
Dawno temu przez Prusice przebiegał trakt łączący Poznań z największym grodem Śląska-Wrocławiem. Ale zanim powstało 

miasteczko, istniała tu tylko oberża. W niej właśnie strudzeni wędrowcy mogli znaleźć kufel chłodnego piwa, ciepłą strawę i 

miejsce na odpoczynek. W wielkiej gospodzie mieszały się różnojęzyczne głosy kupców, rycerzy, pachołków i giermków. 

Rzadko dochodziło do kłótni, czy gorączkowej wymiany zdań, a prawie nigdy do walki. Częstymi gośćmi oberży byli polscy 

kupcy, krążący między Poznaniem i Wrocławiem. Przemierzali oni znane sobie trakty w towarzystwie uzbrojonych po zęby 

pachołków, bo wypełnione cennymi towarami wozy stanowiły łakomy kąsek dla rozbójników.  W karczmie tej Polacy 

spotykali się z rycerzami zakonnymi z Prus, którzy także zajmowali się handlem. Oba stronnictwa patrzyły na siebie 

niechętnym okiem. Zarówno jedni jak i drudzy stanowili dla siebie konkurencję. Mało tego- różnili się językiem i obyczajem. 

Nie może dziwić więc, że dochodziło między polskimi kupcami, a handlującymi zakonnikami do częstych sprzeczek. Zwykle 

nie były one groźne i dotyczyły miejsca dla koni i wozów, aż raz stało się… Jedna z takich kłótni przerodziła się w bójkę, 

podczas której gorącokrwiści Słowianie dobyli mieczy i rzucili się na Prusaków, siekąc ich bezlitośnie. Krew lała się 

strumieniami, a rozwścieczeni kupcy, których dzielnie wspomagali zbrojni pachołkowie krzyczeli: -Prus nic!  Prus nic! 

Oznaczać to miało, że za nic mają Prusaków. I w taki to sposób narodziła się nazwa powstałych w tym miejscu Prusic.    

Inne podanie przypisuje miano Prusic nazwisku pewnego rycerza. Otóż waleczny ten człowiek miał uratować na polowaniu 

życie piastowskiemu księciu Henrykowi V. Ten, w przypływie wdzięczności oddał Gebhardowi Prusicowi połowę miasta. 

Podobno od jego imienia osada przyjęła nazwę Prusice. Ta właśnie  legenda znalazła swoje odbicie w herbie miasta. 

Przedstawia on dwa motywy. Lewą stronę zajmuje połowa orła na złotym polu. Prawdopodobnie jest to orzeł będący 

symbolem piastowskich książąt śląskich, bowiem w ich posiadaniu znajdowały się Prusice, w średniowieczu. Na drugiej 

połowie widnieje wzniesiona dłoń- jak mówi legenda- dłoń szlachcica, który uratował życie księciu. Dziś już nie wiadomo, 

ile w tym prawdy. Cóż, historia stawia niekiedy więcej pytań, niż znajduje odpowiedzi. 

Spacer po Prusicach zaczynamy w miejscu siedziby władz, czyli w prusickim rynku. Prusice liczą niewiele ponad 2 tysiące 

mieszkańców i mogą poszczycić się historią rozpoczynającą się jeszcze za czasów panowania książąt piastowskich. Pierwsze 

wzmianki dotyczące Prusic pochodzą już z XII wieku, natomiast prawa miejskie uzyskały one w II poł. XIII wieku. 

Zwiedzając miejscowość należy z pewnością zobaczyć kilka pięknych miejsc, po środku którego wznosi się zabytkowy 

renesansowy ratusz. 

Początki tego pięknego gmachu sięgają jeszcze średniowiecza, a budynek posiada pewne gotyckie cechy. Skutkiem pożaru, 

który w XVI wieku strawił prusicki ratusz, była jego przebudowa w stylu renesansowym. Kolejna znacząca zmiana jego 

wyglądu miała miejsce na przełomie lat 20. i 30. XX wieku i nadała ona temu obiektowi neorenesansowy charakter. 

Modernizacja budynku oraz rewitalizacja rynku miała miejsce w latach 2012-2013. Warto wiedzieć, iż na 39-cio metrowej 

wieży ratusza znajduje się punkt widokowy, na który można się wdrapać pokonując 80 dębowych schodów, które pochodzą 

z 1563 roku! Co roku na Dniach Prusic na wieże wbiegają śmiałkowie, którzy lubią ekstremalne wyzwania, pokonując na 

czas schody. Jak każdy dobrze wie każda forma ruchu jest dobra, a dodatkiem jest niecodzienna formuła z pięknym 

widokiem z wieży oraz zbieg w drugą stronę na dół po zasłużony medal. W godzinach pracy Urzędu można zajrzeć na 

korytarze budynku.

 

Z wieży widokowej mieszczącej się w Ratuszu rozciąga się piękny widok na okolicę, teren gminy, odległe wzgórza. To 

niezapomniane wrażenie zostaje na długo w pamięci bez względu na porę roku. Na wieży znajdują się zdjęcia ze starymi 

widokówkami Prusic oraz legendy o zegarze miejskim. Legendy napisane zostały przez młodzież z terenu Gminy Prusice. To 

zwieńczenie konkursu jaki w 2017 ogłosił Burmistrz dla młodych pisarzy. Każdy kto chciał i dysponował czasem mógł 

napisać ciekawą opowieść o mieście lub gminie. W pracach można znaleźć klimat miasta oraz zagłębić się w świat 

wyobraźni, poprzeplatany wątkami historii, teraźniejszości i przyszłości gminy. Te niesamowite historie pokazane są na 

planszach, które można przeczytać na jednej z kondygnacji wieży widokowej. Pod wieżą mieści się Punkt Informacji 

Turystycznej, w którym można zakupić znaczek turystyczny oraz zaopatrzyć się w materiały promocyjne. 
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Na wieży mieści się stary zegar. Jego nieczynny już mechanizm można podziwiać na jednej z ostatnich kondygnacji. Z tej 

właśnie wieży codzienne w południe rozbrzmiewa hejnał prusicki. Z rynku kierujemy się w stronę kolejnego z zabytków 

miasta – kościoła przy ulicy Jana Pawła II.

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła, pochodzi z XIV wieku. Niestety przetaczające się w kolejnym stuleciu przez Śląsk i Czechy 

wojny husyckie nie oszczędziły miasta i świątynia została spalona. Odbudowano ją dopiero pod koniec XV stulecia. W tej 

ceglanej, gotyckiej budowli znajdziemy sporo średniowiecznych, renesansowych, a także barokowych elementów. Na 

uwagę zasługuje szczególnie barokowa kaplica grobowa hrabiego Melchiora von Hatzfelda, który był dowódcą sił 

habsburskich podczas wojny trzydziestoletniej. Z kościoła przechodząc obok Ośrodka Kultury – Obiektu Multifunkcyjnego z 

nowoczesnym kinem idziemy spacerem ulica Kościuszki w stronę ulicy Kolejowej i nią prosto do Alei Lipowej. 

Na ulicy Lipowej znajduje się kamień św. Jadwigi - kolejny przystanek na naszej krótkiej wędrówce. W pobliży dla 

upamiętnienia św Jadwigi jednej z ulic w pobliżu nadano jej imienia. Kamień św. Jadwigi wraz z odbitą stopą świętej, ściśle 

wiąże się z historią Prusic. Zgodnie z legendą św. Jadwiga odróżniając się od reszty swojego ludu w imię pokory i 

skromności chodziła boso i właśnie w kamieniu w Prusicach są odciski jej stóp. Według legendy prusickiej Pewnego razu 

św. Jadwiga wybrała się na pieszą pielgrzymkę z Trzebnicy do Prusic. Wędrowała jak zwykle boso. Ale droga była 

kamienista i księżna musiała często przystawać. Jej stopy były obolałe i poranione. W końcu ból stał się nie do zniesienia i 

księżna zaczęła gorzko płakać. I stał się cud… Kamienie zmiękły. Jadwiga stąpała po nich jak po mchu. Wszystko to było 

tym dziwniejsze, że tuż za nią kamienie znów twardniały i stawały się ostre. Na jednym z nich, o sporych rozmiarach, 

pozostał odcisk stopy księżnej. Z czasem kamień ten zaczęto otaczać czcią. Przez setki lat nie znalazł się nikt, kto 

odważyłby się go tknąć. Wracamy tą samą drogą i wąską ulica Szkolną wchodzimy ponownie na rynek . Kierujemy się 

wzdłuż jednej z pierzei w stronę kolejnej wieży kościelnej przy ulicy Powstańców Śląskich. 

Zupełnie inne walory architektoniczne prezentuje ta druga świątynia, która jest kościołem pomocniczym pw. św. Józefa 

Oblubieńca. Kościół wzniesiono w latach 1910-1911 w stylu neoromańskim i do końca II wojny światowej służył on 

społeczności ewangelickiej. Obecnie kościół jest zamknięty, ale niewątpliwie zasługuje na uwagę, chociażby z uwagi na 

górująca nad miastem trzecią wieżę.  Po chwili wracamy na rynek i nasz krótki spacer kończymy w kawiarence.

Mały spacer po okolicach rynku i miejscach znanych i mniej znanych warto zakończyć ponownie na rynku w okresie 

wiosenno-jesiennym w Kawiarence pod Trzema Wieżami. To w niej mieści się w okresie letnim filia PIT. W ciszy a daleka od 

zgiełku i codzienności można prawdziwie się zrelaksować oglądając krążące nad rynkiem gołębie i do wieczora czekając na 

niezapomniany moment – iluminację rynku prusickiego. Naprawdę warto. 
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