850 r., w części zachodniej kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 
z 1926-1927 r., w części wschodniej neogotycki kościół ewangelicki z 1889-1900 r.

HETMANÓW – jedna z dwóch najmniejszych wsi w gminie (83 mieszkańców). Położony 
w południowo-zachodniej części gminy. Aż do końca I wojny światowej wchodził w skład Śląska.

DĘBNICA (1325 mieszkańców) – znana od 1460 r., położona między stawami rybnymi na 
dopływach Baryczy, otoczona z trzech stron lasami. W jej sąsiedztwie znajduje się kompleks sta-
wów rybnych Dębnica-Kocięba, wchodzących w skład Stawów Przygodzickich. W centrum na 
Domu Ludowym tablica upamiętniająca 550-lecie wsi. Przy kościele MB Częstochowskiej z 1979-
-1982 r. pomnik ku czci oblata Maryi Niepokalanej ojca Andrzeja Cierpki, misjonarza na Cejlonie. 
Krzyżują się tu szlaki turystyczne: 4 piesze i 2 rowerowe.

JANKÓW PRZYGODZKI (1476) – znany od początku XV w., położony nad Baryczą. W jego 
sąsiedztwie znajduje się kompleks stawów rybnych wchodzących w skład Stawów Przygodzic-
kich. Od XVI w. w dobrach przygodzickich. W centrum znajduje się neobarokowy kościół św. 

Józefa Oblubieńca NMP z 1925 r. W Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich znajduje się 
Izba Pamięci Powstańców Wielkopolskich, przed szkołą obelisk z nazwiskami 26 powstańców. 
Przez miejscowość prowadzą szlaki turystyczne: pieszy i rowerowy.

TOPOLA-OSIEDLE (931 mieszkańców) – najmłodsza w gminie i powiecie ostrowskim wieś, 
wydzielona w 2006 r. z Topoli Wielkiej.

TOPOLA WIELKA (462 mieszkanców) – w północno-zachodniej części gminy, znana od 
1341 r. Na południowym skraju, w osadzie Popłomyk nad Baryczą (ul. Popłomyków do końca) 
znajduje się dwór z I poł. XIX w. Ok. 900 m na zachód wczesnośredniowieczne (X-XI w.) grodzi-
sko.

TRZCIELINY (50 mieszkańców) – osada wśród Stawów Przygodzickich i lasów. Tu platf orma 
widokowa na stawy.

WYSOCKO MAŁE (1346 mieszkanców) – położone na północnym skraju gminy. Na połu-
dniowy-wschód od niego bierze swój początek Barycz. Miejscowość została wydzielona z Wysoc-
ka (obecnie Wysocko Wielkie) znanego od 1298 r. W XVI w. znalazła się w rękach Leszczyńskich 
i następnie Radziwiłłów. Zabytkowa kapliczka z fi gurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, kapliczka z fi -
gurą św. Wawrzyńca, sikawka konna z 1908 r. przy remizie strażackiej, obelisk upamiętniający 
100-lecie OSP w Wysocku M. Przy Zespole Szkół im. M. Kopernika znajduje się głaz narzutowy 
z popiersiem i tablicą poświęconą patronowi.

SMARDÓW (218 mieszkańców) – od północy graniczy z Wysockiem Wielkim. Pierwsze za-
chowane wzmianki o Smardowie pochodzą z początku XV w. Na wschodnim krańcu Smardowa, 
przy skrzyżowaniu, znajduje się kapliczka z fi gurą Matki Boskiej. Do Smardowa należy również 
cmentarz ewangelicki, zwany potocznie „niemieckim”, który położony jest przy żółtym szlaku 
pieszym.

HISTORIA
Obszar Gminy Przygodzice jest ściśle związany z doliną rzeki Barycz i z tym położeniem na-

leży wiązać najstarsze ślady osadnictwa. Na terenie gminy zostało potwierdzonych wiele stano-
wisk archeologicznych wskazujących na ciągłość osadnictwa od epoki neolitu. Zabagniona dolina 
Baryczy stanowiła w średniowieczu naturalną granicę między Śląskiem a Wielkopolską. Zacho-
wane źródła pisane potwierdzają istnienie w 1403 r. Przygodzic, w 1407 Jankowa Przygodzkie-
go, w 1430 Chynowej, w 1460 Dębnicy. Nieco później powstał Czarnylas – w XVI wieku, jesz-
cze później Antonin i Ludwików – na początku XIX w. Szczególną rolę odegrali w tym regionie 
w XV-XVII w. Gołuchowscy i  Leszczyńscy, którzy skupili w swoich rękach większość miejscowości 
z terenu dzisiejszej gminy i miasto Ostrów (dzisiejszy Ostrów Wielkopolski). W 1699 r. Rafał Lesz-
czyński sprzedał dobra przygodzickie Janowi J. Przebendowskiemu, którego córka Dorota Hen-
ryka wyszła za mąż za księcia Jana Mikołaja Radziwiłła. W rękach tego rodu majątek pozostawał 
do II wojny światowej. Podczas rozbiorów Rzeczypospolitej dobra przygodzickie znajdowały się 
w zaborze pruskim. Książę Antoni Henryk Radziwiłł, namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskie-
go (1815-1831), założył Antonin i wybudował w nim pałac myśliwski (1822-1824), który w dru-
giej połowie XIX w. stał się rezydencją rodową. W 1840 r. dobra przygodzickie zostały podniesio-
ne do godności hrabstwa, a w 1873 r. otrzymały status ordynacji. Istotną inwestycją dla regionu 
stało się przeprowadzenie przez jego obszar w 1875 r. linii kolejowej z Kluczborka do Poznania.

W powstaniu wielkopolskim, po zakończeniu I wojny światowej, wzięło udział około 70 
mieszkańców z terenu gminy. Pierwszym poległym powstańcem był Jan Mertka z Przygodzic.

W czasie II wojny światowej, podczas okupacji niemieckiej, społeczeństwo gminy zostało 
poddane wielu represjom: zamknięte zostały szkoły i kościoły, wysiedlano gospodarzy, którym 
zabierano gospodarstwa. Represje szczególnie odczuli powstańcy wielkopolscy, księża i nauczy-
ciele, z których wielu straciło życie.

Po II wojnie światowej intensywnie rozwijało się życie społeczne, kulturalne i, zwłaszcza 
w ostatnich latach, rozbudowana została infrastruktura techniczna.

KRAJOBRAZ I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Rzeźba terenu gminy jest pochodzenia polodowcowego. Główną rzeką jest Barycz, biorąca 

tu swój początek.
LASY – dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna, ponadto występują: świerk pospolity, 

jodła pospolita, buk zwyczajny, olsze, brzozy, grab pospolity oraz dąb szypułkowy i bezszypułko-
wy.

STAWY PRZYGODZICKIE – zajmują powierzchnię ok. 730 ha. Hodowany jest w nich głównie 
karp. Na stawach stwierdzono występowanie ponad 270 gatunków ptaków, a także wiele rzad-
kich gatunków zwierząt i roślin.

ROŚLINY I ZWIERZĘTA – na terenie gminy występuje kilkaset gatunków roślin naczynio-
wych. Oprócz dużej różnorodności gatunków ptaków, można spotkać tu także liczne gatunki 
owadów, płazów, gadów i ssaków. Jedną z wizytówek gminy jest gniazdo bociana białego na ko-
minie przy Urzędzie Gminy w Przygodzicach, które można oglądać w Internecie: www.bociany.
ec.pl.

REZERWAT PRZYRODY „WYDYMACZ” – to rezerwat fl orystyczno-krajobrazowy, który zaj-
muje powierzchnię 45,93 ha, utworzony w celu ochrony łęgu jesionowo-olszowego z gatunkami 
roślin chronionych, licznych drzew pomnikowych, a także ptaków wodno-błotnych.

PARK KRAJOBRAZOWY „DOLINA BARYCZY” – największy w Polsce park krajobrazo-
wy obejmujący tereny w woj. dolnośląskim (70.040 ha) i wielkopolskim (17.000 ha), z czego 
4000 ha w gminie Przygodzice.

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU „WZGÓRZA OSTRZESZOWSKIE I KOTLINA ODO-
LANOWSKA” – obejmuje 69.400 ha w pow. ostrzeszowskim i ostrowskim, w tym prawie całą 
gminę Przygodzice.

SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK „OSTOJA NAD BARYCZĄ” – obejmuje obszar łąk 
zalewowych, stawy, pola uprawne i tereny leśne. W większej części pokrywa się z obszarem par-
ku krajobrazowego „Dolina Baryczy”, obejmuje też fragmenty doliny Baryczy w gminie Przygo-
dzice.

OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW „DOLINA BARYCZY” – jedna z najważniejszych 
ostoi ptaków w Polsce. Częściowo pokrywa się z SOOS „Ostoja nad Baryczą”, wraz z którą wcho-
dzi w skład europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

POMNIKI PRZYRODY – są to zarówno pojedyncze drzewa, jak i ich grupy. Jednym z miej-
scowych pomników jest stanowisko długosza królewskiego. Wyjątkową grupę drzew o pomniko-
wych rozmiarach stanowią Dęby Antonińskie – tworzące drugie co do wielkości w Polsce skupi-
sko starych dębów szypułkowych.


