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Słowo wstępne

Oddawana do rąk szanownych czytelników pozycja wydawnicza jest w moim 
dorobku twórczym wyjątkowa. Z jednej strony można ją zaliczyć do kategorii albu-
mu krajoznawczego, z drugiej do reportażu literackiego. W moim zamyśle stanowi 
połączenie tych dwóch gatunków literacko-artystycznych w celu pokazania bogac-
twa historyczno-kulturalnego naszego kraju w  aspekcie socjologiczno-regionali-
stycznym. Z zamiarem jej powstania nosiłem się od kilku lat, tj. od czasu utworze-
nia w Polsce sieci Mateczników Patriotyzmu i Kultury. 

Toteż kiedy w kraju nastała sytuacja sprzyjająca tego typu działalności, postano-
wiłem przygotować i napisać książkę przywołującą tradycję, swoisty powrót do ko-
rzeni i utrwalenie więzi kulturowych w naszym społeczeństwie. Pokazanie historii 
naszego kraju, bogactwa jego zabytków oraz odmienności kulturowego dziedzic-
twa oto zadanie, które należało podjąć. Oczywiście na miarę własnych możliwości. 

Mam w  dorobku kilka książek reportażowych z  licznych podróży po świecie, 
w  tym Od dżumy do dżumy (o  Libii); Z  wizytą u  Manfreda (Bawaria); Impresje 
słowackie, Dotknięcie Ameryki, Kierunek Alaska, Śladami kultur prekolumbijskich, 
W krainie torbaczy i kiwi. Jestem także autorem kilku albumów krajoznawczych, 
m.in. Dwory i pałace w widłach Wisły i Pilicy, Szlakiem wybranych dworów i pała-
ców Kielecczyzny, Lima, Cuzco, Machu Picchu w obiektywie, Staszów tamtych lat, czy 
W służbie Kościoła i Ojczyzny.

W roku 2011 ukazał się zbiór moich reportaży z podróży po świecie zatytułowa-
ny Okiem globtrotera, a w roku 2016 książka Mateczniki Polskości gwarantem dobrej 
zmiany, zawierająca materiały I Zjazdu Mateczników Patriotyzmu i Kultury, który 
odbył się w Zagnańsku w dniach 27-29 maja 2016 roku, a także opis mateczników 
polonijnych i krajowych, z centrum matecznikowym w Zagnańsku na czele. 

Rok wcześniej w  XVI Spektrum Almanachu Unii Polskich Pisarzy Lekarzy 
ukazał się reportaż mojego autorstwa Z  wizytą w  Lidzbarku Warmińskim, zaś 
w  książce Z  pogranicza regionalizmu i  kultury (Zagnańsk 2013) znalazł się re-
portaż o moim pobycie w Inowrocławiu w czerwcu 1991 roku. Obydwa te tek-
sty spotkały się z  dobrym odbiorem czytelników. W  tej sytuacji postanowiłem 
przystąpić do pracy nad zbiorem reportaży z  podróży po Polsce. Uznałem, że 
jest nakazem chwili spopularyzowanie w społeczeństwie polskim wiedzy o bo-
gactwie kulturowo-historycznym naszej ojczyzny. Jest to ważne szczególnie teraz, 
gdy z powodów politycznych zaprzestano w latach 2007-2015 nauki o dziejach 
Polski, o  jej ważnych wydarzeniach z  przeszłości, o  dziedzictwie kulturowym. 
Koniecznością jest uzupełnienie tych braków wiedzy o naszym kraju, szczególnie 
wśród młodego pokolenia. 

Uznałem, że najlepszym sposobem będzie wydanie cyklu materiałów literackich, 
bogato ilustrowanych zdjęciami, prezentujących bogactwo kulturowo-historyczne 
różnych miejsc Polski. W ten sposób można będzie przekazać wiedzę o przeszłości 
kraju, jego poszczególnych regionów, pobudzić lokalny i narodowy patriotyzm. 
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Oddawana obecnie do rąk szanownych czytelników książka zawiera zbiór 25 
reportaży z  moich wizyt, pobytów czy wojaży po wielu regionach Polski, odby-
wanych w latach 2006-2017 z różnych okazji: czy to spotkań autorskich, pobytów 
wypoczynkowych, czy wizyt towarzyskich i rodzinnych. Reportaże są ilustrowane 
ponad 700 zdjęciami prezentującymi krajobraz, architekturę, zabytki czy ludzi spo-
tykanych podczas krajowych wojaży.

Szczególne znaczenie ma dla mnie rozdział ostatni tej nietypowej książki, zawie-
rający reportaż z 12-dniowej podróży po Polsce, którą odbyłem w miejsce plano-
wanej wcześniej wycieczki do Azji (na trasie Kambodża – Wietnam – Tajlandia). 
Okazuje się, iż te wojaże po naszym rodzimym kraju mogą być równie atrakcyjne, 
jak te dalekie wyprawy w egzotyczne zakątki świata.

Jako działacz regionalny, pisarz małych ojczyzn, fotografik i popularyzator wie-
dzy o Matecznikach Polskości zapraszam do lektury tej niecodziennej książki. Je-
stem przekonany, że zachęci ona do poznawania własnego kraju, jego bogatej histo-
rii i kultury. Bo najmniejsza nawet miejscowość na mapie Polski ma czym zadziwić 
i  zachwycić, wszędzie natrafimy na ślady wielkich Polaków, czy ważnych wyda-
rzeń historycznych z naszej przeszłości, czego dowody można znaleźć właśnie na 
kartach tej książki. Zapraszam więc do wspólnej wirtualnej podróży po miastach 
i  miasteczkach naszego pięknego kraju, urokliwych zakątkach, ciekawych miej-
scach i historycznych zabytkach, które mogą być powodem dumy każdego Polaka.

Maciej A.Zarębski
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1. W kręgu trzech kultur

Na tym pięknym terenie wschodniej Polski przebywałem w dniach 20-22 kwietnia 
2006 roku. Okazją był udział w imprezie integracyjnej pod hasłem „A to Polska wła-
śnie – różne barwy pogranicza”, organizowanej przez Krajową Komisję Humanistycz-
nych Inicjatyw Edukacyjnych Towarzystw Uniwersytetów Ludowych, władze Gminy 
Podedwórze i  Centrum Kultury w  Parczewie. Jej zwieńczeniem było Świecone na 
kresach, czyli Śniadanie Wielkanocne na Podlasiu. Zostałem zakwaterowany razem 
z kilkudziesięcioma ludźmi kultury, oświaty i nauki z całej Polski w gościńcu o sympa-
tycznej nazwie „Pod Bocianem”, w miejscowości Mosty w Gminie Podedwórze.

Poza zajęciami studyjnymi, spotkaniami z  władzami administracyjnymi oraz 
wspomnianym powyżej śniadaniem wielkanocnym organizatorzy przygotowa-
li kilka wycieczek objazdowych szlakiem kultur i religii pogranicza wschodniego 
Polski, podczas których mogłem bliżej poznać jego bogactwo kulturowe.

Podczas pierwszej zwiedzamy 
w miejscowości Kostomłoty w gmi-
nie Kodeńskiej zabytkowy kompleks 
budynków stanowiących neounicką 
cerkiew pw. św. Nikity Męczennika 
z wieku XVII (1). 

Po świątyni oprowadza nas, opo-
wiadając różne koleje jej losu, nie-
zwykle sympatyczny ojciec marianin 
Roman Piętka. Wyjaśnia przy tym za-
sady funkcjonowania kościoła unic-
kiego, tłumaczy różnice między obrzędowością obrządku rzymskiego (sprawowania 
liturgii w narzuconym krajom wschodnim języku łacińskim) a bizantyjskiego, zwa-
nego także greckim, bardziej narodowym, bo opartym na antycznej kulturze greckiej, 
charakteryzującej narody wschodu. Po chwili wysłuchujemy historycznych zawiłości 
życia religijnego wschodnich obrzeży I i II Rzeczpospolitej. Od posiadającego ogrom-
ną wiedzę, charyzmatycznego marianina, wieloletniego (od 1967 roku) duszpasterza 
tej jedynej w Polsce neounickiej parafii, kustosza sanktuarium unitów podlaskich, 
podniesionego w roku 1998 do zaszczytnej godności archimandryty, dowiadujemy 
się wielu ciekawostek. 

Cerkiew w Kostomłotach podlega 
administracyjnie bezpośrednio pry-
masowi Glempowi, oczywiście sta-
nowiąc część kościoła katolickiego 
uznającego prymat Papieża. Ojciec 
Roman (2) przypomina nam, że cho-
ciaż w  świadomości ludzi środkowo 
i północno-wschodniej Polski grecki 

1

2
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obrządek kojarzył się najczęściej z wyznaniem prawosławnym, to przez całe pierwsze 
tysiąclecie w całości stanowił integralną część Kościoła Powszechnego. Po nieszczę-
snej Schizmie Kościoła w roku 1057 nadal przez następne tysiąclecia wielu chrześcijan 
greckiego obrządku żyło w jedności wiary z katolickim Zachodem. Obecnie takich 
chrześcijan jest ok. 20 milionów. W tej grupie mieści się właśnie parafia w Kostomło-
tach. Zbudowana w 1631 roku, z ufundowaną w tym samym roku ikoną patrona św. 
męczennika NIKITY, w roku 1852 gruntownie przebudowana staraniem miejscowe-
go dziedzica, publicysty „Tygodnika Ilustrowanego” Józefa Łoskiego służyła wiernym 
do lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to dokonano kapitalnego remontu wymie-
niając fundamenty, podwaliny, szalunki, więźbę dachową oraz sufit. Nowe kopuły 
zwieńczono krzyżami wykonanymi z brązu i pokrytymi złotem. Od lat 60. XX wie-
ku wieś Kostomłoty jest jedynym w Polsce ośrodkiem prowadzenia duszpasterstwa 

katolickiego w obrządku bizantyjsko-
-słowiańskim. Od roku 1998 istnieje 
tu dom zakonny Marianów i stąd jego, 
ojca Romana obecność. Opuszczamy 
świątynię i  jej niezwykłego gospoda-
rza w  przeświadczeniu, że mamy do 
czynienia z  symbolem przyszłej jed-
ności Kościoła. To sanktuarium sta-
nowi poglądową lekcję powszechno-
ści Kościoła Chrystusowego: jedność 
w różnorodności.

Kolejnym celem jest słynne Sanktu-
arium NMP Kodeńskiej (zwanej tak-
że Matką Bożą Gregoriańską, Matką 
Jedności oraz Matką Bożą Strażniczką 
Granic), którym opiekują się misjona-
rze oblaci. Imponująco wygląda bryła 
kościoła pw. św. Anny, miejsce Sank-

tuarium Maryjnego (3) oraz jego wnętrze z cudownym 
obrazem w ołtarzu głównym (3a). 

Po świątyni oprowadza nas kustosz sanktuarium  
O.Stanisław Wódz, proboszcz kodeńskiej parafii. Opo-
wiada dzieje miasteczka oraz jakże niezwykłą historię 
sprowadzenia z Rzymu, właściwie kradzieży, cudownego 
obrazu papieżowi Urbanowi VIII przez chorążego Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego, Mikołaja Sapiehę w  roku 
1631. Papież Urban VIII początkowo oburzony zuchwa-
łością magnata domagał się zwrotu kradzieży, ale osta-
tecznie udobruchany jego szczodrością odstąpił od żądań 
i wybaczył mu ten niecny czyn.

3

3a
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Miasto Kodeń założył w roku 1511 Jan Sapie-
ha, wojewoda podlaski. Wybudował on w Kod-
niu dwie świątynie: katolicką pw. św. Ducha oraz 
prawosławną cerkiew pw. św. Michała Archanio-
ła. W roku 1631 po „sprowadzeniu” cudownego 
obrazu Mikołaj Sapieha przystąpił do rozbudowy 
w miejscu po poprzedniczce strawionej pożarem, 
świątyni pw. św. Anny. W  tym okresie Kodeń 
przeżywał lata swej prosperity. W miasteczku ist-
niał trzeci co do wielkości w Europie port śródlą-
dowy, skąd kodeńskie zboże płynęło do Gdańska. 
Na początku wieku XVI wybudowano zamek 
obronny oraz okazały Arsenał. Opodal zamku 
w  połowie wieku XVI zbudowano murowaną 
cerkiew, obecny kościół pw. Ducha Świętego (4).

Sto lat później ówczesny właściciel Kodna, Paweł Sapieha założył w części północ-
nej miasteczka domki eremitów w rodzaju wiejskiej pustelni, które nazwano Placencją. 
W II połowie wieku sprowadzono do miasteczka sukienników, którzy na terenie Pla-
cencji założyli fabrykę sukna, folusze i zakład kuśnierski. W tym czasie kwitł handel, 
w mieście dobrze prosperowały karczmy i zajazdy. Okres pomyślnego rozwoju Kodna 
skończył się z końcem XVIII wieku, kiedy to Sapiehowie przenieśli swą rezydencję do 
Krasiczyna. Utrata niepodległości zaważyła boleśnie na dziejach Kodnia i sanktuarium. 
W roku 1812 wnętrze kościoła św. Anny zostało zbezczeszczone przez żołdaków rosyj-
skich. Trudne chwile nastąpiły po upadku powstania styczniowego, kiedy to wzmógł się 
terror rusyfikacji i prawosławia.

Potężnym ciosem wymierzonym w polskość i katolicyzm było przekazanie w roku 1875 
kościołów kodeńskich na rzecz cerkwi prawosławnej. Obraz Matki Bożej Kodeńskiej wy-
wieziono na Jasną Górę, gdzie przechowywany był przez pół wieku. Uroczyście powrócił 
po przeprowadzonej konserwacji w roku 1927 i został przekazany Misjonarzom Oblatom, 
którzy objęli parafię. Lata II wojny światowej oszczędziły sanktuarium kodeńskie. Warto 
podkreślić udział Kardynała Karola Wojtyły w obchodach jubileuszowych 50-lecia powro-
tu cudownego obrazu Matki Bożej 15 września 1977 roku. W ostatnich latach rośnie stale 
ranga Sanktuarium Matki Bożej Kodeń-
skiej, Królowej Podlasia. 

Po tej sporej dawce historii, opusz-
czamy świątynię. Przez chwilę spa-
cerujemy po posiadłościach Sapie-
hów w towarzystwie miłej świeckiej 
przewodniczki oglądając m.in. ślady 
po porcie rzecznym, ruiny zamku 
obronnego, wspaniale zrekonstru-
owany Arsenał Sapiehów (5) oraz 

4

5
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zlokalizowane w ogrodzie stacje Drogi Krzyżo-
wej. Przez chwilę zatrzymujemy się przed skle-
pikiem ojców bonifratrów, gdzie zaopatrujemy 
się w zioła, miód i syropy lecznicze oraz kwas 
chlebowy.

Ruszamy w  dalszą drogę, Kierujemy się na 
południe. Następnym etapem jest Monaster Św. 
Onufrego we wsi Jabłeczna. Jest usytuowany 
w odległości ok. 2 km od wioski. Droga od wsi do 
klasztoru biegnie pomiędzy stawami, na znacz-
nym odcinku jest przykryta wodą. Mam wraże-
nie jakbyśmy poruszali się amfibią. Po chwili bus 
przystaje przed kompleksem budynków klasztor-
nych. Wita nas bardzo wysoki, o wyglądzie Sind-
bada Żeglarza, brodaty batiuszka (6) i objaśnia, że 

za pół godziny rozpoczną się obrzędy Wielkopiątkowe. Opowiada historię klasztoru 
Jabłeczyńskiego oraz jego obecną sytuację. To jeden z najstarszych zabytków prawosła-

wia na ziemi chełmsko-podlaskiej. Dla 
prawosławia ma on doniosłe znacze-
nie z uwagi na wytrwale utrzymywaną 
niezłomną pozycję, której nie zdołały 
zachwiać żadne przemiany dziejowe. 
Od czasu założenia klasztoru w koń-
cu XV wieku przez prawosławny ród 
Zaberezińskich, na przestrzeni wie-
ków pozostawał w  swej działalności 
prawosławnym i  niejednokrotnie był 
jedyną ostoją tradycji ortodoksyjnej 
na Podlasiu. Jest miejscem pielgrzy-
mek, szczególnie licznie odwiedzanym 
w  dniu święta patrona klasztoru św. 
Onufrego, obchodzonego 25 czerwca 
(12 czerwca wg liturgii prawosławia). 
Obecnie klasztorem, odgrywającym 
znaczącą rolę w rodzinie prawosławia, 
zarządza namiestnik archimandryta 
Jerzy Pańkowski. Wchodzimy na teren 
klasztoru. Przed nami główna świąty-
nia Monasteru (7). 

Została wzniesiona w latach 1838-
40 w  stylu klasycystycznym na pla-
nie krzyża greckiego. Jest to istotny 

6

7
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przekaz symboliczny. Wyraża przesłankę, że poprzez ukrzyżowanie Chrystusa Ko-
ściół pozyskał życie i moc. Przypomina, iż świątynia jest domem Chrystusa, miej-
scem zbawienia i udzielania łask Bożych. 

Zaglądamy do jej okazałego wnętrza. Przed nami niezwykły trzyrzędowy ikonostas. 
W kościele prawosławnym oddziela on prezbiterium od części świątyni przeznaczonej 
dla wiernych (8). Po prawej stronie ikonostasu znajduje się cudowna ikona św. Onufrego, 
pustelnika egipskiego, pochodząca z XII-XIII wieku, a po stronie przeciwnej szczególnie 
czczona cudowna ikona Matki Bożej. Ludowe przekazy głoszą, że nad Bugiem, w miej-
scu, gdzie obecnie wznosi się Monaster, ukazał się zdziwionym rybakom św. Onufry 
i wypowiedział prorocze słowa – w tym miejscu będą sławić imię moje. Wkrótce po tym 
cudownym wydarzeniu przypłynęła tu Ikona Świętego, który ukazał się rybakom. Po kil-
ku dniach dla ochrony Ikony postawiono kaplicz-
kę. Niebawem powstała pustelnia, która z czasem 
przekształciła się w Monaster pod wezwaniem św. 
Onufrego, pustelnika egipskiego. Wg historyków 
stało się to na przełomie XII i XIII wieku. 

W  drodze powrotnej do autobusu mijamy 
pomnik ofiar unii brzeskiej, dom pielgrzyma 
oraz robimy zdjęcia położonej poza obrębem 
klasztoru urokliwej kaplicy pw. Zaśnięcia Naj-
świętszej Marii Panny (9). Postawiona w roku 
1906 jest budowlą drewnianą krytą dachem 
blaszanym z pięcioma kopułami.

Z  miejscowości Jabłeczna jedziemy do Sława-
tycz, w miejscowości znanej z przejścia graniczne-
go z Białorusią. Przystajemy nieopodal rynku, na 
ulicy dzielącej dwie świątynie: rzymskokatolicką 
i prawosławną. Ich bezpośrednie sąsiedztwo trwa-
jące przez lata jest chyba najlepszym świadectwem 
zgodnego współistnienia w tej miejscowości ludzi 
o  różnych wyznaniach religijnych. Potwierdza to 
w rozmowie witający nas batiuszka, ks. Jerzy Sie-
wiereniuk, który oprowadza nas po swojej świą-
tyni, opowiadając jej historię. Została utworzona 
na początku wieku XVI. Na przełomie wieku XVI 
i  XVII przekształcono ją w  kościół grecko-kato-
licki. Kolejną, także drewnianą, wzniesiono w po-
łowie wieku XIX i  była pod wezwaniem Opieki 
Matki Bożej. Na przełomie wieku XIX i XX wy-
budowano na miejscu tzw. Góry Głodowej obecną 
murowaną świątynię o typowo ruskim wyglądzie 
i charakterze bizantyjsko-eklektycznym (10).
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Batiuszka chętnie pokazuje co ciekawsze zabytki 
świątyni, w  tym późnobarokowe pounickie fere-
trony (przenośne ołtarzyki z dwustronnymi obra-
zami) oraz ikony z  przełomu XVIII i  XIX wieku. 
Szczególny podziw budzą: ikony przedstawiają-
ce malowanego na desce Chrystusa Pankreatora, 
Matkę Boską Poczajowską, świętego Onufrego oraz 
św. Mikołaja Cudotwórcę.

Ks. Siewiereniuk opowiada o warunkach swojej 
duszpasterskiej pracy, o  podległości swej cerkwi 
klasztorowi św. Onufrego w  Jabłecznej, o  obrzę-
dach wielkanocnego prawosławia.

W drodze powrotnej przystajemy na cmentarzu 
katolicko-unickim w  Wisznicach, gdzie w  części 

katolickiej oglądamy grobowce, m.in. Zofii z Malskich – Kraszewskiej, matki słyn-
nego pisarza, jego braci Lucjana i Kajetana (11) oraz pomnik nagrobny gen. Kazi-
mierza Sosnkowskiego.

Następnego dnia, w sobotę 22 kwietnia, biorę udział w wycieczce szlakiem za-
bytków i ludzi Południowego Podlasia i Polesia Włodawsko-Łęczyńskiego.

Pierwszym etapem jest miejscowość Romanów, gdzie przystajemy na dziedziń-
cu wspaniałego dworu związanego z osobą jednego z najlepszych polskich pisarzy, 

Józefem Ignacym Kraszew-
skim (12).

W  tym XIX-wiecznym 
dworku mieści się obecnie 
Muzeum pisarza, które od 
kilkunastu lat z  powodze-
niem prowadzi Anna Czo-
bodzińska-Przybysławska. 

Po chwili oczekiwania 
zjawia się pani kustosz 

i  oprowadza nas po tym zabytkowym obiekcie, opowiadając jego ciekawe dzieje 
oraz losy mieszkańców.

Dwór w Romanowie wzniesiony został przez państwa Annę i Błażeja Malskich, 
dziadków J.I.Kraszewskiego, na nabytych w  1801 roku dobrach, stanowiących 
część ogromnych latyfundiów sapieżyńskich, w  miejscu gdzie w  przeszłości stał 
drewniany myśliwski dwór. Wybudowany w stylu klasycystycznym był murowany, 
jednokondygnacyjny, z gankiem od frontu. W tym domu, u dziadków Malskich 
spędził kilkanaście lat wczesnej młodości przyszły pisarz. Po latach Kraszewski 
z  sentymentem wspomina spędzoną tutaj młodość, nazywając Romanów rajem 
utraconego dzieciństwa. Kiedy w  roku 1847 dwór przejęli rodzice pisarza, Zofia 
z Malskich i Jan Kraszewski, Józef Ignacy miał 34 lata i gospodarował na Wołyniu; 
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tutaj dorastał jego najmłodszy brat Kajetan, późniejszy dziedzic majątku. Po obję-
ciu majątku Kajetan wzorowo na nim gospodaruje, przejawiając rozległe zaintere-
sowania, m.in. gromadzi kolekcję obrazów, wzbogaca dworski księgozbiór o liczne 
pozycje z zakresu nauk humanistycznych, historii, ale także przyrody i astronomii. 
Zakłada nawet prywatne obserwatorium astronomiczne, przy pomocy którego 
prowadzi badania, które ogłasza na łamach „Cosmosu”.

Przejawia wszechstronne zdolności, w tym muzyczne i plastyczne. Próbuje swych sił 
w prozie publikując opowiadania w formie powieściowej. Po jego śmierci, w roku 1896 
majątek przejął jego syn Krzysztof, który na nim gospodarował do 1914 roku. Następ-
nie majątek przechodzi w posiadanie córek, najpierw Marii, a następnie Pauliny z Kra-
szewskich Rościszewskiej, w rękach której majątek pozostaje do 1938 roku. W czasie 
wojny bezpański, opustoszały dwór został w roku 1943 spalony w wyniku walk party-
zanckich. Wiele lat po wojnie, w roku 1958, dzięki utworzeniu w nim Muzeum Józe-
fa Ignacego Kraszewskiego, dwór odbudowano w jego kształcie z połowy wieku XIX. 
Muzeum oddano do użytku w lipcu 1962 
roku. Czuje się w  nim na każdym kroku 
obecność słynnego pisarza. Przekonujemy 
się o  tym podczas zwiedzania pomiesz-
czeń muzealnych. Oprowadzani przez pa-
nią kustosz, oglądając liczne pamiątki po 
pisarzu (13) i  jego rodzinie, jesteśmy pod 
wrażeniem wszechstronnych renesanso-
wych uzdolnień Józefa I.Kraszewskiego. 
Trzeba przyznać przy tym, że bogactwu 
eksponowanych obiektów towarzyszy niebywała dbałość o detale, szczegóły związane 
z epoką XIX wieku, słowem wierne przedstawienie obrazu ziemiańskiego świata w jego 
najpiękniejszej postaci. I w  tej scenerii oglądane dowody bogatej twórczości pisarza 
muszą budzić podziw. Oglądamy stare wydania utworów Kraszewskiego, przekłady na 
języki obce, rodzinne pamiątki, fotografie, liczne medale, rysunki, obrazy, dokumenty 
historyczne. W osobnym pomieszczeniu bibliotecznym podziwiamy oryginalne biurko 
pisarza, które służyło mu podczas kilkuletniego pobytu w Dreźnie (lata 1873-1879). 
Na szczególną uwagę zasługują rękopisy – listy, trzy tomy „Starosty warszawskiego”, 
„Dziennik podróży do Odessy” wraz ze szkicownikiem z 1843 roku oraz obrazy olejne 
i akwarelowe autorstwa Józefa Kraszewskiego, a także ponad sto rysunków i szkiców 
pisarza. Co za wszechstronność uzdolnień... I jeszcze jego liczne miłości; okazuje się że 
nawet w wieku 75 lat był zafascynowany młodziutką dziennikarką wiedeńską. Romans 
trwał blisko trzy lata. Skończył się po wydaniu powieści „Bez serca”, w której pisarz 
opisuje historię uczucia mężczyzny w sile wieku do młodziutkiej kobiety bez skrupułu 
wykorzystującej tę sytuację. Pani kustosz niezwykle sugestywnie opowiada nam szcze-
góły rozpadu tego ostatniego związku pisarza... 

W  czasie przerwy w  zwiedzaniu muzeum opuszczamy je, udając się na spacer 
po parku. Jest doskonale zachowany, nic nie stracił ze swego kwaterowego siedem-
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nastowiecznego kształtu. Oparł się 
modzie, zachowując do dnia dzisiej-
szego staropolski charakter. Grabowe 
aleje i niebotyczne świerki pamiętają 
z  pewnością małego Józia Kraszew-
skiego. Korzystając z okazji utrwalam 
dwór od strony południowej (14).

Po chwili zajmujemy miejsca w sali 
bankietowej w  celu wysłuchania re-
feratu p. kustosz na temat roli dworu 
szlacheckiego jako ośrodka kultury. 

Anna Czobodzińska na przykładzie Romanowa z łatwością udawadnia, że była ona 
bardzo istotna. Podkreśla niezwykłość rodu Kraszewskich. To nie tylko Józef przeja-
wiał zdolności humanistyczne. Jego bracia, zwłaszcza Lucjan, także próbowali swych 
sił w  literaturze, a  Kajetan był zafascynowany naukami przyrodniczymi, urządził 
u siebie obserwatorium astronomiczne, a swe obserwacje zamieszczał we francuskim 
piśmie „Kosmos”. Jego syn Bogusław był zdolnym fotografikiem, zaś aż dziesięć osób 
z rodziny Kraszewskich przejawiało talent malarski. Atmosferę artystyczno-literacką 
w dworze w Romanowie potrafiła stworzyć babcia Malska, która czytała dzieciom 
nowinki, przepisywała ballady Mickiewicza i zapoznawała domowników z ich tre-
ścią. Ona prowadziła wspaniałą edukację historyczno-patriotyczną w całej rodzinie. 
Przy niej młodzież uczyła się przywiązania i miłości do swej „małej ojczyzny”.

Najlepszym gospodarzem był Kajetan. Czas jego pobytu w Romanowie to okres 
świetności i  rozwoju dworu. To że Polacy nauczyli się czerpać z  literatury wiedzę 
o historii narodu i dzięki temu podbudowywać patriotyzm (nie ma patriotyzmu bez 
wiedzy o przeszłości) zawdzięczamy w znacznej mierze Kraszewskiemu, jego niezwy-
kle płodnej spuściźnie twórczej; pozostawił blisko sto powieści historycznych! – koń-
czy swój wykład pani kustosz. Przed opuszczeniem dworu w Romanowie oglądamy 
jeszcze dobrze zachowaną kaplicę św. Anny (15), ufundowaną przez ukochaną pra-
babunię pisarza Konstancję z Morochowskich Nowomiejską. 

W  godzinach popołudniowych docieramy do 
Włodawy, miasta w którym w przeszłości doskonale 
współżyły wzajemnie się przenikając kultury trzech 
narodów: polskiego, żydowskiego i rosyjskiego. Obok 
siebie przez lata żyli wyznawcy trzech religii: kato-
licy, prawosławni i  starozakonni. I  żyli w  zgodzie, 
w duchu tolerancji realizując najlepiej jak tylko moż-
na było praktyczne zasady ekumeniczne. Ta tradycja 
jest ciągle żywa, rokrocznie we wrześniu we Włoda-
wie organizowany jest festiwal Trzech Kultur. Dzisiaj 
w  mieście nie ma co prawda już ludności wyznania 
mojżeszowego; spowodowała to ostatnia wojna, ale 
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o  ich wieloletnim pobycie w  tym 
mieście świadczy kompleks budyn-
ków Zespołu Synagogalnego, w któ-
rym obecnie mieści się Muzeum 
Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskie-
go. W mieście nadal, obok kościoła 
rzymskokatolickiego pw. św. Lu-
dwika, stanowiącego zespół pauliń-
ski, funkcjonuje murowana cerkiew 
prawosławna pw. Narodzenia NMP 
(16). Nota bene ciekawie przedsta-
wiają się jej losy. Wybudowana w la-
tach 1840-42 jako unicka, od roku 
1875, po przebudowaniu w stylu bizantyjsko-klasycystycznym prawosławna. We-
wnątrz wyposażona w ikonostas z 1843 roku z XVII i XVIII-wiecznymi ikonami. 
Miasto, zaliczane w przeszłości do tzw. Grodów Czerwieńskich, przechodziło różne 
koleje losu. Duży wpływ na jego dzieje miało przygraniczne położenie (przez dłu-
gie lata przebiegała w tej okolicy granica między Litwą i Koroną) oraz lokalizacja 
nad brzegami Bugu, w miejscu naturalnego ujścia rzeki Włodawki do Bugu. Prawa 
miejskie Włodawa uzyskała dzięki Andrzejowi Sanguszce ok. roku 1534. Potem 
miasto zmieniało właścieli, którymi po Sanguszkach byli Leszczyńscy, Pociejowie, 
Czartoryscy, Zamojscy, przeżywając okresy rozwoju i regresu, szczególnie widocz-
nego po upadku Rzeczpospolitej. W połowie wieku XIX Włodawa przestała być 
miastem prywatnym, stając się własnością rządu carskiego. Obecnie miasto liczące 
ok. 15 tys. mieszkańców jest stolicą powiatu. Działa w nim prężnie Ośrodek Kultu-
ry oraz założone w roku 1984 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, które, 
poza organizacją imprez historycznych, prowadzi bogatą działalność wydawniczą.

Największe zainteresowanie podczas spaceru po Włodawie wywołała wizyta 
w Regionalnym Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

Stanowi go widoczny z dala kompleks budynków Zespołu Synagogalnego, na któ-
ry składają się: Synagoga Wielka (17) (dom zgromadzeń wybudowany w latach 1764-
1774), Synagoga Mała (dom modlitwy 
i studiowania ksiąg religijnych z koń-
ca XVII w.) oraz stojący nieco z boku 
Dom Pokahalny, pełniący w  latach 
1928-1943 rolę nowego domu modli-
twy. Oprowadza nas po Synagogach, 
opowiadając ich historię oraz dzieje ży-
dów włodawskich, kustosz muzeum p. 
Małgorzata Podlewska-Bem. Muzeum 
funkcjonuje od roku 1983. Zostało od-
dane do użytku po generalnym staran-
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nie wykonanym remoncie, z zachowaniem historycz-
nych detali. Podziwiamy wspaniale prezentujące się 
wnętrze z  neobarokowym aron ha-kodeszem (szafą 
ołtarzową służącą do przechowywania rodałów czyli 
zwojów Tory) z 1936 roku (18).

Oglądamy umieszczone w specjalnych gablotach 
po obu stronach synagogi przedmioty kultu reli-
gijnego wyznawców religii judaistycznej. W jednej 
z  gablot umieszczono zestaw lamp i  świeczników 
chanukowych, w innej komplet balsaminków (po-
jemników, puszek służących do palenia różnego 
rodzaju wonności ziół), w jeszcze innej szaty litur-
giczne oraz przeróżne nakrycia głowy – jarmuł-

ki. Szczególnie eksponowaną gablotą jest ta, w  której przechowywana jest Tora 
i przedmioty do jej zdobienia oraz służące do odczytywania Tory.

Z sali męskiej przechodzimy do Babińca, miejsca modlitwy wydzielonego spe-
cjalnie dla kobiet. Oglądamy jeszcze pokój Mełameda – nauczyciela szkoły reli-
gijnej zwanej „chederem”(szkoła na poziomie elementarnym) oraz jesziwy (odpo-
wiednik szkoły średniej).

Po opuszczeniu budynku synagogi udajemy się w kierunku tzw. kramnic. Mija-
my budynek Małej Synagogi i stojący przed nim obelisk poświecony pamięci Ży-

dów Włodawskich. Kramnice zwane 
inaczej Czworobokiem stanowią in-
teresujący obiekt starej włodawskiej 
architektury (19). Na ten zestaw 
budynków składają się postawione 
w wieku XVIII jatki, kramy służące 
przed laty do celów handlowo-usłu-
gowych.

Po spacerze po zabytkowym rynku wyruszamy na wschód, w kierunku gminy Wy-
ryki. Przystajemy przed drewnianą cerkwią w miejscowości Horostyta. Miejscowość 
jest związana z postacią Bronisława Deskura, organizatora powstania styczniowego 
na Podlasiu, który osiadł tu po poślubieniu Tekli Bobrownickiej, właścicielki wioski. 
Batiuszka już nas oczekuje, mając bardzo napięty czas. Jest przecież Wielka Sobota 
i  czekają go liczne obowiązki sakralne. Jest młody, przystojny i  pełen wewnętrznej 
energii. Z chęcią opowiada historię kościoła, mówi o problemach związanych ze swą 
pracą, szczególnie zwracając uwagę na sprawy wychowawcze. Mówi o wzajemnych re-
lacjach pomiędzy ludnością wyznania prawosławnego i rzymskokatolickiego. Parafię 
objął przed paru laty. Przybył z białostockiego i szybko się zaklimatyzował. Parafian 
ma niewielu, 60 domów, w sumie niecałe 200 osób. Do świątyni przychodzą prawie 
wszyscy wierni. Cerkiew jest drewniana (20) (podobnie jak stojąca obok dzwonnica), 
nie wygląda na bogatą, ale sprawia wrażenie zadbanej. Jest pod wezwaniem Podwyż-
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szenia Krzyża Świętego. Wybudowana 
ok. 1702 roku, początkowo była ko-
ściołem unickim. Wyznawcom pra-
wosławia służy od roku 1875. Przed 
rokiem 1914 wybudowano nową 
kruchtę. Ikonostas ma charakter póź-
noklasycystyczny, pochodzi z  roku 
1880. Ikony są dużo starsze, datowane 
na wiek XVI. Batiuszka demonstru-
je szaty liturgiczne, podkreślając ich 
przeznaczenie. Szaty są więc czer-
wone, czarne, białe, zielone, fioletowe i żółte. Są zakładane w zależności od rodzaju 
święta. Podczas nabożeństwa wielkanocnego zakładana jest szata biała, podczas święta 
narodzenia M.Boskiej szata niebieska, w poście czarna, z okazji święta męczenników 
czerwona, w dzień świętego Ducha, św.Trójcy zakładana jest szata zielona. Kolorem 
uniwersalnym jest żółty.

Charakteryzuje ikonostas (21) i  ko-
nieczność w  nim obecności ikon przed-
stawiających postacie: Chrystusa i Matki 
Boskiej oraz świętych.

Informuje o panującym w prawosławiu 
zakazie wchodzenia kobiet do tzw. części 
ołtarzowej. Budzi to zrozumiały protest 
kobiet. Objaśnia, iż część ołtarzowa sta-
nowi najbardziej święte miejsce w cerkwi. 
Ołtarza nikt nie może dotknąć oprócz kapłana. Centralnym eksponatem na ołtarzu 
jest ewengelia, tj. Dobra Nowina. Pod ewengelią znajduje się antymis – jest to niedu-
ży pojemnik zawierający cząsteczkę świętego. Na tej cząsteczce świętego odprawia-
ne jest nabożeństwo. Za ołtarzem umieszczono krzyż, który ma przypominać mękę 
Chrystusa. Krzyż jest istotnym elementem wiary w zmartwychwstanie.

Batiuszka na koniec opowiada o nabożeństwach odprawianych w Wielką Sobo-
tę. Odbywają się one o 6-tej rano. Wszyscy się zbierają, by uczestniczyć w ceremo-
nii złożenia ciała Chrystusa do grobu i pokrycia grobu całunem. I taką uroczystość 
celebrował dzisiaj rano. Stąd widok grobu pokrytego całunem na środku cerkwi. 
Liturgia Wielkanocna rozpocznie się zgodnie ze zwyczajem o godz. 1200 w nocy 
i będzie trwała ok. 4 godz. Początek nowego życia, paschę, świętują prawosławni 
z nastaniem nowego dnia.

Po tym niecodziennym wykładzie kanonicznym opuszczamy cerkiew w Horo-
stycie i jej gospodarza, życząc sukcesów w pracy oraz życiu osobistym.

Nadchodzi czas pożegnania i  odjazdu. Rozstajemy się w  przeświadczeniu, że 
czas spędzony w południowo-wschodniej części Podlasia nie był zmarnowany. Je-
stem pewien, że warto tu w przyszłości powrócić.
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2. Na Podlasiu

W tej bliskiej mi z okresu studiów i pierwszych lat pracy stolicy Podlasia, Bia-
łymstoku (lata 1966-1975) przebywałem wielokrotnie. Najbardziej pamiętną wi-
zytę złożyłem w dniach 21-23 września 2006 roku. Okazją były spotkania autor-
skie – w Siemiatyczach, z członkami miejscowego klubu literackiego kierowanego 
przez p. Reginę Sawczyńską w dniu 21 września, oraz w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej w Białymstoku dnia następnego, gdzie organizatorem spotkania był dy-
rektor placówki Jan Leończuk, poeta i animator kultury. 

Na spotkanie w Siemiatyczach wyruszyłem 21 września w godzinach rannych 
z Warszawy, gdzie poprzedniego dnia wygłaszałem laudację na spotkaniu jubile-
uszowym Jerzego Przeździeckiego w Teatrze Frascati, z okazji jubileuszu 60-lecia 
jego pracy twórczej. Jadę samochodem z Białołęki, gdzie nocowałem u córki, trasą 
na Białystok. 

W  Wyszkowie skręcam na So-
kołów Podlaski. Przed Węgrowem 
w  miejscowości Stara Wieś natra-
fiam na okazały zespół pałacowy (1).

To historyczna rezydencja Radzi-
wiłłów. Została wzniesiona w  wieku 
XVI, a przebudowana w XIX, w obec-
nej neogotyckiej postaci, typowej dla 
angielskiej rezydencji okresu elżbie-
tańskiego. W  roku 1966 zarząd nad 
pałacem przejął, wykonując gruntow-
ny remont obiektu, Narodowy Bank 
Polski. Obecnie mieści się tu ośrodek 
szkoleniowy NBP. Kilkadziesiąt km 
dalej, ok. 20 km przed Drohiczynem, 
w miejscowości Skrzeszew natrafiam 
na barokowo-klasycystyczny kościół 
z  wieku XVIII (2). Jest pod wezwa-
niem św. Stanisława Biskupa Męczen-
nika. Chociaż parafia w  Skrzeszewie 
korzeniami sięga wieku XV, to dzisiaj 
oglądany kościół budowano w latach 

1705-33. Wielkie zasługi przy jego budowie położyła rodzina Godlewskich. Od wie-
ków świątynia ta słynęła z wielkiego kultu MB Różańcowej. Do cudownie uzdrowio-
nych należeli m.in. ks. Rupniewski (1671-1731) oraz jeden z  fundatorów kościoła 
Stanisław Godlewski. 

Po kilkunastu minutach docieram do Drohiczyna. Spaceruję po tym urokli-
wym miasteczku kilka godzin. Pierwsze kroki kieruję do kościoła franciszkanów 

1

2



21

pw. Wniebowzięcia NMP, jednego z  czterech 
obiektów sakralnych miasta (3). Jego funda-
torem był książę Witold. Wybudowany na po-
czątku XV wieku jako kościół drewniany, uległ 
spaleniu, a następnie spustoszeniu przez Szwe-
dów. Odbudowany już jako murowany, został 
oddany do użytku w roku 1682 i w tej postaci 
przetrwał do dnia dzisiejszego. Ołtarz główny 
ma charakter barokowy, jego powstanie jest da-
towane na rok 1762. 

W tym czasie wybudowano budynek klasztorny. 
Po kasacie klasztoru w roku 1832 kościół zamknię-
to. W  przebudowanym klasztorze umieszczono 
prawosławne mniszki. Po roku 1865 zostały prze-
niesione do benedyktynek, a w klasztorze zakwate-
rowano wojsko rosyjskie. Po odzyskaniu niepodległości odbudowano i wyremontowano 
kościół zniszczony ponownie podczas II wojny światowej. Ostatnia renowacja świątyni 
miała miejsce w roku 1994. Po tej dawce historii opuszczam kościół i przez chwilę space-
ruję po usytuowanym nieopodal rynku, zwanego Placem Kościuszki. Napotykam wiele 
drewnianych i murowanych domów z początku XX wieku. Oglądam pomniki, w tym 
upamiętniający 900-letnią rocznicę miasta Drohiczyna (4) oraz żołnierzy Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Oczywiście chodzi tu raczej o rocznicę założenia grodu (połowa XI 
wieku), a nie o rocznicę jego żywota miejskiego, jako że prawa miejskie Drohiczynowi 
nadał ks. Aleksander Jagiellończyk w roku 1498. W I poło-
wie wieku XV miasto, leżące na pograniczu polsko-ruskim, 
dynamicznie się rozwijało, będąc w latach 1520-1795 stoli-
cą Podlasia. W 1569 roku w wyniku unii polsko-litewskiej 
Drohiczyn przyłączony został wraz z całym Podlasiem do 
Korony Polskiej (wcześniej należał do Mazowsza, następnie 
do księstwa halicko-wołyńskiego, potem ponownie do Ma-
zowsza, a od roku 1443 do Litwy). Okres prosperity miasta 
zakończyły zniszczenia wojenne w XVII i XVIII wieku, za-
bory, wydarzenia obu światowych wojen. Dzisiaj to urokli-
we, mające tzw. duszę miasteczko (w roku 1948 odzyskał 
prawa miejskie), liczące około 2 tys. mieszkańców, jest siedzibą diecezji drohiczyńskiej 
oraz miejscem często odwiedzanym przez artystów i celebrytów. Dlaczego tak jest, mo-
głem się o tym wielokrotnie przekonać podczas kilkugodzinnego tu pobytu. M.in. pod-
czas spaceru w stronę plaży nad Bugiem. Po drodze podziwiać mogłem urokliwe zaułki, 
kolorowe ukwiecone przydomowe ogródki. Także pomnik upamiętniający 750. rocznicę 
Zjazdu Drohiczyńskiego i koronacji Daniela Romanowicza na króla Rusi przez legata pa-
pieskiego, arcybiskupa Opizona. Towarzyszyła mi przy tym wszechobecna cisza, która 
dodawała jeszcze uroku spacerowi. Ani żywej duszy w około. A i pogoda także sprzyjała 
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nastrojowi. Piękne malownicze widoki 
nadbużańskie zachęcały do odpoczyn-
ku. Utrwalam fascynujący nie tylko 
filmowców (tutaj nakręcano m.in. wie-
le scen do serialu „Nad Niemnem”) 
przełom Bugu (5). Patrzę na wzgórze 
katedralne górujące nad okolicą i Górę 
Zamkową – podobno w  wiekach IX-
-XIII w  tym miejscu stało drohiczyń-
skie grodzisko, potem zamek zniszczo-
ny w wieku XVII. Po chwili wracam tą 

samą trasą na Plac Tadeusza Kościuszki, przy którym stoi kolejny budynek sakralny Dro-
hiczyna, cerkiew św. Mikołaja (6). Pochodzi z końca wieku XVIII. Reprezentuje styl kla-

sycystyczny. Wzniesiona pierwotnie jako cerkiew 
klasztorna unickiego zakonu bazylianów, od roku 
1839 prawosławna, czego efektem była przebudo-
wa w roku 1848, dodanie kopułek oraz usunięcie 
ołtarzy, ambony i organów. Obecnie jest świątynią 
parafialną. Niedaleko cerkwi znajdował się niegdyś 
klasztor Bazylianów.

Jadę samochodem w kierunku gmachu kurii 
biskupiej usytuowanej przy ulicy Benedyktyń-
skiej, po drodze natrafiam na okazałą, pokry-
tą białą rokokową fasadą, bryłę kościoła sióstr 
benedyktynek (7). W  krypcie kościoła gablota 
z umieszczoną historią obiektu. A  jest ona na-
prawdę niezwykła. Benedyktynki są (jak czytam 
w  informacjach z  gabloty) duchowymi córka-
mi św. Benedykta z Nursji (wiek VI) – założy-
ciela zakonu i twórcy klasztoru Monte Cassino 
oraz patrona Europy. Kościół benedyktynek 
pw. Wszystkich Świętych został postawiony 
w  latach 1734-38 w  stylu późnobarokowym, 
z  fundacji kasztelana podlaskiego Wiktory-
na Kuczyńskiego (klasztor zaś wybudowano 
wcześniej w  latach 1658-1659). Konsekrowany 
w  roku 1744, został zamknięty przez Rosjan 
w  roku 1865, kiedy to skasowano zgromadze-
nie zakonne. Pod koniec XIX stulecia kościół 
razem z klasztorem uległ poważnej dewastacji. 
Wówczas to właścicielka sąsiedniej wsi Korczew, 
Krystyna Ostrowska rozpoczęła starania o  od-
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budowanie kościoła i klasztoru sióstr 
benedyktynek. Odzyskano go w roku 
1919 i  od 1930 służył jako kościół 
szkolny. W  latach 1939-41 (okupacji 
rosyjskiej) funkcjonował jako szalet. 
W latach 1941-44 (okupacji niemiec-
kiej) był kościołem parafialnym. Od 
roku 1957 objęły go benedyktynki 
wypędzone z  Nieświeża. W  środku 
kościoła widoczna tablica poświęco-
na Władysławowi Syrokomli, poecie, 
wychowankowi Kolegium OO. Do-
minikanów w Nieświeżu...

Opuszczam kościół benedyktynek 
i  udaję się w  stronę kurii biskupiej. 
Przede mną katedra Trójcy Przenaj-
świętszej, pochodząca z  przełomu 
XVII i  XVIII wieku, wybudowa-
na przez jezuitów w  stylu baroko-
wym i  dzwonnica z  1885 roku (8). 
W XVIII wieku w kościele odbywały 
się wojewódzkie i  ziemskie sejmiki 
szlachty podlaskiej. Po kasacie jezuitów w roku 1773, parafię przekazano zakonowi 
pijarów. Kościół został zniszczony wskutek walk prowadzonych podczas I wojny 
światowej. Odbudowany po roku 1919, został ponownie zdewastowany wiosną 
1940 roku przez wojska rosyjskie. Zniszczono wówczas ołtarze, konfesjonały, bar-
kową ambonę, epitafia i liczne obrazy. Kościół, częściowo odrestaurowany po roku 
1945, stał się po roku 1991 kościołem katedralnym diecezji drohiczyńskiej. Obok 
kościoła znajdują się: dawny klasztor jezuitów, obecnie siedziba kurii biskupiej 
oraz kolegium jezuitów, obecnie Seminarium Duchowne (9). Budynek postawiony 
w połowie wieku XVIII, z  fundacji superiora klasztoru o. Stefana Kuczyńskiego. 
Spalony w czasie I wojny światowej, został gruntownie odrestaurowany po 1945 
roku. Wstępuję na chwilę modlitwy do katedry drohiczyńskiej. 

Opuszczam w zadumie nad ułomnością ziem-
skiego bytowania to sympatyczne miasteczko, 
udając się na północ do Ostrożan, wioski w któ-
rej znajduje się słynące cudami sanktuarium MB. 
11 czerwca 1987 roku Jan Paweł II w Częstocho-
wie po apelu Jasnogórskim poświęcił korony cu-
downego obrazu. Jego koronacji dokonał 5 lipca 
tego roku prymas Polski kardynał Glemp. Przy-
staję przed obrazem (10) na chwilę modlitwy. 
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Jeszcze dalsze 25 km jazdy i docie-
ram do Siemiatycz, gdzie oczekują na 
mnie członkowie miejscowego Klu-
bu Literackiego. Spotkanie z  udzia-
łem ponad 30 osób przebiegło, jak 
zwykle, w  sympatycznej atmosfe-
rze. Opowiadam o  mojej przyjaźni 
z  Adamem Bieniem, Wojciechem 
Siemionem i  Stanisławem Szwarc 
Bronikowskim. Na zakończenie pre-
zentuję zestaw autorskich książek. 
Po miłym pożegnaniu (otrzymuję 
sękacz i kwiaty) udaję się w kierun-
ku Czeremchy, gdzie mieszkają moi 
swatowie Halina i  Mikołaj Micha-
lukowie. W  drodze na Kleszczele 
utrwalam kościół w  Siemiatyczach 
(11) oraz odwiedzam świętą Górę 
Grabarkę. To najważniejsze miejsce 
kultu religijnego dla wyznawców 
prawosławia zwane ich Częstocho-
wą. Przebywanie na tej świętej gó-

rze to niepowtarzalne przeżycie. U podnóża góry obudowana studnia cudownego 
źródełka. Na samym zaś szczycie niewielka drewniana cerkiew (12), otoczona set-
kami prawosławnych krzyży. Jest pod wezwaniem ikony Matki Bożej „Wszystkich 
Strapionych Radość”. Została poświęcona w listopadzie 1956 roku przez Makarego, 
zwierzchnika Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Odbudowana po podpa-
leniu w  roku 1990. Na Grabarce znajduje się utworzony w  1947 roku monaster 
żeński Świętych Marty i Marii oraz obok Cerkwi pod wezwaniem Ikony Matki Bo-
żej dwie inne: Przemienienia Pańskiego i Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy. 
Trzeba przyznać, iż w niesamowitej scenerii tego wzgórza sakralnego czuję się nie-
swojo. Wokół przejmująca cisza, od czasu do czasu przerywana przez szczekające 
psy i  melodyjny śpiew ptaków. Mam wrażenie jakby otaczały mnie duchy osób, 
w intencji których ustawiony jest rząd drewnianych krzyży.

Po chwili skupienia i modlitwy opuszczam Grabarkę, udając się w dalszą drogę. 
Jeszcze tylko pół godziny spokojnej jazdy i staję przed domem teściów mojej córki 
w Czeremsze.

Następnego dnia (już 22 września) po sutym śniadaniu opuszczam gościnny 
ich dom. Wyruszam do Białegostoku na kolejne spotkanie autorskie, tym razem 
do siedziby Książnicy Podlaskiej, kierowanej przez poetę i animatora kultury Jana 
Leończuka. W  drodze do Białegostoku utrwalam na zdjęciach cerkwie w  Rybo-
łach oraz Zabłudowie (13). Ta ostatnia pod wezwaniem Zaśnięcia Przenajświętszej 
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Maryi Panny Bogurodzicy. Została 
wybudowana w połowie wieku XIX, 
z elementami architektury ruskiej. 

Z  Białymstokiem, obecną stolicą 
Podlasia, miastem blisko 300-tysięcz-
nym, wiążą mnie nie tylko sentymen-
talne wspomnienia okresu studiów 
i  pierwszych lat pracy, ale radości 
i  smutki wynikające z  obowiązków 
życia małżeńskiego i  rodzicielskiego. 
Z zadumą przemierzam ulice miasta, 
przywołując obrazki związane z moją w nim bytnością w latach 70. XX wieku. W go-
dzinach południowych odbieram z dworca kolejowego małżonkę Ludomirę i razem 
składamy wizytę Eli i Leszkowi Koleśnikom, od lat z nami zaprzyjaźnionymi. Miesz-
kają na obrzeżach Białegostoku, przy trasie prowadzącej do Supraśla. Po wspólnym 
obiedzie wyruszamy na spotkanie do Podlaskiej Książnicy. Prowadzą je zaprzyjaźnie-
ni z nami dr med. Jurek Samusik i dr weterynarii Jan Krupa. Jest niezła frekwencja, 
a wśród uczestników dobrzy znajomi w tym: Renia Koper, dr Robert Tomczak i prof. 
Maciej Kaczmarski.

Po spotkaniu, podczas którego promuję książkę „Dotknięcie Ameryki”, wieczór spę-
dzamy u Koleśników (tam nocujemy) na wspólnej kolacji, z udziałem Kasi i Jerzego 
Samusików oraz Janka Krupy. 

Następnego dnia wyruszamy do Przasnysza. Jedziemy przez Tykocin, w drodze do tego 
sympatycznego miasteczka udaje mi się utrwalić cerkiew pw. św. Ducha, zlokalizowaną 
na wzgórzu (14), w doskonale mi znanej dzielnicy Antoniuk (mieszkałem tam w latach 
1972-75) . Cerkiew, zaprojektowana przez Jana Kabaca, była budowana w latach 80. XX 
wieku. Wyświęcona w roku 1999, jest największą prawosławną cerkwią w Polsce. 

W  Tykocinie, zwanym wrotami 
Podlasia, turysta odnosi wrażenie, że 
znalazł się w centrum architektury pol-
skiego Baroku. W tym liczącym blisko 
600 lat mieście, spotykamy wspaniałe 
zabytki XVIII-wieczne, charaktery-
styczne dla tego stylu. Spacerując po 
malowniczym Starym Rynku mam 
świadomość, iż wiele lat przede mną 
przebywali tu królowie oraz książęta 
polscy. To w tym mieście w roku 1655 
zmarł, oblegany przez zwolenników 
Jana Kazimierza, hetman wielki litew-
ski Janusz Radziwiłł, co malowniczo 
i  przekonywująco opisał w  „Ogniem 
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i  mieczem” Henryk Sienkie-
wicz. Z tym miastem związany 
był w  czasach współczesnych 
wielki przyrodnik i fotograf – 
Włodzimierz Puchalski oraz 
często w  nim przebywała 
Agnieszka Osiecka. 

Centralnym obiektem jest 
oczywiście usytuowany od 
strony wschodniej Rynku ko-
ściół pw. św. Trójcy, którego 

dwie bliźniacze galerie obejmują go jakby ramionami (15). Ufundowany przez Jana 
Klemensa Branickiego w roku 1745, chociaż ma barokowe mury, w jego wnętrzu kró-
luje rokoko. Ten styl prezentują m.in. organy, ambona, chrzcielnica oraz ołtarz główny, 
pełen złocieni oraz przeróżnych zdobień. 

Tuż za frontową fasadą kościoła, od jej strony północnej, zwraca uwagę okazały 
budyneczek, także postawiony w stylu barokowym. To alumnat (16) pełniący rolę 
przytułku dla ubogich żołnierzy-weteranów. Wybudował go w I połowie wieku XVII 
starosta tykociński Krzysztof Wiesiołowski. Został oddany do użytku wkrótce po 
śmierci fundatora, jako trzeci tego typu obiekt w Rzeczpospolitej. Jego lokalizacja, 
bliskość Narwi, miała do spełnienia także inny cel, obrona przeprawy przez rzekę. 
Ciekawe były losy obiektu. Zniszczony podczas potopu szwedzkiego został odbu-

dowany w pierwszej dekadzie XVIII wie-
ku z  inicjatywy ówczesnego właściciela 
Tykocina, Stefana Branickiego. W latach 
następnych ulegał kilkakrotnie dewa-
stacji i  odbudowie, m.in. w  roku 1741 
(pożar), działania zbrojne I wojny świa-
towej. Podczas okupacji niemieckiej miał 
w  nim siedzibę areszt żandarmerii; po 
wojnie należał m.in. do Gminnej Spół-
dzielni, pełnił rolę ośrodka kulturalne-
go, stanicy turystycznej PTTK, w latach 
1988-93 administrował nim urząd gmi-
ny. Obecnie należy do władz kościelnych, 
które urządziły w nim przytulny hotelik 
z  zapleczem gastronomicznym. Przez 
most leżący nieopodal docieramy do re-
staurowanego (a właściwie budowanego 
od podstaw) zamku (17), niegdyś siedzi-
by Olbrachta Marcinowicza Gasztołda, 
osoby zasłużonej dla utworzenia miasta, 
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a  w  połowie wieku XVI należącego do króla Zygmunta 
Augusta, który stanowił rezydencję jego żony Barbary Ra-
dziwiłłówny. Warto pamiętać, że w wieku XVII bogatym 
księgozbiorem pałacowym opiekował się sam Łukasz Gór-
nicki. Odbudowę zamku (a właściwie budowę) prowadzi 
obecnie osoba prywatna, Jacek Nazarko, przedsiębiorca 
budowlany z Białegostoku.

Wracamy na Stary Rynek, którego północna pierzeja 
nosi nazwę Placu Stefana Czarnieckiego, właściciela mia-
sta z lat 1659-65, rodem z ziemi świętokrzyskiej. Na środ-
ku placu podziwiamy jego pomnik (18), autorstwa Piotra 
de Coudray, wykonany w roku 1763 z piaskowca szydło-
wieckiego na zlecenie Jana Klemensa Branickiego i odrestaurowany w kamieniu 
w roku 1903, ze środków krewnych Czarnieckiego.

W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła św. Trójcy natrafiamy w otoczeniu szeregu 
XIX-wiecznych domów na późnobarokowy dwór wzniesiony w końcu XVIII wie-
ku zwany Dworem Administratora (19). Wg przekazu historycznego miał w nim 
mieszkać administrator dóbr tykocińskich Jana Klemensa Branickiego. 

Po spacerze po tykocińskim rynku i kawie wypitej w kawiarni w budynku daw-
nego alumnatu (wyborna) kierujemy swe kroki ku dawnej dzielnicy Kaczorowo, za-
mieszkałej przed laty przez ludność żydowską. Stanowiła ona przed II wojną świa-
tową blisko połowę miejscowej populacji. Zaglądamy do środka Wielkiej Synagogi 
(20), obecnie Muzeum Kultury Żydowskiej, filii Muzeum Podlaskiego w  Białym-
stoku. Niezwykle ciekawa jest jej historia. Rozpoczyna się z początkiem XVI wieku, 
w czasach gdy miasto znajdowało się 
w  granicach Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego, jako dziedziczna własność 
rodu Gasztołdów. To właśnie w roku 
1522 Olbracht Gasztołd, kanclerz 
wielki litewski i wojewoda trocki wy-
dał przywilej zezwalający Żydom na 
osiedlanie się w  Tykocinie. Wkrót-
ce wzniesiono pierwszą, drewnianą 
boźnicę, która uległa spaleniu wsku-
tek pożaru w roku 1573. Podobny los 
spotkał drugą synagogę, także drew-
nianą. Kolejną, już murowaną, posta-
wiono w połowie wieku XVII. 

Po zniszczeniach czasu II wojny 
światowej i  powojennej dewastacji 
została starannie odrestaurowana 
w latach 70. ubiegłego wieku i udo-
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stępniona turystom. W Sali Wielkiej możemy 
podziwiać doskonale odrestaurowaną dwu-
kondygnacyjną bimę (21), pełniącą rolę kazal-
nicy. Odczytywano z  tego miejsca Pięcioksiąg 
Mojżeszowy, czyli Torę, wygłaszano mowy dy-
daktyczne oraz odbywano rytuał obrzezania. 
W przylegającym do Wielkiej Synagogi, Domu 
Talmudycznym, zwanym „Bejt midraszem” 
można obejrzeć zbiory słynnego polskiego 
krajoznawcy i  etnografa Zygmunta Glogera, 
przez lata działającego w  pobliskim Jeżewie, 
a  także galerię malarstwa najsłynniejszego ty-
kocińskiego artysty Zygmunta Bojanowskiego 
oraz przed synagogą zakupić figurki Żyda od 
miejscowego artysty i zasmakować kuchni ży-

dowskiej w restauracji Tejsza. 
Przed opuszczeniem Tykocina utrwalam jeszcze 

okazały pomnik Orderu Orła Białego (22), wybudo-
wany w  roku 1982, z  inicjatywy Towarzystwa Przy-
jaciół Ziemi Tykocińskiej i  wyruszamy w  drogę po-
wrotną. Przez Jeżewo, Łomżę, Ostrołękę docieramy 
w godzinach popołudniowych do Przasnysza, miasta 
rodzinnego żony. Kilkanaście km przed Łomżą w rejo-
nie Wizny natrafiamy na pomnik poświęcony obroń-
com odcinka Wizna, kpt. Władysławowi Raginisowi 
i  jego załodze (23). Znajduje się w  miejscu pamięci 
o bitwie i pozostałości schronu na Strękowej Górze.

W  Przasnyszu 
odwiedzamy konsekrowany w 1635 roku, klasz-
tor oo. pasjonistów (24), w  którym 5  sierpnia 
1967 roku braliśmy ślub, i wyruszamy na połu-
dnie w stronę Zagnańska.
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13. Na Roztoczu i Podkarpaciu

Zrządzeniem losu we wrześniu 2015 roku przebywałem na pograniczu Ziemi Lu-
belskiej i Podkarpacia. Dokładnie 24 września opuściłem Zamość, udając się na wie-
czór autorski do Strzyżowa podkarpackiego. W tej podróży towarzyszyła mi żona. 
Miałem możność odwiedzenia takich miast jak: Krasnobród, Tomaszów Lubelski, 
Narol oraz Jarosław. To była dla mnie bardzo pouczająca podróż. Wiele z niej skorzy-
stałem w aspekcie poznawania polskiego krajobrazu kulturowego.

Do Krasnobrodu dotarłem pierwszego dnia wojaży. Po przejechaniu z Zamościa 
25 km parkuję przed kościołem i  klasztorem dominikanów, stanowiącym główną 
atrakcję Krasnobrodu. Ciekawa jest historia miejscowości. Prawa miejskie otrzymała 
w roku 1572. Po powsta-
niu styczniowym je utra-
ciła, a  odzyskała w  roku 
1995. W kościele, wybu-
dowanym w  stylu baro-
kowym (1) pod koniec 
XVII wieku, jako wotum 
dziękczynne Marysieńki 
Sobieskiej w podzięce za 
uzdrowienie, znajduje się 
w  głównym ołtarzu wy-
konanym w latach 1774-
76 – cudowny obraz Mat-
ki Boskiej Krasnobrodzkiej. Z powodu objawień Maryjnych Krasnobród nazywany 
jest małą Częstochową. Pierwsze kroki kierujemy do przylegającego do kościoła klasz-
toru, powstałego także pod koniec XVII wieku. Na jego dolnym korytarzu oglądamy 
„Wystawę z Ziemi Świętej” oraz Muzeum Sztuki Sakralnej z licznymi przedmiotami 
liturgicznymi. Na piętrze zaś dobrze udokumentowaną wystawę Sanktuariów Maryj-
nych w Polsce. Z przyjemnością odnotowuję te leżące na ziemi świętokrzyskiej, w tym 
doskonale mi znane kościóły w Sulisławicach, Kurozwękach i Klimontowie. Następnie 
kroki swoje kierujemy do kościoła. Z czcią oglądam oryginalny obraz Matki Boskiej 
Krasnobrodzkiej. Jest niewielki, ma wymiary zaledwie 9 x 14 cm, ale kopia jest dużo 
większa (2); powstała dla potrzeb koronacji. Podziwiam 
także XVIII-wieczną chrzcielnicę oraz barokową ambonę 
w kształcie wazy. Między kolumnami postacie świętych, 
z Jackiem i Tomaszem z Akwinu. Po modlitwie i chwili 
zadumy opuszczamy świątynię udając się w stronę Kal-
warii Krasnobrodzkiej. Powstała dziękim staraniom pro-
boszcza Kazimierza Wojtowicza w  latach 1980-81, jako 
votum wdzięczności za nawiedzenie rodzin tutejszej 
wspólnoty przez Matkę Bożą w Jasnogórskim wizerunku. 
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Stanowi ją 16 Stacji Męki Pańskiej – 84 
figury z drewna lipowego o monstru-
alnej wielkości Poszczególne jej sta-
cje znajdują się na zalesionym placu 
usytuowanym na zapleczu kościoła, 
u stóp Chełmowej Góry. Oprócz stacji 
Męki Pańskiej w miejscu centralnym 
znajduje się stacja Zmartwychwstania 
Pańskiego. Powstała w latach 1980-81, 
a  drewniane figury z  lipy wykonał 
artysta ludowy Lucjan Boruta z Dro-
hiczyna (3). Wracamy do obiektu 
sakralnego, gdzie na podwórzu przy-
klasztornym oglądamy Ptaszarnię, 
Muzeum Wieńców Dożynkowych, 
znajdujące się w zabytkowym spichle-
rzu z XIX wieku (4) oraz utworzone 
w  latach 1989-92 Muzeum Parafial-
ne Wsi Krasnobrodzkiej z  działami: 
etnograficznym, paleontologicznym, 
przyrodniczym oraz garncarstwa (5). 
Wszystko dobrze udokumentowa-
ne opisowo oraz technicznie udanie 
zaprezentowane. Podziwiać należy 
zmysł organizacyjny twórców obiek-
tu oraz ich bogatą wiedzę. Muzeum 
powstało z  inicjatywy Kazimierza 
Wojtowicza, kustosza sanktuarium 
Maryjnego. Zaapelował do parafian, 
aby przywozili nieużywane narzędzia 
pracy, przedmioty które związane są 
z wsią i życiem rolników. Zbiórka eks-
ponatów odbyła się w latach 1978-81. 

Po roku 1982 nowy proboszcz Roman Marszalec dokończył przy pomocy parafian 
rozpoczęte dzieło. W miejscu wyburzonych drewnianych stodół postawiono murowa-
ny kompleks budynków gospodarczych, w których znalazło siedzibę nowo powstałe 
muzeum. Jego wyposażenie było dziełem parafian, którzy także wykonali odpowied-
nie prace dokumentacyjno-techniczne oraz wykończeniowe. Dzięki społecznemu ich 
zaangażowaniu placówka została oddana do użytku w roku 1992. Obecnie młodzież 
szkolna Krasnobrodu i okolicznych miejscowości przyjeżdża tutaj na lekcje wycho-
wacze i przyrodnicze. Trzeba przyznać, iż szczególnie dział przyrodniczy jest bogato 
reprezentowany. Muzeum Ziemi Krasnobrodzkiej wydaje się być unikatem nie tylko 
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na ziemi zamojskiej. Opuszczamy krasnobrodzkie sanktuarium z jego bogatym zaple-
czem matecznikowym i jedziemy samochodem do „Kapliczki Objawień na Wodzie”, 
oddalonej ok. 600 metrów od klasztoru w kierunku miejscowości Majdan Wschodni. 
Jedziemy drogą kasztanową, zwaną także Aleją Najświętszej Marii Panny. Kapliczka 
umieszczona na dwudziestu betonowych słupach, niegdyś zanurzonych w  wodzie 
strumyka Krupiec, połączonych drewnianym pomostem i pokrytych wspólnym da-
chem, stanowi w rzeczywistości kompleks dwóch drewnianych kapliczek: większej św. 
Onufrego i mniejszej – św. Anny i św. Antoniego (6), połączonych wspólnym dachem 
wielospadowym. Wg miejscowej legendy woda w strumyku miała uzdrawiającą moc. 
Powstanie pierwotnej kapliczki datuje się na 1646 rok. Obecna pochodząca z XVIII 
wieku, została gruntownie rozbudo-
wana w  2008 roku. Wokół Kapliczki 
murowane stacje Różańcowe, dzieło 
miejscowego artysty Andrzeja Gon-
tarza. Nazwa Kaplica Objawień zwią-
zana jest z wydarzeniem z roku 1640 
roku, kiedy to Jakubowi Ruszczykowi 
objawiła się Matka Boska. Znajdująca 
się nieopodal Kaplicy symboliczna 
rzeźba przedstawia to wydarzenie (7). 

Kolejnym zwiedzanym przez nas 
zabytkiem sakralnym Krasnobrodu jest Ka-
plica św. Rocha. Znajduje się w malowniczym 
rezerwacie chroniącym pomnikowe buki, jo-
dły i sosny w Dolinie Św. Rocha. Jedziemy tam 
samochodem w  kierunku na południe ulicą 
Lelewela, potem na zachód ulicą Modrzewio-
wą i  Ostrowieckiego, gdzie zatrzymujemy się 
na parkingu w  miejscu zwanym Zagóra. Stąd 
po ok. 15 minutach spaceru pod górę docho-
dzimy do celu. Obecna, drewniana, w  stylu 
zakopiańskim, kryta gontem po-
wstała w  roku 1943, na miejscu 
starej zniszczonej w  roku 1935, 
a ufundowanej w XVII wieku przez 
Marysieńkę Sobieską podczas panu-
jącej zarazy dżumy. Królowa kazała 
wówczas wybudować kaplicę i umie-
ścić w  jej wnętrzu obraz św. Rocha 
z  Montpellier, patrona chorych na 
choroby zakaźne. Utrwalam nie tyl-
ko zewnętrzny wygląd kaplicy (8), 
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ale także jej wnętrze, w tym opis bi-
twy powstania styczniowego, która 
miała miejsce 24 marca 1863 roku, 
autorstwa anonimowego jej uczest-
nika (9). Starli się tu z  Moskalami 
powstańcy oddziału Marcina „Lele-
wela” Borelowskiego. 

Wracamy na parking. Jedziemy 
drogą w  kierunku centrum miasta. 
Po drodze mijamy Park Dinozau-
rów, kolejną atrakcję turystyczną 
regionu. Przy ulicy Sanatoryjnej, 
zgodnie z oznakowaniem kierujemy 
się na basztę widokową, zbudowa-
ną na szczycie kamieniołomu (10). 
Wchodzimy do niej po kamien-
nych schodkach. Możemy stąd po-
dziwiać panoramę miasta i  okolic, 
w  tym akwen pobliskiego zalewu. 
U  podnóża Baszty tablica opisują-
ca zwiedzany obiekt. Informuje, iż 
odsłonięta ściana wyrobiska ma ok. 
30 metrów wysokości i 165 metrów 
długości. Wyrobisko, eksploatowane 

w latach 1966-74, objęto ochroną w 1995 roku. Celem ochrony jest zachowanie ze 
względów naukowo-dydaktycznych wyrobiska ukazującego skaly wapienno-krze-
mionkowe z ery mezozoicznej z okresu kredowego, budujące jedno z kilkunastu 
wzniesień, ciągnących się wzdłuż doliny Wieprza, o wysokości 300-350 m n.p.m. 

Stąd już niedaleko do dawnego pałacu Leszczyńskich, gdzie od lat 50. XX wie-
ku znajduje się Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci, noszące od roku 1998 imię 
Janusza Korczaka. Pałac leży w dzielnicy zwanej Podzamkiem. Początkowo była tu 

budowla obronna, którą postawił 
w I połowie wieku XVI Andrzej Fir-
lej, ówczesny właściciel okolicznych 
dóbr. Po jego śmierci w  roku 1585 
właścicielem zamku została jego cór-
ka Anna i jej mąż Andrzej Leszczyń-
ski. Leszczyńscy nie tylko przyczynili 
się do rozwoju miasta, ale także w II 
połowie wieku XVIII dokonali prze-
budowy zamku na rezydencję pała-
cową (11). Wcześniej, w  pałacu kra-
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snobrodzkim spotykali się ze sobą Jan Sobieski i Maria Kazimiera d’Arquien, zanim 
zostali małżeństwem. Stąd przyszły król nie tylko pisał listy miłosne do swej ukocha-
nej, ale także w roku 1672 wydał uniwersał wzywający do walki z Turkami i Tatarami. 
W tym czasie właścicielami pałacu i Krasnobrodu byli Tarnowscy. W roku 1880 go-
spodarzami obiektu (do roku 1944) zostali Fudakowscy. Jeden z przedstawicieli tego 
rodu, senator Kazimierz Fudakowski zgromadził w nim pokaźną kolekcję sztuki oraz 
urządził bogatą bibliotekę, czynną do dnia dzisiejszego. W dniach 5-7 września 1939 
roku w pałacu przebywał prezydent RP Ignacy Mościcki. Stąd ewakuował się na Wo-
łyń. Na początku wojny w pałacu ukrywano obraz Matejki „Batory pod Pskowem”, 
a potem cudowny obraz Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. 

Po wojnie pałac przejęło państwo. 
Od wielu lat jest użytkowany przez 
służbę zdrowia. Podobnie jak przyle-
gający do niego dawny dwór, z któ-
rym łączy się ćwierćkolistą galerią. 
Zarówno dwór jak i galerię wybudo-
wali w  wieku XVII Tarnowscy. Sto 
lat później dwór otrzymał klasycy-
styczny fronton. Zniszczony podczas 
I wojny światowej, został odbudowa-
ny przez Kazimierza Fudakowskiego 
według projektu Jana Koszyc-Witkiewicza. Po tej przebudowie nabrał cech baro-
kowego dworu polskiego, z charakterystycznym czterospadowym dachem polskim 
(12). Pierwotnie, oprócz pomieszczeń właścicieli, mieściła się w nim kaplica. 

Obecnie znajdują się tu placówki oświatowe (szkoła i gimnazjum) służące prze-
bywającym na leczeniu dzieciom. Wielka szkoda, że ten zabytkowy zespół pałaco-
wo-dworkowy zeszpecono wybudowanym specjalnie dla celów leczniczych w la-
tach 1967-71 nowoczesnym pawilonem. W sanatorium w Krasnobrodzie leczone 
są schorzenia układu ruchu, układu nerwowo-mięśniowego oraz oddechowego. 
Trzeba przyznać, iż lecznicze walory Krasnobrodu były znane od wieków. 

Wodzie z  miejscowych źródeł przypisywano właściwości uzdrawiające. Już 
w 1884 roku powstało tu pierwsze w Polsce sanatorium przeciwgruźlicze. Od roku 
1950 funkcjonowało sanatorium przeciwgruźlicze dla dzieci, a od roku 1957 Sa-
natorium Rehabilitacyjne dla Dzieci Reumatycznych, które w  1998 r. otrzymało 
nazwę obowiązującą do dzisiaj – Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyj-
ne dla Dzieci im. Janusza Korczaka. Na podstawie przeprowadzonych specjalnych 
badań udokumentowujących istnienie tu złóż borowinowych Krasnobród uzyskał 
w roku 2002 status uzdrowiska. 

Spacerujemy przez chwilę po przypałacowym parku, podziwiamy starodrzew, 
w tym okazałe lipy, które sadził ponoć sam Sobieski. Utrwalam jadącą na koniu 
młodą dziewczynę. To przykład hipoterapii, coraz częściej obecnie stosowanej nie 
tylko w Krasnobrodzie. 
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Opuszczamy to bogate w  zabytkowe budowle miasteczko, nie bez przyczyny 
zwane perłą Roztocza i udajemy się w kierunku oddalonego na południowy za-
chód Józefowa. 

Docieramy tam w godzinach popołudniowych 24 września. Przystajemy na ryn-
ku, gdzie na zapleczu siedziby władz miasta mieści się Punkt Informacji Turystycz-
nej. Tam zaopatrujemy się w mapę miejscowych zabytków. Czytam w niej, iż Józe-

fów jest rowerową stolicą Roztocza. 
Miasto zostało założone w roku 1725 
przez Tomasza Józefa Zamoyskiego. 
Do II wojny światowej zamieszkiwali 
tu wyznawcy trzech religii; obok ka-
tolików, prawosławni i starozakonni. 
Obecnie liczy 2600 mieszkańców. 

Na rynku oglądam pomnik boha-
terów walk o niepodległość, pośrod-
ku urokliwą fontannę z  ośmioma 
postaciami zwierząt występujących 
w  okolicznych lasach, na parkingu 
przed budynkiem Urzędu Miasta 
oryginalny zegar słoneczny. Dooko-
ła rynku galeria nowoczesnych rzeźb 
z białego kamienia. Nieopodal odno-
wiony budynek synagogi, w którym 
obecnie mieści się biblioteka (13). Jej 
sympatyczna kierowniczka tłumaczy 
mi jak dojechać na cmentarz żydow-
ski. Trasa dojazdu jest dobrze ozna-
kowana i po 5 minutach przystajemy 

przed bramą kirkutu. Został założony, podob-
nie jak synagoga, w  pierwszej połowie wieku 
XVIII. Był miejscem pochówku Izraelitów Jó-
zefowa do 1943 roku (14). Najstarsza macewa 
jest z roku 1743. Na cmentarzu znajduje się ok. 
400 stosunkowo dobrze zachowanych macew, 
ustawionych w 35 rzędów, z oddzielną parcelą 
dla dzieci. Z kirkutu jedziemy dobrze oznako-
waną trasą do kamiennej baszty widokowej, 
znajdującej się w nieczynnych kamieniołomach 
(15), a następnie do kościoła parafialnego pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP, wybudowanego 
z kamienia w wieku XIX, przy pomocy ordyna-
cji Zamojskich (wcześniej stał tu od początku 
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XVIII wieku kościół drewniany ufundowany 
przez Tomasza Józefa Zamoyskiego). W  ołta-
rzu głównym znajdują się wmurowane relikwie 
św. Andrzeja Boboli. Po modlitwie w  zadu-
mie opuszczamy kościół, stanowiący przykład 
budownictwa neobarokowego i  udajemy się 
w stronę Tomaszowa Lubelskiego. Po 30 minu-
tach jazdy jesteśmy na miejscu. Parkujemy na 
rynku i udajemy się na spacer ulicami miasta. 
W drodze do kościoła parafialnego pw. Zwia-
stowania NMP przechodzimy obok pomnika żołnierzy AK, walczących o wolność 
Polski, oraz ławeczki imitującej leżankę lekarską, z siedzącym na niej dr. Januszem 
Peterem, twórcą Muzeum Ziemi Tomaszowskiej, znanym i  cenionym lekarzem 
i regionalistą. Żył w latach 1891 – 1963 i przez wiele lat był dyrektorem i budow-
niczym miejscowego szpitala. Chętnie „funduję” sobie zdjęcie ze starszym kolegą 
lekarzem i  humanistą (16). Mijamy dom drewniany z  końca XIX wieku, zwany 
Herbaciarnią, tzw. Czajnię. Wznie-
siony w 1895 roku z okazji koronacji 
cara Mikołaja II, jest budynkiem pię-
trowym wykonanym z bali drewnia-
nych, wzorowany na domostwach 
wznoszonych ówczesnie w  północ-
nej Rosji. W  swojej ponadstuletniej 
historii Czajnia pełniła różnorodne 
funkcje: obok herbaciarni służy-
ła jako teatr, dworzec autobusowy, 
świetlica, kawiarnia, siedziba firmy 
odzieżowej, aby współcześnie być 
zaadaptowaną na niewielki pasaż 
usługowo-handlowy oraz chińską 
restaurację. Niestety budynek jest 
masywnie oblepiony plakatami wy-
borczymi (17). Nieopodal, także na 
Rynku, znajduje się budynek Szko-
ły Muzycznej (18). To do niedawna 
siedziba strażaków tomaszowskich, 
pochodząca z  początku XX wieku. 
Ta murowana budowla powstała na 
bazie dawnej parterowej remizy stra-
żackiej, utworzonej w roku 1907. Od 
roku 1984 mieści się tam Państwowa 
Szkoła Muzyczna I stopnia. W jej tle 
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będąca w remoncie cerkiew pw. Św. 
Mikołaja Cudotwórcy z  1890 roku. 
Stajemy przed drewnianym kościo-
łem parafialnym. Ciekawa jest jego 
historia. Został ufundowany przez 
Tomasza Zamoyskiego w 1627 roku. 
Po zniszczeniu na początku XVIII 
wieku, został odbudowany w  roku 
1727. Odnawiany po I  i  II wojnie 
światowej, w  obecnym stanie prze-
trwał do dnia dzisiejszego. Budowla 
stanowi przykład drewnianej archi-
tektury barokowej (19). Maniery-
styczny ołtarz główny pochodzi 
prawdopodobnie z pierwotnego ko-
ścioła. Znajduje się w nim cudowny 
Obraz Matki Boskiej Szkaplerznej 
z  Dzieciątkiem, przeniesiony z  ko-

ścioła Ojców Trynitarzy, po ich kasacie w 1783 roku. Przez chwilę przyklękamy na 
modlitwę. Podziwiamy także bogato złoconą barokową ambonę. Zabytkowa jest 
również pochodząca z wieku XVIII drewniana zrębowa dzwonnica. Obok plebania 
z 1803 roku. Na placu przykościelnym kilkadziesiąt starych lip. Na zapleczu cmen-
tarz przykościelny.

Przed bramą kościelną murowana kapliczka słupowa, zwana tradycyjnie pręgie-
rzem. Po opuszczeniu kościoła spacerujemy ulicą Lwowską, mijając m.in. pocho-
dzący z początku XX wieku Dom Związku Ziemian, w którym obecnie mieści się 
Sąd Rejonowy, oraz kilkaset metrów dalej, wybudowany w r. 1983, pomnik upa-
miętniający bohaterstwo żołnierza polskiego w bitwach pod Tomaszowem Lubel-
skim z Niemcami w roku 1939 (17-20 września oraz 22-27 września). Wchodzimy 
do jednej z jadłodajni na obiad. Spotykamy tam na ścianie charakterystyczne dla 
PRL-u obrazki…Po obiedzie (w międzyczasie przestał padać niewielki deszcz) ok. 

16.00 wyruszamy w  dalszą drogę. 
Jedziemy w kierunku Jarosławia, po 
drodze zatrzymując się w Narolu.

Podjeżdżam do zespołu pałacowe-
go, dokładnie ogrodzonego murem. 
Przez ogrodzenie z  trudem utrwa-
lam pałac od frontu. (20). Obiekt 
jest mało widoczny. Jest w trakcie re-
montu, który prowadzą Ewa i Wła-
dysław Kłosiewiczowie, znani muzy-
cy z Warszawy, od 20 lat właściciele 
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zespołu pałacowo-ogrodowego. Pilnują mocno swojej prywatności, stąd trudności 
z dotarciem do środka. Ciekawa jest historia pałacu. Został wzniesiony w  latach 
1776-81 staraniem ówczesnego właściciela Narola, hr. Antoniego Feliksa Łosia. 
Zbudowany wg projektu Columbaniego w stylu barokowym, na rzucie podkowy, 
będącej herbowym znakiem Łosiów. Do dwukondygnacyjnego budynku głównego 
przylegały połączone arkadami symetryczne, parterowe pawilony boczne. Całość 
musiała przedstawiać się imponująco. Zwłaszcza, że od ozdobnej bramy wjazdowej 
do pałacu prowadzi aleja starych lip, a teren wokół pałacu otacza ogród typu wło-
skiego. Pałac uległ częściowemu spaleniu podczas powstania styczniowego. Został 
wyremontowany gruntownie przez kolejnego właściela, księcia Juliana Puzynę. 
W czasie I wojny światowej ograbiły go wojska austriackie, wywożąc stąd dzieła 
sztuki, książki i cenne meble. Po roku 1920 obiekt zakupiła hr. Jadwiga Korytow-
ska, która pałac odrestaurowała. Po remoncie przybrał on cechy barokowo-klasy-
cystyczne.

W roku 1939 pałac splądrowali żołnierze Armii Czerwonej. Po roku 1945, na-
leżący do skarbu państwa, ulegał systematycznie niszczeniu, aż do pamiętnego 
1995  r, kiedy to nabyli go państwo Kłosiewiczowie. Powołali oni Fundację „Pro 
Akademia Norolense”, której celem jest w odbudowanym pałacu stworzenie akade-
mii dla utalentowanej muzycznie młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej. Od-
jeżdżałem spod zamkniętej na klucz bramy pałacowej z przekonaniem, że wkrótce 
usłyszę wiele dobrego o tej Fundacji. Przed opuszczeniem Narola, miasta w którym 
wiele lat temu spoczął na parafialnym cmentarzu mój pradziad, Tomasz Zarębski, 
oglądam jeszcze zabytkowy klasy-
cystyczny kościół NMP z  przełomu 
XVIII i XIX wieku oraz bajkowo wy-
glądający, kolorowy ratusz z podcie-
niami i wieżyczką, w którym znalazł 
siedzibę Urząd Miasta i Gminy. Wy-
ruszamy w dalszą drogę. Przed Cie-
szanowem, we wsi Kowalówka robię 
zdjęcie zabytkowej cerkwi grecko-
katolickiej pw. Narodzenia Przenaj-
świętszej Bogurodzicy (21). Wybu-
dowana w 1767 roku, rozbudowana w 1902, jest budowlą drewnianą, szalowaną 
o blaszanym dachu zwieńczonym pojedynczą kopułą.

Od powojnia pełni rolę kościoła rzymsko-katolickiego. Znam tę wioskę, nieraz 
nocowałem w  miejscowym motelu po spotkaniach autorskich w  Domu Kultury 
w  pobliskim Cieszanowie, na które mnie zapraszał i  które prowadził (w  latach 
2001-2008), znany historyk i regionalista, Stanisław Gajerski, nauczyciel miejsco-
wego liceum.

Mijamy znany mi Cieszanów, z zabytkową XVIII-wieczną cerkwią oraz synago-
gą z XIX wieku i jedziemy przez Dachnów, Stary Dzików (Andrzej Wajda nakrę-
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cał tam kilka scen w  miejsco-
wej cerkwi do filmu „Katyń”), 
gdzie parę lat temu miałem 
w miejscowym kinie spotkanie 
z młodzieżą, do Jarosławia. Na 
kwadrans zatrzymujemy się na 
rynku w Oleszycach.

Tutaj fotografuję interesują-
cy architektonicznie zabytkowy 
ratusz (22). Jest budowlą czte-

roboczną z dwiema bramami wylotowymi. Pochodzi z II połowy wieku XVII, w cza-
sach późniejszych był kilkakrotnie rozbudowywany. Nieopodal rynku, przy jednej 
z ulic natrafiam na murowaną cerkiew greckokatolicką pw. św. Onufrego z 1809 roku, 
Jest w stanie opłakanym. Nic dziwnego, jest nieużytkowana od roku 1947. Nieopodal 
rynku kościół parafialny pw. Narodzenia NMP, wybudowany w wieku XVI w stylu 
renesansowym, po licznych przebudowach obecnie neoromański.

Niedaleko Oleszyc, na trasie do Jarosławia przystaję na parkingu przy pomni-
ku poświęconym bohaterom WP i  ludności cywilnej ziemi oleszyckiej poległym 
w czasie II wojny światowej w walce o wolną ojczyznę, oraz ofiarom zbrodni UPA 
w  latach 1944-47. Pomnik ufundowało społeczeństwo Miasta i Gminy Oleszyce, 
a odsłonięto go we wrześniu 2002 roku. W zadumie (przypominają mi się opo-
wieści Staszka Gajerskiego o okrutnych mordach Ukraińców na Polakach, w tym 
rozcinania brzucha siekierą, rozrywania niemowląt, czy wyłupywania oczu przed 
ścięciem głowy toporem) wyruszamy dalej. Robi się szarawo, na szczęście prze-
stał padać deszcz, gdy docieramy do Jarosławia. Parkujemy na ulicy Jana Pawła II, 
w bliskim sąsiedztwie Gimnazjum im. Feliksa Konarskiego. Idziemy spacerkiem 
w kierunku rynku. Po drodze zaglądamy na zaplecze klasztoru Franciszkanów-Re-
formatów (23), z interesującym pomnikiem św. Ojca Pio, zabytkową studnią oraz 
do wnętrza przylegającego do niego kościoła Trójcy Przenajświętszej. W ołtarzu 
głównym Chrystus na krzyżu. Przypominam sobie poprzedni pobyt w klasztorze. 
Było to latem 2003 roku, kiedy to w  towarzystwie śp. Krzysztofa Szulara odwie-

dzaliśmy ks. Srokę, znanego badacza 
życia i działalności Ojca Pio, o któ-
rym książkę właśnie Krzysiek przy-
gotowywał. Wręczyłem wówczas ks. 
Sroce kilka własnych książek, w tym 
wywiad rzekę o  Staszku Szwarc 
Bronikowskim oraz książkę Ostat-
ni z  szesnastu (o  Adamie Bieniu). 
Ojciec Sroka zrobił na mnie bardzo 
pozytywne wrażenie. Niestety, nie 
żyje Ojciec Sroka, nie żyje Krzysiek. 
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Smutna refleksja, mógł przecież nadal żyć i tworzyć. Odszedł w roku 2006 w wieku 
zaledwie 69 lat. Żona przywołuje mnie do rzeczywistości. Zespół kościelno-klasz-
torny został wzniesiony na początku XVIII wieku w stylu barokowym, z fundacji 
jarosławskich mieszczan Antoniego Kwolka i Franciszka Zawadzkiego. Kościół był 
konsekrowany w 1716 roku. 

Po drugiej stronie ulicy przydrożna kapliczka z kopią figury św. Jana Nepomu-
cena. Jej oryginał znajduje się w  kaplicy kościelnej i  jest dłuta XVIII-wiecznego 
rzeźbiarza Thomasa Huttera. Idąc w kierunku rynku ulicą Grunwaldzką (w którą 
przechodzi ulica Jana Pawła II) oglądamy rząd starych secesyjnych, trzykondygna-
cyjnych kamienic z przełomu XIX i XX wieku. Dochodzimy do budynku willo-
wo-dworkowego z odnowioną elewacją, gdzie pod nr. 20 mieści się Ośrodek Wy-
chowawczy Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Jarosławiu. Nieco dalej, wciśnięta 
między piętrowymi kamieniczkami, bryła kościoła pw. Ducha Świętego (24). Jak 
informuje umieszczona na frontonie budynku tablica, w tym miejscu przed 1462 
rokiem znajdowała się drewniana kaplica pw. Krzyża Świętego, św. Łukasza i św. 
Jana Chrzciciela, przy ówczesnym 
szpitaliku dla ubogich. Pod koniec 
wieku XV stał już drewniany kośció-
łek fundacji Spytka Jarosławskiego. 
Po roku 1689 postawiono w  tym 
miejscu kościół murowany pw. Du-
cha Świętego, św. Michała Archanio-
ła i św. Błażeja. W latach 1797-1945 
był tu czynny zbór protestancki, a po 
II wojnie światowej kościół rzymsko-
katolicki. Ciekawa jest druga tablica. 
Oto jej treść: Na pamiątkę pięciowiekowego istnienia jarosławskiego szpitalnictwa, 
którego instytucje związane były od początku z tym miejscem i z kościołem św. Du-
cha, z wyrazami wdzięczności dla lekarzy i pracowników służby zdrowia wszystkich 
czasów. U  góry wyryte daty 1462-1977, zaś u  dołu podpis Tablicę tę ufundowali 
parafianie z  kolegiaty jarosławskiej. Przy skręcającej w  lewo ulicy Grunwaldzkiej 
natrafiam na okazałe trzykondygna-
cyjne gmaszysko, gdzie mieści się 
siedziba Miejskiego Domu Kultury. 
Niegdyś był to Gmach Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. Wraca-
my na rozwidlenie dróg i kierujemy 
swe kroki w  stronę rynku. Wcho-
dzimy przez pozostałości dawnej 
renesansowej Bramy Krakowskiej 
z  fragmentami murów obronnych 
(25). W  przeszłości była to jedna 
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z  trzech bram znajdują-
cych się w  obwarowaniach 
miejskich. Przed nami ry-
nek w  całej okazałości oraz 
Miejska Wiata Targowa, 
wybudowana na początku 
XX wieku na wzór wrocław-
skiej. Po prawej stronie ryn-
ku zabytkowa renesansowa 
kamienica Orsettich, z pod-
cieniami i  delikatną attyką. 
Obecnie znajduje się w niej 
Muzeum. Wybudowana pod 

koniec wieku XVI, została przebudowana w  wieku XVII przez włoskiego kupca 
Wilhelmiego Orsetti. Jest jedną z najpiękniejszych późnorenesansowych kamienic 
mieszczańskich w Polsce. Pośrodku placu zabytkowy Ratusz, siedziba władz miasta 
(26). Wybudowany w wieku XV, początkowo drewniany, po pożarach, na początku 
wieku XVII odbudowany już jako murowany, po czym do chwili obecnej kilkakrot-
nie przebudowywany. Zachował jednak cechy budowli renesansowej. Na zapleczu 
ratusza stoi Kamienica Rydzikowska, zbudowana na początku wieku XVII przez 
Wojciecha Rydzika. Jest przykładem domu mieszczańskiego typu „jarosławskiego”, 
przystosowanego dla potrzeb mieszkaniowo-użytecznych. Pod kamienicą początek 
Podziemnej Trasy Turystycznej. Nieco dalej zabytkowa studnia miejska. 

Idziemy z rynku ulicą Cerkiewną w kierunku widocznej na zwieńczeniu uli-
cy świątyni. Po lewej stronie mijamy kamienicę, która jest siedzibą utworzonego 
w roku 1934 Towarzystwa Miłośników Jarosławia. Dochodzimy do świątyni. To 
greckokatolicka cerkiew konkatedralna Przemienienia Pańskiego (27). Wybudo-
wana w  latach 1717-1749 z  fundacji wójta jarosławskiego Eliasza Wapińskiego 
i jego żony Pelagii, w miejscu dawnego zamku właścicieli miasta. Świątynia była 

przebudowana w  latach 
1911-12, kiedy to z  jedno-
nawowej stała się trzynawo-
wa, z  dwoma strzelistymi 
wieżami i kopułą.

Koniec zwiedzania. Wra-
camy do samochodu, wy-
ruszamy w  stronę Strzyżo-
wa, gdzie po godzinie jazdy 
jesteśmy serdecznie witani 
przez Gerarda Sochę, regio-
nalistę, na którego zaprosze-
nie przyjechaliśmy.
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14. W Karpackiej Troi

Do Trzcinicy, leżącej tuż za rogatkami Jasła, gdzie znajduje się skansen archeolo-
giczny o  nazwie Karpacka Troja dotarłem 25 września 2015 roku w  towarzystwie 
żony i przyjaciela ze Strzyżowa Gerarda Sochy, który namówił mnie na tę wycieczkę. 
Obiekt ma wyjątkową wartość historyczną i kulturową, jest położony tuż nad doliną 
rzeki Ropy, na okazałej górze z trzech stron otoczonej stromymi stokami. 

Po wykupieniu biletów w budynku głównym skansenu zajmujemy miejsca w sali 
konferencyjnej i oglądamy film zatytułowany „Trzcinica Karpacka Troja” o liczą-
cym ponad 4 tys. lat grodzisku, które istniało w  tym miejscu. Film wprowadza 
widza w historię Karpackiej Troi. Zrealizowany w oparciu o wiedzę płynącą z ba-
dań archeologicznych prowadzonych na tym terenie w latach 1991-96 oraz 2005-09 
(odkryto wówczas najstarsze osady obronne w Polsce, stwierdzając pierwsze ślady 
oddziaływania cywilizacji anatolijsko-bałkańskiej na ziemiach polskich) i  znale-
zionych wówczas w  trakcie wykopalisk eksponatów. W  ten sposób przedstawio-
no najbardziej prawdopodobną historię Karpackiej Troi. Pokazane są dzieje tego 
grodziska od momentu powstania jednej z pierwszych w Polsce osad obronnych 
(w początkach epoki brązu w latach 2100-1650 p.n.Ch.), aż do zagłady tego potęż-
nego grodziska ok. roku 1031 n.e., czyli do schyłku rządów Mieszka II. 

Obok scen dotyczących historii grodziska w  filmie pokazano codzienne życie 
jego mieszkańców, w tym obok tych dotyczących wytwarzania i pozyskiwania żyw-
ności oraz pracy, także obrządek pogrzebowy. W sposób przystępny przedstawiono 
warsztat pracy archeologa oraz metody badawcze. Po obejrzeniu filmu dołączamy 
do grupy turystów i wchodzimy w towarzystwie przewodnika do pawilonu wysta-
wowego, gdzie oglądamy stałą wystawę obrazującą historię grodziska oraz życie 
jej mieszkańców. Słuchając słów przewodnika oglądamy zabytki prezentowane na 
wystawie archeologicznej. Zostały one odkryte w trakcie badań wykopaliskowych. 
Staram się je utrwalać. Oglądając liczne eksponaty podziwiam ogrom wykonanej 
przez pracowników skansenu pracy. 

Niezwykle ciekawa jest historia tego miejsca. Początkowo tzw. grupa pleszow-
ska, pozostająca pod silnymi wpływami zakarpackimi, działająca w  latach 2100-
1650 p.n.e. zbudowała tutaj osadę 
obronną o  powierzchni 60 arów. 
Była to ludność reprezentująca czasy 
kultury mierzanowickiej. Obejmo-
wała ona swym zasięgiem obszary 
polskich Karpat Zachodnich. Ślady 
jej obecności odkryto także w okoli-
cach Bardejowa. Jej zajęciem było le-
pienie doskonałej jakości naczyń gli-
nianych (1), zdobionych odciskami 
sznura, małymi guzkami, listwami 
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i żeberkami. Zajmowała się tak-
że garncarstwem, rolnictwem, 
tkactwem oraz myślistwem i ry-
bołówstwem. Wśród zwierząt 
hodowlanych dominowała świ-
nia domowa, bydło oraz koza 
i owca, a wśród zwierząt dzikich 
dzik. Często polowano na jele-
nie, sarny i  bobry. Rzadziej na 
niedźwiedzie. 

Oglądamy także obraz (2) 
przedstawiający ludność wcze-

śniejszego okresu (schyłek epoki kamienia, lata przed 2100 p.n.Chr.). To przedsta-
wiciele kultury ceramiki sznurowej. 

Parę wieków później (1650-1350 p.n.Ch.) na te tereny przybyła z obszaru obec-
nej Słowacji, asymilując się bezkonfliktowo z ludnością pleszowską, ludność kultu-
ry otomańskiej (Otomani-Füzesabony). Ponadto od północy znad Bałtyku nastę-
powała penetracja ludności kultury trzcinieckiej. 

Było to wówczas ważne pradziejowe centrum kulturotwórcze. 
Kultura Otomani-Füzesabony była wielką cywilizacją epoki brązu i  pośredni-

kiem w  przekazywaniu impusów kulturowych świata egipsko-anatolijskiego na 
północ. Wyróżniała się bardzo 
wysokim poziomem cywili-
zacji, tworzyła wielkie kom-
pleksy osadnicze o  wyraźnej 
hierarchizacji, z  centralnie po-
łożonymi grodami. Zbudowano 
w tym czasie nową drogę i bra-
mę wjazdową do grodu oraz 
przebudowano i  wzmocniono 
obwarowania, a  po ich poża-
rze odbudowano fortyfikacje, 
wzmacniając je wałami i  ro-
wami, nawet o  konstrukcji ka-

miennej. Powiększono osadę do powierzchni blisko dwuhektarowej, dobudowując 
podgrodzie zabezpieczone rzędem palisad i fosą. Budowano wówczas domy o kon-
strukcji słupowej lub zrębowej. Osady obronne były miejscem tajemnych prak-
tyk kultowych. Wysoki poziom osiągnęła metalurgia brązu i  złota. W grodzisku 
znajdowały się liczne warsztaty rzemieślnicze, w których wytwarzano wyroby ze 
złota, brązu (3), bursztynu. Produkowano w nich także broń, wyroby z kości i rogu. 
Wypalano ceramikę w temperaturze ok. 800 stopni C. Była ona zdobiona ornamen-
tem guzowym, spiralnym i kanelowaniem. Społeczność grodu ulegała rozczłonko-
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waniu. Obok arystokracji wyodręb-
nionymi warstwami byli wojownicy 
i niewolnicy. Groby arystokracji były 
bogato wyposażone. Oto obraz po-
chówku kobiety z dzieckiem (4).

Ludność zajmowała się uprawą 
ziemi, hodowlą, rybołówstwem, ło-
wiectwem oraz handlem. 

W  II połowie V wieku na arenę 
dziejów wkraczają Słowianie. W do-
rzecze Wisłoki (na teren dzisiejszej 
Trzcinicy) przybyli w  wieku VII, 
a w VIII wieku (ok. roku 780) w miejscu starego grodu wybudowali potężną for-
tecę o wymiarach 115 x 275 metrów. Składała się z czterech członów: głównego – 
majdanu i trzech podgrodzi. Majdan zajmował wschodnią część cypla, od strony 
doliny rzeki Ropy. Od zachodu postawiono trzy podgrodzia otoczone pierścienia-
mi wałów w odstępach 60-70 metrów. Posiadały one konstrukcję drewniano-ziem-
ną. Najczęściej używanym surowcem był dąb. Obwarowania wałowe miały łącznie 
długość ponad 1250 metrów. Ten potężny, wieloczłonowy gród, główny ośrodek 
jednego z  plemion zamieszkujących wówczas południową Małopolskę, funkcjo-
nował aż do I połowy XI wieku n.e. 
Wygląd i  rozmiar wioski słowiań-
skiej świadczył dobrze o  wysokim 
poziomie myśli inżynieryjno-tech-
nicznej jej budowniczych. Ludność 
zamieszkiwała w chatach zrębowych 
i  półziemiankach. Zajmowała się 
rolnictwem, polowaniem oraz rze-
miosłem. Na kolejnych obrazach wi-
dzimy grupę Słowian powracających 
z  wyprawy (5), budujących obwa-
rowania (6), jedna z  kobiet zajmuje 
się tkaniem płótna (7). Po pożarze 
grodu, najprawdopodobniej w  roku 
1031 n.e., mieszkańcy grodziska 
opuścili te tereny. Był to okres schył-
kowy panowania Mieszka II.

Przewodnik opowiada o  historii 
budowy skansenu w  Trzcinicy. Po-
mysł wybudowania obiektu zrodził 
się w 1998 roku. Był konsekwencją re-
zultatów interdyscyplinarnych badań 
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archeologiczno-wykopaliskowych, prowadzo-
nych na przełomie XIX i XX wieku i w poło-
wie XX wieku, kiedy to znaleziono duże ilo-
ści glinianych naczyń, wyrobów z  ceramiki, 
z  rogu, kościanych, kamiennych i  krzemien-
nych, a  także przedmiotów kultu, wytworów 
sztuki pradziejowej, narzędzi, różnego rodzaju 
broni, licznych ozdób oraz srebrnego skarbu 
wczesnośredniowiecznego, złożonego z  mo-
net, różnego rodzaju ozdób, kawałków srebra, 
unikatowego okucia pochwy miecza z  tego 
okresu. Po badaniach archeologicznych prze-
prowadzonych pod koniec XX wieku wkrótce 
przystąpiono do budowy skansenu. Rozpoczę-
ta w październiku 2007 roku została zakończo-
na w październiku roku 2009. Zaplanowane na 

lipiec 2010 roku otwarcie obiektu uniemożliwiła powódź. Oddano go do użytku 24 
czerwca 2011 roku. 

Opuszczamy budynek pawilonowy udając się na spacer po Parku Archeolo-
gicznym. Po drodze mijamy multimedialną salę edukacyjną dla dzieci, salkę Ma-

łego Odkrywcy, przeznaczoną dla 
przedszkolaków oraz zaplecze ga-
stronomiczne, gdzie serwowane są 
potrawy przygotowane w  oparciu 
o  sztukę kulinarną naszych przod-
ków. W Parku Archeologicznym zre-
konstruowano wioski z  początków 
epoku brązu z  okresu kultury Oto-
mani-Füzesabony sprzed 3,5 tys. lat 
oraz wioskę słowiańską z  IX wieku. 
Wszystko według technologii stoso-
wanej w pradziejach.

Przechodzimy obok tych wiosek 
(8). Oglądamy chaty słupowe i  zrę-
bowe oraz ich wnętrza, w tym piece 
jedno i  dwukomorowe. Utrwalam 
jedną z chat słowiańskich z IX wieku 
n.e. (9). Zrębową, z dachem o kon-
strukcji na sochę i  ślemię, krytym 
strzechą. Podczas oglądania wnętrza 
chaty władcy Trzcinicy oczami wy-
obraźni przywołuję postać księcia 
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stojącego na czele ówczesnej 
wspólnoty terytorialnej i  ro-
dowej. Podziwiamy następnie 
pochodzącą z  wieku X kuźnię 
słowiańską. 

Ostatnim etapem zwiedzania 
skansenu jest spacer Wałami 
Królewskimi. Tak nazywane jest 
wzgórze z grodziskiem o bardzo 
stromych zboczach, wznoszą-
ce się prawie 30 metrów ponad 
otaczające je z trzech stron doli-
ny. Z tego powodu cechuje je naturalna obronność. Położone jest tuż nad płaskim 
dnem doliny rzeki Ropy. W początkach XIX wieku odkryto tu trzy bożyszcza po-
gańskie. 

Wzgórze jest jednym z najstarszych i najlepiej zachowanych grodzisk słowiań-
skich (lata 770-1031 n.e.), zajmuje blisko 3,5 ha powierzchni, można je porów-
nać ze wzgórzem wawelskim. Podczas spaceru po Wałach Królewskich oglądamy 
rekonstrukcje poszczególnych jego odcinków: wału przekładkowego, obronne-
go z bramą i drogą wjazdową do osady ludności kultury Otomani-Füzesabony. 
Także chaty tej ludności o konstrukcji słupowej i zrębowej ścian. Kolejnym oglą-
danym obiektem jest wał przekładkowy otaczający majdan grodziska, miejsce 
ukrycia skarbu, a także brama i wał palisadowy grodu słowiańskiego. Na koniec 
podziwiamy zrekonstruowany odcinek wczesnośredniowiecznego wału obron-
nego (VIII-X wiek n.e.) o  konstrukcji palisadowej, otaczający III (najwyższe) 
podgrodzie z wieżą i bramą (10). Niedaleko od niego, w narożniku południowo-
-zachodnim skansenu, stoi wysoka, kilku-
dziesięciometrowa platforma widokowa 
(11). Jest wyposażona w  lunety obserwa-
cyjne i  kamerę internetową. Rozciąga się 
z niej wspaniały widok na okolicę, ale tyl-
ko przy słonecznej pogodzie. 

Gorąco zachęcam do odwiedzenia Kar-
packiej Troi. Można tam spędzić cały nie-
mal dzień, czego potwierdzeniem jest mot-
to przewodnie tej placówki: Misja: sprawić, 
aby milcząca za szkłem gablot archeologia 
odżyła i  przemówiła do turystów zrozu-
miałym językiem. Wizja: stać się rozpozna-
walną, podziwianą i  przyjazną turystom 
placówką muzealną. Cel: nadać przeszłości 
nową jakość.
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15. Zamek Królewski w Warszawie

Miałem przyjemność zwiedzić Zamek 10 października 2015 roku podczas trwa-
nia 44. Warszawskiej Jesieni Poetyckiej. W godzinach południowych w grupie 14 
osób (1), członków Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, współorganizatora Jesieni, w to-
warzystwie przewodniczki Beaty Meller udałem się do Zamku Królewskiego. 

Na wstępie zostaje-
my wyposażeni w  słu-
chawki. Zatrzymujemy 
się w korytarzu, prowa-
dzącym do Apartamen-
tu Wielkiego (na jego 
ścianach plansze po-
kazujące sceny z  życia 
Zamku). Przewodnicz-
ka opowiada o  historii 
Zamku, który w  prze-
szłości był rezydencją 
królów I Rzeczypospo-

litej. Jego początki sięgają XIV wieku. Wówczas powstała Wieża Wielka, dzisiaj 
zwana Grodzką. Rozbudowywany w  wiekach XVI i  XVII, za czasów Zygmunta 
III Wazy uzyskał kształt pięcioboku. Był siedzibą króla, miejscem obrad sejmu, 
a także rzeczywistym ośrodkiem administracji i centrum życia kulturalnego kraju. 
Zniszczony podczas potopu szwedzkiego, powoli odzyskiwał za czasów panowa-
nia Wettinów dawną sławę. W II połowie wieku XVIII artyści zatrudnieni przez 
króla Stanisława Augusta (Jan Kamsetzer, Marcello Bacciarelli, Dominik Merlini) 
dokonali przebudowy wnętrza komnat, tworząc Apartamenty: Wielki i Królewski. 
Po upadku powstania listopadowego zamek przeznaczono na potrzeby admini-
stracji zaborcy rosyjskiego. W czasach zaborów znaczna część zbiorów zamkowych 
została wywieziona do Rosji. W okresie I wojny światowej na zamku urzędował 
niemiecki generalny gubernator. Po odzyskaniu niepodległości niewielka część 
zbiorów zamkowych powróciła na dawne miejsce. W latach 1920-22 był siedzibą 
Naczelnika Państwa, w latach 1926-39 rezydencją Prezydenta Rzeczpospolitej. We 
wrześniu 1939 roku Zamek zbombardowano i ograbiono. Dzięki patriotycznej po-
stawie muzealników pod kierunkiem prof. Stanisława Lorentza udało się uratować 
część elementów wystroju wnętrz i dzieła sztuki. We wrześniu 1944 roku Zamek 
został wysadzony w powietrze przez Niemców. Po wojnie ze względów ideologicz-
nych zwlekano z jego odbudową. Dopiero po wypadkach grudniowych roku 1970 
podjęto stosowne decyzje. Zamek był do roku 1980 odbudowywany wyłącznie 
dzięki ofiarności społeczeństwa. 4 lata później zrekonstruowane wnętrza udostęp-
niono zwiedzającym. W roku 1979 w zamku utworzono muzeum, równocześnie 
powołując państwową instytucję kultury o nazwie Zamek Królewski w Warszawie 
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– Muzeum. Prezentuje się niezwykle okazale (2). W roku 1980 Zamek Królewski 
wraz ze Starym Miastem został wpisany do listę Światowego dziedzictwa UNESCO. 
Dziś Zamek to miejsce uroczystości państwowych, imprez patriotycznych, świąt 
korporacyjnych oraz centrum edukacji i prezentacji dzieł sztuki światowej. Po tej 
dawce wiedzy historycznej przechodzimy do sali zwanej Wielką Antyszambrą. Sala 
ta służyła niegdyś jako pierwszy przedpokój w  Apartamencie Wielkim. Podczas 
audiencji gromadzili się tu niżsi rangą dworzanie, witający gości udających się na 
audiencję do Sali Tronowej.

Zdobią ją cztery obrazy zamówione przez 
króla Stanisława Augusta w 1765 roku w Pa-
ryżu. Ich tematyka jest związana z  histo-
rią starożytną. Przechodzimy do drugiego 
przedpokoju przed Salą Tronową, zwanego 
Pokojem Marmurowym. Podczas audiencji 
przebywali w nim dworzanie wyższej rangi. 
Powstał w  latach 1640-1642 na rozkaz kró-
la Władysława IV. Odnowiony staraniem 
Stanisława Augusta przez architekta Jakuba 
Fontanę. Zachowując dawny wygląd Sali, 
dodał do jej wystroju portret koronacyj-
ny Stanisława Augusta (3) oraz 22 portrety 
królów polskich, które zdobią cztery ściany 
Sali. Dzięki muzealnikom zostały uratowane 
i  można je obecnie podziwiać. Wyróżnieni 
są w sposób szczególny królowie: Władysław 
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Jagiełło (1386-1434), Zygmunt I Sta-
ry (1507-1548) (4), Władysław IV 
Waza (1632-1648) oraz Jan III So-
bieski (1674-1696). Plafon przedsta-
wiający alegorię Wieczności – Sławy 
jest, podobnie jak portrety władców, 
dziełem Marcella Bacciarelliego.

Z Pokoju Marmurowego przecho-
dzimy do Sali Rycerskiej. Stanowi 
ona swoisty panteon narodowy. Na 
ścianach widoczne obrazy Baccia-

rellego przedstawiające sceny z  dziejów Polski. Wi-
doczne popiersia i  głowy rzeźbione przez Andre Le 
Bruna i  Giacomo Monaldiego przedstawiają wize-
runki mężów stanu z  Janem Zamojskim (5), pisarzy 
z  Kochanowskim i  uczonych z  Janem Heweliuszem 
na czele. Kolejną zwiedzaną Salą jest Sala Balowa. To 
najbardziej reprezentacyjna sala w  Zamku. W  cza-
sach Stanisława Augusta odbywały się w  niej zgro-
madzenia dworskie: audiencje, uczty, bale, koncerty 
i  spektakle teatralne. Istotnym elementem wystroju 
wnętrz są oryginalne rzeźby (dzieło Domenico Mer-
liniego i Johanna Kamsetzera), Apolla i Minerwy oraz 
medalion z  popiersiem Stanisława Augusta. Po jego 
prawej stronie wypisano dewizy nadawanych przez 

króla orderów: Orła Białego i św. Stanisława. 
Przechodzimy do Sali Tronowej, z  pośrod-
ku stojącym tronem królewskim (6). Tu na 
audiencjach przyjmowani byli najważniejsi 
goście Stanisława Augusta: ambasadorowie 
i  posłowie obcych monarchów oraz nun-
cjusz papieski. Wnętrze projektował, nie 
żałując w dekoracji koloru czerwonego i zło-
ta, zespół nadwornych artystów z  Domeni-
kiem Merlinim na czele w  latach 1783-86. 
Z obecnego wystroju Sali oryginalny jest fo-
tel tronowy, drzwi, fragmenty boazerii oraz 
kominki, rzeźby, meble. Srebrne haftowane 
orły z zaplecka tronu, zerwane przez Niem-
ców w 1939 roku, zostały zrekonstruowane. 
Prototypem 86 kopii był jeden z orłów odna-
leziony w USA w 1991 r. 
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Położony obok Sali Tronowej pokój zwa-
ny Gabinetem Monarchów Europejskich, 
miał charakter gabinetu paradnego. Król 
dedykował go siedmiu współcześnie panu-
jącym władcom europejskim. Kolejne po-
mieszczenia to: Gabinet, z sąsiadującą z nim 
Garderobą, Pokój sypialny Króla (z obraza-
mi Marcella Bacciarelliego o tematyce biblij-
nej, z łożem królewskim zrekonstruowanym 
przez Andrzeja Grzybowskiego, Kaplica (7), 
z  urną z  sercem Tadeusza Kościuszki i  re-
galiami królewskimi oraz Pokój Canaletta. 
Znajdują się w  nim obrazy jego autorstwa 
w  ilości 22, z  widokami Warszawy, nama-
lowanymi na zlecenie króla Stanisława Au-
gusta. Oto jeden z nich (8). Do pokoju Ca-
naletta przylega Pokój Oficerski, w  którym 
pełnili służbę oficerowie Gwardii 
Konnej Koronnej. Idąc dalej do-
chodzimy do Sali Senatorskiej (9), 
gdzie 3 maja 1791 roku uchwalono 
Konstytucję 3 Maja. Pierwszą w Eu-
ropie, drugą na świecie. Wystrój Sali 
odtworzono zgodnie z  wyglądem 
z  II połowy wieku XVIII. Imponu-
jąco przedstawia się Tron Królew-
ski. Oczami wyobraźni widzę tamte 
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historyczne wydarzenia. 
I  przechodzi po plecach 
dreszcz emocji. Obok Sali 
Senatorskiej mieszczą się 
dawne (w  czasach Jana 
III Sobieskiego) Pokoje 
Królewiczowskie, które 
stanowiły mieszkanie ro-
dziny królewskiej. Obec-
nie można w  nich podzi-
wiać słynne obrazy Jana 

Matejki: Konstytucja 3 Maja, Rejtan (10), Upadek Polski. Przez chwilę podziwiam 
nasze narodowe arcydzieła. Jestem, podobnie jak moi koledzy z Unii Polskich Pi-
sarzy Lekarzy, pod wrażeniem bogactwa zgromadzonego i udanie eksponowanego 
dziedzictwa kulturowego Polaków. Uważam, że każdy z  moich rodaków, szcze-
gólnie tych młodszych, winien obowiązkowo złożyć wizytę na Zamku Królew-
skim. Opuszczając mury tego narodowego sanktuarium świeckiego Polski przy-
pominam sobie, jak w  Sali Reprezentacyjnej 5 listopada 2010 roku odbierałem 
najwyższe odznaczenie mojej korporacji Medal „Gloria Medicinae”, przyznany za 
„ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za 
sumienie i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szla-
chetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla 
dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”. I  czuję coś w  rodzaju nie tylko we-
wnętrznej dumy. Wracamy mijając majestatyczną Kolumnę Zygmunta (11).
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16. Na szlaku połemkowskich cerkwi

Mogłem je poznać w październiku 2015 roku podczas wyjazdowego posiedzenia 
Naczelnej Komisji Rewizyjnej Izb Lekarskich zorganizowanego w hotelu „Krynica”. 
Gospodarzem spotkania „medycznych rewizorów”, przeprowadzonego w dniach 15-
18 października 2015, był dr Tadeusz Frączek, zasłużony dla społeczności miejscowej 
lekarz. Podczas tych kilku dni nie tylko obradowaliśmy, ale także uczestniczyliśmy 
w wycieczce szlakiem połemkowskich cerkiewnych budowli okolic Krynicy (obejrze-
liśmy również występ Krynickiej Orkiestry Zdrojowej obchodzącej swoje 140-lecie).

Obszary Krynicy i okolicy są bowiem ściśle związane z historią Łemków – grupą 
etnicznych górali karpackich, zamieszkujących obszary wzdłuż głównej linii Kar-
pat Wschodnich; po stronie polskiej był to Beskid Niski, częściowo Beskid Sądecki 
i Bieszczady, a po stronie słowackiej tereny aż do Tatr. Grupa ta ukształtowała się 
jako zbiorowość o  osiadłym trybie życia pod koniec wieku XVI. Według jednej 
z teorii (istnieje ich kilka), związanych z pochodzeniem Łemków, mieli oni przybyć 
na obszary Polski już w średniowieczu, na fali migracji pasterskich plemion woło-
skich, które szły z ziem obecnej Rumunii. 
Ludy te mieszkały z  miejscową ludnością 
ruską, przyjmując częściowo jej obyczaje, 
kulturę i  język. Łemkowie nazywali siebie 
„Rusnakami”, a  nazwa „Łemko” pojawiła 
się dopiero w  XIX wieku. Łemkowie pie-
lęgnowali swoje tradycje, obyczaje i język. 
Zajmowali się głównie hodowlą owiec 
i uprawą roli. W większości byli wyznaw-
cami Kościoła grekokatolickiego. 

Podczas wycieczki zafundowanej nam 
przez organizatorów trzeciego dnia pobytu 
w Krynicy poznajemy dawne cerkwie słu-
żące przed laty Łemkom. Zaczynamy od 
cerkwi św. Jakuba Młodszego w  Powroź-
niku. Jest otwarta, jako obiekt wpisany na 
listę UNESCO. Korzystamy więc z  okazji 
i  wchodzimy do środka. Oglądamy iko-
nostas z lat 1743-44 oraz barokowy ołtarz 
boczny z  wieku XVIII, z  obrazem Chry-
stusa u Słupa oraz wiele cennych ikon, np. 
Sąd Ostateczny z  1623 roku (1). Okazale 
prezentuje się bryła tej dawnej cerkwi – 
obecnie kościoła parafialnego rzymskoka-
tolickiego (2). Zbudowana została w roku 
1600, jest więc najstarszą cerkwią w  pol-
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skich Karpatach. Była 
wielokrotnie remontowa-
na, a w latach 1813-14 po 
powodzi przeniesiono ją 
na obecne miejsce. 

Potem jedziemy do Ja-
strzębika, gdzie podziwia-
my cerkiew i jej otoczenie. 
Jest znacznie młodsza – 
ma 150 lat, została bowiem 
zbudowana w  I  połowie 
XIX wieku. Jest mniej oka-

zała i bardziej zaniedbana. Stanowi przy-
kład zachodnio-łemkowskiej architektury 
cerkiewnej. Ściany w konstrukcji zrębowej 
pokryto gontem (3).

Poddasze kościoła w  Jastrzębiku jest 
schronieniem kolonii jednego z  rzad-
kich w  Europie nietoperzy – podkowca 
małego. Ten zagrożony gatunek wymaga 
czynnej ochrony, bez której skazany jest 
na zagładę. 

Kolejnym zwiedzanym przez nas obiek-
tem jest cerkiew św. Dymitra w Muszynie – 
Złockiem (4). Świątynia istniała już w koń-
cu wieku XVI, obecną wzniósł w  latach 
1867-72 budowniczy Kondracz. Świątynię 
postawiono z  drzewa modrzewiowego 
w  stylu zachodniołemkowskim na rzucie 

krzyża. Do roku 1950 funkcjo-
nowała jako parafia greckoka-
tolicka. Obok cerkwi, obecnie 
kościoła parafialnego rzymsko-
katolickiego Narodzenia NMP, 
cmentarz greckokatolicki (5). 
Następnie jedziemy do Szczaw-
nika, gdzie podziwiamy naj-
cenniejszy zabytek, którym jest 
połemkowska drewniana cer-
kiew pw. św. Dymitra – obecnie 
filialny kościół katolicki parafii 
w Złockiem. 
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Świątynia (6) powstała 
prawdopodobnie w  roku 
1841 na miejscu starszej 
XVII-wiecznej cerkwi 
(być może w  wyniku jej 
przekształcenia). Jest cer-
kwią łemkowską określa-
ną jako typu północno-
-zachodniego. Budowla 
konstrukcji zrębowej obi-
ta jest gontami i  pokryta 
blachą. Nawę i  prezbite-
rium nakrywają dachy namiotowe łamane 
uskokowo. Na dachach widoczne baniaste 
wieżyczki zakończone kutymi krzyżami. 
Za cerkwią znajduje się źródło „Szczawnik” 
(7). Woda podziemna z tego źródła, określa-
na jako wodorowęglanowo-sodowo-wap-
niowo-magnezowa woda mineralna, jest 
wskazana do picia m.in. przy takich scho-
rzeniach jak choroba wrzodowa, kamica 
nerkowa, przewlekłe zapalenie pęcherzyka 
żółciowego oraz przewlekłe zapalenie dróg 
oddechowych. Przy tablicy informującej 
o walorach tej źródlanej wody, na tle cerkwi 
w Szczawniku utrwalam uczestników nara-
dy „rewizorów medycznych” (8). Potem je-
dziemy do Tylicza przez Muszynę, gdzie na 
zapleczu kościoła parafialnego zwiedzamy 
otwarte niedawno Ogrody Biblijne. Jestem 
pod wrażeniem ogromu 
wykonanej z wielkim pie-
tyzmem pracy miejsco-
wego proboszcza, który 
na niewielkim stosunko-
wo terenie pokazał wiele 
scen biblijnych z  życia 
Chrystusa i  przed jego 
narodzeniem. 

W  Tyliczu oglądamy 
kolejną zabytkową cer-
kiew (9) parafialną św. św. 
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Kosmy i  Damiana. Została zbudo-
wana w  latach 1738-44. Ma cechy 
cerkwi zachodniołemkowskiej o ty-
powo zrębowej konstrukcji. Obiekt 
w całości jest drewniany. Polichro-
mia ornamentalna z roku 1938 na-
wiązuje do obchodów jubileuszu 
950-lecia chrztu Rusi. Cerkiew 
wieńczą trzy wieżyczki z  baniasty-
mi hełmami, przy czym najwyższa 
wznosi się ponad przedsionkiem, 

dwie mniejsze ponad nawą i  prezbiterium. Świątynia pełni teraz funkcję kościoła 
cmentarnego rzymskokatolickiego. Ciekawie przedstawia się jego ołtarz (10). 

Przy okazji pobytu w Tyliczu oglądamy jeszcze słynną Golgotę, dzieło probosz-
cza miejscowego ks. Mariana Stacha, znajdującą się na zapleczu nowego kościoła 
parafialnego. 

Wracamy do Krynicy, gdzie podziwiamy dawną cerkiew pw. NMP w Słotwinie 
(11), obecnie dzielnicy Krynicy. Została zbudowana w  latach 1887-88 w miejsce 
spalonej w roku 1796 poprzedniej cerkwi. Jest to budynek drewniany, konstruk-
cji zrębowej z wieżą słupową. Budynek wieńczą trzy baniaste kopuły. Został po-
stawiony w tradycji zachodnio-łemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Obiekt 
w  trakcie remontu jest obecnie kościołem parafialnym rzymskokatolickim Serca 
Pana Jezusa.

Wracamy do hotelu. Wieczorem udajemy się na koncert Krynickiej Orkiestry 
Zdrojowej, zorganizowany z okazji 140-lecia istnienia Orkiestry. Na wstępie wice-
burmistrz Krynicy informuje licznie zebraną publiczność o nadaniu Orkiestrze imie-
nia Adama Wrońskiego, założyciela Orkiestry, zwanego polskim Straussem. Potem 
oglądamy występy orkiestry z udziałem solistów, przeplatane dialogami w wykona-
niu aktorów warszawskich Moniki Kwiatkowskiej i Tomasza Bednarka oraz popisy 

zespołów tanecznych. Licz-
na publiczność, wraz z  ak-
torami, artystami, tancerza-
mi uczestniczy w  podróży 
w  przeszłość Krynicy i  jej 
życia obyczajowo-artystycz-
nego. Po koncercie trwają-
cym ponad dwie godziny 
oglądamy „grę” kolorowej 
fontanny zdrojowej. Nieza-
pomniane przeżycia. Na-
stępnego dnia rozjeżdżamy 
się do domów.
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17. W Korbielowie

W Korbielowie przebywałem z żoną w dniach 17-19 listopada 2015 roku. Przez 
Travelist zamówiliśmy wcześniej rezerwację w  hotelu Fero (1), jedynym zresztą 
w tym miasteczku. Wcześniej wiele dobrego słyszalem o Korbielowie. Między inny-
mi, że znajduje się tu jeden z większych ośrodków narciarskich, że stąd jest blisko do 
wypadów na Słowację, że tu znajduje się sanktuarium poświęcone Matce Bożej Pani 
Korbielowskiej, i że w tej kameralnej miejscowości turystycznej świetnie można wy-
począć. Tyle tylko, że termin wybrałem nieodpowiedni, zarówno na piesze wędrówki 
na Słowację, jak i na sporty zimowe. Ale zawsze aktualny pozostaje wypoczynek. 

Po zakwaterowaniu w pokoju na mansardzie, z pięknym widokiem na kompleks 
leśny, postanawiamy odbyć spacer po miasteczku. Najpierw oczywiście poznaje-
my okolice hotelu. Jest zbudowa-
ny u  podnóża masywu góry Pilsko; 
niedaleko od hotelu natrafiamy na 
stację wyciągu narciarskiego. Obok 
szosy rwący potok przypomina nam 
że jesteśmy w górach. 

Spacerując ulicami tej urokliwej, 
podgórskiej i  jakby śpiącej miejsco-
wości staram się utrwalić co ciekaw-
sze obiekty, w  tym oryginalną ar-
chitekturę domów (2) oraz ciekawie 
wyglądające bramy wjazdowe przy-
pominające tunele (3). 

Na kilku willowych budynkach 
tabliczka „Noclegi”, sporo sklepów 
z  pamiątkami i  wyrobami rzemiosła 
artystycznego. Do granicy ze Słowacją 
około 5 km. Kościół parafialny nieste-
ty zamknięty, a  więc nie obejrzymy 
sanktuarium Pani Korbielowskiej.

Po powrocie do hotelu korzysta-
my z  basenu. Kąpiel sprawia że sen 
szybko przychodzi. Następnego dnia 
planujemy wycieczkę do oddalone-
go o 21 km Żywca. W połowie drogi 
zatrzymujemy się w  rynku miejsco-
wości Jeleśnia. Rozwój zawdzięcza 
ona swemu położeniu na szlaku 
handlowym prowadzącym z  Żywca 
do słowackiej Orawy. Została zało-
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żona w wieku XVI przez osadników 
wołoskich, sprowadzonych tu do 
karczowania lasów. Najciekawszym 
obiektem w niej jest zabytkowa Sta-
ra Karczma (4), budynek o drewnia-
nej zrębowej konstrukcji z  drzewa 
modrzewiowego, z  czterospadowym 
dachem łamanym krytym gontem. 
To jedna z  ostatnich oryginalnych 
karczm tej części Europy. Prawdo-
podobnie zbudowana w XVII wieku 

przez Mikołaja Komorowskiego, który w Jeleśni założył folwark. W czasach zaboru 
austriackiego, od 1809 roku karczma była własnością Habsburgów. Ok. 1900 roku 
Antoni Witek wydzierżawił ją od arcyksięcia Karola Stefana, wykupując w  roku 
1912 na własność. Od rodziny Witków karczmę nabyła w roku 1960 Spółdzielnia 
Turystyczno-Handlowa „Pilsko”, która jest jej właścicielem do dnia dzisiejszego. 
W  regionalnym przewodniku czytamy, że karczma pełniła w  swej historii ważną 
rolę w życiu wsi. Często odbywały się w niej wesela. Tańczyło się głównie obertasy 
z przyśpiewkami. Organizowano w niej przyjęcia z okazji chrzcin oraz stąd wyru-
szano na piesze pielgrzymki ze Słowacji do Kalwarii Zebrzydowskiej i Częstocho-
wy. Pielgrzymi przychodzili tu wieczorem, noc spędzali na podłodze w karczmie 
i następnego dnia z rana po spożyciu śniadania wychodzili, idąc dalej. We wtorek 
w rynku w Jeleśni odbywał się targ. Karczma była wówczas pełna handlarzy, którzy 
chętnie się w niej stołowali. Obok wesel odbywały się tu także zabawy, stypy. Zatrzy-
mywali się podróżni na nocleg. Karczma była jedynym miejscem rozrywki dla mło-
dych i starszych. W niedzielę w karczemnej izbie bawili się wszyscy mieszkańcy wsi. 
Za honor uchodziło spicie się na umór. Pod koniec XIX wieku, kiedy karczma była 
dobrem Habsburgów, serwowano w niej dania na modłę restauracji wiedeńskich. 
W okresie II Rzeczpospolitej podawano tradycyjne jadło góralskie. Goście karczmy 
wywodzili się z różnych kręgów. Głównie byli to mieszkańcy Jeleśni, okolicznych 
wsi, podróżnicy ze szlaku Słowacja-Polska, w okresie zaboru austriackiego żołnierze 
i oficerowie w czasie przemarszu, Wojsko Polskie w okresie manewrów, handlarze 
wtorkowego targu, po roku 1920 – letnicy z centralnej Polski. W karczmie odpoczy-
wali turyści udający się na Pilsko i Babią Górę. Cieszyła się dużą popularnością także 
wśród zbójników beskidzkich, na czele z najsłynniejszym Fiodorem Proćpokiem. 
Wśród gości nie mogło zabraknąć prekursora turystyki górskiej, budowniczego 
schroniska na pobliskiej Hali Miziowej, prof. Kazimierza Sosnowskiego. Gościł tu 
także pisarz Jalu Kurek, który umieścił akcję swej powieści „Janosik” w realiach tej 
miejscowości. Okres II wojny odcisnął piętno na stanie zabytku. Podczas ofensywy 
w lutym 1945 roku karczma została trafiona pociskiem artyleryjskim. Gruntowny jej 
remont odbył się w latach 60. Jako materiałów rekonstrukcyjnych użyto elementów 
pozyskanych z krakowskich Sukiennic. Po tak potężnej dawce historii regionalnej 
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ruszamy w  dalszą drogę. Utrwalam 
jeszcze kościół parafialny pw. świę-
tego Wojciecha (5). Reprezentuje styl 
barokowy, wybudowany na począt-
ku XVIII wieku, został powiększony 
w latach 1778-85. 

W  Żywcu parkuję niedaleko bra-
my prowadzącej na teren zamków. 
Podziwiam piękną bryłę pochodzą-
cego z  XV wieku tzw. starego zam-
ku (6). Zbudowany przez 
Skrzyńskich, ówczesnych 
właścicieli Żywca. Od roku 
1467 zamek żywiecki przej-
mują Komorowscy, którzy 
w  roku 1477 wznieśli go-
tycki zamek przebudowany 
w wieku XVI na renesanso-
wą rezydencję. W  okresie 
28 maja – 5 lipca 1669 roku 
w zamku przebywał Jan Kazimierz, po złożeniu korony przed opuszczeniem kraju na 
zawsze. Informuje o  tym okolicznościowa tablica ufundowana przez Karola Stefana 
Habsburga w roku 1904. Zamek zastawiony za długi na rzecz królowej Konstancji, od 
roku 1678 stanowił własność Jana Wielopolskiego. Obecny wygląd zamek zawdzięcza 
Habsburgom, ostatnim od roku 1838 właścicielom Państwa Żywieckiego. W  latach 
1850-1875 miała miejsce ostatnia przebudowa zamku. Budynek zaadaptowano dla 
pomieszczeń urzędniczych oraz odnowiono krużganki na renesansowym dziedzińcu 
zamkowym (7). Po II wojnie światowej w obiekcie mieściły się mieszkania. Od roku 
2005 gospodarzem Starego Zamku stało się Muzeum Miejskie w  Żywcu. Ekspono-
wane są bogate zbiory historyczne i etnograficzne z regionu żywieckiego. Mieści się 
także Urząd Stanu Cywilnego oraz Centrum Promocji Kultury Żywieckiej, gdzie od 
sympatycznej kierowniczki otrzymuję 
w prezencie album „Żywiec w kultu-
rze i  tradycji”; oczywiście rewanżuję 
się jedną ze swoich książek podróżni-
czych. Pani Lucyna Kucharczyk, ofia-
rodawczyni albumu, informuje mnie, 
iż przed rokiem Habsburgowie zrzekli 
się roszczeń reprywatyzacyjnych do 
Starego Zamku i Parku. I zachęca do 
obejrzenia Pałacu Habsburgów, zwa-
nego Nowym Zamkiem.
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Po drodze do niego mijam Park Miniatur i siedzącą 
na ławeczce księżną Alicję Habsburg (8). Pałac powstał 
w  latach 1893-1895, w  wyniku przebudowy baroko-
wych oficyn otaczających Stary Zamek. Zaprojektowa-
ny na polecenie arcyksięcia Albrechta Habsburga przez 
Karola Pietschkę, był wiele razy przebudowywany, 
ostatnio w 1911 r., wówczas dobudowano trzyosiowy 
ryzalit z  dwoma bocznymi balkonami. Reprezentuje 
styl neoklasycystyczny (9). Za czasów arcyksięcia Karola 
Stefana, bratanka Albrechta, wielkiego miłośnika sztu-
ki, w pałacu powstał zbiór obrazów malarzy polskich: 

Wojciecha Kossaka, Teo-
dora Axentowicza, Juliana 
Fałata, Jacka Malczewskie-
go, Leona Wyczółkowskie-
go. Słynna była też kolekcja 
sreber o  wadze ok. 500 
kg. Wywieziona w  czasie 
wojny przez Niemców. Po 
wojnie w pałacu została za-
łożona szkoła funkcjonują-
ca do dzisiaj: Zespół Szkół 

Drzewnych i Leśnych. W latach 90. do zamku powró-
ciła wnuczka arcyksięcia Karola Stefana, księżna Maria 
Krystyna Habsburg, dla której urządzono mieszkanie 
w jednym ze skrzydeł (niegdyś znajdowała się tam krę-
gielnia). Mieszkała tam do śmierci, zmarła w 2012 roku. 

W  Parku Zamkowym można znaleźć widoczny 
z daleka Domek Chiński (10). Powstał na początku 
XIX wieku, w wyniku przebudowy starej altany. Jej 
fundatorem był Andrzej Wielopolski żyjący w latach 
1779-1835), szambelan cesarski, ówczesny właści-
ciel Żywca. Jest najstarszym zachowanym obiektem 
architektury ogrodowej w Polsce. Za czasów Wielo-

polskich pełnił funkcję pawilonu ogrodowego. Habsburgowie urządzili w nim domek 
zabaw dla swoich dzieci. Obecnie latem służy jako kawiarnia. 

Czas wracać do Korbielowa. Ale trzeba przyznać, iż parę godzin na poznanie 
zabytków Żywca to o wiele za mało. Nie zdążyliśmy obejrzeć m.in. XIX-wieczne-
go ratusza, zabudowań słynnego browaru żywieckiego. Przyrzekamy sobie przyje-
chać w przyszłości na dłużej. Po obiadokolacji i godzinnym odpoczynku bierzemy 
kąpiel, a  następnie krzystamy z  jacuzzi pod gołym niebem. Dostarcza ukojenia 
i świetnie odpręża.
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Kolejny dzień pobytu 
zaczynamy od pożegnal-
nej kąpieli w  basenie. 
Około południa opusz-
czamy hotel ruszając 
w  drogę powrotną. Je-
dziemy znaną trasą przez 
Żywiec. Postanawiamy 
zrobić sobie godzinną 
przerwę na zwiedzanie 
zespołu zamkowo-par-
kowego w Suchej Beskidzkiej, leżącej 
na naszej trasie. Przystajemy na par-
kingu przed zamkiem, zwanym Zam-
kiem Suskim. Wchodzimy na dziedzi-
niec i  odnosimy wrażenie jakbyśmy 
byli na zamku w Krakowie (11). Nie 
na darmo Zamek Suski nazywany jest 
„Małym Wawelem”. Czytamy w prze-
wodniku, że początki Zamku Suskie-
go należy wiązać z osobą Kaspra Ca-
stiglione-Suskiego, który na miejscu 
drewnianego dworku Słupskich wzniósł w latach 1554-1580 budowlę obronną. W la-
tach 1608-1614 Piotr Komorowski przebudował dwór na renesansową rezydencję. Wy-
gląda naprawdę okazale (12). Warto w tym miejscu podkreślić, iż tzw. Państwo Suskie 
pozostawało w rękach prywatnych właścicieli, którymi po Komorowskich były inne 
znane polskie rody: Wielopolskich, Branickich i Tarnowskich, do roku 1939. W czasie 
obu wojen na zamku mieścił się szpital dla żołnierzy. Po 1945 roku zamek pełnił różne 
funkcje, stanowił siedzibę suskiego gimnazjum, potem mieściły się tu fabryka mebli, 
czy magazyn GS. W roku 1975 postanowiono otworzyć w nim filię muzeum wawel-
skiego. W roku 1996 zamek został przekazany miastu Sucha Beskidzka do użytkowa-
nia. Obecnie mieści się w nim Miejski Ośrodek Kultury, muzeum miejskie, hotel, re-
stauracja oraz wyższa uczelnia ekonomiczna. Stanowi rzeczywiste centrum kulturalne 
regionu. Spacerujemy przez chwilę po 
dziedzińcu pałacowym, a  następnie 
po okalającym pałac parku. Utrwa-
lam z dala widoczny budynek oranże-
rii, wybudowany w wieku XVIII przez 
Annę Wielopolską (13). Niestety jest 
w złym stanie technicznym. Wracamy 
do samochodu i ruszamy w w stronę 
Krakowa. 
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25. Zamiast Tajlandii i Kambodży

Jesienią 2017 roku planowaliśmy z  żoną wycieczkę objazdową do Kambodży, 
Tajlandii i Wietnamu Południowego. Niestety, z powodu niedyspozycji zdrowot-
nych małżonki, musieliśmy ten zagraniczny wyjazd odwołać. W  tej sytuacji po-
stanowiłem zaplanowany wcześniej urlop spędzić nieco inaczej. Spożytkować go 
na wojaże po Polsce (głównie po mniej znanej części zachodniej oraz północnej 
kraju), odpoczynek nad morzem oraz wizyty u znajomych i rodziny. Pochyliliśmy 
się więc nad rozłożonymi mapami, uruchomiliśmy niezawodny „Booking. com” 
i w ciągu kilku godzin powstał szczegółowy plan wycieczki po zachodnio-północ-
nych terenach Polski. Na czterodniowy relaks wybraliśmy Niechorze i hotel „Baltic 
Cliff Apartaments”. Wprawdzie aura już jesienna, ale zobaczymy skrawek Polski, 
którego jeszcze nie znamy, powdychamy trochę jodu i odpoczniemy. Stamtąd poje-
dziemy na Festiwal Filmów o Żołnierzach Wyklętych do Gdyni – noclegi zarezer-
wowaliśmy w „Domu Marynarza”. Stąd w miarę niedaleko do Teatru Muzycznego, 
gdzie odbywa się Festiwal. Od dawna mam również zaproszenie do znajomego 
w miejscowości Szyba koło Nowej Soli i do Legnicy, więc z Gdyni pojedziemy na 
południe, a ponieważ droga wiedzie przez Poznań, odwiedzimy tam dawno niewi-
dzianych znajomych. Podejmujemy decyzję, aby wyjechać dzień wcześniej i zatrzy-
mać się na nocleg w Suponinie pod Bydgoszczą, gdzie mieszka dalsza rodzina żony. 
Wszystko podopinane, policzone nawet orientacyjnie kilometry, które przyjdzie 
nam przejechać. Ale życie jak zwykle płata figle. W ostatnim momencie otrzymuję 
maila, że jestem uczestnikiem sesji panelowej poświęconej społeczeństwu obywa-
telskiemu, towarzyszącej IX Festiwalowi Niepokonani Niezłomni Wyklęci, która 
odbędzie się 29 września. Mamy więc lukę czasową między Niechorzem i Gdynią, 
i  trzeba zweryfikować trasę. Ostatecznie z  Niechorza pojedziemy do Szyby, na-
stępnego dnia Poznań. Na jeden dzień zatrzymamy się jeszcze w Bytowie w hotelu 
„Ułan” i przy okazji zwiedzimy to miasto, które w przewodnikach kusi rozlicznymi 
atrakcjami. A potem już Gdynia. Pozostaje tylko problem Legnicy, bo trzeba będzie 
znowu wracać setki kilometrów na południe. Wahamy się, czy nie zrezygnować. 
Koniec końców postanawiamy zrealizować pierwotne plany w  całości. Pokonuję 
więc w sumie przez te kilka dni ok. 2500 kilometrów, oglądając mnóstwo cieka-
wych miejsc i zabytków, i utwierdzam się w przekonaniu, że Polska jest pięknym, 
ciekawym i niezwykle bogatym historią i kulturą krajem, który warto i trzeba po-
znawać. Zapraszam do wędrówki moimi śladami po miejscach, które zasługują na 
to, by je odwiedzić. 

22 września ok. 11.00 wyruszamy z Zagnańska. Kierunek Bydgoszcz. GPS na-
stawiony na Suponin. Tam czekają na nas już kuzyni żony. Pogoda nie najgorsza, 
chociaż chwilami troche kropi. Przygody zaczynają się w  Sulejowie – z  powodu 
jakiegoś wypadku spory korek na drodze, który unieruchamia nas na dobrą go-
dzinę. Denerwuję się, ale nic nie jestem w stanie zrobić. W końcu przebijamy się, 
mijamy Piotrków i dalej z obwodnicy łódzkiej trasą szybkiego ruchu w kierunku 
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Gdańska. Przed Toruniem skręcamy na Bydgoszczy, a  potem przez Fordon do-
cieramy do Trzeciewca, prowadzeni przez nawigację jakimiś bocznymi drogami. 
Przed domem kuzynów – Joli i Andrzeja Żmudzińskich w Suponinie jesteśmy póź-
nym popołudniem. Jak przystało na wielkopolskich zamożnych rolników – oka-
zały dom, duże, kilkudziesięciohektarowe zmechanizowane gospodarstwo, potęż-
ne silosy, nowoczesny monitoring. Wieczór upływa w rodzinnej atmosferze, przy 
suto zastawionym stole. Do Suponina przyjeżdżają jeszcze inni członkowie rodziny 
Grabowskich z  Trzeciewca i  Dobrcza. Rodzina tu mieszkająca to dzieci i  wnuki 
nieżyjącego już brata mojego teścia. Poza Jolą i Andrzejem oraz mamą Joli Stani-
sławą, żoną zmarłego przed paru laty bratanka mojego teścia Franciszka, jest także 
Stanisław (drugi bratanek teścia) z  żoną Barbarą oraz ich córka Anna ze swoim 
partnerem Januszem. Czas upływa szybko, wspomnieniom nie ma końca. Dawno 
się nie widzieliśmy i trochę się w tym czasie w rodzinie wydarzyło. Jest więc o czym 
rozmawiać i co wspominać. Nawiązujemy wideopołączenie ze starszą siostrą Joli – 
Elą, która od kilkunastu lat mieszka z rodziną w Kanadzie. Szkoda, że wieczór tak 
szybko mija, ale czas na sen. Jutro czeka nas spory odcinek drogi do pokonania, 
a Jolę i Andrzeja od wczesnych godzin rannych – obowiązki inwentarskie. 

Następnego dnia po śniadaniu i porannej kawie, żegnani przez niezwykle go-
ścinnych gospodarzy odjeżdżamy w  stronę Niechorza. Jest pochmurno, ale na 
szczęście bezdeszczowo. Jedziemy przez Koronowo, Sępolno-Krajeńskie, Kamień 
Krajeński, Człuchów, Biały Bór, Bobolice, Białogard, Tychowo, Trzebiatów i kwa-
drans po 15.00 docieramy do celu. W sumie trasę 270 km pokonaliśmy w czasie 
4 godzin. Budynek hotelu okazały, nowoczesny. W recepcji otrzymujemy klucze 
do jednego z apartamentów na pierwszym piętrze. Jest świetnie wyposażony, ma 
aneks kuchenny, niedużą sypialnię, spory living room i duży balkon. Wypoczynek 
w Niechorzu mamy zarezerwowany do południa 26 września, czyli pełne trzy doby. 
Przez ten okres korzystamy z hotelowego basenu, jacuzzi, próbujemy chwytać nie-
liczne słoneczne chwile na balkonie, sporo spacerujemy po okolicy (do plaży mamy 
niewiele ponad 100 metrów), a także poznajemy zabytki Niechorza i okolicznych 
miejscowości. Jakże pięknie musi tu być latem. Następnego dnia po przyjeździe, 
w niedzielę po śniadaniu jedziemy do miejscowego kościoła na mszę świętą. Świą-
tynia znajduje się w centrum miej-
scowości, została niedawno wy-
budowana i  stąd jej nowoczesna 
bryła architektoniczna (1), a  także 
podobny wystrój wnętrza. Po mszy 
jedziemy w  stronę rynku, gdzie 
utrwalam parę obiektów, w  tym 
unikatową, pochodzącą z  koń-
ca wieku XIX stację kolejową (2). 
Przez chwilę spacerujemy po mia-
steczku, podziwiając jego zabudo-

1
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wę, charakterystyczną dla uzdro-
wisk nadmorskich. Z  Niechorza 
ruszamy samochodem w  stronę 
Trzęsacza. Parkujemy na zapleczu 
deptaku, a potem idziemy w stronę 
platformy widokowej. Nieopodal 
– pozostałości kościoła (3), wznie-
sionego na przełomie XIV i  XV 
wieku pośrodku wsi, ok. 2 km od 
brzegu morskiego. Przez wieki do 
świątyni zbliżał się klif wchłaniany 
przez morze. 2  marca 1874 roku, 
kiedy było oczywiste, że kościoła 
nie da się uratować, odprawiono 
w  nim mszę św. po raz ostatni, 
a  wyposażenie przeniesiono do 
kamieńskiej świątyni. W  kwietniu 
1901 roku część kościoła runęła na 
plażę. Ruinom kościółka w Trzęsa-
czu jeszcze kilka lat temu groziło 

całkowite unicestwienie. Niedawno wysoka skarpa została umocniona, a z klifu na 
plażę zamontowano platformę widokową. Konstrukcja została wykonana ze stali 
i żelbetu, ma wysokość 10,7 metra. Kładka, po której możemy się przechadzać ma 
długość ok. 36 metrów. Widoki z niej są imponujące. Udając się spacerkiem w stro-
nę kościoła parafialnego, mijamy idąc ulicą Pałacową po lewej stronie rząd bu-
dynków dwukondygnacyjnych, stojących szeregowo, a po prawej dość siermiężnie 
wyglądający pałac (4) otoczony parkiem ze starym drzewostanem. Obecnie znaj-
duje się tu hotel ze stadniną i ośrodkiem jeździeckim. Zespół pałacowo-folwarczny 
jest pamiątką po rodzinie von Flemingów, którzy byli właścicielami tej miejsco-
wości od XVII wieku. W obecnym kształcie zespół pochodzi z  II połowy wieku 
XVIII. Wówczas został odbudowany po pożarze, który miał miejsce w roku 1768. 

Zbudowano go wówczas na planie 
prostokąta, z  ryzalitami od strony 
ogrodu i gankiem od frontu. Głów-
ne wejście pałacu usytuowano na-
przeciw drogi wiodącej do kościoła 
trzęsackiego. Warto przybliżyć po-
wojenne losy pałacu. Po roku 1945 
zespół pałacowo-folwarczny trafił 
we władanie Państwowego Ośrod-
ka Hodowli Zarodowej w Cerkwi-
cy, który prowadził tutaj ośrodek 
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wypoczynkowy z tzw. wczasami w siodle. Wówczas pojawiły się stajnie po stronie 
zachodniej pałącu, gdzie wcześniej znajdowały się szklarnie. Obecnie w pałacu od-
bywają się warsztaty i wykłady realizowane w ramach Międzynarodowego Festiwa-
lu Gitarowego. Przez chwilę spacerujemy w stronę kościoła, gdzie akurat rozpoczy-
na się msza. To kościół pw. Miłosierdzia Bożego. Został on wybudowany w latach 
1874-1880, kiedy okazało się, iż nie da się uratować średniowiecznej świątyni pod-
danej niszczycielskiej działalności natury. Do roku 1945 był kościołem protestanc-
kim. Od maja 2003 roku jest świątynią rzym-
skokatolicką (5). W  parku przykościelnym, 
założonym pod koniec XIX wieku, podzi-
wiamy oryginalne, w postaci wyrzeźbionych 
z  brązu tablic stacje drogi krzyżowej, autor-
stwa lokalnego rzeźbiarza Wojciecha Myjaka. 
Wracamy na parking. Po chwili opuszczamy 
Trzęsacz, udając się w stronę Pogorzelisk. Tu 
zatrzymujemy się przed Domem Wczasowym 
„Sandra”. Oglądamy przez chwilę obiekt, za-
glądając do środka. Jest świetnie wyposażony 
w  urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Wyruszamy w stronę Niechorza. Ulicą Woj-
ska Polskiego, a  potem Aleję Bursztynową 
dojeżdżamy do centrum miasteczka, by po 
chwili dotrzeć do ulicy Klifowej, przy której 
mieści się nasz hotel. Po zaparkowaniu i wy-
piciu kawy idziemy zwiedzić Latarnię Morską 
(6). Jest oddalona od naszego hotelu o niecałe 
100 metrów. Ma wysokość 45 metrów i zosta-
ła wzniesiona w 1866 roku. Wieżę latarni wy-
budowano z cegły, w swojej dolnej części ma 
ona kształt czworokąta, w  części górnej po-
wyżej przybudówek - ośmiokąta. Na szczycie 
umieszczono latarnię, instalując w niej aparat 
Fresnela I klasy, jako źródło światła. W cza-
sie działań wojennych w  roku 1945 latarnia 
została zniszczona. Odbudowano ją w  roku 
1948 roku, przy zastosowaniu elektrycznego 
źródła światła. Obecnie źródłem światła jest 
żarówka o mocy 1000 W. 

Wchodzimy na szczyt latarni po 210 stop-
niach i z punktu widokowego podziwiamy okolicę, w tym jezioro Liwia Łuża, nad 
którym leży Niechorze. Światło wysyłane z wysokości 63 metrów ma zasięg do 40 
km. Wokół Latarni rozpościera się piękny, stary ogród otoczony ponaddwume-

5

6



64

trowym żywopłotem. Potem za-
glądamy do położonej w  bliskim 
sąsiedztwie Motylarni (7), gdzie po-
dziwiamy żywe egzotyczne motyle, 
o niezwykłych kształtach i kolorach 
(8), w  różnych fazach rozwoju, od 
jajeczka, przez gąsieniczkę i  po-
czwarkę. W  drodze powrotnej do 
hotelu zaglądamy jeszcze na pobli-
ską plażę oraz do Parku Miniatur 
Latarni Morskich. Latarnia w  Nie-

chorzu wyróżnia się wyglądem i wysokością. 
Następnego dnia (25 września) w południe wyru-

szamy na spacer po Niechorzu. Wcześniej zapoznaję 
się z historią tej miejscowości. Na początku XVIII 
wieku Niechorze było typową wsią rybacką, a życie 
jej mieszkańców toczyło się wokół rybołówstawa, 
handlu i rolnictwa. Rozwój wsi jako kąpieliska na-

stąpił w wieku XIX, przy czym prawdziwy rozkwit zaczął się w roku 1870. Liczba let-
ników szybko wzrastała, od 700 w roku 1889, do 3 tys. w roku 1923. Wydany w roku 
1938 przewodnik po niemieckich kurortach, oprócz istniejących licznych kwater pry-
watnych, odnotowuje w Gross Horst (ówczesna nazwa Niechorza) cztery hotele o łącz-
nie 131 łóżkach. I prawie 20 większych pensjonatów. Pod koniec XIX wieku otwarto 
pierwszą zachodnią linię Gryfickiej Kolei Wąskotorowej łączącej Gryfice z Niechorzem. 
Po roku 1945 na mocy traktatów pokojowych konferencji poczdamskiej miejscowość 
została włączona do Polski, a  jej dotychczasowych mieszkańców wysiedlono do Nie-
miec. Początkowo nosiła nazwę Horzewo, którą w roku 1947 zmieniono na nazwę obec-
ną. Niechorze znajdujące się w województwie zachodniopomorskim należy do gminy 
promowanej jako Wybrzeże Rewalskie. Jest dynamicznie rozwijającym się kurortem, ce-
nionym za piaszczystą plażę oraz wysokie klifowe wybrzeże w części zachodniej wsi, na 
którym stoi słynna latarnia morska – to ostatnie zdanie wyczytane przeze mnie z prze-
wodnika o Niechorzu. Spacer po miasteczku zaczynamy od ulicy Polnej, graniczącej 
z naszym hotelem. Ulicą Polną docieramy do Pomorskiej, po drodze mijając graniczącą 
z nią ulicę Ludną, przy której napotykamy zabytkową zagrodę (9), zwaną Domem Pań-

stwa Kosińskich. Ta budowla z poło-
wy wieku XVIII stanowi przykład 
gospodarstwa agrarnego, dowód, że 
we wsi obok mieszkańców trudnią-
cych się rybołówstwem, żyli także 
rolnicy. O  rolniczym charakterze 
zagrody świadczą zabudowania go-
spodarcze takie jak obora, spichlerz, 
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stajnie i chlew. Kompleks zabudowań połączony wspólnym czterospadowym, pokrytym 
trzciną dachem, tworzy zamknięty czworobok, do którego wejście prowadzi przez drew-
niane wrota. Dzięki temu gospodarz zagrody mógł bez problemu doglądać całe obej-
ście. Część mieszkalna obiektu mieściła się naprzeciw bramy wjazdowej, zajmując całe 
skrzydło czworoboku. Obecnie w tym zabytkowym obiekcie prezentowane są wystawy 
rzemiosła artystycznego i rękodzielnictwa ludów słowiańskich. 

Ulicą Pomorską dochodzimy do Alei Bursztynowej, która prowadzi do Pogorze-
licy. Po drodze mijamy Muzeum Rybołówstwa Morskiego (10). Powstało staraniem 
lokalnej społeczności zgromadzonej wokół rybaka Henryka Gmyrka. Oficjalne 
otwarcie obiektu miało miejsce 11 czerwca 1994 roku. Stanowi doskonałe miej-
sce, w którym można przenieść się 
na łódź rybacką podczas połowu, 
zastawić sieci rybackie, a także do-
wiedzieć się co zrobić, gdy złapie 
się bałtyckie srebro. Najcenniej-
szymi eksponatami muzeum są: 
oktant wyłowiony podczas poło-
wu przez rybaka, włók, niezwykła 
sieć rybacka oraz koleń, czyli rekin 
bałtycki. Można tu także obejrzeć 
narzędzia z  jakich niegdyś korzy-
stano, zobaczyć ryby z Bałtyku oraz przeczytać o ciekawostkach z morskich głębin 
i obejrzeć zdjęcia związane z rybołówstwem morskim i jeziorowym. W parku ota-
czającym budynek muzeum można z kolei napotkać różne rodzaje łodzi rybackich. 

Niestety próby znalezienia w starszej części wioski dawnych zagród i chat rybac-
kich zakończyły się niepowodzeniem. Okazało się, iż przed paru laty stare chaty 
rybackie rozebrano i zastąpiono współczesnymi kamieniczkami. 

Spacer po starym Niechorzu kończymy wizytą w dawnej przystani portowej, nie-
czynnej od paru lat. Utrwalam zabytkowe molo, stanowiące jej pozostałość (11) oraz 
piaszczystą plażę i latarnię. Po powrocie do hotelu, chwili wypoczynku i kolacyjnym 
posiłku zaczynamy przygotowania do jutrzejszego wyjazdu. Wieczorem udaje mi się 
uchwycić w  obiektywie oświetlo-
ną w pełnej krasie latarnię morską 
z neonową nazwą miasta (12). 

Następnego dnia (we wtorek 26 
września) po śniadaniu i  załatwie-
niu formalności w  recepcji hotelo-
wej opuszczamy Niechorze udając 
się na południe. Mamy w planie do-
trzeć do Szyby, małej wioski poło-
żonej niedaleko Nowego Miastecz-
ka, gdzie w  dworze pomieszkuje 
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Wojciech Jachimowicz, regionalista, 
z którym znamy się od wielu lat. Po 
drodze mamy w planie dwa posto-
je: pierwszy w  Trzebiatowie, drugi 
w Gryficach, skąd już non stop jaz-
da do Szyby przez Płoty, Goleniów, 
Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę 
i Nową Sól. W sumie do pokonania 
blisko 400 km. Do Trzebiatowa do-
cieramy przed 11.00 i  po zaparko-
waniu w  centrum miasteczka uda-

jemy się na zwiedzanie. A jest co oglądać. Podziwiamy i utrwalamy szereg zabytków 
tego miasteczka o pasjonującej historii, związanej z dziejami Pomorza Zachodniego. 
Prawa miejskie Trzebiatów, leżący nad rzeką Regą, otrzymał w roku 1277. Zabytkowe 
mury obronne (13) pochodzą z I połowy wieku XIV. Wybudowane z cegły na kamien-

nym fundamencie, mają długość 2,5 
km. Zostały w  wieku XV podwyż-
szone i wmocnione, co miało zwią-
zek z zaciętym sporem z Gryficami 
o wolną żeglugę na Redze. Do dzi-
siaj nie dotrwała żadna z  istnieją-
cych niegdyś czterech bram miej-
skich. Z  innych elementów dawnej 
fortyfikacji miasta zachowała się 
jedynie baszta Prochowa, zwana 
Kaszaną (14) – zabytek z przełomu 

XIII i XIV wieku. Jest wysoka na 14 metrów, 
przykryta namiotowym dachem. Odegrała 
istotną rolę w  średniowiecznym handlowym 
konflikcie Trzebiatowa z  Gryficami. Jak głosi 
legenda, miska gorącej kaszy, którą spożywał 
jeden z  obrońców pełniących nocną straż, 
spadła na skradających się gryfickich napast-
ników. Krzyki poparzonych wojów zaalarmo-
wały trzebiatowian, którzy w obliczu zagroże-
nia wspólnie odparli atak. W ten sposób kasza 
ocaliła miasto. W  obrębie murów obronnych 
leży Stare Miasto z  charakterystycznym ukła-
dem ulic, zwanym szachownicowym. Tworzą 
go: 3 ulice wzdłużne (ze wschodu na zachód) 
i  5 poprzecznych (z  północy na południe). 
W  centrum rynku otoczony z  czterech stron 
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rzędami kamienic (15) 
znajduje się Ratusz Miej-
ski (16). Obecny obiekt 
został wybudowany z cegły 
w  roku 1701, na miejscu 
XV-wiecznej budowli, którą 
strawił pożar w 1696 roku. 
Stanowi mieszaninę stylu 
klasycystycznego, baroko-
wego oraz gotyckiego, który 
jest reprezentowany przez 
trzy gotyckie arkady od 
strony zachodniej. Od stro-
ny wschodniej wznosi się wieżyczka 
z zegarem. W ratuszu znajduje się sie-
dziba władz miejskich Trzebiatowa. 

Na jednej z  kamienic, przy uli-
cy przylegającej do rynku, napo-
tykamy niezwykłe dzieło sztuki 
– sgraffito ze słoniem (17). Dato-
wany na 1639 rok wizerunek słonia 
podnoszącego trąbą miecz obok 
tresera to jeden z  najciekawszych 
zabytków Trzebiatowa. W  roku 
1639 gród nad Regą odwiedziła znana w  całej 
ówczesnej Europie słonica Hansken, która zadzi-
wiała wszystkich swoimi cyrkowymi sztuczkami, 
w  tym pozorowaną walką na rapiery ze swoim 
treserem. I  właśnie tę wizytę Hansken w  Trze-
biatowie upamiętnił na ścianie jednej z kamienic 
anonimowy artysta, zaś wielki Rembrandt van 
Rijn uwiecznił ją w 1638 roku w swojej rycinie 
„Adam i  Ewa”. Słonica, która przepadała za pi-
wem i mocniejszymi trunkami, była tak sławna, 
że jej wizerunek pojawił się nawet na popularnych kaflach piecowych z Delf. Była 
atrakcją obrad w Münster w 1648 roku i świadkiem podpisania pokoju westfalskie-
go, kończącego wojnę trzydziestoletnią. Na jej cześć nazwano nawet holenderski 
statek „Biały Słoń”, zwycięzcę z bitwy pod Livorno, który przez wiele lat dzierżył 
miano największego statku handlowego ówczesnego świata. Słonica padła 9 listopa-
da 1655 roku, czyli dość wcześnie jak na słonia. Do jej wczesnej śmierci przyczynił 
się odmienny od cejlońskiego, skąd pochodziła, klimat, zła dieta i liczne podróże. 
Jest najsłynniejszym słoniem w historii. Stanowi główny element logo turystyczne-
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go Trzebiatowa. Także szlak po za-
bytkach miasta nosi jego nazwę. 

Z  rynku ulicą Jana Pawła II 
dochodzimy do głównej budowli 
sakralnej miasteczka, do kościoła 
Mariackiego (18). Został wznie-
siony na przełomie wieku XIV 
i  XV, w  miejscu wybudowanego 
na początku XIII wieku przez nor-
bertanów trzebiatowskich z klasz-
toru w  Białobokach pierwszego 
kościoła. Od wieku XVI świąty-
nia była kościołem protestanc-
kim, w  latach1865-67 dokonano 
jej przebudowy i  regotyzacji. Po 
II wojnie światowej stała się po-
nownie kościołem katolickim 
i sanktuarium maryjnym. Kościół 
pod wezwaniem Macierzyństwa 
NMP jest jednym z  najstarszych 

i najwyższych (90 m) kościołów na Pomorzu Zachodnim. Choć jego neogotycki 
wystrój pochodzi z połowy XIX wieku, to jednak zachowały się w świątyni liczne 
starsze zabytki, m.in. kamienne płyty nagrobne (z końca XIV wieku), późnorene-
sansowe i barokowe epitafia, czy późnogotyckie i wczesnorenesansowe fragmenty 
stalli. Kościół słynie także ze swoich unikatowych dzwonów znajdujących się na 
wieży; to bezimienny z 1399 roku, „Maria” z 1515 r. o wadze 3.700 kg. Wchodzimy 
do wnętrza świątyni, które tworzy kruchta wieży (w czasach średniowiecza pełni-

ła rolę latarni morskiej - mimo 8 km oddalenia 
Trzebiatowa od morza). Zachwycamy się gwiaź-
dzistym sklepieniem, z trzema wysokimi nawami 
jednakowej wysokości. Najstarszą częścią kościo-
ła jest prezbiterium. Na łuku między nim a nawą 
główną zachowało się jedyne najstarsze malowi-
dło przedstawiające proroków starego testamentu. 
Na szczególną uwagę zasługuje obraz ołtarzowy 
pędzla Ernesta Degera, przedstawiający Matkę 
Bożą z wieńcem gwiazd nad głową, długimi wło-
sami, księżycem pod stopami, trzymającą w lewej 
ręce Dzieciątko Jezus (19). Obraz został ukoro-
nowany w 2006 roku złotymi koronami. Przy za-
chodniej ścianie kościoła, pod wieżą, jest umiesz-
czona płyta nagrobna Arnolda Krampla i  jego 
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rodziny z 1382 roku. We wschodniej części świątyni podziwiamy witraże ufundo-
wane w roku 1867 przez króla Wilhelma. Są autorstwa artysty Müllera z Berlina, 
według projektu ówczesnego konserwatora zabytków von Quasta. Stalle pochodzą 
z okresu renesansu, zaś organy z połowy XIX wieku. 

Niedaleko kościoła, przy ulicy Wojska Polskiego znajduje się obiekt pałacowy. 
W obecnej formie został 
wybudowany w  1682 
roku (20). Wcześniej 
istniał w  tym miejscu 
gród, zamek i  klasztor 
postawiony dla norber-
tanek w 1224 roku przez 
Anastazję, córkę Miesz-
ka III Starego. Po roku 
1750 pałac był siedzibą 
książąt Wirtemberg. W latach 1785-1790 mieszkała tu Maria z Czartoryskich Wir-
temberg, autorka pierwszej polskiej powieści romantycznej napisanej przez kobietę 
– „Malwina, czyli domyślność serca”. W latach 1797-1811 gospodarzem pałacu był 
gen. Gebhard von Blicher – zwycięzca spod Waterloo. W kolejnych latach pałac 
podupadł, po II wojnie światowej mieściły się w nim koszary wojskowe. Po remon-
cie w 1989 roku stał się siedzibą ośrodka kultury i biblioteki miejskiej. 

W pobliżu pałacu znajduje się kolejna zabytkowa budowla, kaplica św. Ducha 
(21). Ten gotycki budynek z  przełomu 
XIV i XV wieku, jednonawowy, o kształ-
cie prostokąta, pojawia się po raz pierwszy 
w  dokumencie z  1309 roku jako kaplica 
szpitalna. Obradujący w niej 13 grudnia 
1534 roku sejmik stanów pomorskich 
uchwalił wprowadzenie w Księstwie Po-
morskim protestantyzmu. Oznaczało to 
konfiskatę dóbr kościelnych i  klasztor-
nych na rzecz książąt pomorskich i  fak-
tyczną likwidację katolickiej organizacji 
kościelnej na Pomorzu. Orędownikiem 
wprowadzenia nowej religii był rektor 
tutejszej szkoły łacińskiej Jan Bugenha-
gen, zaprzyjaźniony z Marcinem Lutrem. 
Dalsze losy kaplicy nie były korzystne. 
W wieku XVIII urządzono w niej magazyn soli, od roku 1902 była aulą szkoły 
żeńskiej. Obecnie służy wiernym obrządku prawosławnego. Po udanych zaku-
pach w jednym ze sklepów tekstylnych w rynku wracamy na parking i ok. 13.00 
ruszamy w dalszą drogę. 
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Następny przystanek to Gryfice. Zatrzy-
mujemy się w  centrum na rynku i  udajemy 
w kierunku kościoła Mariackiego (22). 

Pochodzi z okresu przełomu XIII/XIV i XV 
wieku. Jest gotycką budowlą sakralną, którą 
na przestrzeni wieków wiele razy przebudo-
wywano i rozbudowywano. Zdobi go okazała 
wieża z XVII wieku. Ma bogate wyposażenie: 
barokowy ołtarz główny, ambonę z  II poło-
wy wieku XVIII oraz romańską chrzcielnicę 
z wieku XIII. Do wnętrza świątyni prowadzą 
bogato zdobione odrzwia w typowo gotyckim 
stylu. W  niedalekiej odległości od kościoła 
znajduje się zabytkowa Brama Wysoka (23). 
Jest bramą południową, położoną przy roz-
widleniu dróg z ronda do Kamienia Pomor-
skiego i Nowogardu. Stanowi element fortyfi-
kacji obronnych, zwany w przeszłości Bramą 
Szczecińską. Zbudowana została w XV wieku, 
a przebudowana sto lat później. W sumie re-
prezentuje mieszany styl gotycko-renesanso-
wy. Obecnie funkcjonuje tam Muzeum Ziemi 
Gryfickiej i galeria „Brama” oraz punkt infor-
macji turystycznej. 

Następnie kroki swoje kierujemy w stronę 
północnej części Starego Miasta, gdzie znaj-
duje się inna pozostałość murów obronnych 
Gryfic, gotycka Brama Kamienna, zwana 
inaczej Młyńską (24), zabytek architektury 
obronnej. Pierwsza wzmianka o  tym obiek-
cie pochodzi z  1333 roku. Rozbudowana 
w wieku XV, uległa częściowemu zniszczeniu 
w wieku XVII wskutek pożaru. Podczas od-
budowy dodano elementy renesansowe, m.in. 
gzymsy i pilastry. Po przeprowadzonej ostat-
nio rewitalizacji, sfinansowanej ze środków 
unijnych, obiekt został przeznaczony na Dom 
Pracy Twórczej oraz hotel z  kilkunastoma 
miejscami noclegowymi. Następnym odwie-
dzanym przez nas obiektem jest zabytkowa 
Brama Prochowa znajdująca się przy ulicy 
Nadbrzeżnej, nad rzeką Regą w  północno-

22

23

24



71

-wschodniej części dawnych obwarowań (25). 
Wybudowana w wieku XIV, z licowanej cegły, 
w  stylu gotyckim, początkowo pełniła funk-
cję wieży strzelniczej broniącej dostępu do 
stojącej w pobliżu bramy wodnej. Nieopodal 
nad rzeką Regą, na terenie Parku Miejskiego 
znajduje się zespół zabudowy młyna z poło-
wy XIX wieku. Niestety obecnie jest w rękach 
prywatnych, niedostępny do zwiedzania.

Oglądamy jeszcze kościół św. Jana (26). 
Ten obiekt sakralny wybudowany został 
w  latach 1911-1913 w miejscu dawnego ry-
glowego, pochodzącego z 1851 roku. Kościół 
ten powstał jako staroluterański, zbudowany 
w stylu neogotyckim, na planie krzyża łaciń-
skiego. Po II wojnie światowej do roku 1954 
spełniał funkcję kościoła katolickiego pw. św. 
Stanisława Kostki. W roku 1954 został prze-
jęty przez prawosławnych. W  tym samym 
roku powołano przy nim parafię. Jako jedyna 
cerkiew w Polsce do roku 2009 nie posiadała 
ikonostasu. Wracamy na parking i wyrusza-
my w stronę Nowogardu. Mamy przed sobą 
około 300 km jazdy. Jedziemy w  kierunku 
na Szczecin, potem drogą szybkiego ruchu 
na Gorzów, Zieloną Górę. Jazda non stop 
przy sprzyjającej bezdeszczowej pogodzie 
powoduje, iż na miejscu w  Szybie jesteśmy 
po 18.00. Dwór, do którego zdążamy, stoi 
trochę na uboczu i niełatwo do niego trafić. 
Ale od czego są życzliwi sąsiedzi i  telefony 
komórkowe. Wkrótce więc wita-
my się z  gospodarzem – Wojcie-
chem Jachimowiczem i  jego żoną 
Barbarą. Okazuje się, że dwór (27) 
jest wyremontowany jedynie czę-
ściowo i  przywrócenie mu daw-
nej świetności wymaga niemałych 
jeszcze nakładów finansowych. 
Kilka gościnnych pokoi na piętrze 
może być wykorzystywane jedynie 
latem, z  powodu braku ogrzewa-
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nia. Jesienią i zimą zatrzymują się gospodarze 
w  niewielkim domku naprzeciwko. Tam też 
przyjmują o  tej porze roku gości. Zostajemy 
zakwaterowani w dwóch pokoikach na parte-
rze. Kiedy obie pani szykują kolację, Wojciech 
proponuje mi obejrzenie dworu. Nie bez 
dumy demonstruje efekty swojej dotychcza-
sowej pracy na rzecz rewitalizacji dawnej re-
zydencji. Jestem pod wrażeniem. Przy okazji 
opowiada mi dzieje wioski, w której mieszka 
i historię dworu (28). Wieś Szyba leży 18 km 
na południe od Nowej Soli, w  bliskim są-
siedztwie Nowego Miasteczka. Jest położona 
wśród Wzgórz Dalkowskich, które stanowią 

przedłużenie wzniesień Wału Trzebnickiego. Pierwsze wzmianki o wsi Szyba da-
tują się na rok 1220, następne pochodzą z roku 1676, kiedy to majątek zakupił Jo-
hann von Roeber. W kolejnych latach Szyba wielokrotnie zmieniała właścicieli, aż 
w roku 1795 stała się własnością Marii Sophii Von Braun z domu Lehwald, która 
dwa lata później wybudowała dwór. Jego bryła, która ma charakter rezydencjonal-
ny, doskonale zachowała się do dzisiaj. Podobnie jak portal wejściowy, nad którym 
widnieje rok (1797) ukończenia budowy dworu. Od roku 1910 właścicielami rezy-
dencji byli Siecierscy, najpierw Paul, a potem Angelika, wdowa po nim. Po II woj-
nie światowej obiekt przeszedł na własność państwa polskiego. Mieścił się w nim 

Urząd Gromadzkiej Rady Narodo-
wej, potem mieszkali tu pracowni-
cy urzędu, do czasu, gdy się do tego 
nadawał. Po zawaleniu się stropów 
na parterze lokatorzy opuścili bu-
dynek, który w stanie ruiny nabyła 
od gminy rodzina Jachimowiczów, 
rodzice Wojciecha. Własnymi 
siłami przeprowadzili gruntow-
ny remont obiektu. W  roku 1997 
Wojciech, z zamiłowania uprawia-

jący wyuczony zawód organologa i organmistrza, doprowadził do otwarcia w nim 
Muzeum Instrumentów Muzycznych (29). W zbiorach muzeum znalazły się ko-
lekcje muzyczne, w tym zestaw piszczałek organowych, uratowanych fragmentów 
konstrukcyjnych i muzycznych dawnych organów, a także kolekcja instrumentów 
muzycznych XVII-XX wieku z  terenów Azji, Europy i  obu Ameryk (m.in. for-
tepian Erarda, cytry, akordeony, fisharmonie), fotografie, zbiór urządzeń odtwa-
rzających muzykę, począwszy od pierwszych gramofonów. Od paru lat w dworze 
Wojciech z pomocą żony Barbary organizuje wystawy artystyczne, imprezy kultu-
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ralno-oświatowe oraz koncerty muzyczne. Przed paroma dniami były tu warsztaty 
malarskie dla młodzieży szkolnej, a za tydzień odbędzie się recital artystów jaz-
zowych. Na brak zajęć nie narzeka. Poza organizacją życia kulturalnego w dworze 
od lat wydaje kwartalnik społeczno-kulturalny o nazwie „Merkuriusz Regional-
ny”, udziela się w pracy społecznej, działając (podobnie jak ja) w Krajowej Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie. W wolnych chwilach zajmuje się 
naprawą instrumentów muzycznych, przywracając je do stanu używalności. To 
zajęcie ma także aspekt zawodowy. Wojciech oprowadza mnie po odnowionych 
pomieszczeniach dworu, w  tym pokojach gościnnych usytuowanych na piętrze. 
Widzę ile pracy włożył dotychczas on, a wcześniej jego rodzice, w rewitalizację 
dworu, ale jeszcze więcej pracy przed nim. Myślę, że Wojtkowi przydałaby się 
znacząca unijna dotacja. Opuszczamy dwór, przez chwilę spacerujemy po sporym 
ogrodzie, pełnym przeróżnych gadżetów, jak solidny grill, zadaszona wędzarnia, 
oryginalny zegar, czy kapliczka Patrona. Jest też i kotka z małymi kociętami. Wi-
dać że Wojciech z żoną dobrze czują się na wsi, że odpowiada im to życie sielskie, 
w kontakcie i symbiozie z naturą. Atmosfera rzeczywiście w ich domu niepowta-
rzalna. Przy kolacji siedzimy w niewielkiej kuchni, przy stole pełnym wędlin i se-
rów własnoręcznie przez gospodarza wędzonych w ogrodowej wędzarni. Do tego 
degustacja dobrych trunków. Rozmawiamy o sytuacji w kraju, o pracy w Krajowej 
Radzie Działalności Pożytku, 
snujemy plany na najbliższy 
okres. Jest po 23.00, gdy idzie-
my spać. 

Następnego dnia (już w śro-
dę 27 września), po dość póź-
nym śniadaniu, żegnani przez 
Basię i  Wojtka, przed połu-
dniem wyruszamy w  stronę 
Poznania. Mamy zamiar zro-
bić dłuższy postój w Wolszty-
nie, by zwiedzić to miasteczko 
o ciekawej historii. W drodze do Zielonej Góry zatrzymuję się na chwilę przy pała-
cu w Wiechlicach (30). Został wybudowany pod koniec XVIII wieku przez Georga 
Sigmunda von Neumanna. W skład zespołu pałacowego wchodziły (zachowane do 
dzisiaj) budynki gospodarcze, rządcówka, spichlerz, stajnia z kolumnami (obecnie 
basen) oraz wozownia. W odrestaurowanej na początku XXI wieku rezydencji miesz-
czą się pokoje hotelowe. Przez Szprotawę Żagań, Nową Sól około godziny 13.00 do-
cieramy do Wolsztyna. Zatrzymujemy się na parkingu przed skansenem Budownic-
twa Ludowego Zachodniej Wielkopolski. Znajduje się na zachodnim brzegu Jeziora 
Wolsztyńskiego, przy ulicy Bohaterów Bielnika. Do celu prowadzi droga biegnąca 
wzdłuż północno-wschodniego brzegu Jeziora Bierzyńskiego. Kupujemy bilety i od-
bywamy spacer po zabytkowych obiektach skansenu. A jest co oglądać. Zaczynamy 
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od okazałego, nadal czynnego wiatraka–koźlaka 
(31). Jego historia sięga początku XVII wieku. 
Rok 1603 – taka data widnieje na mącznicy – bel-
ce, na której obraca się cała konstrukcja. Jest to 
jeden z najstarszych czynnych tego typu obiektów 
w Polsce. Początkowo stał w Sławie Śląskiej, skąd 
został przeniesiony w  roku 1902 do Wroniaw. 
Otrzymał wówczas nowe kamienie młyńskie ze 
znanych zakładów w Nowej Soli. Dwa lata póź-
niej trafił w ręce rodziny Przybeckich, którzy byli 
jego właścicielami do roku 1979. Wówczas został 

zakupiony przez Muzeum Regionalne w Wolsztynie i w roku 1998, już na terenie 
skansenu, przy pomocy ostatniego właściciela oraz fachowości cieśli z Nowego Tar-
gu odzyskał dawną sprawność. Po zapoznaniu się z pracą wiatraka spacerujemy po 
skansenie, zaglądając po drodze do XIX-wiecznej karczmy, zagrody, stodoły, a także 
do innych obiektów zabytkowych architektury wiejskiej, w  tym chaty olęderskiej 
z  Sękowa (pow. Nowy Tomyśl), postawionej w  roku 1770 (32). Przemysł wiejski 

prezentują także kuźnia i  tartak, 
w  których wnętrzach ekspono-
wane są warsztaty rzemieślnicze 
(tkactwo, szewstwo, kołodziejstwo) 
oraz tradycyjnie wyposażone izby 
mieszkalne. Na terenie skansenu 
dostrzec można tzw. małą architek-
turę: piec chlebowy, studnię zrębo-
wą czy gołębnik.W przydomowych 
ogródkach uprawiane są rośliny 
charakterystyczne dla historii tego 

regionu oraz hodowane są zwierzęta takie jak kozy, owce czy gołębie. Opuszczamy 
skansen i samochodem udajemy się w kierunku centrum miasta. Przystajemy przy 
końcu ulicy 5 stycznia. Pieszo przez Plac Konstytucji 3 Maja ulicą Roberta Kocha do-

chodzimy do domu (33), w którym 
w latach 1872 – 1880, jako skrom-
ny lekarz powiatowy w Wolsztynie 
dokonał swych pierwszych odkryć 
zarazka wąglika, dziesiątkującego 
w tamtych czasach bydło. Obecnie 
mieści się w tym budynku muzeum 
dr. Roberta Kocha. Są w nim ekspo-
nowane pamiątki związane z wiel-
kim uczonym, zarówno te z okresu 
pobytu w Wolsztynie, jak i z innych 
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miejsc, gdzie prowadził swo-
je badania. Warto wiedzieć, 
iż po roku 1880 ten wybitny 
lekarz i  bakteriolog, pracu-
jąc w Berlinie, odkrył prątek 
gruźlicy. W roku 1905 otrzy-
mał nagrodę Nobla w medy-
cynie. Zmarł w  maju 1910 
roku w  wieku 67 lat, jako 
znany w  świecie lekarz i  na-
ukowiec. W pobliżu muzeum 
Kocha jest farny kościół para-
fialny pw. NMP Niepokalanie 
Poczętej, usytuowany przy 
ulicy Kościelnej (34). Po drodze mijamy pomnik Roberta Kocha. Kościół farny to 
najcenniejszy zabytek w mieście. Późnobarokowy powstał w II połowie XVIII wie-
ku. Obecny jego kształt jest wynikiem remontów dokonanych w  latach 1925 (za-
krystia), 1987 (hełm wieży). Idziemy w stronę początku ulicy 5 stycznia. Mijamy 
po drodze poewangelicki kościół filialny Wniebowstąpienia Pańskiego, kamienicę 
z tablicą z napisem, że w latach powojennych na spotkaniu autorskim gościł w niej 
Eugeniusz Paukszta, pisarz książek dla młodzieży, żyjący w latach 1916-1979. Ko-
ściół powstał w latach 1830-32 jako ewangelicki. Część funduszy na jego budowę 
przekazał król Prus Fryderyk Wilhelm III. Obiekt wzniesiono w stylu eklektycznym, 
jako świątynię halową, trójnawową, z pięciokondygnacyjną wieżą zakończoną stoż-
kowym hełmem. W okresie II Rzeczypospolitej kościół należał do Ewangelickiego 
Kościoła Unijnego. Przed wybuchem II wojny światowej parafia miała ponad 2 tys. 
wiernych. W maju 1945 r. został przejęty przez kościół katolicki. W roku 1956 zo-
stał poddany gruntownej renowacji. Warto pamiętać, że na wieży budynku znajduje 
się najstarszy na świecie zachowany i czynny zegar produkcji manufaktury Johanna 
Gottlieba Hadanka z Hoyerswerdy, pochodzący z roku 1840. 

W drodze do samochodu mijamy okazały budynek, w którym mieści się Muzeum 
Regionalne Ziemi Wolsztyńskiej im. Marcina Rożka. Na frontonie domu tablica z po-
piersiem tego znakomitego artysty (rzeźbiarza i malarza) II Rzeczypospolitej, profesora 
Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, powstańca wielkopolskiego, żyjącego 
w latach 1886-1944. Arysta mieszkał w tym domu w latach międzywojennych. Zginął za-
męczony przez nazistów niemieckich w obozie w Oświęcimiu. Ten wybitny patriota jest 
autorem m.in. pomnika Bolesława Chrobrego w Gnieźnie i „Siewcy” w Luboniu. W mu-
zeum prezentowane są pamiątki po artyście oraz materiały dotyczące historii Wolsztyna, 
miasta Wielkopolski, założonego w I połowie wieku XV (w miejscu osady powstałej po 
roku 1285 z inicjatywy cystersów z pobliskiego klasztoru w Obrze). W ogrodzie zachowa-
ło się kilka rzeźb dłuta artysty. Niestety większość jego dzieł zniszczyli hitlerowcy. Siadamy 
do samochodu i kierujemy się w stronę ulicy Fabrycznej, gdzie na jej początku znajduje 
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się słynna Parowozownia, najciekaw-
sza atrakcja turystyczna Wolsztyna. 
Jedyna czynna na świecie. I na doda-
tek to jedyny obiekt w Europie, gdzie 
parowozy normalnotorowe obsługują 
planowy ruch pasażerski. Istnieje od 
roku 1907. Znajduje się tutaj prawie 
30 tych pojazdów, unikatowych lo-
komotyw (35) oraz zabytkowych wa-
gonów. Według uzyskanych przeze 
mnie informacji parowozy prawie co-

dziennie prowadzą planowe pociągi osobowe. W dni robocze kursują na trasie do Leszna, 
w soboty do Poznania. Od czasu do czasu organizowane są przejazdy retro. Przy parowo-
zowni mieści się małe muzeum, w którym można zobaczyć eksponaty związane z kolej-
nictwem: m.in. kolejowe lampy naftowe, urządzenia sygnalizacyjne, stare bilety. Niestety 
jest po 17.00 i muzeum już zamknięte. Ruszamy więc w drogę w stronę Poznania. 

Przez Rakoniewice docieramy przed 18.00 do Grodziska Wielkopolskiego, gdzie w po-
bliskiej restauracji motelowej spożywamy gorący posiłek. W Stęszewie wpadamy na drogę 
Wrocław – Poznań i przed 19.00 parkujemy przed domem Małgosi i Jurka Rzeźniczaków, 
naszych serdecznych znajomych (Gosia przed 50-ma laty była gościem na naszym ślubie 

w  Przasnyszu). Nie widzieliśmy się sporo lat, 
więc jest o czym rozmawiać, głównie o tym co 
u naszych dzieci i wnuków, bo rodziny się nam 
przez ten czas rozrosły. Kolejny sympatyczny 
wieczór w  przesympatycznym towarzystwie. 
Następnego dnia (28 września w czwartek) po 
śniadaniu ruszamy w  dalszą trasę. Przed wy-
jazdem podziwiamy jeszcze ogród wokół willi 
Jurków, niwielki, ale pomysłowo i ciekawie za-

gospodarowany (36). Celem 
dzisiejszej podróży jest Bytów, 
leżący już na terenie Kaszub. Po 
drodze zatrzymujemy się dwu-
krotnie w celach turystycznych, 
najpierw w  Chodzieży a  na-
stępnie w Chojnicach. W Cho-
dzieży, prywatnym mieście 
szlacheckim od I połowy wie-
ku XV, oglądamy najważniej-
sze budowle zabytkowe, w tym 
budynek Sądu wybudowany 
na początku XX wieku (37). Na 
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jego frontonie wbudowana tabli-
ca informuje, iż w tym domu nie-
mieccy naziści więzili 44 polskich 
zakładników, których bestialsko za-
mordowali na wzgórzach Mierzew-
skich 7 listopada 1939 roku. Idzie-
my w stronę dobrze zachowanego 
rynku. Po drodze mijamy budy-
nek kamienny, w  którego bocznej 
ścianie umieszczona tablica głosi: 
W tym miejscu w latach 1482-1798 
stał i służył mieszkańcom Chodzieży 
rzymsko-katolicki kościół pod we-
zwaniem świętej Trójcy ze szpitalem 
dla ubogich. Słynący wówczas z cu-
dów obraz świętej Trójcy znajduje się 
w kościele św. Floriana. Tablicę z ini-
cjatywy Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Chodzieskiej odsłonięto 3 marca 2014 roku, 
w 580. rocznicę lokacji miasta. Po chwili jesteśmy 
na chodzieskim rynku, głównym placu miasta, 
założonym w średniowieczu. Zachował oryginal-
ny układ z czasów lokacji, jedynie zmieniła się za-
budowa; jest otoczony domami z przełomu wieku 
XIX i XX. W zachodniej pierzei rynku usytuowa-
ny jest wspomniany wyżej kościół św. Floriana 
(38). To najstarszy zabytek Chodzieży. Wzniesiony 
w stylu gotyckim w połowie wieku XV, po poża-
rach w 1668 i 1754 roku odbudowany z elewacją w stylu późnobarokowym. Wówczas 
dobudowano barokowe kaplice boczne, wyposażając wnętrze świątyni w barokowy 
ołtarz (39) i rokokowe detale. Przy kościele od frontu (przylegając do rynku) wznosi 
się późnoklasycystyczna dzwon-
nica z 1840 roku. 

Na zapleczu kościoła św. Flo-
riana, przy ulicy Kościuszki znaj-
dują się ciekawe architektonicz-
ne zabudowania domów tkaczy 
(40). Ta zwarta zabudowa rze-
mieślnicza pochodzi z przełomu 
wieku XVII i  XVIII i  powstała 
w  związku z  zaproszeniem do 
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Chodzieży przez rodzinę Grudzińskich, ówczesnych właścicieli miasta (byli nimi od roku 
1648 do połowy wieku XIX), niemieckich tkaczy i sukienników. Przybyli z pobliskiego 
spalonego Leszna. Wytyczyli nową ulicę, zwaną początkowo „Nowe Miasto”, następnie 
„Pod Lipami”, a obecnie Kościuszki. Zachowane domy tkaczy reprezentują typ szczyto-
wo ustawionego do ulicy parterowego domu, o szachulcowej konstrukcji ścian, obecnie 
otynkowane. Jadąc w kierunku Piły zaglądamy jeszcze do sanatorium przeciwgruźlicze-
go, neobarokowego z lat 20. XX wieku, na którego otwarcie w roku 1925 przybył sam 
prezydent Wojciechowski (obecnie jest siedzibą Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpi-
tala Chorób Płuc i Gruźlicy), a także do Strasznego Dworu – zaadaptowanego na hotel 
dworku z przełomu XIX i XX wieku. 

Późnym popołudniem docieramy do Chojnic; jesteśmy już na terenie wojewódz-
twa pomorskiego. Wita nas zabytkowa wodna 
wieża ciśnień (41). Została zbudowana w 1900 
roku i  stanowi świadectwo powstawania wo-
dociągów i  elektrowni miejskiej w  tamtych 
czasach. Od ponad 30 lat wieża jest nieczynna, 
z uwagi na wysokość (36 metrów) służy obec-
nie jako maszt telefonii komórkowej. Zatrzy-
mujemy się na zapleczu „Lewiatanu” i pieszo 
ruszamy na zwiedzanie miasta. Jest ono dwu-
krotnie większe od Chodzieży i  liczy 40 tys. 
mieszkańców. Nie wiadomo kiedy Chojnice 
otrzymały prawa miejskie, gdyż nie zachowa-
ła się żadna wzmianka. Najstarsza informacja 
o  Chojnicach pochodzi z  końca wieku XIII, 
a  w  roku 1360 Krzyżacy władający tą miej-

scowością od roku 1309 wydali ostatecznie nowy dokument lokacyjny. Szybko się 
rozwijając dzięki położeniu przy szlaku łączącym Zakon z Brandenburgią, stanowiły 
Chojnice przez lata ważne ogniwo w  systemie obronnym południowo-zachodniej 

granicy państwa krzyżackie-
go. Obecnie miasto jest sie-
dzibą powiatu. I  posiada, 
o  czym mamy okazję się 
przekonać, wiele zabytko-
wych budowli. Spacer za-
czynamy od rynku z  pięk-
nymi kamienicami z  XVIII 
i  XIX wieku oraz wspania-
łym ratuszem (42) w  części 
północnej, przed którym 
można podziwiać okazałą 
fontannę. Wybudowano go 
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na początku XX wieku, według projektu archi-
tektów berlińskich. Usytuowany kalenicowo 
jest budowlą dwupiętrową z  trzecim piętrem 
w szczycie. Neogotycka fasada z czerwonej ce-
gły jest wyposażona w modernistyczne deko-
racje; w  samym szczycie ozdobiona zegarem. 
Niedaleko rynku okazała Bazylika pw. Ścię-
cia św. Jana Chrzciciela, pochodząca z  wieku 
XIV (43). Według średniowiecznych podań, 
wybudowana na miejscu pogańskiej świątyni 
Świętowida. Kościół kilkakrotnie niszczony, 
okradany i  nawiedzany przez pożary prze-
trwał do dzisiaj, stając się wizytówką miasta. 
Stanowi monumentalną trójnawową budow-
lę, wziesioną z czerwonej cegły w stylu gotyku 
nadwiślańskiego, z czterokątną wieżą, w której 
znajduje się główny portal. Świątynia ta została 
ustanowiona bazyliką mniejszą 11 marca 1993 
roku przez papieża Jana Pawła II. Z dawnego 
wystroju zachowała się wmurowana w ścianę 
południowej nawy płyta nagrobna z 1625 roku 
Jana Doręgowskiego. W  bliskiej odległości 
znajduje się kolegium pojezuickie z  baroko-
wym kościołem pw. Zwiastowania NMP (44). 
Zbudowany w latach 1733-1744 przez sprowa-
dzonych w roku 1620 jezuitów (zakonnicy ci 
zostali w roku 1780 z miasta usunięci w związ-
ku z  kasacją zakonu). W  czasie wojen napo-
leońskich kościół służył celom wojskowym. 
W roku 1862, w czasie pożaru zakrystii, uległo 
zniszczeniu jej bogate wyposażenie. W czasie 
okupacji niemieckiej kościół przejęła gmina 
ewangelicka, na której zlecenie zostały zama-
lowane wszystkie freski na ścianach wewnętrz-
nych świątyni i doszło do zniszczenia wystroju. 
Rekonstrukcja fresków nastąpiła w roku 1970, 
wieży w 1963. Ostatnia konserwacja i restau-
racja obiektu odbyła się w  latach 2011-2012. 
Kościół pojezuicki jest murowany z cegły i ka-
mieni – otynkowany. Wzniesiony na planie 
prostokąta ma charakter halowo-emporowy 
z dwuwieżową fasadą. Do kościoła przylega od 
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strony wschodniej budynek auli gimnazjalnej z dziewiętnastego wieku. Reprezentuje 
styl neorenesansowy i stanowi integralną część kompleksu z kościołem gimnazjal-
nym i byłym kolegium pojezuickim, przylegającym do kościoła od północy.  Obec-
nie to siedziba Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich. Założone 
przez jezuitów w roku 1622, jest trzynastą najstarszą szkołą w Polsce. Po obejrzeniu 
zabytkowych obiektów sakralnych i budowli im towarzyszących idziemy w stronę 
Bramy Człuchowskiej (45), stanowiącej jeden z kilku zachowanych elementów ob-
warowań miejskich Chojnic. Zostały wybudowane przez zakon krzyżacki w wieku 
XIV. Na całość kamienno-ceglanego pierścienia składały się trzy bramy i 24 baszty. 
Dodatkowym zabezpieczeniem dla miasta były jeziora i fosa. Brama Człuchowska, 
zwana dawniej Kamienną, to jedyna zachowana brama miejska Chojnic. To pięcio-
kondygnacyjna wieża wzniesiona w stylu pomorskiego gotyku. Przez wieki służy-
ła jako punkt obserwacyjny, a zarazem arsenał. Była również jedną z trzech bram 
wjazdowych do miasta (pozostałe Gdańska i Młyńska zostały rozebrane), zamyka-
ną na noc żelazną kratą. Po wybudowaniu w wieku XIV była dwukrotnie przebu-
dowana, w wieku XVI i u schyłku wieku XIX. Od roku 1618 do końca wieku XIX 
służyła jako więzienie, a następnie do roku 1940 jako dzwonnica nieistniejących już 
kościołów protestanckich: św. Ducha i św. Trójcy. W latach 1952-60 wnętrze bramy 
zostało przebudowane i  urządzono w  nim Muzeum Historyczno-Etnograficzne, 
z salami wystawowymi z ekspozycjami o różnorodnej tematyce: archeologicznej, 
etnograficznej, historycznej, sztuki. Piąta ekspozycja jest przeznaczona na wystawę 
czasową. Przed bramą znajdował się most zwodzony nad fosą. Udaje mi się utrwalić 
jego pozostałości oraz kilka baszt, w tym Wronią i Szewską (47). Baszty w przeszłości 

pełniły funkcje składów 
amunicji oraz strzelni-
cze. Obecnie znajdują się 
w  nich m.in. biblioteka 
muzealna, a  także Gale-
ria Współczesnej Sztuki 
Polskiej. 

W bliskim sąsiedztwie 
tych pozostałości budow-
li obronnych znajduje się 
Stary Spichlerz. Ten budy-
nek magazynowy powstał 
w roku 1908, z  rozbudo-
wy pochodzącego z II po-

łowy wieku XIX spichlerza. Pełnił on funkcję składu dla znajdującego się w kamienicy 
przy ulicy Młyńskiej 15 sklepu kolonialnego. Budynek został zaprojektowany i zbudo-
wany przez Paula Amdta. Elewacja frontowa magazynu jest ozdobiona secesyjną orna-
mentyką oraz detalem architektonicznym wykonanym z cegły licowej. Obiekt stanowi 
przykład śródmiejskiej zabudowy gospodarczo-przemysłowej, powstałej w początkach 
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XX wieku. Niedaleko, przy 
ulicy 31 stycznia znajduje się 
zabytkowy budynek z  koń-
ca wieku XIX (48). Mieści 
się w  nim siedziba staro-
stwa. Powiat w  Chojnicach 
powstał w  1773 roku. Nie 
jest znane miejsce pierwszej 
siedziby starostwa. Od roku 
1892 w  tym eklektycznym 
budynku znajdowały się biu-
ra, a także mieszkanie staro-
sty. Gmach, mimo mieszanki stylów, na pewno jest godny obejrzenia. Korpus główny 
budynku jest dziesięciostopniowy i posiada dwa narożne ryzality z balkonem i ozdob-
ną fasadą. 

W drodze do konwiktu, dawnego kościoła i klasztoru augustianów, mijamy jesz-
cze jedną zachowaną bramę obronną, zwaną niegdyś Więzienną (49). Powstała 
w wieku XIV; do początków wieku XIX mie-
ściło się w  niej ciężkie więzienie z  katownią. 
W  wieży więzione były również chojnickie 
czarownice. Od roku 1904 przez kilkanaście 
lat służyła jako więzienie prewencyjne. Obec-
nie znajduje się w niej Galeria Twórczości Ja-
nusza Trzebiatowskiego. Stąd już niedaleko do 
dawnego kościoła augustianów, który swym 
obecnym wyglądem, mam nadzieję, zainte-
resuje każdego turystę (50). Obiekt wznie-
siony w  latach 1786-94 jest obecnie siedzibą 
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. 
Romualda Traugutta. Kościół znajdował się 
w  zespole zabudowań klasztornych, położo-
nych nad jeziorem Klasztornym 
(Zakonnym). Pierwszy kościół 
został zbudowany w  latach 1518-
1527. Pod wpływem nauk Lutra 
zakonnicy opuścili klasztor, który 
został zniszczony i  rozebrany. Po 
1620 roku augustianie powrócili 
do Chojnic i  kościół został czę-
ściowo odbudowany. W 1712 roku 
zburzono stary kościół i zbudowa-
no nowy, barokowy. Na początku 
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XIX wieku kościół został przebudowany i pozbawiony barokowego hełmu wieży, 
a  od 1991 roku w  dawnym klasztorze działa zespół szkół katolickich. Po chwili 
zadumy nad dziejami tego poklasztornego obiektu wracamy do samochodu. Jest 
już późne popołudnie. Przed zmrokiem opuszczamy Chojnice wyruszając w stronę 
Bytowa. Kwadrans przed 19.00 docieramy do hotelu „Ułan SPA”. Następnego dnia, 
już 29 września, po śniadaniu wyruszamy na zwiedzanie miasta. Zatrzymujemy się 
na parkingu na zapleczu zamku krzyżackiego.

Po chwili znajdujemy 
się na jego dziedzińcu. 
Trzeba przyznać, iż ta 
średniowieczna twier-
dza prezentuje się nad-
zwyczaj okazale (51). Jej 
budowa rozpoczęła się 
w  roku 1390. Prace bu-
dowlane nadzorował Mi-
kołaj Fellestein, ten sam, 
który wcześniej wznosił 

podobne budowle w  Malborku. Zamek pełnił w  tamtych czasach rolę strażnicy 
granicznej, siedziby administracji oraz zajazdu dla rycerstwa zachodnioeuropej-
skiego zmierzającego do stolicy Państwa Zakonnego w  Malborku. Krzyżacy zaj-
mowali zamek do połowy wieku XV; w ręce książąt pomorskich przeszedł w roku 
1526. Od tego czasu stanowił ich letnią rezydencję. Podczas najazdu szwedzkiego 
został w roku 1656 wysadzony i  już nigdy nie odzyskał dawnej świetności. Czę-
ściowo odbudowany, był wykorzystywany jako siedziba urzędów, sądów, mieszkań 
urzędników, a nawet więzienie. W latach 30. XX wieku przystąpiono do adaptowa-
nia zamku na ośrodek szkoleniowy. Wybuch II wojny światowej przerwał te prace. 
Tuż po zakończeniu wojny na zamku od marca do czerwca 1945 roku mieścił się 
obóz przejściowy NKWD dla mieszkańców ziemi bytowskiej. Wiele lat po woj-
nie, w końcu lat 60. XX wieku rozpoczęto intensywną rewaloryzację obiektu. Pod 
koniec XX wieku w  północnym skrzydle krzyżackiego zamku, najstarszej części 

gotyckiej warowni, znalazło sie-
dzibę etnograficzne Muzeum Za-
chodniokaszubskie (52). Specjalna 
ekspozycja ukazuje zabytki kultury 
materialnej Kaszubów bytowskich. 
Prezentowana jest także historia 
zamku, zarówno w  czasach krzy-
żackich, jak i w okresie przynależ-
ności ziemi bytowskiej do Księstwa 
Pomorskiego. W  baszcie znajduje 
się ekspozycja związana tematycz-
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nie z historią miasta. W jednym ze skrzydeł rezyduje ekskluzywny hotel i restaura-
cja. Na dziedzińcu zamkowym odbywają się ciekawe imprezy, w tym turnieje rycer-
skie, które organizuje Bractwo Rycerzy Zamku Bytowskiego oraz nauka strzelania 
z łuku. Mają tu także miejsce imprezy kulturalne, spotkania i wernisaże. 

Z  zamku udajemy się 
w  stronę rynku, gdzie podzi-
wiamy kościół św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej i  św. Jana 
Chrzciciela (53). Zbudowa-
ny w latach 1847-54, na wzór 
kościoła św. Mateusza w Ber-
linie, do roku 1945 służył 
ewangelikom jako świątynia 
pod wezwaniem św. Elżbiety. 
Nie możemy przecież zapo-
minać o  trudnych relacjach 
polsko-niemieckich, z  którymi tu mamy do czynienia. Po pierwszym rozbiorze 
Polski w roku 1772 Bytów został włączony do pruskiej prowincji Pomorze, a po 
I wojnie światowej miasto zostało w granicach Niemiec. Do Polski powrócił Bytów 
po roku 1945. Można śmiało powiedzieć, iż w mieście tym przez lata sąsiadowały 
ze sobą dwie parafie – ewangelicka i katolicka. Tak więc po zakończeniu II wojny 
światowej dawna świątynia ewangelicka została przejęta przez katolików, których 
kościół został zniszczony przez sowietów. Budowla została poświęcona 24 czerwca 
1945 roku w dniu świętego Jana Chrzciciela i stąd ma dwa wezwania. Na zapleczu 
rynku napotykamy na pozostałości po dawnym kościele katolickim pw. św. Ka-
tarzyny. To okazała gotycko-barokowa wieża (54), jedyny odbudowany w  latach 
60. XX wieku fragment tego kościoła. Nie wiadomo, kiedy go wybudowano, ale 
uważa się, iż jeszcze przed krzyżacką loka-
cją miasta w 1346 roku. Do II połowy wieku 
XVI kościół należał do katolików. W  roku 
1557 świątynię przekazano protestantom. Po 
roku 1640 powrócił do katolików. Kilka razy 
ulegał zniszczeniu wskutek pożarów, a  także 
podczas potopu szwedzkiego. Ostatecznie 
legł w gruzach w marcu 1945 wskutek działań 
wojennych. Ocalała jedynie wieża, w  której 
obecnie mieści się wystawa archeologiczno-
-historyczna, galeria sztuki, a  także makieta 
obrazująca przeszłość Bytowa. Dookoła wie-
ży trwa rekonstrukcja fundamentów. Wśród 
nich okazały pomnik św. Jana Pawła II. Na-
stępnie oglądamy znajdującą się w  bliskiej 
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odległości, przy ulicy Bauera, kamienicę neorenesansową z II połowy wieku XIX. 
Powstała z cegły i posiada ozdobne łuki nad oknami. To jedna z wielu zabytkowych 
budowli mieszkalnych, jakich sporo w  tym kaszubskim mieście. Obecnie pełni 
funkcję banku. 

Stąd już niedaleko (spacer odbywam wg posiadanej mapy miasteczka) do ko-
lejnego zabytkowego obiektu, do cerkwi pw. świętego Jerzego. Zgodnie z planem 
idziemy ulicą Wojska Polskiego, na której spotykamy młodą kobietę z dwójką dzie-
ci. Dla pewności pytam o drogę do cerkwi. Ponieważ idzie w tamtą stronę posta-

nawia służyć za przewodnika. 
Jest sympatyczna, a  przy tym 
niezwykle rozmowna. Po 
chwili jesteśmy na ulicy Jo-
syfa Slipyja przed zabytkową 
świątynią (55). Okazuje się, iż 
przechodziła ona różne kole-
je i służyła wyznawcom kilku 
religii. Wybudowana w  stylu 
barokowym w latach 1675-85 

z  inicjatywy ówczesnego burmistrza Bytowa Mikołaja Blome i  jego żony, służyła 
jako kościół pod wezwaniem świętego Jerzego katolikom. Potem była świątynią 
ewangelicką, obecnie (od roku 1986) jest świątynią greckokatolicką. Służy mniej-
szości łemkowskiej i ukraińskiej, przybyłej na te tereny w ramach akcji „Wisła” – 
przymusowego ich przesiedlenia z południa, z terenów Przemyśla, Leska, Sanoka 
i Krynicy. 

Po gruntownej przebudowie w  latach 1986-90 została przystosowana do od-
prawiania mszy greckokatolickich, ale kilka elementów sprzed remontu (m.in. 
dwa epitafia oraz chrzcielnica) są eksponowane w bytowskim muzeum. Świątynię 
wzbogacono o kulistą kopułę w stylu architektury bizantyjskiej oraz tabernakulum 
z XVII wieku z cerkwi Surochow i ikonostas (carskie wrota). 

W pobliżu cerkwi roz-
ciąga się rozległy park, po-
łożony, o czym informuje 
nas nasza przewodnicz-
ka, na terenie dawnego 
cmentarza żydowskiego. 
W  pewnej odległości od 
parku, po przejściu przez 
jezdnię specjalną dróżką 
prowadzącą przez zarośla 
i jary, dochodzimy do ma-
lowniczo wyglądającego 
mostu kolejowego (56). 
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Jego historia jest doprawdy niezwykła. Został wybudowany w latach 1882-84. Miał 
połączyć Bytów z Korzybiem, ale nigdy nie przejechał po nim żaden pociąg. Znajdu-
je się nad rzeką Borują. Ma wysokość blisko 16 metrów. Zbudowano go z kamienia 
i cegły, a na jego potężnych filarach znajdują się tarcze czołowe. Na widocznych przę-
słowych płaskorzeźbach umieszczono herby i godła Rzeszy, Prus, Pomorza, Bytowa 
i  kolei pruskich. Aktualnie stanowi atrakcję turystyczną Bytowa, pełniąc funkcję 
ozdobnego przejścia nad rzeką. 

Opuszczamy to urokliwe miejsce i kierujemy się w stronę stacji kolejowej, przy któ-
rej żegnamy naszą sympatyczną przewodniczkę i w drodze powrotnej na parking mi-
jamy dawny młyn zamkowy. Wybudowany w końcu XVIII wieku, pełnił w przeszłości 
różne funkcje. Obecna budowla pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Dawna część 
mieszkalna jest starsza niż część produkcyjna, powstała w miejscu dawnego młyna. 
Po II wojnie światowej obiekt przejęła miejscowa Gminna Spółdzielnia. Po gruntow-
nym remoncie w roku 2005 został zaadaptowany na cele gastronomiczne, obecnie 
znajduje się w nim renomowana restauracja. Okazuje się, że jesteśmy o kilka kroków 
od parkingu, gdzie po-
zostawiliśmy nasze auto. 
Wracamy do „Ułan SPA”. 
Po oddaniu kluczy w  re-
cepcji spacerujemy jeszcze 
chwilę po ogródku japoń-
skim otaczającym hotel, 
reklamowanym jako jedna 
z  atrakcji ośrodka. Przed 
południem wyruszamy do 
Gdyni. Po drodze zgodnie 
z planem robimy dwa po-
stoje. W Kościerzynie i Kartuzach. Jest 13.00, 
gdy zatrzymujemy się na parkingu przed Sta-
rym Browarem w Kościerzynie (57). Założony 
w roku 1856, obecnie jest siedzibą hotelu, Piz-
zerii oraz Centrum Handlowego. 

Spod parkingu idziemy w stronę urokliwe-
go rynku miasta ze średniowiecznym układem 
ulic. Na środku znajduje się figura Remusa, 
głównego bohatera epopei kaszubskiej Życie 
i Przygody Remusa, autorstwa dr. Aleksandra 
Majkowskiego, jednego z  najwybitniejszych 
pisarzy kaszubskich żyjącego w  latach 1876-
1938, znanego działacza ruchu młodokaszub-
skiego (58). W tle na zdjęciu neogotycki ratusz 
z XIX wieku, obecnie siedziba Muzeum Ziemi 
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Kościerskiej im. dr. Jerzego Knyby. Ten honorowy obywatel Kościerzyny, pedagog, 
historyk i etnograf żył w latach 1932-2010 i swoją pasją twórczą doprowadził do po-
wstania tej placówki. Mam okazję zapoznać się z eksponatami muzealnymi, w tym 
wydawnictwami regionalnymi oraz ekspozycją twórczości malarsko-rzeźbiarskiej 
mieszkańców Kościerzyny. W budynku dawnego ratusza mieści się także Muzeum 
Akordeonu oraz punkt sprzedaży pamiątek regionalnych, gdzie udaje mi się nabyć 

kopię figury legendarne-
go Remusa.

Po opuszczeniu mu-
zeum z rynku kierujemy 
swoje kroki do położo-
nego nieopodal przy uli-
cy Kościelnej - kościoła 
farnego pod wezwaniem 
Świętej Trójcy (59). Zbu-
dowany w latach 1914-17 
na planie krzyża greckie-
go, w  stylu neobaroko-
wym, jest wyposażony 
w  cudowny obraz Matki 

Boskiej Kościerskiej (z Dzieciątkiem na ręku). Jest to dzieło nieznanego malarza, 
pochodzące z XVII wieku, kopia obrazu Matki Boskiej Śnieżnej. Najprawdopodob-
niej pierwsze wzmianki o istnieniu w tym miejscu drewnianej świątyni pochodzą 
z końca wieku XVI. Pierwszy kościół murowany stanął w roku 1642. Istotna prze-
budowa świątyni miała miejsce w roku 1724. Aktualnie kościół jest okazałą ceglaną 
budowlą z  trzema nawami. Większość wyposażenia pochodzi z  I  połowy wieku 

XVIII. Najstarszym zabytkiem jest obraz 
„Ukrzyżowanie” z  początków wieku XVI. 
Ołtarz główny pochodzi z I połowy wieku 
XVII. 

Następnie kroki swe kierujemy w stronę 
kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskie-
go, położonego przy ulicy Świętojańskiej 
(60). Jest to świątynia wybudowana w  sty-
lu neogotyckim w latach 1892-94, jako ko-
ściół ewangelicki. Do roku 1945 świątynia 
była użytkowana przez luteran. Po II woj-
nie światowej otrzymała nowe wezwanie: 
św. Jana Nepomucena i pełniła funkcję ko-
ścioła szkolnego dla miejscowej młodzieży. 
W lipcu 1947 roku do Kościerzyny przybyli 
księża Zmartwychwstańcy i  przejęli opie-
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kę nad dawnym zborem ewangelickim. Od roku 1976 kościół jest siedzibą parafii 
Zmartwychwstania Pańskiego. Świątynia stanowi budowlę z czerwonej cegły, w stylu 
neogotyckim, nieotynkowaną, postawioną na kamiennym fundamencie. Następnie 
oglądamy znajdujące się przy ulicy Dworcowej zabytki: gmach Sądu Rejonowego, 
wybudowany w  wieku XIX, budynek pierwszego banku, XIX-wieczne kamienicz-
ki i  dworki oraz okazały dworzec kolejowy, a  także 
pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Kolejnym oglą-
danym przez nas obiektem jest pomnik gen. Józefa 
Wybickiego, znajdujący się przy ulicy Wojska Polskie-
go (61). Gen. Józef Wybicki urodzony w  roku 1747 
w pobliskim Będominie jest wybitną postacią regionu. 
Autor słów „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, 
obecnie polskiego hymnu narodowego „Mazurka Dą-
browskiego”, zmarł w  roku 1822 w  Manieczkach na 
ziemi wielkopolskiej. Pomnik generała jest dziełem 
artysty Wawrzyńca Sampa i został odsłonięty w 1975 
roku. 

Wracamy na parking i wyruszamy w dalszą dro-
gę. Do Kartuz docieramy parę minut po godz.15.00 
Przystajemy najpierw przed 
Muzeum Kaszubskim (62). 
Koncepcja jego powstania to 
okres po zakończeniu II woj-
ny światowej, ale praktyczna 
realizacja nastąpiła po roku 
1947. W latach 1945-47 w tym 
obiekcie mieściło się więzienie 
i siedziba powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego. 
Dopiero w roku 1947 (dokład-
nie 1 maja) ta reprezentacyjna 
willa z początku wieku XX została siedzibą Muzeum Kaszubskiego. Od roku 1995 
nosi ono imię swego założyciela Franciszka Tredera. Jego popiersie znajduje się 
na dziedzińcu muzeum. Sam patron placówki to wybitny regionalista kaszubski, 
nauczyciel i kolekcjoner, przyrodnik, etnograf, publicysta oraz doskonały znawca 
kultury ludowej, Kaszub, żyjący w latach 1903-1980. Był pierwszym kierownikiem 
i kustoszem upaństwowionego w roku 1950 muzeum. Placówka zajmuje się groma-
dzeniem eksponatów związanych z Kaszubami i zamieszkującą je grupą etniczną. 
Spod Muzeum Kaszubskiego jedziemy w stronę centrum Kartuz, miasta z niespełna 
90-letnim rodowodem, przystając na parkingu na zapleczu parku. Idziemy spacer-
kiem w stronę rynku, po drodze mijamy ciekawy architektonicznie budynek staro-
stwa. W rynku oglądamy i podziwiamy oryginalną kolorową fontannę nabiegową, 

61

62



88

odtwarzającą utwory muzyczne, oraz ko-
ściół poewangelicki św. Kazimierza, wybu-
dowany w latach 1885-87 (63). Zaglądając 
do środka świątyni podziwiamy wspaniałe 
witraże oraz oryginalne zabytkowe ołtarze. 
Z  rynku idziemy do kościoła poklasztor-
nego, dawnego zakonu kartuzów. Dro-
ga prowadzi ulicą Parkową, Wzgórzem 
Wolności, dalej przez Park Solidarności. 
Po drodze mijamy pomnik Matki Bo-
skiej Królowej Korony Polskiej autorstwa 
Marcina Rożka, pochodzący z  roku 1927, 
Gościniec Kaszubski, olbrzymi głaz z  na-
pisem W tym miejscu znajdował się w  la-
tach 1490-1847 cmentarz i pierwszy kościół 
pw. św. Katarzyny. Po chwili stajemy przed 

kolegiatą Wniebowzięcia 
NMP – dawnym kościo-
łem klasztornym zakonu 
kartuzów. Wybudowany 
w  wieku XIV, w  latach 
1383-1405, posiada ory-
ginalny dach w  kształ-
cie wieka trumny i hełm 
wieży barokowy z  1731-
33 roku (64). Łacińskie 
motto zakonników kar-
tuskich „Memento Mori” 
– Pamiętaj, że umrzesz 
znajduje się na zegarze 
słonecznym, umieszczo-
nym na zewnętrznej ścia-
nie prezbiterium (65). 
Wewnątrz świątyni są 
umieszczone na ścianie 
prezbiterium skórzane 
kurdybany, które według 
legendy stanowią tro-
feum króla Jana III So-
bieskiego. Przed północ-
ną ścianą prezbiterium 
stoi drewniana przeno-
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śna chrzcielnica, która doskonale komponuje się z  pięknie rzeźbionym tronem 
przeora. Wykonany w roku 1677 jest bardzo bogato ozdobiony rzeźbiarsko. Na po-
czątku zwiedzania świątyni rzucają się w oczy wspaniale rzeźbione stalle ozdobio-
ne świetną dekoracją ornamentalną, pochodzą z wieku XVII. Ale najważniejszym 
elementem architektonicznym kolegiaty jest renesansowy ołtarz główny Wniebo-
wzięcia NMP, z początku wieku XVII, z figurami św. Jana Chrzciciela, św. Hugona 
i św. Marii Magdaleny oraz obrazami Ukrzyżowania i Wniebowzięcia. Na koniec 
zwiedzania świątyni wchodzimy do Złotej Kaplicy. Rzeźbione, ażurowe drzwi pro-
wadzą do swoistego skarbca, który kryje najcenniejszy zabytek świątyni. Jest nim 
gotycki ołtarz wykonany w  1444 
roku, który w  formie tryptyku do 
1639 roku był ołtarzem głównym 
kartuskiej Kolegiaty (66). Nieste-
ty zachował się w  niekompletnym 
stanie. Jego skrzydła już dawno za-
ginęły. Zachowana część środkowa 
ołtarza jest wypełniona zespołem 
ośmiu pełnoplastycznych rzeźb. 
W  centrum spoczywają na tronie 
ozdobionym filarami Chrystus 
i Maryja. Po ich obu stronach postacie Ewangelistów, św. Marii Magdaleny i dwóch 
świętych niewiast. Mimo niekompletnego zachowania ołtarz gotycki z 1444 roku, 
wykonany w gdańskim warsztacie, należy do najcenniejszych zabytków średnio-
wiecznej rzeźby na Pomorzu. Przez chwilę słuchamy przewodnika opowiadające-
go o  losach klasztornego kościoła po jego kasacie, która nastąpiła w  roku 1826. 
Rząd pruski rozparcelował wówczas dobra klasztorne, a ruchome zabytki Niemcy 
sprzedali na licytacji. W ten sposób po 444 latach przestał istnieć klasztor kartuski. 
W latach 1826-42 obowiązki duszpasterskie przy kościele poklasztornym sprawo-
wali księża emeryci oraz zakonnicy, którzy pozostali w Kartuzach. W grudniu 1842 
został ustanowiony lokalny wikariat, a w roku 1849 założono samodzielną placów-
kę duszpasterską, zaś w 1861 utworzono tu parafię. 

W drodze powrotnej mijamy pochodzący z wieku XV gotycki refektarz klasz-
torny (na zdj. 82 po lewej stronie) ze śladami dawnych krużganków, od roku 1995 
mieszczący galerię sztuki współczesnej w Kartuzach (są tu organizowane także co-
roczne jesienne „Zaduszki Jazzowe”), gospodarcze budynki poklasztorne, w  tym 
dawną słodownię klasztorną oraz gorzelnię, postawioną w roku 1682, przebudo-
waną w XIX wieku. 

Ruszamy w stronę Gdyni. Do „Domu Marynarza”, gdzie mamy zarezerwowane 
dwa noclegi, docieramy już po zmroku. Nazajutrz, po dobrze przespanej nocy biorę 
udział w  ostatnim dniu IX Festiwalu Filmowego Niezłomni Niepokorni Wyklę-
ci. W godzinach popołudniowych 30 września 2017 roku na nowej scenie Teatru 
Muzycznego uczestniczę w panelu dyskusyjnym poświęconym roli silnych orga-
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nizacji obywatelskich w  budowa-
niu polityki historycznej państwa. 
W  towarzystwie działaczy regio-
nalnych i  społeczników, na czele 
z senatorem Janem Żarynem (67), 
opowiadam czym są Mateczniki 
Patriotyzmu i Kultury, podkreślam 
ich bezkosztowość, rolę w budowa-
niu społeczeństwa obywatelskiego 
oraz udział w dobrej zmianie men-
talnej i świadomościowej Polaków. 

Po panelu odwiedzamy teren przed teatrem, oglądając wystawy towarzyszące Festi-
walowi, w tym poświęconą losom polskich aktorów i teatru okresu międzywojnia, 
oraz odbywamy spacer znajomymi ścieżkami, które już opisałem na stronach…tej 
książki. Wieczorem bierzemy udział w uroczystej Gali kończącej Festiwal, podczas 
której następuje wręczanie nagród i wyróżnień festiwalowych, przeplatane wystę-
pami artystów tej miary co Stan Borys i Monika Borzym. Imprezę prowadzą Domi-
nika Figurska i Krzysztof Ziemiec. 

Następnego dnia (1 października), po dość krótkim wypoczynku nocnym ruszamy 
w ostatni etap wojaży po Polsce. Na-
szym celem jest dotarcie do Legnicy, 
czyli przejechanie około 500 km. 
Droga prowadzi przez Tczew, Byd-
goszcz, obrzeża Gniezna, Kórnik, 
gdzie zatrzymujemy się na chwilę na 
zapleczu zabytkowego kościoła pa-
rafialnego pw. Wszystkich Świętych 
(68). Wybudowany ok. 1437 roku 
jest przykładem budowli gotyckiej 
z  neogotycką fasadą. Murowany 

z  cegły, jest otoczony dwoma 
symetrycznymi dzwonnicami. 
Na przykościelnym cmenta-
rzu znajdują się trzy późnore-
nesansowe nagrobki rodziny 
Górków, fundatorów świątyni. 
Na środku rynku, otoczonym 
kamienicami pochodzącymi 
z  wieku XVIII i  XIX, okazały 
budynek ratusza (69), w  stylu 
neobarokowym z  XIX wieku. 
Po pożarze i całkowitym spale-
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niu w roku 1909 został odbudowany. Jest budowlą dwukondygnacyjną z użytkowym 
poddaszem. Na mansardowym dachu zwraca uwagę wieżyczka zwieńczona hełmem 
z  iglicą. Na jednej z bocznych ścian wbudowana tablica poświęcona Mieczysławowi 
Orłowiczowi, znanemu i zasłużonemu działaczowi ruchu krajoznawczo-turystyczne-
go, żyjącemu w latach 1887-1959. W czerwcu 1967 roku jego imieniem nazwano szlak 
turystyczny biegnący z rodzinnego Kórnika do Zaniemyśla. Ratusz jest siedzibą władz 
miejsko-gminnych oraz burmistrza. Z rynku kierujemy się w stronę zabytkowego zam-
ku. Ta romantyczna rezydencja historycznych rodów Górków i Działyńskich stanowi 
budowlę neogotycką. Po-
czątki zamku sięgają śre-
dniowiecza, w  połowie 
wieku XVI zamek rozbu-
dowano i zwiększono jego 
funkcje obronne. W XVIII 
wieku ówczesna właści-
cielka obiektu Teofila 
z  Działyńskich przeobra-
ziła zamek w  barokowy 
pałac. Obecny neogotycki 
kształt, wygląd i  charak-
ter obiektu, nawiązujący 
do budowli obronnych, 
pochodzi z  połowy wieku XIX i  jest dziełem Tytu-
sa Działyńskiego (70). Mury zamkowe zwieńczone 
są krenelażem i  oflankowane basztami. W  zamku 
trwają prace remontowe i poprawiana jest elewacja. 
Obecnie w  pomieszczeniach zamkowych znajduje 
się muzeum wnętrz. W oddzielnym skrzydle zamku 
znalazła pomieszczenie Biblioteka Kórnicka Polskiej 
Akademii Nauk, w której przechowywanych jest 200 
tys. najcenniejszych woluminów polskich książek 
i czasopism (m.in. pierwsze wydanie dzieła Koperni-
ka „De revolutionibus”), rękopisy „Dziadów” Adama 
Mickiewicza. 

Zamek, od roku 2011 uznany za Pomnik historii 
Polski, jest otoczony fosą z neogotyckim mostem. 

Wokół zamku największy w Polsce park dendrologiczny, założony w wieku XVI, 
z ponad 3 tys. gatunków drzew i krzewów pochodzących z całego świata, a przed bramą 
prowadzącą na teren zamkowy pomnik Tytusa Działyńskiego (71). 

W drodze powrotnej do samochodu mijamy pamiątkowy obelisk poświęcony 
pamięci zamordowanych i  zamęczonych przez okupantów niemieckich w  latach 
1942-45 członków kórnickich placówek konspiracyjnych Armii Krajowej „Topo-
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la” i  „Smola” oraz zespół 
zabudowań folwarcznych 
i  kilka oficyn (w  jednej 
z nich w roku 1923 uro-
dziła się noblistka Wisła-
wa Szymborska).

Opuszczamy Kórnik 
i  korzystając ze słonecznej 
pogody jedziemy do pobli-
skiego Rogalina, gdzie po 
zaparkowaniu spacerkiem 
idziemy w  stronę pałacu 
Raczyńskich. Wybudował 

go w latach 1770-76 Kazimierz Raczyński, pełniący funkcję pisarza koronnego, a następ-
nie starosty generalnego Wielkopolski i marszałka nadwornego koronnego na dworze króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. To z jego inicjatywy powstało późnobarokowe założe-
nie pałacowo-parkowe między dziedzińcem a ogrodem, które z nieznacznymi zmianami 
przetrwało do dzisiaj (72). Za pałacem rozciąga się ogród francuski.

Od frontu pałac stanowi budowlę późnobarokowo-klasycystyczną składającą się 
z  głównego budynku i  połączonych z  nim ćwierćkolistymi skrzydłami galeriowymi 
dwóch oficyn bocznych (73). W latach 1817-1820 wnuk Kazimierza, Edward Raczyński 
poszerzył założenia o park krajobrazowy, a salę balową przekształcił w słynną rogalińską 
zbrojownię o neogotyckiej dekoracji. W latach późniejszych przebudowano m.in. dzie-
dziniec, a salę jadalną zamieniono na bibliotekę w stylu neobarokowym, według pro-
jektu Zygmunta Hendla. W 1910 roku powstał budynek galerii, w którym umieszczono 
dostępną dla publiczności kolekcję malarstwa europejskiego i polskiego przełomu XIX 
i XX wieku. Pałac w Rogalinie nie ucierpiał na szczęście podczas II wojny światowej (był 
siedzibą Hiterjugend) i parę lat po wojnie zaczął pełnić funkcję muzealną. Kilka razy po 
wojnie pomieszczenia pałacowe były poddawane remontom, ostatni miał miejsce w roku 
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2012. Odtworzono pałacowe wnętrza oraz odno-
wiono pomieszczenia gospodarcze, znajdujące 
się wzdłuż poprzedzających pałac dziedzińców, 
w tym drewutnię, stajnię, czworaki oraz powo-
zownię. Na zapleczu pałacu w rozległym parku 
angielskim podziwiamy rozłożyste dęby rogaliń-
skie, największe ich skupisko w Europie. W pew-
nej odległości od pałacu w ogrodzie napotykamy 
jeszcze jeden ciekawy obiekt. To wybudowany 
przez Edwarda Raczyńskiego na początku XIX 
wieku kościół-mauzoleum pod wezwaniem św. 
Marcelina (74) na cześć Marcelina Lubomirskie-
go, kuzyna fundatora, poległego podczas oblęże-
nia Sandomierza w 1807 roku. 

Wzorem dla kościoła była świątynia rzymska z I w p.n.e. w Nimes we Francji. Fron-
ton świątyni zdobią kolumny, a elewacje boczne półkolumny w porządku korynckim. 
Kościół podzielony jest na dwie kondygnacje. Górna pełniła funkcję kaplicy pałacowej 
i była wyposażona w ołtarz z 1832 roku. Dolna stanowiła mauzoleum rodu Raczyń-
skich. Spoczywa w nim m.in. ciało hrabiego Edwarda Bernarda Raczyńskiego, który 
w latach 1979-86 był prezydentem RP na uchodźstwie. Spoczywają również inni człon-
kowie rodziny Raczyńskich, a także serce fundatora świątyni Edwarda Raczyńskiego.

Wyruszamy w dalszą drogę. Już bez postoju (z wyjątkiem 20-minutowej przerwy 
na posiłek w Wąsoszu), po przejechaniu 510 km przybywamy ok. 19.00 do Legni-
cy, gdzie przy ulicy Traugutta oczekuje na nas znajoma - pani Danuta Łachmań-
ska, małżonka Romana, naszego kolegi lekarza, poznanego podczas pracy w latach 
1983-86 w Libii, zmarłego przed kilkoma laty. Znamy się z panią Danutą jedynie 
z rozmów telefonicznych. Teraz poznajemy się osobiście. Jest niezwykle ciepłą i go-
ścinną osobą i bardzo dobrze czujemy się w jej towarzystwie, i w jej klimatycznym 
mieszkaniu. Jesteśmy trochę zmęczeni wielogodzinną podróżą, więc ustalamy pla-
ny na dzień jutrzejszy i wkrótce po kolacji udajemy sią na spoczynek. 

Następnego dnia (2 października) po śniadaniu udajemy się na spacer po Legnicy. 
Przewodnikiem jest oczywiście pani Danuta. Mieszka w Legnicy od czasów powojen-
nych, jest prawnikiem, od kilkunastu lat na emeryturze. W  kilku zdaniach przybliża 
dzieje miasta, o wyraźnych korzeniach słowiańskich, które od XVII wieku do 1945 roku 
należało do Prus i Niemiec. Nazwa Legnica po raz pierwszy pojawiła się w 1149 roku 
w dokumencie Bolesława Kędzierzawego - księcia Polski. Tutaj na Legnickich Polach ro-
zegrała się słynna bitwa z Mongołami, która uratowała kulturę zachodnią przed ekspan-
sją islamu. Prawa miejskie uzyskała Legnica w roku 1253. Po zakończeniu II wojny świa-
towej, do roku 1993 w Legnicy zwanej „Małą Moskwą” mieściło się centrum dowodzenia 
stacjonujących w Polsce wojsk radzieckich. Pamiątki po ich pobycie należą do obowiąz-
kowych atrakcji turystycznych miasta. Obok, rzecz jasna, wielu obiektów architektu-
ry zabytkowej, począwszy od wieku XIII, z najstarszym średniowiecznym zabytkiem, 
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Zamkiem Piastowskim z XII wieku, 
kościołami Marii Panny i św. św. Pio-
tra i Pawła (obecnie katedra). Także 
zabytkami architektury i sztuki baro-
ku oraz gmachami użyteczności pu-
blicznej z przełomu XIX i XX wieku. 

Z ulicy Traugutta, położonej nie-
daleko centrum miasta, stosunkowo 
szybko docieramy na rynek. Docho-
dzimy do Placu Słowiańskiego, gdzie 
napotykamy surrealistyczny pomnik 
„wdzięczności dla Armii Radzieckiej”, 
odsłonięty w lutym 1951 roku, sym-
bol minionej epoki, oraz podziwiamy 
gotycką bryłę katedry Świętych Apo-

stołów Piotra i Pawła (75). Wybudowana w latach 1333-1380 
w miejscu kościoła parafialnego sprzed okresu lokacji Legnicy. 
Była budowana etapami. W  wieku XV dobudowano kaplice 
boczne i zakrystię, a w II połowie wieku XVI wieżę północ-
ną. Gotycki ołtarz, z okresu Średniowiecza, w połowie XVIII 
wieku został zastąpiony późnobarokowym, wykonanym przez 
Christiana Grünewalda. Gotyckie skrzydła ołtarzowe pocho-
dzą z 1428 roku, a kamienne figury apostołów z XIV wieku. 
Kościół został gruntownie przebudowany w  latach 1892-94 
przez prof. Johannesa Otzena, kiedy to mury świątyni oblico-

wano czerwoną cegłą i dobudowano neogotycką wieżę południową, nakrytą ostrosłu-
powym hełmem. Przebudowie uległo również wnętrze. Zachowano gotyckie portale 

i rozetę. To była ostatnia przebudowa świątyni. 
Jej najstarszym i  najcenniejszym elementem 
wyposażenia jest późnoromańska chrzcielnica 
z I połowy wieku XIII (76). Ma kształt kielicha 
wspartego na bazyliszkach. Na czaszy znajdują 
się płaskorzeźby ilustrujące Dzieciństwo i Pasję 
Chrystusa.

W kościele zachował się także jeden z naj-
większych na Śląsku zbiorów cennych epita-
fiów i  nagrobków, w  tym pary książęcej Lu-
dwika II i Elżbiety Brandenburskiej. 

Obok zabytkowej katedry stoi budynek 
Nowego Ratusza (77), wzniesiony w  latach 
1905-1920, według projektu Paula Oehlman-
na. Budowę rozpoczęto w  czasach, gdy mia-
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stem zarządzał nadburmistrz 
Ottomar Oertel. Czterokondy-
gnacyjna budowla, przykryta 
dwuspadowym dachem, została 
zaprojektowana w  stylu neore-
nesansowym z  elementami ba-
rokowymi. Elewacje budynku 
mają bogatą dekorację archi-
tektoniczno-rzeźbiarską. Prze-
chodzimy na Mały Rynek, a na 
nim po prawej stronie widocz-
ny budynek Teatru Miejskiego 
(78). Wzniesiony w roku 1842 według projektu niemieckiego architekta Karola Fer-
dynanda Langhansa, twórcy podobnych gmachów we Wrocławiu, Szczecinie i Lipsku. 
To była jedna z najpiękniejszych i najnowocześniejszych scen XIX-wiecznego Śląska, 
której wystrój i wyposażenie zachowały się do dnia dzisiejszego. Monumentalna neo-
renesansowa bryła nawiązuje do architektury pałacu Strozzich we Florencji. Elewacja 
gmachu od strony rynku posiada dekorację w postaci herbów Legnicy, Księstwa Le-
gnickiego i Śląska. Ciekawe są dzieje obiektu, który pełnił także funkcję sali reduto-
wej. Funkcjonował z małymi przerwami do 1944 roku, kiedy został zamknięty, a po 
wejściu Armii Czerwonej spustoszony. Na początku 1946 roku przejęli go, wraz ze 
Starym Ratuszem, Rosjanie. Przez następne dwadzieścia lat na legnickiej scenie wystę-
pował wyłącznie rosyjski zespół teatralny, a na widowni siedzieli radzieccy oficerowie 
z rodzinami. W roku 1965 cały obiekt (budynek teatru ze Starym Ratuszem) przejęli 
Polacy i zaczął tam funkcjonować Legnicki Dom Kultury. Dwanaście lat później de-
cyzją wojewody powołany został do życia Teatr Dramatyczny w Legnicy. Po remoncie 
i przebudowie ciągów komunikacyjnych budynku 27 listopada 1977 roku miała miej-
sce polska premiera „Lato w Nohant”. Teatr otrzymał imię Heleny Modrzejewskiej. 
Dyrekcja teatru mieści się 
na I  piętrze znajdującego 
się nieopodal Starego Ra-
tusza (79), tuż przy Kate-
drze Legnickiej. Wybudo-
wany w latach 1737-1741, 
wg projektu miejscowego 
budowniczego Franza 
Michaela Scheerhofera 
Młodszego. Swoją pier-
wotną funkcję  sprawował 
do roku 1905, kiedy to po-
siedzenia rady miejskiej 
przeniesiono do Nowego 
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Ratusza, wybudowanego po przeciwległej, południowej stronie kościoła św. św. Piotra 
i Pawła. Po przebudowie w latach 20. XX wieku przypomina barokowy pałac. Do wy-
buchu II wojny światowej był siedzibą urzędu stanu cywilnego.

Stanowił równocześnie zaplecze administracyjno-użytkowe pobliskiego teatru. Po 
wojnie „okupowany” przez Rosjan, po roku 1965 był siedzibą Legnickiego Domu Kul-
tury. Obecnie pełni funkcję zaplecza teatru i innych instytucji kulturalnych, a w przyzie-
miu budowli mieści się teatralna Kawiarnia Ratuszowa. Obok budynku Starego Ratusza 
(przedzielone na zdjęciu 101 jednym budynkiem) stoi rząd ośmiu ciekawie wyglądają-
cych kolorowych kamieniczek. To kamieniczki śledziowe, zbudowane w wiekach XVI 
i XVII w miejscu średniowiecznych kramów rybnych. Naprzeciw tych zabytkowych ka-
mieniczek stoi sąsiadująca z budynkiem teatru narożna renesansowa kamieniczka pa-

trycjuszowska z XIV wieku, zwana Domem Pod 
Przepiórczym Koszem (80). Nazwę zawdzięcza 
narożnemu okrągłemu wykuszowi na wysoko-
ści I i II piętra. W połowie wieku XVI dokonano 
przebudowy kamienicy, pokrywając jej elewację 
sgraffitową dekoracją. Została ona odkryta pod-
czas remontu domu w roku 1909, wówczas od-
słonięte zostały oryginalne malowidła. Możemy 
więc oglądać umieszczone na jednej ze ścian tej 
kamienicy obrazkowe opowieści zadziwiające 
bogactwem treści, sceny pełne fantazji i poczu-
cia humoru, m.in. została przedstawiona bogini 
urodzaju Cerera w wieńcu z kłosów, polowanie 
na jelenie, a także ilustracje bajek Ezopa o orle 

i lisie oraz „Świata na opak”, gdzie zające polują na psy i myśliwych. Obecnie kamienica 
pełni funkcje mieszkalne i użytkowo-handlowe.

Mijamy usytuowaną na środku rynku Fontannę Neptuna i dochodzimy do kolejnej 
budowli zabytkowej, znajdującej się w północnej pierzei rynku. To Akademia Rycer-

ska, stanowiąca doskonały przykład architektury ba-
rokowej. Utworzona w kwietniu 1708 roku przez ce-
sarza Józefa I dla kształcenia młodzieży szlacheckiej. 
Gmach Akademii budowano etapami od 1709 aż do 
1903 roku. W latach 1811-1944 budynek był siedzibą 
gimnazjum, od roku 1903 noszącego nazwę Gym-
nasium Johanneum. W  latach 1945-78 okupowany 
przez wojska radzieckie. Odzyskany przez miasto 
i  odrestaurowany, został przeznaczony na cele pu-
bliczne. Obecnie znalazły tu pomieszczenia instytucje 
oświatowe i organizacje kulturalne. Ciekawie wygląda 
dziedziniec dawnej Akademii oraz bogata architektu-
ra bramy wejściowej (81).
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W  pobliżu dawnej Akademii Rycerskiej, 
przy ulicy Chojnowskiej stoi wieża Bramy 
Chojnowskiej (82), do której teraz kierujemy 
swoje kroki. Wieża, zbudowana w wieku XV 
z cegły, stanowi jeden z nielicznych obwaro-
wań obronnych Legnicy, wznoszonych od 
XIII do XV wieku. Mury połączone wieżami, 
trzydziestoma basztami i  czterema bramami 
- Chojnowską, Głogowską, Zlotoryjską, Wro-
cławską oraz fortyfikacjami i  umocnieniami 
ziemnymi rozebrano, pozostawiając jedynie 
Bramę Chojnowską i Głogowską. Obok wieży 
Chojnowskiej, od strony północnej zachował 
się fragment średniowiecznego muru obron-
nego miasta. W  1963 r. mur i  wieża zostały 
odbudowane i  częściowo zrekonstruowane. 
Przez kilkanaście lat obiekt był adaptowany na dom noclegowy PTTK. Obecnie 
wieża posiada osiem kondygnacji, zaznaczonych poziomami dość dużych, rozbija-
jących ścianę, otworów okiennych. 

Spod Bramy Chojnowskiej, po dłuższym spacerze, mijając zespół szpitala psy-
chiatrycznego (dawny szpital chirurgiczny), na którym spostrzegamy tablicę po-
święconą dr. Władysławowi Okrzei, organizatorowi legnickiej służby zdrowia, re-
montowany aktualnie gmach loży masońskiej z końca XIX wieku (obecnie siedziba 
Legnickiej Biblioteki Publicznej), leżący przy ulicy Piastowskiej, dochodzimy uli-
cą M.Skłodowskiej Curie do Zamku Legnickiego (83). Wybudowany na początku 
wieku XIII przez księcia Henryka Brodatego, stanowił przez lata warownię nie do 
zdobycia. Do roku 1741 był siedzibą starostów habsburskich, a w latach 1809-1945 
mieściły się w nim urzędy pruskie i niemieckie. Zamek był wielokrotnie przebudo-
wywany, m.in. po pożarach w latach 1711, 1835, kiedy to obiekt uzyskał neogotycki 
kształt. Po ostatniej prze-
budowie w  roku 1945 
pełni funkcje oświatowo-
-muzealne. 

Obecny wygląd zamku 
to efekt rozbudowy w sty-
lach kolejnych epok. Do 
dziś zachowała się gotycka 
kamieniarka ośmiobocz-
nej wieży Głodowej, zwa-
nej świętego Piotra (wi-
docznej na zdjęciu 106) 
oraz „Zielona Komnata” 
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w okrągłej wieży świętej Jadwigi, drugiej z wież 
zamku Piastowskiego (84). Ta ostatnia została 
wzniesiona na obszarze dawnego podgrodzia 
zamkowego. Obie wieże są zwieńczone spi-
czastymi dachami w  kształcie stożka. Trzeba 
przyznać, iż bryła warowni i obu wież wygląda 
nadal imponująco. Niezwykle atrakcyjnie pre-
zentuje się budynek bramny, osadzony w po-
tężnych murach. Pochodzący z I połowy wieku 
XVI, jest ozdobiony pięknym renesansowym 
portalem, w  którym umieszczono misternie 
wykonane motywy roślinne oraz portrety 
pary książęcej Fryderyka II i  jego żony Zofii 
(85). Zdobienia bramy uchodzą za najlepszy 
przykład renesansowej sztuki snycerskiej Le-
gnicy. Na dziedzińcu zamku, który w sposób 

naturalny tworzą skrzydła 
zamkowe, w  specjalnie 
wybudowanym pawilonie 
znajdują się kamienno-
-ceglane relikty romań-
skiej kaplicy zamkowej 
z  epoki Henryka Bro-
datego. Można na nim 
oglądać także powstały 
w  wieku XIX budynek 
z renesansową fasadą oraz 

obudowaną zabytkową studnię, zabezpieczoną 
specjalną kratą. Obok zamku stoi używana do 
dziś, zachowana w dobrym stanie wieża Bramy 
Głogowskiej (86) z tarczą zegara słonecznego.

Trójkondygnacyjna wieża została wzniesiona 
w wieku XV z cegły. Obecnie w wieży czynne jest 
centrum informacji turystycznej. Wokół obiektu 
zabytkowe drzewa, a nieopodal luksusowy hotel 
„Qubus”. Swoista mieszanina natury z  nowo-
czesną architekturą. Opuszczamy teren zamko-
wy i  kontynuujemy spacer śladami zabytków 
Legnicy. Mijamy ciekawą bryłę gmachu stano-
wiącego siedzibę Poczty Polskiej (przy ulicy Pia-
stowskiej), od czasu wybudowania w roku 1892 
do chwili obecnej, następnie budynek dworca 
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kolejowego, powstałego na 
początku XX wieku. Przez 
chwilę przysiadamy na ław-
ce w  miejskim parku. Przy 
okazji podziwiamy okazałe 
rzeźby plenerowe. 

Po chwili odpoczynku 
ruszamy w  dalszą drogę, 
w stronę kościoła Mariackie-
go. Mijamy budynek dawne-
go kina „Polonia”, w którym 
5 maja 1945 roku, o  czym 
informuje okolicznościowa 
tablica, odbyła się pierwsza projekcja filmowa, która dała początek kinematografii pol-
skiej na Dolnym Śląsku. Nieco dalej, już na Placu Klasztornym mijamy budynek dawnego 
klasztoru i kościoła benedyktynek pod wezwaniem św. Maurycego i Towarzyszy (obecnie 
siedziba I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki) (87). Barokowa świąty-
nia benedyktynek powstała w latach 1720-23 według projektu J. Scheerhofera.

We wnętrzu dawnego kościoła, po przebudowie w roku 1888, mieściła się aula szkolna, 
sala gimnastyczna i muzeum. Sąsiadujący z kościołem klasztor został wybudowany w la-
tach 1700-21; w roku 1826 adaptowany na potrzeby gimnazjum, został rozebrany w roku 
1886. Obecny gmach szkolny jest budynkiem dawnej świątyni, w którym w latach 1910-
14 pobierał nauki Gerhard Johannes Paul Domagk, wybitny lekarz, żyjący w latach 1895-
1964. W roku 1939 zdobył nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Od 1945 
roku mieści się tu I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. Dochodzimy do 
kościoła Mariackiego (88). To najstarszy obiekt sakralny w  mieście. Prawdopodobnie 
wniesiony w 1192 roku jako świątynia rzymsko-katolicka. Był wielokrotnie przebudowy-
wany. Według Jana Długosza to w nim Henryk Pobożny wysłuchał mszy św. przed bitwą 
z  Mongołami 9 kwietnia 
1241 roku. Kształt okazałej 
bazyliki kościół otrzymał 
w  wieku XV. Od połowy 
wieku XVI zamieniony 
na świątnię ewangelicką. 
W roku 1522 zostało w nim 
wygłoszone pierwsze kaza-
nie ewangelickie. Obecny 
neogotycki kształt, z dwie-
ma jednakowymi wieżami 
zakończonymi ostrosłupo-
wymi hełmami, kościół za-
wdzięcza przebudowie po 
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pożarze w roku 1822 oraz renowacji dokonanej na początku XX wieku. Wnętrze świątyni 
surowe i mroczne oświetlają ostrołukowe, smukłe okna, ozdobione neogotyckimi witra-
żami przedstawiającymi historię Kościoła, miasta i reformacji. W kościele można obejrzeć 
zachowany do dzisiaj ołtarz gotycki oraz rycerskie nagrobki. Na jednej z bocznych ścian 
wbudowana tablica informuje, iż zwiedzał go 29 sierpnia 1890 r. Stanisław Wyspiański. 
Na zapleczu kościoła Mariackiego okazały pomnik Jana Pawła II. W sąsiedztwie, na po-
czątku historycznej ulicy Najświętszej Marii Panny (łączącej kościół Mariacki z Katedrą) 
spotykamy wyróżniający się od innych ciekawą fasadą dom. To renesansowa kamienica 
rektora szkoły św. św. Piotra i Pawła w Legnicy – Jana Scultetusa (Scholza) (89), na któ-
rej zachowały się szlachetne w rysunku figury kobiet będących alegoriami siedmiu nauk 

świeckich (sztuk wyzwolonych): Gra-
matyki, Dialektyki, Retoryki, Muzyki, 
Arytmetyki, Geometrii i Astronomii. 
Widzimy także twórców tej dekora-
cji z roku 1611: mistrza Giovanniego 
i jego pomocnika, a nad nimi symbo-
liczny napis Vestina lente (śpiesz się po-
woli). Sgraffita zakryte w końcu wieku 
XIX, zostały odsłonięte w roku 1972. 
Obecnie w domu tym znajduje się sie-
dziba Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Na deptaku przy ulicy NMP znajduje się ponadto wiele ciekawych obiektów: Ga-
leria Piastów, stylowe centrum handlowe ze sklepami znanych polskich i zagranicz-
nych marek, a także rzeźba „Filip”, wykonana z brązu i odsłonięta w roku 2006, dzieło 
artysty Tomasza Rossa, według projektu Zygmunta Januszewskiego. Ten satyrykono-

wy chłopaczek jest symbolem promującym Mię-
dzynarodową Wystawę „Satyrykon”. 

Tymczasem p. Danuta prowadzi nas do kościo-
ła św. Jana Chrzciciela (90). Po drodze przez Rynek 
mijamy poznane przed paru godzinami takie obiek-
ty jak Stary Ratusz, kamienice śledziowe, Fontannę 
boga morza Neptuna, kamienicę z wbudowaną ta-
blicą poświęconą ułanom Legii Nadwiślańskiej na 
pamiątkę ich postoju w Legnicy 14 maja 1807 roku, 
w  drodze z  ziemi włoskiej do polskiej. Barokowa 
świątynia św. Jana ma malowniczą fasadę, wzoro-
waną na bryle kościoła św. Mikołaja na Małej Stra-
nie w Pradze. Kościół należy do najwybitniejszych 
osiągnięć architektury barokowej w Europie. Został 
wybudowany przez jezuitów w latach 1714-27, na 
miejscu gotyckiego klasztoru franciszkanów z XIII 
wieku. Jego projektantami byli czescy architekci 
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Christoph i Kilian Ignac Dientzenhoferowie. Po kasacji zakonu w roku 1773 kościół prze-
kazany został parafii katolickiej. Ma typowe barokowe wyposażenie. Ołtarz główny z mar-
murową statuą Maryi w centralnej niszy, pochodzący z lat 1880-81, zaprojektował Gau-
denzio Ferrari (91). Na miejscu centralnym obraz śląskiego mistrza Michaela Willmanna, 
przedstawiający św. Jana Nepomucena. We wnętrzu świątyni można zobaczyć zabytko-
we sarkofagi z XVII wieku, z rzeźba-
mi przedstawiającymi małżonków 
Sprintzenstein (fundatorów kościoła) 
oraz eksponaty sakralne pochodzące 
z  kościołów zlikwidowanych w  na-
stępstwie sekularyzacji. Z  nawy ko-
ścioła wchodzimy do specjalnego po-
mieszczenia (będącego prezbiterium 
dawnego kościoła franciszkanów), 
w  którym znajduje się Mauzoleum 
Piastów, (92). Ta pierwsza na Dolnym 
Śląsku barokowa kaplica grobowa została wzniesio-
na w latach 1677-79. Fundatorem panteonu dynastii 
książąt śląskich była księżna Ludwika Dessau. Stano-
wi miejsce spoczynku Piastów, od mitycznego Piasta 
Ziemowita do m.in. ostatniego męskiego potomka 
z tej dynastii, przedwcześnie zmarłego 21 listopada 
1675 w wieku 15 lat księcia Jerzego Wilhelma. Mau-
zoleum zaprojektowane przez Carla Rossiego ma 
bogaty wystrój rzeźbiarski i malarski autorstwa Mat-
thiasa Rauchmillera. Do oryginalnych barokowych 
elementów wyposażenia mauzoleum obok sarkofa-
gów należą: alabastrowe posągi, w tym księżnej Lu-
dwiki, księcia Jerzego Wilhelma i księcia Chrystia-
na, a także tablica fundacyjna, kraty oraz fragmenty 
fresków w kopule. Dekoracje stiukowe kopuły i ścian, niemal wszystkie malowidła oraz 
inskrypcje są rekonstrukcjami wykonanymi w latach 1899-1906. W tym okresie przepro-
wadzona kompleksowa konserwacja mauzoleum przywróciła obiektowi pierwotny baro-
kowy charakter. Naprzeciw kościoła św. Jana znajduje się dawny pałac opatów klasztoru 
cystersów w Lubiążu, zbudowany w roku 1728, obecnie siedziba Muzeum Miedzi, zaś do 
kościoła przylega budynek dawnego klasztoru ojców franciszkanów, obecnie katolickie 
Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu. Ponieważ na korytarzu dawnego 
klasztoru znajdują się rzeźby i płaskorzeźby o tematyce religijnej próbuję wejść do środka. 
I tu (przyznaję, po raz pierwszy w swojej pracy reportersko-fotograficznej) spotykam się 
z dziwnym zachowaniem pani pełniącej rolę stróża (chociaż bardziej należało ją określić 
mianem „cerbera”), która gestem zdecydowanym, nie pozwalając mi zrobić użytku z apa-
ratu fotograficznego, każe opuścić korytarz. Po opuszczeniu bram kościoła św. Jana na ścia-
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nie zewnętrznej świątyni spostrzegam tablicę z nazwiskami franciszkańskich misjonarzy 
zamordowanych w Peru 9 sierpnia 1991 roku, księży z diecezji tarnowskiej, o. Zbigniewa 
Strzałkowskiego (ur. w roku 1958, a przebywającego w Legnicy w latach 1986-88) i o. Mi-
chała Tomaszka (ur. w roku 1960, służącego kościołowi legnickiemu w latach 1975-80).

Ponieważ zbliża się pora obiadowa, więc spod kościoła św. Jana wyruszamy w stronę 
ulicy Traugutta. Po drodze mijamy dawną szkołę św. św. Piotra i Pawła, uczelnię, w której 
wykładał słynny uczony Witelon. Ten znakomity matematyk, przyrodnik, fizyk i filozof, 
żyjący w latach 1230-1280, urodzony w Legnicy, był przyznającym się do polskości Ślą-
zakiem. Przyjaźnił się ze św.Tomaszem z Akwinu. Z jego pracy o optyce korzystał m.in. 
Mikołaj Kopernik. Mijamy zbudowany w roku 1873 dawny budynek sądowy.

Po roku 1945, przez blisko 50 lat mieściła się w nim komenda garnizonu wojsk ro-
syjskich. Obecnie jest siedzibą 
Sądu Okręgowego. Nieco dalej 
monumentalny gmach Le-
gnickiej Kurii Biskupiej i Wyż-
szego Seminarium Duchow-
nego Diecezji Legnickiej (93). 
Budynek zbudowany w  roku 
1909 był pierwotnie przezna-
czony na siedzibę szkoły dla 
dziewcząt Auguste Viktoria 

Schule. Od powojnia pełni swoją obecną rolę. Przed budynkiem kurii stoi powsta-
ły w roku 2001 wysoki monument w kształcie obelisku zwieńczonego krzyżem. Jest 
zdobiony brązowymi płaskorzeźbami. To pierwszy pomnik w Legnicy upamiętniają-
cy najważniejsze wydarzenie w dziejach miasta i składający hołd księciu Henrykowi 
Pobożnemu, obrońcy chrześcijańskiej Europy w bitwie 1241 roku. Po chwili jesteśmy 
przed domem p. Danuty. Nieco zmęczeni, ale zadowoleni. W ciągu kilku godzin uda-
ło się nam poznać większość zabytkowych budowli centrum Legnicy. 

Po obiedzie i krótkim wypoczynku wyruszamy w kierunku Legnickich Pól. Po pew-
nych kłopotach związanych z topografią, udaje się nam dotrzeć do celu. Samochód zosta-
wiamy na parkingu i idziemy w stronę kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. 
Jadwigi Śląskiej (94). Benektyński klasztor (prekursor kościoła) powstał w miejscu, gdzie 
9 kwietnia 1241 roku rozegrała się doniosła dla historii Polski i Europy bitwa. Już w śre-
dniowieczu wzniesiono w tym miejscu kościół pw. Trójcy św. Znajdował się pod opieką 
benedyktynów do czasów reformacji. Od wieku XVI pełnił funkcję parafialną. Na począt-
ku wieku XVIII benedyktyni powrócili do Legnickiego Pola. Z inicjatywy ówczesnego 
opata Othmara Zinke rozpoczęli budowę klasztoru od 1723 r., a po roku 1727 wzniesiony 
został nowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i świętej Jadwigi Śląskiej. Konse-
kracji świątyni dokonał 7 października 1731 roku sufragan wrocławski biskup Eliasz von 
Sommerfeld. Po kasacie zakonu benedyktynów w 1810 roku przez władze pruskie zabu-
dowania klasztorne przejęła i użytkowała armia pruska. Wówczas przeprowadzono ada-
ptację wnętrz klasztoru; w późniejszym okresie zostały dobudowane dodatkowe skrzydła 
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do elewacji ogrodowych. 
W czasie II wojny światowej 
znajdował się w  klasztorze 
obóz jeniecki. Po 1945 roku 
kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego zawsze peł-
nił funkcje parafialne.

Od 1961 roku w  klaszto-
rze funkcjonuje Dom Opieki 
Społecznej. Obecnie przeby-
wa w nim blisko 500 pensjo-
nariuszy. W bliskim sąsiedz-
twie znajduje się Muzeum 
Bitwy pod Legnicą, w  dawnym kościele 
świętej Trójcy i  Najświętszej Marii Panny. 
Wracamy do centrum miasta. Przystajemy 
przed kościołem katolickim pw. św. Jacka 
(96). Jak informuje nas p.  Danuta, kościół 
ten jest znaczony cudami i stąd jego popu-
larność. Niedawno w tej świątyni zdarzył się 
cud eucharystyczny….Następnie jedziemy 
w  kierunku dzielnicy miasta zajmowanej 
niedawno – przez blisko 50 lat przez Rosjan. 
Nosi symboliczną nazwę Kwadratu. W trak-
cie jej poszukiwania niespodziewanie spo-
tykam Stanisława Dąbrowskiego, profesora 
socjologii, przyjaciela z okresu wspólnej wal-
ki na rzecz polskiej racji stanu w latach 80. (97). Staszek 
pokazuje nam budynki założonej przez siebie uczelni biz-
nesowej w Legnicy oraz dawne wille prominentnych ge-
nerałów sowieckich, a także pałac o nazwie „Rezydencja”. 
Obecnie mieści się tam luksusowy hotel i restauracja. Po 
pożegnaniu z profesorem, którego zapraszam do złożenia 
wizyty w Zagnańsku, wracamy na ul. Traugutta.

Po drodze mijamy zabytkową willę, zbudowa-
ną w roku 1899 przez właściciela cegielni J.Rothera. 
Obecnie mieści się w  niej Zarząd Instytutu Metali 
Niezależnych Oddziału w Legnicy. 

Po powrocie do domu p. Danuty zostawiam sa-
mochód na parkingu i decydujemy się na spacer po Parku Miejskim. Jednym z jego 
twórców był wybitny projektant Edward Petzoldt. Park ma olbrzymią powierzchnię 
(ok. 50 ha), a na jego terenie jest ponad 130 odmian drzew i krzewów. Spacerujemy 
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alejkami parku zachwycając się bogatą roślinnością oraz różnorodnością wystaw 
ogrodniczych. Pani Danuta opowiada o swoich częstych wizytach w parku, space-
rach, które ją uspakajają i przywracają równowagę psychiczną. Z dumą podkreśla 
wyjątkowy charakter parku, który nie ma sobie równych w Polsce. Nic dziwnego, 
że już w XIX wieku Legnica zyskała miano Miasta Parków i Ogrodów. Po blisko 
godzinnym spacerze, już o zmroku wracamy do domu. Wieczór spędzamy na roz-
mowach i  snuciu planów na przyszłość, a  także na dyskusji o polskich szansach 
wybicia się na niezależność w obecnej złożonej sytuacji politycznej. Na szczęście 
mamy podobne poglądy polityczne i dlatego łatwo osiągamy konsensus. 

Następnego dnia (3 października) po śniadaniu i pożegnaniu z panią Danutą, naszą 
sympatyczną gospodynią, wyruszamy w  dalszą trasę. Czas wracać do domu. W  dro-
dze do Zagnańska mamy zamiar zatrzymać się w kilku miejscach. Pierwszy postój ma 
miejsce w Lubiążu, gdzie parkujemy na zapleczu klasztoru opactwa pocysterskiego (99). 

Ta widoczna z  daleka potężna go-
tycka świątynia jest świadectwem 
wielowiekowego trwania opactwa. 
Klasztor należy do najokazalszych 
w  Europie Środkowej. Jego po-
wierzchnia wynosi ponad 6 tys. 
m2, długość fasady głównej 223 m, 
a  szerokość północnego skrzydła 
pałacu opata 118 m. Cystersi przy-
byli do Lubiąża z Turyngii w roku 

1163 na zaproszenie księcia śląskiego Bolesława Wysokiego. Wybudowali na początku 
wieku XIV kościół Wniebowzięcia NMP oraz kościół św. Jakuba. Wiek XIV to szczytowy 
okres rozkwitu gospodarczego i kulturalnego średniowiecznego opactwa, które wówczas 
było centrum działalności historiozoficznej Śląska. Ten rozwój, przerwany był wojnami 
husyckimi. Rządzący zakonem opaci próbowali w wieku XVI odbudować gospodarkę 
i życie klasztorne. Dopiero po wojnie 30-letniej, za rządów opatów: Arnolda Freiberge-
ra (1632-72), Jana Reicha (1672-91) rozpoczął się długi ponadstuletni okres odbudowy 
fundacji klasztornej. W  latach 1681-1739 dzięki zamożności klasztoru powstają nowe 
obiekty: pałac opatów, klasztor oraz budynki gospodarcze: browar, piekarnia i  szpital. 
W tym czasie gruntownie przebudowano wnętrze kościoła NMP, nadając mu barokowy 
wystrój i wyposażenie. Zbudowano fasadę kościoła i dwie wieże z barokowymi hełma-
mi (100). Okres największej świetności klasztoru kończy się w połowie XVIII wieku, gdy 
po latach władania Śląskiem przez cesarzy austriackich, w 1740 roku tereny te zdobyli 
Prusacy. Król pruski w roku 1810 skasował zakon cystersów, przywłaszczając sobie jego 
dobra. Zniszczono sporo zabytków, przepadły zasoby cysterskiej biblioteki, a w klasztorze 
urządzono szpital. W roku 1936 Lubiąż odwiedził Aldolf Hitler. W czasie II wojny świato-
wej w lochach klasztoru Niemcy uruchomili produkcję części do rakiet V1 i V2. Dalszej 
dewastacji klasztoru dokonali w roku 1945 Rosjanie, którzy zniszczyli trumny Piastów 
śląskich. Sowieci okupowali klasztor do 1948 roku; później w zrujnowanym budynku 
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klasztoru urządzono szpital psychiatryczny; 
po 1950 roku w pomieszczeniach klasztornych 
były składowane książki i zbiory muzealne. Od 
roku 1989, po utworzenia wrocławskiej Funda-
cji Lubiąż, prowadzone są prace renowacyjne 
lubiąskiego zespołu klasztornego, których efek-
ty możemy oglądać podczas naszej wizyty w tej 
placówce. Dzięki tej fundacji w roku 1996 udo-
stępniono do zwiedzania częściowo odrestauro-
wany pocysterski zespół klasztorny, unikatowy 
w skali europejskiej zabytek. W recepcji obiektu 
znajdującego się w dawnym Pałacu Opata na-
bywamy bilety. Zaczynamy zwiedzanie od Ja-
dalni w Pałacu Opata, zdobionej malowidłami 
freskowymi o treściach moralizatorskich, dzieło 
Michaela Willmanna, najwybitniejszego mala-
rza śląskiego baroku, który w latach 1660-1706 
mieszkał i prowadził w Lubiążu rodzinną pracownię. Po-
dziwiamy także plafon (101) wykonany przez tego artystę 
w roku 1692, umieszczony na sklepieniu zwierciadlanym. 
Stanowi on kompilację kilku osławionych wówczas deko-
racji freskowych zdobiących Pałace: Farnese w Rzymie, Pa-
lazzo Pitti we Florencji oraz Ludwika XIV w Wersalu. Jego 
główna tematyka to „Tryumf bohatera cnót”. 

Jadalnia Opata stanowiła niegdyś miejsce spożywania 
posiłków przełożonego klasztoru. Jest rzeczą oczywistą, 
że ten wspaniały wystrój pomieszczenia dobrze świadczył 
o gospodarzu, podkreślając jego status. Na bocznych ścia-
nach pomieszczenia jadalni widoczne tablice informujące 
o historii zakonu i zwyczajach cystersów. Dowiadujemy się 
z nich, że zakonnicy dzielili się na braci chórowych i kon-
wersów. Ci pierwsi mieli za zadanie głównie sprawowanie 
służby liturgicznej, drudzy angażowani byli do pracy na 
rzecz klasztorów. Życie klasztorne cystersów było w całości 
podporządkowane benedyktyńskiemu hasłu ora et labora 
(módl się i pracuj). Opuszczamy Jadalnię Opata i udajemy 
się schodami na I piętro do Sali Książęcej. Prowadzi do niej 
oryginalne wejście (102), przez misternie wykonany portal 
z herbem opatów lubiąskich, dźwiganym przez dwie natu-
ralnej wielkości figury Murzyna i Indianina. Postacie te są 
z jednej strony przejawem XVIII-wiecznej mody na egzotykę, z drugiej – podkreśleniem 
potęgi Habsburgów, których władza sięgała do obu Ameryk i Afryki. Sala Książęca posiada 
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najpiękniejsze na Śląsku baro-
kowe wnętrze reprezentowane 
przez bogatą dekorację rzeź-
biarsko-malarską z lat 1734-38. 
Usytuowana w  północnym 
skrzydle Pałacu Opata przez lata 
pełniła funkcję reprezentacyjną. 
Jej niepowtarzalny wystrój jest 
dziełem znakomitych artystów: 
malarza Krystiana Filipa Bentu-
ma, rzeźbiarza Franciszka Józefa 
Mangoldta oraz sztukatora Al-

berta Ignacego Provisore. Zwraca uwagę wspania-
ła rokokowa empora (103), na której muzykowali 
najwspanialsi artyści ówczesnej Europy.

Jest podtrzymywana przez potężnego Atlasa. 
Salę nakrywa harmonizujący z  całością wystroju 
plafon o  wymiarach 24x14 m, dzieło Bentuma, 
jeden z  największych obrazów w  historii sztuki 
(104). Motywem dominującym tego monumen-
talnego dzieła z lat 1735-37 jest gloryfikacja wiary 

katolickiej, dynastii Habsburgów i Piastów – widzimy dumne postacie monarchów oraz 
liczne sceny alegoryczne, podkreślające potęgę i dostojeństwo. Plafon, utrzymany w tonacji 
ciemnej, idealnie harmonizuje z całością wystroju. Ważne miejsce zajmuje śląski książę 
Bolesław I Wysoki, fundator opactwa oraz cesarzowa Elżbieta Krystyna, której artysta po-
święcił cykl obrazów. Z tematyką plafonu współgrają figury trzech cesarzy habsburskich 
wieku XVII i XVIII: Leopolda I, Józefa I i Karola VI. Cesarz Leopold jest pokazany jako 
zwycięski wódz: depcze nagą postać, Calumnię, uosobienie Kłamstwa. U stóp Leopolda I 
siedzi skrępowany mężczyzna – symbol pokonanych Turków. Przestronne wnętrze dwu-
kondygnacyjnej Sali Książęcej, o powierzchni blisko 400 metrów kwadratowych, powięk-

szają dodatkowo – umieszczone 
na dwóch ścianach – dwa rzędy 
okien zdobionych arkadami 
oraz pilastrami. Roztacza się 
z  nich piękny widok na oko-
liczne lasy. Zachwycają liczne 
obrazy oraz rzeźby. Dodatkowe 
efekty w  postaci wyjątkowego 
przepychu i  lekkości zapewnia 
duża ilość światła wzmocnio-
nego dodatkowo przez marmu-
rową posadzkę. Sala Książęca 
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stanowi unikatowy w Europie przykład barokowego 
wnętrza. Pod dużym wrażeniem opuszczamy Salę 
Książęcą i w towarzystwie przewodniczki udajemy 
się przez klasztorny dziedziniec w  stronę kościoła 
NMP, a właściwie do tego, co po nim pozostało. Po 
drodze utrwalam kaplicę Loretańską (105). Przylega 
od północy do kościoła klasztornego, została wznie-
siona około 1710 roku na planie prostokąta. Zwraca-
ją uwagę bogato zdobione ściany zewnętrzne, na któ-
rych znajdują się wnęki z postaciami ewangelistów 
i króla Dawida oraz płaskorzeźby ze scenami z życia 
NMP. Z mieszanymi uczuciami wchodzimy za prze-
wodniczką do środka dawnego kościoła klasztorne-
go. Budowla, wzniesiona na początku wieku XIV na 
pozostałościach romańskiego kościoła Wniebowzięcia NMP z wieku XII, zachowała do 
dzisiaj swój średniowieczny charakter. Odarte z malowideł ściany, surowe, pozbawione 
mebli wnętrze, podłogi bez posadzek, puste miejsce po ołtarzu, to wszystko przygnębia 
(106). Odnoszę wrażenie jakbym dostał się do muzeum bez eksponatów, na boisko pił-
karskie bez bramek, murawy oraz piłkarzy, jedynie z pustymi trybunami. Zwracają uwagę 
gotyckie płyty nagrobkowe książąt z dynastii Piastów w prezbiterium, a także pochodzące 
z różnych epok pozostałości kaplic: z najstarszą gotycką kaplicą Książęcą, barokowe pw. św. 
Bernarda i pw. św. Benedykta, z zachowanymi śladami fresków Karla Dankwarta i Micha-
ela Willmanna. Jak nas informuje przewodniczka w krypcie klasztornej znajdują się liczne 
mumie dawnych opatów i zakonników. Opowiada, jak po roku 1810, tj. po sekularyzacji 
Prus odbywała się systematyczna dewastacja kościoła klasztornego. Ostatecznie wyposa-
żenie świątyni zostało wywiezione w roku 1943 do innych kościołów na Dolnym Śląsku. 
Obecnie jest miejscem imprez kulturalnych i koncertów muzycznych. Organizowane są tu 
wernisaże wystaw artystycznych oraz różne heppeningi twórcze. 

Ostatnim zwiedzanym przez nas obiektem jest refektarz letni (107 – na następ-
nej stronie), znajdujący się w  skrzydle klasztornym opactwa. Posiada wspaniałą 
barokową dekorację. Wejście prowadzi przez efektowny portal z  czarnego mar-
muru. Łaciński napis nakazuje milczenie podczas posiłku. Centralną część skle-
pienia zajmuje powstały w roku 1737 fresk bawarskiego malarza Feliksa Antona 
Schefflera Cudowne rozmnożenie chleba i ryb. Wykonany w typie malowidła fresko-
wego, określanego mianem panoramy, zapewnia oglądanie prezentowanych scen 
z każdego miejsca. Plafon refektarza otacza piękna dekoracja ornamentalna imi-
tująca złocone tapety. Jej dopełnieniem jest osiem medalionów ukazujących róż-
ne momenty życia św. Benedykta i św. Bernarda. Opuszczamy opactwo cystersów 
żegnani przez przewodniczkę, która namawia nas do przyjazdu do Lubiąża w drugi 
weekend maja, na cykliczną imprezę pod nazwą „Korso Pałacowe”. Wówczas moż-
na zwiedzać zamknięte zazwyczaj sale, podziemia klasztorne, strychy oraz inne 
obiekty, poddawane renowacji. W drodze na parking napotykamy nieużywany ko-
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ściół św. Jakuba (przed laty służył jako świątynia 
konwersom oraz kaplicę św. Jana Nepomucena. 
Po powrocie na parking siadamy do samocho-
du i udajemy się w stronę kościoła św. Walente-
go (108). Wybudowany w  tym samym czasie co 
dwa pozostałe, jest czynny do dnia dzisiejszego, 
służąc mieszkańcom wsi. Jest oddalony ok. 2 km 
od centrum Lubiąża. Usytuowany na niewielkim 
wzgórzu nad Odrą, zwanym „Winną Górą”, stano-
wi drugi, obok klasztoru, akcent architektonicz-
ny Lubiąża. Został wzniesiony w latach 1734-43, 
a konsekrowany w roku 1749. 

Z Lubiąża jedziemy w stronę Trzebnicy. Po dro-
dze przystajemy na chwilę 
w  Wołowie, gdzie utrwa-
lam w  kadrze bryłę XIX-
-wiecznego zamku – pała-
cu, który obecnie stanowi 
siedzibę władz powiato-
wych (109). Zamek Pia-
stowski datowany na wiek 
XIV, wielokrotnie przebu-
dowywany, m.in. w wieku 
XVI, XVII i XVIII. Obec-
ny kształt i wygląd obiek-
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towi nadano na początku wieku XX. Wnętrza zamku, przebudowae w wieku XIX 
i  zaadaptowane do potrzeb biurowych, zatraciły pierwotny charakter rezydencji. 
Z powodu pogorszenia pogody i padającego deszczu rezygnuję z dalszego zwiedza-
nia miasteczka i ruszamy w stronę Żmigrodu.

Zatrzymujemy się na zapleczu remonto-
wanego rynku. Wokół niego znajdują się dwa 
zabytkowe kościoły: pw. św. Trójcy (110) oraz 
pw. św. Stanisława Kostki. Obok XIX-wiecz-
na wieża ciśnień. Kościół pw. św. Trójcy został 
wybudowany w  latach 1597-1607 na miej-
scu starszej drewnianej świątyni pw. NMP, 
wzmiankowanej jako Kościół Polski. Począt-
kowo miała charakter gotycko-manierystycz-
ny. Po dwóch pożarach w 1702 roku wnętrze 
kościoła „zbarokizowano”. W  latach 1869-
1870 kościół rozbudowano. Dobudowano 
wówczas neogotyckie prezbiterium z nowym 
ołtarzem w  formie tryptyku, który służy do 
dnia dzisiejszego. Po zakończeniu II wojny światowej kilkakrotnie przeprowadzano 
remont świątyni, pierwszy miał miejsce w 1949 r., ostatni w 2014. Kościół filialny 
rzymskokatolicki pw. św. Stanisława Kostki, z  połowy XIX wieku, był początko-
wo świątynią ewangelicką. Wybudowany w stylu neogotyckim posiada od strony 
wschodniej wtopioną w korpus wieżę. Po II wojnie światowej przez wiele lat kościół 
był zamknięty i w roku 1972, po remoncie i rekonstrukcji, został przyznany parafii 
rzymskokatolickiej, otrzymując wezwanie św. Stanisława Kostki.

Spod kościoła jedziemy do oddalonego o kilka km zespołu pałacowo-parkowego 
położonego nad Baryczą, znajdującego się tuż przy wjeździe do miasteczka. Parkujemy 
na zapleczu baszty kamiennej, jedynej części istniejącego w wieku XIV zamku i przez 
chwilę spacerujemy wokół ruin pałacu. Utrwalam odrestaurowaną ścianę frontową 
jego korpusu (111). Historia pałacu jest bardzo ciekawa. Nie możemy jej rozpatry-
wać bez historii zamku, 
którego pozostałość to 
właśnie wspomniana 
powyżej gotycka basz-
ta kamienna, przez lata 
funkcjonująca jako wieża 
mieszkalna (112 – na na-
stępnej stronie). Zamek 
w  Żmigrodzie wspomi-
nano po raz pierwszy 
w  1296 roku. W  wieku 
XIV rozbudowany za-
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mek służył książętom oleśnickim, w tym czasie po-
stawiono pierwszą (nieistniejącą dzisiaj) wieżę. Wraz 
ze śmiercią ostatniego Piasta oleśnickiego Konra-
da Białego w  1492 roku miasto wraz z  zamkiem 
przeszło na własność króla czeskiego Władysława 
Jagiellończyka, który przekazał miejscowe ziemie 
polskiemu feudałowi z  Wielkopolski, Zygmuntowi 
Kurzbachowi z  Witkowa. To on w  roku 1560 wy-
budował drugą wieżę, istniejącą do dzisiaj. Rodzina 
Kurzbachów władała zamkiem do 1592 roku, kiedy 
to został sprzedany Adamowi Schaffgotschowi. Na 
przełomie XVI i XVII wieku zamek był dwukrotnie 
niszczony przez pożary. Odbudowany zamek przez 
dwa lata skutecznie odpierał ataki wojsk szwedzkich. 
Zdobyty został w roku 1642 roku i odtąd służył przez 

kilka miesięcy jako szwedzka baza wypadowa na Śląsk. Od połowy XVII wieku aż do 
końca II wojny światowej właścicielami była rodzina von Hatzfeldów. Melchior von 
Hatzfeld, który otrzymał dobra żmigrodzkie za zasługi w  wojnie 30-letniej dokonał 
w latach 80. XVII wieku przebudowy zamku na okazały barokowy pałac. Na począt-
ku wzniesiono w 1683 roku kaplicę pałacową wg projektu C.Rossiego, na cześć Jana 
Sobieskiego, zwycięzcy spod Wiednia. Główny korpus pałacu zaprojektowany przez 
wrocławskiego architekta Ch.Hacknera postawiono w  latach 1706 – 1708. Zmoder-
nizowano rezydencję w wieku XVIII. Architektem nowego klasycystycznego skrzydła 
(nieistniejącego) był Carl Gotthard Langhans. W pałacu gościło wiele znakomitości. 
9 lipca 1813 roku był on miejscem spotkania cara Aleksandra I oraz króla pruskiego 
Fryderyka Wilhelma III, którzy tutaj z posłami angielskim i austriackim opracowywali 
plan ostatecznego pokonania Napoleona. Ustalenia ówczesne przeszły do historii jako 
tzw. protokół żmigrodzki. Okazała rezydencja Hatzfeldów została spalona w roku 1945 
przez sowietów, już po zakończeniu działań wojennych. W latach 70. XX wieku doko-
nano wyburzenia ogromnej części ruin pałacu. Pozostałą część w latach 2007-2008, po 
renowacji, udostępniono turystom i dzięki temu możemy teraz je oglądać i utrwalać, 
w tym zaplecze gospodarcze, z funkcjonującą w sezonie restauracją. W miejscu klasy-
cystycznego skrzydła pałacu postawiono tzw. trejaż, który ma imitować korpus główny 
pałacu. Wstępujemy na chwilę do turystycznego punktu informacyjnego zlokalizowa-
nego w wieży zamkowej, gdzie otrzymujemy foldery popularyzujące zabytki Żmigrodu 
oraz atrakcje krajoznawcze Doliny znad Baryczy. I ruszamy w dalszą drogę. 

Jedziemy przez Trzebnicę i dalej trasą szybkiego ruchu na Łódź, potem przez 
Piotrków, przy stale padającym deszczu, pod wieczór docieramy do Zagnańska. 
Zmęczeni, ale pełni niezapomianych wrażeń. Zrobiliśmy w ciągu 11 dni ponad 2.5 
tys. km i tak wiele zobaczyliśmy. Można więc alternatywnie wybrać Polskę zamiast 
egzotycznej Kambodży. I nie żałować…
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Posłowie

Zaczynajcie Państwo czytać „Wojaże po Polsce” od rozdziału końcowego. Czyli 
– poświęconego podróży, zygzakiem – po Kraju, zamiast planowanej wycieczki do 
Kambodży, Tajlandii i Wietnamu. Niegdyś poznałem Autora jako działacza regio-
nalistę i  prezesa Towarzystwa Regionalistów Staszowskich. Z  czasem okazało się 
jednak, że także – a może głównie – jest on nie tylko regionalistą, ale – globtrotte-
rem. Z wyjątkiem Antarktydy postawił już swe stopy na wszystkich kontynentach. 
I byłby zapewne kontynuował objeżdżanie i opisywanie krajów egzotycznych, gdyby 
nie przypadkowy zbieg okoliczności, który mu to akurat uniemożliwił. Stało się to 
w sierpniu roku 2017. W momencie, kiedy właśnie miał na ukończeniu spisywanie 
swych doświadczeń z kilkudziesięciu podróży – po Polsce. Ruszył więc w jeszcze jed-
ną podróż krajową, a następnie z marszu napisał o niej 50 stron tekstu. W tym tomie 
dusza krajowca zwyciężyła więc z duszą światowca. Powiem więcej – miłośnika kraju 
i patrioty – z obieżyświatem, z kosmopolitą. Aż rwie się tu na usta cytat z Aleksandra 
Przezdzieckiego: Obce kraje dobrze jest poznać, swój własny – obowiązek.

I z tej właśnie wyprawy powstał wspomniany, ostatni rozdział – znacznie obszer-
niejszy od pozostałych, jakby klucz do zrozumienia postawy Autora i zarazem pod-
sumowanie całości. Obejmuje on długą trasę, podczas gdy pozostałe są odcinkami 
poświęconymi wybranym miejscom, okolicom i epizodom podróży. 

Zadziwiające jest, że dr Maciej Zarębski na każdym ze swych postojów w rozjaz-
dach po Polsce znajduje bliskich znajomych, przyjaciół lub niekiedy ludzi obcych, 
ale przyjaznych, z  którymi znajduje osobisty kontakt. W  ten sposób podróżuje 
on „od człowieka do człowieka”. I jakoś zawsze ma zapewniony nocleg, kolacyjkę 
w bliskim gronie, śniadanko, po czym – rusza w dalszą drogę… W ten sposób re-
alizuje nie tylko cele turystyczne, krajoznawcze, czy podróżnicze, ale coś znacznie 
głębszego: utrzymuje zażyłość z ludźmi, by nie powiedzieć patetycznie – z Rodaka-
mi. A krajobraz i ludzie to w sumie – Ojczyzna.

Tom, który to „Posłowie” zamyka, nazwałbym osobistym dziennikiem podróży 
lub reportażem krajoznawczym i jednocześnie mogącym spełnić rolę przewodnika 
turystycznego. Znajdują się w  nim szczegółowe dane, wręcz parametry czasowe 
i przestrzenne, szczegóły opisu trasy z dnia na dzień. Może mniej ciekawe z punktu 
widzenia czytelnika jest to, że na przykład „nie było miejsca, żeby zaparkować sa-
mochód” lub, że w drodze „nastawiłem GPS na Suponin” itp. Ale kiedy już Autor 
rusza w  obchód po danym mieście, które właśnie zwiedza, znajdujemy się wraz 
z nim w gąszczu osobliwości lokalnych, faktów historycznych, ciekawostek i ak-
tualnych wydarzeń. Podróż tutaj przedstawiona biegnie zawsze „dokadś i po coś” 
– istotnie śladami historii i kultury. A także śladami ludzi – niekiedy postaci po-
wszechnie znanych, kiedy indziej zapomnianych, lecz godnych zauważenia i od-
krycia ich przed Czytelnikiem. Warstwa poznawcza, dokumentalna poszczegól-
nych szlaków i  miejsc opisanych w  „Wojażach”, ich aura emocjonalna są istotną 
wartością tej książki. 



113

Przestrzegałbym jednak i młodego, i starszego Czytelnika, żeby uznał za spełnio-
ne zapoznanie się z Krajem ojczystym z książek, z przewodników nawet tak atrak-
cyjnych, jak tom przedstawiany. Trzeba samemu ruszyć w drogę i odbyć podróż 
tak samo, jak odbył ją Autor „Wojaży po Polsce”. Najlepiej z egzemplarzem w ręku. 
I tak samo, jak odbywało ją przed nim wielu podróżników, turystów, krajoznaw-
ców, choćby ks. Staszic, Wincenty Pol, Zygmunt Gloger, wspomniany Aleksander 
Przezdziecki, czy sam Juliusz Słowacki. A więc – po swojemu, osobiście i „na wła-
sne oczy”. Wtedy lektura okaże się najbardziej pomocna i owocna.

Osobiście inaczej poznawałem wiele okolic kraju. Było to zresztą w nieco innych 
czasach, kiedy pokonywało się trasy turystyczne pieszo, autostopem, rowerem, ka-
jakiem… Słowem, była to „turystyka wędrowna” polegająca na stosowaniu prost-
szych środków komunikacji i zaangażowaniu kultury fizycznej. Doświadczenia dra 
Zarębskiego są bardziej postępowe – wynikają z realiów epoki powszechnej moto-
ryzacji. Ma to swoje zalety i korzyści – zysk większej szybkości, dalszego zasięgu… 
Ale ma i poważne wady: z okna samochodu nie czuć zapachu powietrza, mija się 
osobliwości rzeźby terenu, horyzont wygląda inaczej, nie słychać śpiewu ptaków 
leśnych, polnych i nadrzecznych, nie grzeje nas ognisko biwaku. Słowem turysta 
samochodowy kosztem Natury czerpie więcej z Kultury, Architektury, Historii…

Towarzyszką Autora w podróżach po Polsce bywa przeważnie Małżonka (której 
książka ta jest dedykowana). Ale wyjątkowo bywałem i ja. Zdarzyło się to w roku 
pozaprzeszłym, 2015, kiedy odbywaliśmy razem objazd Mateczników Kultury i Pa-
triotyzmu Ziemi Łódzkiej i  Zachodniego Mazowsza. Wiem mniej-więcej, jak te 
wojaże wyglądają: gnaliśmy od miejsca do miejsca. A były to: Galeria Instrumen-
tów Folkowych Antoniego Kani w Grodzisku Maz., kościół warowny w Brochowie, 
dwór w Tułowicach, Fundacja „Ziarno” w Grzybowie, kościół w Kiernozi, pałac 
w Sannikach, skansen w Nagawkach, pałac w Radziejowicach i na koniec – Mu-
zeum Kresów i Lwowa w dworku Bieniszewicze w Kuklówce. Wszystko to w ciągu 
jednego dnia! Żal, że w tym tomie Autor nie opisał naszej wspólnej trasy, bo była 
nadzwyczaj atrakcyjna i pouczająca, choć była też bardzo szybka, zbyt szybka. Ale 
wierzę, że zrobi to w którejś następnych swych publikacji. I że kiedyś zabierze mnie 
jeszcze w inną podróż po Matecznikach, może po prawej, wschodniej stronie Wi-
sły. Jest jeszcze jeden rozdział, w którym spotkały sie nasze wspólne doświadcze-
nia. To opis mojej rodzinnej miejscowości, Podkowy Leśnej. Autor gości tu często 
i rezyduje u mnie tak samo jak i u innych znajomków w Kraju. My Podkowianie 
jesteśmy dumni, że trafiliśmy do beadekera Macieja Zarębskiego.

24 XII. 2017 r.
Andrzej Tyszka-
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Ośrodek Świętokrzyskich Mateczników
Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku

im. Julianny i Jana Zarębskich
Powstał z  przekształcenia Ośrodka Regio-

nalizmu Świętokrzyskiego decyzją Zarządu 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego 
w  dniu 3 września 2014 roku. W  jego skład 
wchodzą Działy: Patriotyzmu, Kultury Re-
gionalnej, Podróży Edukacyjnych oraz Sala 
Spotkań Literacko-Historycznych. Jego ad-
res: 26-050 Zagnańsk, ul. Gajowa 15. Patro-
nem ideowym Ośrodka jest marszałek Józef Piłsudski. Ośrodek można  zwiedzać 
w okresie 15 kwietnia – 30 października każdego roku po uprzednim zgłoszeniu 
telefonicznym 602 467 948 lub na adres mailowy maciej.zarebski@onet.eu  Wstęp 
jest bezpłatny, po zwiedzeniu Ośrodka mile widziany zakup  nowości książkowych 
Biblioteki Świętokrzyskiej po cenach promocyjnych.

Główne zadania stawiane przed Ośrodkiem to:
– stałe gromadzenie czasopiśmiennictwa oraz publikacji książkowych towarzystw 

regionalnych Ziemi Świętokrzyskiej
– organizowanie Ogólnopolskich „Posiadów 

w cieniu Bartka”
– organizowanie spotkań z młodzieżą szkol-

ną w ramach edukacji regionalnej i patrio-
tycznej

– organizowanie występów zespołów mu-
zycznych przy wykorzystaniu własnej sce-
ny ogrodowej

– działalność edytorska w ramach serii „Biblioteka Świętokrzyska”, kontynuatorki 
„Biblioteki Staszowskiej”

– ekspozycja posiadanych zbiorów muzealnych i kronikarskich w kilku pomiesz-
czeniach Ośrodka. Są to: Sala Patriotyzmu poświęcona twórcom Polski Nie-
podległej, ministrowi Adamowi Bieniowi, Legionom oraz patronom Ośrodka. 
Sala kultury regionalnej z działami: wydawnictw Biblioteki Staszowskiej i Świę-

tokrzyskiej (obecnie 353 pozycje książko-
we), geologii ziemi świętokrzyskiej, pamią-
tek związanych z  Zygmuntem Wójcikiem 
i  jego ukochaną Słowacją (oraz innymi 
przyjaciółmi Ośrodka), malarstwa twór-
ców świętokrzyskich.
Jest także czynna stała wystawa Świat 
w obiektywie Macieja A. Zarębskiego.

Sala Patriotyzmu
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Wydawnictwa powyższe można zamawiać pod adresem:
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne; 26-050 Zagnańsk, ul. Gajowa 15

tel. 602 467 948 lub 41 300 15 58, e-mail: maciej.zarebski@onet.eu
konto: 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001 BS Samsonów

Książki autorstwa Macieja A.Zarębskiego (2013-2017)

35 zł
25 zł

25 zł
35 zł

25 zł

25 zł
25 zł

25 zł
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Lista sponsorów-subskrybentów 

W kolejności wpłat:
 1. Zbigniew Dembiński z Łodzi
 2. Aleksandra i Grzegorz Przybylscy z Chicago (USA)
 3. Andrzej Jędrychowski z Kielc
 4. Halina i Jacek Froniowie z Zagnańska
 5. Dorota i Arkadiusz Michalukowie z Kielc 
 6. Ryszard Żaba z Zakopanego
 7. Maria i Jerzy Chodurkowie ze Staszowa
 8. Kazimiera i Andrzej Zapałowie z Kielc
 9. Ilona i Grzegorz Łąccy z Warszawy
 10. Jan Wiaderny z Końskich
 11. Longin Kaczanowski z Brwinowa
 12. Wawrzyniec Marek Rak z Györ (Wegry)
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OFERTA BIBLIOTEKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

rok 2012
– Posiady w cieniu Bartka – piórem i w obiektywie 298 – Zagnańsk, s. 112, cena 25 zł
– Niedokończone Opowieści z Gór Świętokrzyskich cz. XXI 299 – Jerzy Fijałkowski, s. 104, cena 20 zł
– Żyjąc wśród leśnych ogrodów 301 – Andrzej Tyszka, s. 180, cena 25 zł
– Lima, Cuzco, Machu Picchu w obiektywie M.A.Zarębskiego 302 – Zagnańsk, s. 40, cena 20 zł
– Tryptyk liryczny 304 – Zdzisław Tadeusz Łączkowski, Zagnańsk, s. 40, cena 10 zł
– Sakralne znaki pamięci 305 – Stanisław Eugeniusz Kędzior, s. 128, cena 15 zł
– Życie jak kwiaty 307 – Zbigniew Oziębłowski, Kielce, s. 112, cena 30 zł

rok 2013
– Śladami kultur prekolumbijskich 308 – Maciej A.Zarębski, s. 48, cena 20 zł
– W kręgu przyjaźni 309 – pod redakcją Ludomiry Zarębskiej, s. 216, cena 20 zł
– Z pogranicza regionalizmu i literatury 310 – Maciej A.Zarębski, s. 96, cena 10 zł
– Wyznanie emigranta 311 – almanach chicagowski, red. M.A.Zarębski, s. 224, c. 25 zł
– Szlakiem wybranych dworów Kielecczyzny 312 – M.A.Zarębski, s. 60, cena 30 zł
– Żyli wśród nas 314 – red. Macieja A.Zarębskiego, Kielce, str. 224, cena 30 zł
– Kolaże pamięci 317 – Maciej Andrzej Zarębski, Zagnańsk, s. 128, cena 20 zł

rok 2014
– Bielszy odcień marzeń 318 – Jan Kamiński, Chicago, s. 208, cena 20 zł
– Co mi leży na wątrobie 319 – Henryk Wątroba, Zagnańsk, s. 64, cena 12 zł
– Sentymenty 320 – Irena Duchowska, Zagnańsk – Kiejdany, s. 140, cena 20 zł
– Nie tylko Włocławek 322 – Lucyna Kukomska i Dariusz Ossowski, s. 72, cena 20 zł
– Przestrzeń czasu 323 – Maria Mili Purymska, Chicago, s. 72, cena 20 zł
– W służbie Kościoła i Ojczyzny 324 – Maciej Andrzej Zarębski, s. 72, cena 20 zł
– Z Klerykowa w świat 325 – Maciej Andrzej Zarębski, s. 160, cena 20 zł
– Zło dobrem zwyciężaj 326 – almanach chicagowski, red. Maciej A.Zarębski, s. 224, cena 30 zł
– Historia Odwetu i Jędrusiów 327 – Włodzimierz Gruszczyński, s. 272, cena 30 zł
– Abecadło wartości 328 – Andrzej Tyszka, s. 56, cena 15

rok 2015
– Pisarze spod znaku Eskulapa. Pro memoria 330 – s. 88, cena 15 zł
– Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne (2004-2014) 331 – M.A.Zarębski, s. 224, c. 20 zł
– Miasta jak ogrody 332 – Andrzej Tyszka, s. 84, cena 30 zł
– Wołanie w ciszy 333 – Alina Szymczyk, s. 160, cena 25 zł
– Droga życia – czyny i pasje 334 – Stanisław Eugeniusz Kędzior, s. 112, cena 15 zł
– Smak hobzy 335 – Maciej A.Zarębski, s. 176, cena 30 zł
– Opowiadania 337 – Maria Człapińska, s. 136, cena 15 zł
– ...ale było i było... 338 – Bogdan Dworak, s. 232, cena 30 zł

rok 2016
– Przeminą wiosny uniesień… 339 – Zbigniew Dembiński, s. 224, cena 30 zł
– Podróż w nieznane 340 – Ireneusz Eric Świątecki, s. 84, cena 20 zł
– Powroty do źródła 341 – almanach chicagowski, red. Maciej A.Zarębski, s. 272, cena 30 zł
– W krainie torbaczy i kiwi 342 – Maciej A.Zarębski, s. 80, cena 30 zł
– Co mi leży na wątrobie cz. II 343 – Henryk Wątroba, s. 56, cena 10 zł
– Bez ogródek 344 – Wojciech Kołodziej, s. 88, cena 10 zł
– Ogrody dzieciństwa 345 – Ludomira Zarębska, s. 88, cena 15 zł
– Wiąże nas Wisła 346 – Lucyna Kukomska, Dariusz Ossowski, s. 112, cena 40 zł
– Mateczniki Polskości gwarantem dobrej zmiany 347 – Maciej Andrzej Zarębski, s. 184, cena 30 zł
– Spółdzielczość pracy Kielecczyzny 348 – Stanisław Eugeniusz Kędzior, s. 128, c. 10 zł

rok 2017
– Almanach Rytwiański pisarzy lekarzy 349 – Maciej Andrzej Zarębski, s. 112, cena 20 zł
– Szał zamysłów 350 – Jerzy Przeździecki, s. 384, cena 30 zł
– List do Świętego Mikołaja 351 – Jadwiga Wielgat Hejduk, s. 72, cena 10 zł
– W ogrodach wyobraźni 352 – Jan Kamiński, s. 104, cena 10 zł
– Życie w cieniu „cieni” 353 – Eugeniusz Kulwicki, s. 112, cena 15 zł
– Łowieckie impresje. Wspomnienia jubileuszowe 354 – Stanisław Eugeniusz Kędzior, s. 112, cena 10 zł
– Moje powroty 355 – Maciej Andrzej Zarębski, s. 144, cena 20 zł
– Na przestrzeni czasu 356 – almanach chicagowski, red. Maciej A.Zarębski, s. 304, cena 30 zł
– Wędrówka 357 – Lucyna Kukomska, s. 72, cena 10 zł
– Sto opowieści + jedna 358 – A.Tyszka & Baltazar K., s. 152, cena 20 zł

Wydawnictwa powyższe można zamawiać pod adresem:
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 26-050 Zagnańsk. ul. Gajowa 15. 

Konto: 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001 Bank Spółdzielczy w Samsonowie
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