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O kanonie krajoznawczym i jego genezieO kanonie krajoznawczym i jego genezieO kanonie krajoznawczym i jego genezieO kanonie krajoznawczym i jego genezieO kanonie krajoznawczym i jego genezie

„Kanon Krajoznawczy Polski” jest ksi¹¿k¹ doœæ specyficzn¹. Jest to swego rodzaju wykaz
najciekawszych w skali kraju obiektów krajoznawczych po³o¿onych w poszczególnych
regionach Polski. Dla uproszczenia, dla jednoznacznoœci terytorialnej, przyjêto podzia³
Kraju na 16 województw, wed³ug aktualnie obowi¹zuj¹cej struktury administracyjnej.
Nie w pe³ni odpowiada to podzia³om na regiony historyczne czy kulturowe, z regu³y
preferowane w krajoznawstwie, poniewa¿ jednak ich granice w wiêkszoœci nie s¹ okreœlane
jednoznacznie, przyjêto wspomniany podzia³ administracyjny.

W lutym 1993 r., w czasie odbywaj¹cego siê w Poznaniu XIII Walnego Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego opublikowany zosta³ nowy Regulamin Odznaki
Krajoznawczej wraz ze spisem obiektów nazywanym Kanonem Krajoznawczym Polski.
W Kanonie ujêto najciekawsze, najbardziej charakterystyczne dla Kraju jak i poszczególnych
regionów obiekty krajoznawcze.

Spis obiektów nazwany zosta³ „Kanonem”, mimo mo¿e niezbyt wiernego odniesienia
do znaczenia tego s³owa. Ma³y S³ownik Jêzyka Polskiego podaje takie znaczenia s³owa
Kanon: „Norma ogólnie przyjêta, prawid³o, zasada, regu³a” oraz drugie „w liturgii rzymsko-
katolickiej: g³ówna czêœæ mszy”. Spis obiektów od tego czasu sta³ siê rzeczywiœcie Kanonem
– norm¹ zawieraj¹c¹ najwa¿niejsze, najciekawsze czyli inaczej mówi¹c – g³ówne obiekty
krajoznawcze kraju.

Tworzenie Kanonu trwa³o parê lat. Wstêpny projekt regulaminu Odznaki Krajoznawczej
Polski i zwi¹zanego z nim spisu obiektów opracowany zosta³ w Komisji Krajoznawczej
Zarz¹du G³ównego w 1990 r. Stanowi³ on podstawê do dyskusji i konsultacji. Rozes³any
zosta³ do dzia³aczy krajoznawczych i komisji krajoznawczych oddzia³ów PTTK z proœb¹
o przesy³anie uwag i propozycji zmian. Dyskusja „na ¿ywo” prowadzona by³a w czasie
obrad krajoznawców na XXII Centralnym Zlocie Krajoznawców w Sierakowie oraz z Kie-
rownikami Regionalnych Pracowni Krajoznawczych. Uwzglêdniaj¹c nades³ane uwagi
i uzupe³nienia, powo³any przez Komisjê Krajoznawcz¹ ZG PTTK zespó³ w sk³adzie:
W³odzimierz £êcki (Poznañ), Jerzy Pawlik (Katowice), Barbara Twaróg (Kraków), Robert
Respondowski (Gliwice) i Janusz ̄ mudziñski (Warszawa) przygotowa³ regulamin Odznaki
i Kanon Krajoznawczy Polski do zatwierdzenia oraz do druku. Wydanie pierwsze
regulaminu oraz spisu obiektów ukaza³o siê w 1993 r., drugie, po wprowadzeniu
niewielkich uzupe³nieñ w 1997 r. oraz trzecie w 2000 r.

Dobór obiektów w ramach danego regionu jest w miarê obiektywny, jest swego rodzaju
œredni¹ wartoœci wyra¿anych przez grono kompetentnych osób. W skali Kraju mog¹
wystêpowaæ jednak pewne ró¿nice w zakwalifikowaniu do Kanonu równorzêdnych
obiektów. Tam gdzie zabytków jest wiêcej (np. na Dolnym Œl¹sku, Wielkopolsce,
Ma³opolsce) nie ujête zosta³y budowle, których odpowiedniki o podobnych walorach
znalaz³y siê w wykazie obiektów regionów mniej zasobnych w zabytki (np. Ziemi Lubuskiej
czy Podlasia). S¹ to jednak przypadki sporadyczne. W miejscowoœciach gdzie znajduje siê
kilka zabytków o podobnej wartoœci podano jeden lub dwa (w zale¿noœci od ogólnej ich
liczby) wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e turysta zwiedzaj¹cy dan¹ miejscowoœæ odwiedzi równie¿
inne godne uwagi budowle czy te¿ obiekty przyrodnicze w niej po³o¿one. Przy opisach
obiektów zrezygnowano z podzia³u na grupy obiektów (zabytki, muzea, inne obiekty)
przyjête w regulaminie odznaki krajoznawczej. W ramach regionu opisy miejscowoœci
i znajduj¹cych siê w nich obiektów uszeregowano w kolejnoœci alfabetycznej.

W grupie zabytków, z kilkunastu tysiêcy tego rodzaju obiektów w kraju, wybrano prawie
300 budowli wyró¿niaj¹cych siê histori¹, form¹ architektoniczn¹, wartoœci¹ artystyczn¹,
oryginalnoœci¹ lub prezentuj¹cych charakterystyczne dla danego regionu cechy
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budownictwa. Podobnie post¹piono przy wyborze muzeów. Z kilkuset placówek wybrano
muzea wiêksze, posiadaj¹ce bardziej wartoœciowe zbiory, charakterystyczne dla danej
tematyki lub regionu. Znacznie szerszy tematycznie obszar obejmuje grupa „inne obiekty”.
Ujêto w niej najciekawsze, wyró¿niaj¹ce siê walorami widokowymi, charakterystyczne
dla regionu lub danej grupy, unikatowe obiekty: rezerwaty przyrody, pomniki przyrody,
punkty widokowe, obiekty techniki, budowle wspó³czesne, obiekty sportowe. £¹cznie
opisano ponad 600 obiektów krajoznawczych znajduj¹cych siê w 390 miejscowoœciach
i w 23 parkach narodowych.

Rozwiniêcie opisowe tak skonstruowanego Kanonu stanowi niniejsza ksi¹¿ka. Nie jest
ona suchym wykazem, lecz nie jest te¿ przewodnikiem czy albumem. Jest ona swego
rodzaju informatorem krajoznawczym zawieraj¹cym syntetyczne opisy, charakterystyki
obiektów krajoznawczych zawartych w Kanonie. Ma ona przybli¿yæ czytelnikowi,
krajoznawcy zdobywaj¹cemu odznakê krajoznawcz¹, poszczególne obiekty, u³atwiæ
decyzjê o kolejnoœci zwiedzania miejsc i miejscowoœci w danym regionie.

Ma ona jednak przede wszystkim zachêciæ Czytelnika do zwiedzania Ojczystego Kraju,
poznawania jego przyrody, historii i oblicza wspó³czesnego.

Autorami hase³ dla poszczególnych regionów s¹ znani krajoznawcy, autorzy prze-
wodników, w wiêkszoœci cz³onkowie Komisji Krajoznawczej Zarz¹du G³ównego PTTK
Kadencji 1997-2001.

W³odzimierz £êcki

S³owo do wydania drugiegoS³owo do wydania drugiegoS³owo do wydania drugiegoS³owo do wydania drugiegoS³owo do wydania drugiego

Pierwsze wydanie „Kanonu” spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem i ¿yczliwym
przyjêciem. Wkrótce nak³ad zosta³ wyczerpany. W 2004 r. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK
i Wydawnictwo PTTK „Kraj” przyst¹pi³y do wznowienia publikacji. Tekst zosta³ przejrzany
i zaktualizowany. Uwzglêdniono liczne zasadne uwagi nades³ane przez czytelników.
Wykreœlono 9 obiektów, które z ró¿nych wzglêdów straci³y na atrakcyjnoœci, na ich miejsce
wprowadzaj¹c 29 innych, w tym nowopowsta³y park narodowy.

Wszystkie te zmiany s¹ zgodne z now¹ edycj¹ Regulaminu Odznaki Krajoznawczej Polski
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK i Wydawnictwa PTTK „Kraj” wyra¿am nadziejê,
¿e nowe wydanie „Kanonu” dobrze s³u¿yæ bêdzie tym wszystkim, którzy pragn¹ zwiedzaæ
Kraj Ojczysty.

W. £.
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Zamek Chojnik, fot. M. Ucieszyñski.
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Powierzchnia 19.948 km2, 3 mln mieszkañców.
Obszar ten wchodzi w sk³ad du¿ych jednostek geograficznych, uk³adaj¹cych siê doœæ równolegle

w przebiegu pn. zach. – pd. wsch. w dorzeczu œrodkowej Odry. Od pn. jest to Obni¿enie
G³ogowsko-Milickie wzd³u¿ pradoliny doliny Baryczy. Na podmok³ym terenie powsta³y liczne
stawy o ³¹cznej powierzchni ponad 8 tys. ha, z czego 5,5 tys. ha stanowi rezerwat ornitologiczny
„Stawy Milickie”. Nastêpny, wyraŸnie wyodrêbniaj¹cy siê w krajobrazie region to Wa³ Trzebnicki,
bêd¹cy wyniesion¹ do 200 m n.p.m. spiêtrzon¹ moren¹. W œrodkowej czêœci przecina go
zwê¿ona tu dolina Odry. W zachodniej czêœci Wa³ Trzebnicki jest silnie zalesiony, g³ównie
borem sosnowym. Miêdzy Wa³em Trzebnickim a Sudetami rozci¹ga siê szeroki pas nizin. Po
pd. stronie Odry s¹ one bardzo ¿yzne, st¹d niemal ca³kowity brak lasów, intensywne rolnictwo
i gêsta sieæ osadnicza. W zach. czêœci rozleg³y polodowcowy sto¿ek nap³ywowy (sandr) porastaj¹
Bory Dolnoœl¹skie. Na Przedgórzu Sudeckim wystêpuj¹ twardzielcowe wzgórza (Strzegomskie,
Strzeliñskie) i góry „wyspowe” (Masyw Œlê¿y, 718 m n.p.m.). Na stosunkowo dobrych glebach
rozwinê³a siê tam gêsta sieæ osadnicza. Charakterystyczne s¹ kamienio³omy, zw³aszcza granitu.
Sudety maj¹ g³ównie budowê tektoniczn¹, st¹d doœæ strome stoki i zrównane wierzchowiny
z ob³ymi wzniesieniami w formie kop. Przeciêtne wysokoœci 700-800 m, a w Karkonoszach
1200-1400 m. Najwy¿sza Œnie¿ka ma 1603 m n.p.m. Wyró¿niaj¹ siê trzy du¿e kotliny:
Jeleniogórska, Kamiennogórska i K³odzka wraz z Rowem Górnej Nysy. W Sudetach wystêpuje
ponad 80 typów ska³, g³ównie krystalicznych, st¹d rozwój górnictwa i skalnictwa. Gêsta sieæ
osadnicza i drogowa. Rozleg³e obszary Sudetów pokryte s¹ lasami.

W województwie lasy (w 80% iglaste) zajmuj¹ 28% powierzchni. Zró¿nicowane i bogate
œrodowisko przyrodnicze jest chronione w coraz wiêkszym stopniu m. in. przez 2 parki narodowe
Karkonoski i Gór Sto³owych, 12 parków krajobrazowych, 18 obszarów chronionego krajobrazu
i 52 rezerwaty zajmuj¹ce 19% powierzchni województwa.

Obecny œrodkowy Œl¹sk zasiedlony zosta³ w VI-VII w. przez S³owian. W 847 Geograf Bawarski
wymieni³ plemiê Œlê¿an, których nazwê urobiono od œlê¿nych, czyli podmok³ych terenów, jakie
zamieszkiwali. Ziemie te wesz³y w sk³ad pañstwa Mieszka I. W 1138 testament Boles³awa
Krzywoustego wydzieli³ dzielnicê œl¹sk¹ dla najstarszego syna – W³adys³awa zwanego potem
Wygnañcem. Zapocz¹tkowa³ on silnie rozga³êzion¹ œl¹sk¹ liniê Piastów (w XIV w. 17 ksiêstw).

Od 1392 ca³y Dolny Œl¹sk nale¿a³ do Korony Czeskiej, od 1526 do cesarstwa Habsburgów, po
trzech wojnach œl¹skich (1740-63) – do Prus, od 1945 znów do pañstwa polskiego. Od roku1999
region znalaz³ siê niemal w ca³oœci w województwie dolnoœl¹skim. Województwo zawiera tak¿e
historyczn¹ Ziemiê K³odzk¹ oraz wsch. fragmenty £u¿yc Górnych i Dolnych.

10% polskich miast znajduje siê w województwie dolnoœl¹skim. O ich wartoœci stanowi¹
œredniowieczne uk³ady urbanistyczne, zawieraj¹ce bogactwo zró¿nicowanych stylowo i u¿ytkowo
ratuszów, kamienic, koœcio³ów, rezydencji. Niemal w ka¿dym wiêkszym miasteczku dolnoœl¹skim
znajduj¹ siê muzea. Do szczególnie cennych zespo³ów zalicza siê Wroc³aw, Legnicê, Œwidnicê,
Jawor, Lubañ, Jeleni¹ Górê i K³odzko.

Niemal ka¿da wiêksza wieœ posiada zabytkowy koœció³, niekiedy z licznymi p³ytami nagrobnymi,
dwór lub pa³ac. Pozosta³y liczne zamki lub ich ruiny, w du¿ej mierze piastowskiego pochodzenia.
Cech¹ regionu jest bogactwo kamiennych krzy¿y pokutnych, pozosta³oœæ œredniowiecznego
prawa i unikatowe zró¿nicowanie koœcio³ów ewangelickich. W Sudetach zachowa³o siê
drewniane budownictwo ludowe, zaœ na Pogórzu Izerskim – ³u¿yckie o konstrukcji przys³upowej.

Gospodarka regionu jest dobrze rozwiniêta, co wynika z przesz³oœci historycznej i inwestycji
po 1945. Wystêpuj¹ tu niemal wszystkie ga³êzie produkcji, ulegaj¹ce jednak przemianom. Nadal
du¿e znaczenie ma przemys³ wydobywczy i rolno-spo¿ywczy oraz gêsta sieæ komunikacyjna
drogowa i kolejowa.

U¿ytki rolne zajmuj¹ w województwie 59% powierzchni, w tym 46% to grunty orne.
Gospodarstwa indywidualne ze œredni¹ powierzchni¹ 9,44 ha u¿ytkuj¹ 73% gruntów. Coraz
wiêcej jest gospodarstw agroturystycznych. Istotn¹ rolê odgrywa wypoczynek i lecznictwo,
korzystaj¹ce z licznych Ÿróde³ wód mineralnych i specyficznego klimatu.
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Drewniane budownictwo ³u¿yckie

Miasto w Kotlinie ¯ytawskiej, u zbiegu
granic Polski, Czech i Niemiec (tzw. worek
turoszowski). 20 tys. mieszkañców.
Pierwsza wzmianka z 1262. Prawa miejskie
w 1945.

Elektrownia „Turów” o mocy 2000 MW,
zbudowana w latach 60. Kopalnia Wêgla
Brunatnego „Turów” o dwóch odkrywkach
na powierzchni ponad 2200 ha, rozbudo-
wana po 1950, przy szosie do Sieniawki
punkty widokowe. Elektrownia dostêpna
(Oddzia³ PTTK) po uprzednim zg³oszeniu
grupy.

W licznych miejscach oryginalne domy
faktorów z XVIII-XIX w. o konstrukcji drew-
nianej z ³u¿yckimi przys³upami i naœladow-
nictwem architektury kamiennej. W dawnej
wsi Wigancice na pd. wsch. od centrum
kilka gospodarstw z malowniczymi cha³upa-
mi ³u¿yckimi o konstrukcji zrêbowo-
przys³upowej z XVII-XVIII w.

BOLKÓW
Zamek

Miasto w powiecie jaworskim, na Pogórzu
Bolkowskim, 25 km na wsch. od Jeleniej
Góry. 5,4 tys. mieszkañców.

Pierwsza wzmianka z 1276. Prawa
miejskie przed 1241. Wielokrotnie pu-
stoszony podczas wojny trzydziestoletniej
(1618-48). W 1947-48 du¿y, tajny oœrodek
szkolenia dywersantów ¿ydowskich,
przerzucanych do Palestyny. Pochodzi³ st¹d
znany œl¹ski kronikarz z XV w. Martin
Kotbus.

Zachowane typowe dla miast sudeckich
domy podcieniowe w rynku, poœrodku
którego ratusz z XV-XVI w., obecnie
klasycystyczny z 1827. W górnej czêœci
koœció³ z 1248-52, przebudowany w po³. XIX
w. Wewn¹trz wartoœciowe wyposa¿enie.

Na wzgórzu g³êboko podciêtym od zach.
zamek piastowski, jedyny zbudowany na
Œl¹sku wed³ug wzoru normañskiego.
Z pocz. XIII w. pochodzi wynios³y sto³b,
który zast¹pi³ poblisk¹, znacznie starsz¹
warowniê w Œwinach. W 1 po³. XIV w.
dosz³y pd.-wsch. skrzyd³o i umocnienia
bramy z charakterystycznym wjazdem. Od

1540 renesansowa rozbudowa projektu
Jakuba Parra i po³¹czenie z murami miej-
skimi (w wiêkszoœci zachowane). W XVII w.
dodano od wewn¹trz loggiê. W 1703
zamek zakupiony wraz z miastem przez
krzeszowskich cystersów. Uderzenie
pioruna w 1720 spowodowa³o po¿ar, po
którym czêœciowo nieu¿ytkowany. Po
sekularyzacji w 1810 zacz¹³ popadaæ w
ruinê, a powo³anie na pocz¹tku XX w.
muzeum zahamowa³o ten proces. Po 1990
miejsce turniejów rycerskich.

Zamek zbudowany na planie wrzeciono-
watym, lekko nieregularnym z uwagi na
kszta³t wzgórza. Wejœcie na obszerne
podzamcze, otoczone murami (dziedziñce:
wielki i turniejowy), od strony rynku. W¹ska
gardziel prowadzi na dziedziniec zewnê-
trzny, nad którym dominuje renesansowy
Dom Kobiet (muzeum: portrety Piastów
i zbiory regionalne). Centralne miejsce zaj-
muje czêœæ gotycka ze sto³bem (punkt
widokowy) na rzucie kropli wody. W przy-
ziemiu loch g³odowy. Budynki mieszkalne
zniszczone.

CZOCHA
Zamek

We wsi Sucha, na skalnym cyplu nad do-
lin¹ Kwisy i zaporowym Jeziorem Leœniañ-
skim – masywny zamek zbudowany po
1241, prawdopodobnie przez czeskiego
króla Wac³awa III. W pierwszej wzmiance
z 1329 wystêpuje jako Caychow (Czajków).
Stoj¹c na ³u¿yckim brzegu, mia³ strzec
Czech od strony Œl¹ska, st¹d zwany Cze-
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skim (zamkiem), niem. Tschöchisch, póŸ-
niejsze Tschocha, spolszczone po 1945 na
niepoprawne Czocha. W 1319-46 we w³a-
daniu Henryka I Piastowicza z Jawora. Po
1372 utraci³ znaczenie. Od 1453 nale¿a³
do Nosaciców spod Budziszyna (von No-
stitz). Kacper ws³awi³ siê bezwzglêdnoœci¹
w wyprawie przeciwko Polsce w 1474. Po
wojnie trzydziestoletniej przebudowany w
okaza³¹ rezydencjê, która sp³onê³a w 1793.
Odbudowany w 1909-14 przez E. Guet-
schoffa z Drezna, staraj¹cego siê o arysto-
kratyczny tytu³. W 1948-51 oœrodek dla
uciekinierów politycznych z Grecji, potem
wojskowy dom wypoczynkowy, od koñca
lat 80. dostêpny do zwiedzania. Malowni-
czoœæ sylwetki przyci¹ga filmowców („Wy-
spa”, „Gdzie jest genera³?”, „Kontusze i ra-
piery”„Dolina szczêœcia” i „WiedŸmin”).

Zwarta, wysoka budowla na w¹skim cy-
plu, wysuniêtym ku pn. Przez obszerne
przedzamcza: górne i dolne, potem przez
wysoko zawieszony most, wchodzi siê do
zamku o typowo gotyckich formach. Nad
ca³oœci¹ góruje wysoki sto³b z 2 po³. XIII w.
(punkt widokowy). Z boku okaza³a basteja.
Od pd. ma³y dziedziniec, nad którym zre-
konstruowane ganki. Liczne malownicze
zau³ki. Budynek mieszkalny z XVI w. na
miejscu dawnej wie¿y mieszkalnej. Wnê-
trza mocno zmienione, ciekawsza tylko sala
rycerska z renesansowym kominkiem i d³u-

gim drewnianym balkonem oraz boczna sala
ze sklepieniem na masywnych kolumnach.

Godny polecenia widok warowni z prze-
ciwleg³ego, pn. brzegu Jeziora Leœniañskie-
go. Powsta³o ono w 1905; liczne oœrodki
wypoczynkowe.

DUSZNIKI ZDRÓJ
Muzeum Papiernictwa

Uzdrowisko w obni¿eniu miêdzy górami
Sto³owymi i Orlickimi (Sudety Œrodkowe),
przy drodze K³odzko–Praga. 5 tys. sta³ych
mieszkañców.

Stara osada przy szlaku bursztynowym.
Miasto istnia³o przed 1324. W 1823 by³ tu
Feliks Mendelssohn-Bartholdy; wœród wielu
Polaków Fryderyk Chopin w 1826. Obecnie
oœrodek leczniczo-wypoczynkowo-us³ugo-
wy i niewielki przemys³owy, wêze³ szlaków
turystycznych W dawnej wsi Zieleniec du¿y
oœrodek narciarski. W Podgórzu oœrodek
jeŸdziecki.

Koœció³ œw. Piotra i Paw³a z 1708-30 z fra-
gmentami starszego. W barokowym wypo-
sa¿eniu jedna z nielicznych ambon w formie
paszczy wieloryba, dzie³o M. Koesslera
z oko³o 1730. Od zewn¹trz m.in. nagrobki
polskich kuracjuszy z 1 po³. XIX w. W pd.-
wsch. naro¿u rynku dawny zajazd Pod
Czarnym NiedŸwiedziem, w którym
nocowa³ w 1668 Jan Kazimierz. W rozle-
g³ym Parku Zdrojowym pijalnia wód i Dom
Zdrojowy z 1802 i z tego¿ czasu tzw. teatr,
znany jako Dworek Chopina, który w nim
koncertowa³.
Unikatowy m³yn papierniczy z 1605, re-
staurowany w 1962-66. Od 1968 Muzeum
Papiernictwa, czêœciowo uszkodzone przez
wielk¹ powódŸ w 1997. W przyziemiu
pokazowa produkcja papieru czerpanego.

GÓRA ŒLÊ¯A
Rezerwat archeologiczny

Na szczycie Œlê¿y (718 m n.p.m.), kul-
minacji Masywu Œlê¿y, 35 km na pd. zach.
od Wroc³awia, na terenie Œlê¿añskiego
Parku Krajobrazowego, znajduje siê Rezer-
wat krajobrazowo-archeologiczny (147
ha).

Pod koniec epoki br¹zu (800-650 p.n.e.)
powsta³ tu oœrodek kultu S³oñca, aktywny

Góra Œlê¿a
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jeszcze na pocz. 2 tys. n.e. (œl¹ski Olimp).
Zachowane wa³y i rzeŸby, mo¿e celtyckie,
m.in. niedŸwiedzi i tzw. Panny z ryb¹.
Drzewa liœciaste przemieszane ze œwier-
czyn¹, w runie gatunki typowo górskie.
Z gotyckiego zameczku tylko nik³e œlady,
zatarte wskutek budowy koœció³ka w 1702.
Powy¿ej wie¿a widokowa, poni¿ej schro-
nisko im. R. Zmorskiego Oddzia³u Wroc³aw-
skiego PTTK (1907). Wêze³ szlaków
przecinaj¹cych Masyw. S¹siednia ni¿sza
Radunia, 573 m (rezerwat Góra Radunia
o pow. 44,26 ha) ma podobny charakter.

GRODZIEC
Zamek

Wieœ na Pogórzu Kaczawskim, 12 km na
pn. wsch. od Z³otoryi. Nad ni¹ od zach.
wzgórze bazaltowe (389 m) o tej samej na-
zwie. Wêze³ szlaków turystycznych.
Pierwotnie gród Bobrzan, po w³¹czeniu
Œl¹ska do Polski oœrodek kasztelañski,
wymieniony w 1155.

We wsi w bogatym, obecnie mocno zni-
szczonym barokowym parku z licznymi sta-
rymi i cennymi drzewami, pa³ac z 1718-27
projektu J. B. Peintnera, na rzucie podkowy,
otwartej ku ogrodowi. Zachowane liczne
barokowe i rokokowe dekoracje, w tym
wielki fresk „Bogowie Olimpu” na plafonie
sali balowej.

W 2 po³. XIII w. ksi¹¿ê legnicki Boles³aw II
Rogatka rozpocz¹³ budowê murowanego
zamku, na wzór legnickiej warowni.
W 1520-24 rozbudowa przez znanego
mistrza ³u¿yckiego Wendela Rosskopfa.
Obszerna renesansowa rezydencja sta³a siê
miejscem bujnego ¿ycia dworsko-kultural-
nego. W 1633-46 g³ówna kwatera dowódcy
wojsk cesarskich Albrechta von Wallen-
steina, po zdobyciu przez Szwedów silnie
zniszczona. W 1906 kolejny w³aœciciel
Dirksen rozpocz¹³ odbudowê wg projektu
B. Ebhardta, co przyczyni³o zamkowi wielu
odwiedzaj¹cych. Po¿ar po spl¹drowaniu
przez ¿o³nierzy radzieckich znów obróci³ go
w ruinê. Od lat 70. kilka prób odbudowy
i zagospodarowania, m.in. w 1975-78
siedziba Teatru Laboratorium z Wroc³awia.

Wejœcie z rozleg³ego podzamcza przez
most zwodzony i wie¿ê bramn¹, na której

bardzo dobry punkt widokowy. Zamek na
nieregularnym planie. Od wsch. fragmenty
budynków gospodarczych, od pn. zach.
wysoki budynek mieszkalny, w którym
rzadko spotykane, charakterystyczne dla
Rosskopfa (m.in. na Hradczanach w Pradze)
sklepienie z wpisan¹ weñ czteropromienn¹
gwiazd¹ ¿ebrow¹ na cyrklowych ³ukach.

U podnó¿a zamkowego wzgórza koœció³
z 1684-88, siêgaj¹cy pocz¹tkami XIII w. We
wnêtrzu m.in. cenne witra¿e z po³owy XVI
w. ze Szwajcarii i herb Piastów legnicko-
brzeskich z 1578.

HENRYKÓW
Zespó³ klasztorny

Wieœ w gm. Ziêbice, u podnó¿a Wzgórz
Strzeliñskich, przy ujœciu Z³otnika do O³awy,
15 km na pd. od Strzelina, przy linii kole-
jowej Wroc³aw–K³odzko.

Pierwsza wzmianka w 1225. Nazwa od
ksiêcia Henryka I Brodatego, który przed
1200 przekaza³ wieœ kanonikowi Miko-

³ajowi. Od 1227 filia lubi¹skich Cystersów,
póŸniej opactwo. Tutaj spisano „Ksiêgê
Henrykowsk¹”. Po sekularyzacji w 1810,
posiad³oœæ zakupiona przez Wilhelminê,
¿onê namiestnika Niderlandów, po której
przejê³a jej córka królewna Marianna
Orañska. Od 1863 w posiadaniu ksi¹¿¹t
sasko-weimarskich, którzy przekszta³cili
klasztor w rezydencjê. Po 1945 PGR, szko³a
rolnicza i in. instytucje, po 1990 seminarium
duchowne, prowadzone przez Cystersów.

Jeden z najcenniejszych œl¹skich kom-
pleksów zabytkowych obejmuje koœció³
p.w. Wniebowziêcia NMP i klasztor wraz
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z ogrodem. Ten pierwszy z 1228, po zni-
szczeniu przez Mongo³ów w 1241 odbudo-
wany we wczesnogotyckiej formie w 1260.
PóŸniej nieco rozbudowana zach. fasada
z 1713. Bogate barokowe wyposa¿enie
wnêtrza, szczególnie o³tarz g³ówny i stalle,
dzie³o T. Weissfeldta. Liczne obrazy
„œl¹skiego Rubensa” Micha³a Willmanna
z pocz¹tku XVIII w. Od wsch. trzy kaplice
o bogatych dekoracjach rokokowych, w
œrodkowej – cenne sarkofagi ksiêcia
ziêbickiego Bolka II Piastowicza (zmar³ w
1341) i jego ¿ony Jutty. Od pn. wsch. kaplica
œw. Krzy¿a, sk³adaj¹ca siê z dwóch wnêtrz
(XIV-XV w.) o wystroju rokokowym.

Do koœcio³a przylega klasztor z wiryda-
rzem, zbudowany w barokowej formie w
1681-1702 wg projektu M. Kirchbergera.
Wyró¿nia siê na parterze Sala Henrykowska
z freskami z pocz¹tku XVIII w. na plafonie,
przedstawiaj¹cymi ca³e za³o¿enie klasztorne
i alegorie czterech pór roku.

Poœrodku dziedziñca rozbudowana,
bogato rzeŸbiona barokowa kolumna Trójcy
Œwiêtej z 1715. W zespole ponadto liczne
zabytki: bramy, budynki gospodarcze, domy
mieszkalne, spichlerz.

JAWOR
Ewangelicki Koœció³ Pokoju

Miasto powiatowe na Równinie Jawor-
skiej, nad Nys¹ Szalon¹, 18 km na pd. od
Legnicy. 24 tys. mieszkañców.

Pierwsza wzmianka z 1008, prawa miej-
skie od 1242. W 1278-1346 stolica samo-
dzielnego ksiêstwa piastowskiego. W 1454
zamieszki wywo³ane pobytem Jana Ka-
pistrana. Pochodzili st¹d Miko³aj Magnus,
rektor uniwersytetów w Pradze (1397) i Hei-
delbergu (1407), oraz Krzysztof Rudolph
(zm. w 1545), jeden z pierwszych autorów
podrêczników algebry. Upadek miasta po
wojnie trzydziestoletniej.

Poœrodku rynku, otoczonego podcienio-
wymi kamienicami – ratusz, obecnie w neo-
barokowej formie z 1897. Na wie¿y z XIV w.
oryginalne rzeŸby ówczesnych w³adców. Na
zach. zamek piastowski typu nizinnego
z po³. XIII w., wielokrotnie przebudowany.
W 1687 dwukrotnie nocowa³a w nim Mary-
sieñka Sobieska w drodze na kuracjê w Cie-

plicach i z powrotem. PóŸniej wiêzienie,
obecnie wykorzystywany na ró¿ne cele.
W pobli¿u fragmenty murów miejskich. Na
pn. od rynku koœció³ œw. Marcina z 1 po³.
XIV w., rozbudowany w XV-XVII w. Po
po¿arze w 1648 wnêtrze g³ównie baro-
kowe. Obrazy ze szko³y Willmanna. Po dru-
giej stronie muru du¿a osobliwoœæ – Zamek
Anio³a, wyd³u¿ona, wysoka basteja z XV w.,
do 1620 wykorzystywana jako szko³a
ewangelicka, od koñca XVII w. nieu¿y-
tkowana. Na pd. od rynku koœció³ pofran-
ciszkañski z koñca XV w., po 1810
u¿ytkowany gospodarczo, po 1945 przek-
szta³cony w Muzeum Regionalne. Trzy-
nawowe wnêtrze przykryte sklepieniem
gwiaŸdzistym o g³êbokich polach. Obok
czêœciowo zniszczony klasztor z kru¿gan-
kiem wokó³ wirydarza.

Wœród znacznego zespo³u zabytków
najcenniejszy jest Koœció³ Pokoju p.w. Œw.
Ducha przy pl. Wolnoœci. Na mocy pokoju
westfalskiego po wojnie trzydziestoletniej,
katolicki cesarz Austrii zezwoli³ ewan-
gelikom na wybudowanie trzech „koœcio³ów
pokoju” na Œl¹sku: w G³ogowie, Œwidnicy
i Jaworze. Nie mog³y one jednak przypomi-
naæ tradycyjnego koœcio³a, musia³y byæ
zbudowane z nietrwa³ych materia³ów i ulo-
kowane w odleg³oœci strza³u armatniego od
murów miejskich. W Jaworze w 1654-55
powsta³a oryginalna konstrukcja szachulco-
wa na planie krzy¿a ³aciñskiego, projektu
W. Säbischa. W 2001 wpisany na listê
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œwiatowego dziedzictwa kulturowego
UNESCO. Koœció³ niepozorny z zewn¹trz,
od œrodka bogato wyposa¿ony. Dziêki
czterem kondygnacjom balkonów mieœci
6 tys. osób. Parapety ozdobione malowany-
mi dekoracjami, na lo¿ach przedstawiaj¹cy-
mi sceny biblijne. W œcianach zewnêtrznych
liczne p³yty nagrobkowe.

JELENIA GÓRA
Koœció³ Œw. Krzy¿a

Miasto poœrodku Kotliny Jeleniogórskiej,
nad Bobrem, wêze³ dróg i kolei. 87 tys.
mieszkañców.

Pierwsza wzmianka w 1281, prawa
miejskie przed 1288. Po zniszczeniach
wojny trzydziestoletniej d³ugi okres
pomyœlnoœci. W 1975 ustanowione stolic¹
województwa, w³¹czono doñ Cieplice
(lecznictwo od XIII w., w 1687 Marysieñka
Sobieska, liczni polscy kuracjusze) i So-
bieszów – do 1998.

Du¿y oœrodek o zró¿nicowanych funkc-
jach, tak¿e akademickich (od 1969 Wydzia³
Gospodarki Regionalnej i Turystyki Aka-
demii Ekonomicznej we Wroc³awiu, filie
Uniwersytetu i Politechniki Wroc³awskiej,
od 1998 Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Tech-
niczna – Kolegium Karkonoskie).

Centrum miasta zachowa³o œredniowie-
czny uk³ad. Poœrodku rynku o zrekonstruo-
wanych pierzejach z podcieniowymi
kamienicami ratusz z pocz¹tku XVI w.,
obecnie klasycystyczny po odbudowie
w latach 1744-47. Od wsch. kamienny, go-
tycki koœció³ œw. Erazma i Pankracego z 2
po³. XIV w. z ró¿nostylowym wyposa¿eniem.
Wyró¿nia siê cenny barokowy o³tarz g³ów-
ny, dzie³o T. Weissfeldta. Zachowane
fragmenty murów obronnych to Baszta
Zamkowa (XVI w.) od zach. i baszta Bramy
Wojanowskiej (XIV-XV w.) od wsch.,
mieszcz¹ca jedn¹ z trzech na Œl¹sku tzw.
kaplicê bramn¹ (œw. Anny). Przy ul. 1 Maja
niedu¿y koœció³ (od 1952 cerkiew) o go-
tyckich formach, ale z 1737-38. Przy ul.
Obroñców Pokoju dawna rafineria cukru
trzcinowego (1777-1858), w której oko³o
1800 wyprodukowano pierwszy na œwiecie
cukier z buraków cukrowych (wyhodo-
wanych na Œl¹sku). Muzeum Regionalne

przy ul. Matejki, z wartoœciowymi zbiorami
(m.in. odtworzona chata karkonoska,
najwiêksza w Polsce kolekcja szk³a z ró¿-
nych epok) za³o¿one w 1889.

W bogatym zespole zabytków wyró¿nia
siê koœció³ p.w. œw. Krzy¿a, jeden z czterech
zachowanych „Koœcio³ów £aski”. Zbudo-
wany w 1709-18 wg projektu M. Frantza
na podobieñstwo sztokholmskiego koœcio³a
œw. Katarzyny. By³ wynikiem ustêpstwa
cesarza austriackiego wobec króla szw-
edzkiego Karola XII w uk³adzie z Altranstädt
(1706) – ewangelikom zezwolono na budo-
wê 6 koœcio³ów na Œl¹sku. Po 1945 przejêty
przez parafiê rzymsko-katolick¹. Masywna
budowla na planie krzy¿a greckiego z po-
tê¿n¹ kopu³¹ i charakterystycznymi balko-
nami. W nawie g³ównej cenne freski A. F.
Schefflera, na sklepieniu kopu³y i naw bo-
cznych J. F. Hoffmanna. Wyposa¿enie
barokowe. Wokó³ koœcio³a okaza³e baroko-
we kaplice grobowe.

W Cieplicach godny obejrzenia zespó³
pocysterski z 1586-87, póŸniej rozbudo-
wany i odbudowany, z koœcio³em p.w. œw.
Jana Chrzciciela z 1712-14 o bogatym
barokowym wyposa¿eniu, m.in. obrazy M.
Willmanna. W centrum monumentalny
pa³ac Schaffgotschów z 1784-88, obecnie
filia Politechniki Wroc³awskiej Od wsch.
barokowy koœció³ ewangelicki z 1774-79
o charakterystycznej bia³o-z³otej dekoracji
wnêtrza. Od pd. rozleg³y, stary park typu
angielskiego, przechodz¹cy w Park
Norweski, w którym stylowy budynek
Muzeum Przyrodniczego (ptaki, motyle,
broñ myœliwska).

KARPACZ
Koœció³ Wang

Miasto w Karkonoszach u podnó¿a
Œnie¿ki. Wa¿ny oœrodek wypoczynkowo-
turystyczno-narciarski. 5 tys. sta³ych
mieszkañców.

Pierwsza wzmianka w 1559, prawa
miejskie w 1960. W XVIII-XIX w. europejsk¹
renom¹ cieszyli siê tutejsi laboranci –
zbieracze zió³ i producenci wyrobów z nich.

W dolnej czêœci miasta (w³aœciwy Karpacz)
dwa koœcio³y rzymskokatolickie z pocz¹tku
XX w., dawna karczma s¹dowa (DW Ba-

Karpacz
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chus) z 1836, a za ni¹ Muzeum Sportu i Tu-
rystyki Regionu Karkonoskiego w starej zrê-
bowo-przys³upowej chacie. Obok ma³e al-
pinarium. W œrodkowej czêœci Karpacza
Muzeum Lalek, kolekcja ofiarowana przez
Henryka Tomaszewskiego, twórcê Pantomi-
my Wroc³awskiej.

W Karpaczu Górnym unikatowy, jeden
z 24 zachowanych na œwiecie, drewniany
koœció³ek p.w. Naszego Zbawiciela, zw.
œwi¹tyni¹ Wang, z koñca XII lub pocz¹tku
XIII w. w stylu norweskim (wikiñskim). Pier-
wotnie sta³ nad jez. Wang w œrodkowej Nor-
wegii. Zosta³ zakupiony przez króla pruskie-
go Fryderyka Wilhelma IV i na proœbê hra-
biny Fryderyki von Reden z Bukowca usta-
wiony w 1842-44 w Karkonoszach. Czê-
œciowo wymieniono elementy i dodano gra-
nitow¹ wie¿ê dla ochrony przed wiatrem.
We wnêtrzu oryginalne kolumny i portale,
na pó³nocnym runiczny napis. Du¿y krucy-
fiks, wyrzeŸbiony w jednym kawa³ku dêbi-
ny przez Jakuba z Janowic w 1846. W s¹-
siedztwie nastrojowy cmentarzyk, sk¹d ³ad-
na panorama Kotliny Jeleniogórskiej, tabli-
ca ku czci hrabiny von Reden oraz dom pa-
rafialny. Parafia ewangelicka przy koœciele
Wang istnieje bez przerwy od 1844, pro-
wadzi dzia³alnoœæ ekumeniczn¹.

Obok wejœcie do Karkonoskiego Parku Na-
rodowego. Wzgórze, na którym stoi koœció³
jest moren¹ koñcow¹ lodowca, który pod
koniec plejstocenu sp³ywa³ z Karkonoszy.

KLETNO
Jaskinia NiedŸwiedzia

Wieœ w powiecie k³odzkim, w dolinie
Klêœnicy w Masywie Œnie¿nika, 10 km na
pd. od L¹dka-Zdroju, przy ¿ó³tym szlaku na
Œnie¿nik (1426 m). Powsta³a zapewne na
prze³omie XIV i XV w., pierwsza wzmianka
z 1483. W 1948-58 tajna eksploatacja
uranu pod radzieckim nadzorem.

W 1966 odkryto Jaskiniê NiedŸwiedzi¹.
Ma ona trzy poziomy, ponad 2500 m
d³ugoœci, po³¹czenie ze stron¹ morawsk¹.
Dziêki bogactwu i zró¿nicowaniu nacieków
jedna z najcenniejszych w Europie. Nazwa
od znalezionych w niej kilkudziesiêciu tys.
koœci niedŸwiedzia jaskiniowego. Od 1977
rezerwat przyrody nieo¿ywionej. W 1983
udostêpniona do zwiedzania (wy³¹cznie
w grupach).

KLICZKÓW
Pa³ac

Wieœ na prawym brzegu Kwisy na Równi-
nie Nadbobrzañskiej, 13 km na pn. zach.
od Boles³awca. Pochodz¹ca ze œredniowie-
cza, posiada kamienny koœció³ z 2 po³.
XVI w. o ciekawym wyposa¿eniu.

Pa³ac nale¿a³ do najatrakcyjniejszych na
Œl¹sku do 1945. Powsta³ z renesansowej
przebudowy w 2 po³. XVI w. zamku
wzniesionego w 1291-97 przez ksiêcia
œwidnickiego Bolka I Surowego. Czêste
zmiany posiadaczy, m.in. Rechenbergowie
1391-1631. W 1628 stacjonowa³ tu ksi¹¿ê
Albrecht von Wallenstein. Ostateczny kszta³t
okaza³ej rezydencji z lat 1829-82. Po 1948
zdewastowany, w 2001 zakoñczono odbu-
dowê na piêkne centrum konferencyjno-
hotelowe. Rozbudowane za³o¿enie posiada
dwa dziedziñce i renesansowe portale,
m.in. portal w typie brzeskim.

Wokó³ park o pow. 50 ha ze wspania³ym
starodrzewem. W nim mauzoleum w³a-
œcicieli i kamienny nagrobek koñski, pozo-
sta³oœæ cmentarza koni wyœcigowych i psów.

K£ODZKO
Twierdza

Miasto powiatowe, nad Nys¹ K³odzk¹
w Kotlinie K³odzkiej. 28 tys. mieszkañców.

K³odzko
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Pierwsza wzmianka z 981, osadnictwo jed-
nak znacznie starsze. Prawa miejskie oko³o
1223. W X-XII w. obiekt walk polsko-cze-
skich; od 1137 do po³. XVIII w. w Koronie
Czeskiej. Od 1459 stolic¹ hrabstwa, dziêki
królowi Jerzemu z Podiebradów. W 1997
dolne osiedla bardzo mocno zniszczone
przez powódŸ. Urodzili siê tu: Dietrich von
der Glezze (zm. oko³o 1290) pierwszy zna-
ny poeta Ziemi K³odzkiej; Arnošt z Pardu-
bic (1297-1364) wspó³twórca uniwersyte-
tu praskiego i pierwszy arcybiskup Czech;
Renée Sintenis (1888-1965) impresjoni-
styczny malarz i grafik.

Poœrodku rynku ratusz z XVI w., gruntow-
nie przebudowany na neorenesansowy w
1886. W pobli¿u liczne barokowe i klasy-
cystyczne kamienice.

Na pd. monumentalny koœció³ p.w. Wnie-
bowziêcia NMP, jeden z najcenniejszych
w Sudetach. Zbudowany jako dwuwie¿o-
wa bazylika z fundacji abpa Arnošta w 1344,
ukoñczony oko³o 1550 i zbarokizowany na
pocz¹tku XVIII w. wg projektu K. Tauscha.
Bogate wyposa¿enie: o³tarz g³ówny (K.
Tausch), konfesjona³y i ambona (M. Klar),
sarkofag Arnošta, gotyckie rzeŸby. Od ze-
wn¹trz, nieco poni¿ej absydy, koniec Trasy
Tysi¹clecia. Od zach. przylega barokowe
dawne kolegium jezuickie, a naprzeciw nie-
go barokowy kompleks dawnego konwik-
tu, obecnie Muzeum Ziemi K³odzkiej z bo-
gatymi zbiorami regionalnymi.

Most gotycki z 1281-1390 z barokowymi
figurami wiedzie na Wyspê Piaskow¹, gdzie
klasztor Franciszkanów z 1678-1732, w re-
fektarzu którego freski F. A. Schefflera.
W s¹siednim koœciele p.w. MB Ró¿añcowej
z 1542-1628 doœæ skromne wyposa¿enie,
przewa¿nie z XIX w.

Na wsch. od twierdzy klasztor pobernar-
dyñski (obecnie sióstr Franciszkanek) z
1643-65, póŸniej przebudowany, z koœcio-
³em œw. Jerzego i Wojciecha z 2 po³. XVII w.
(na miejscu siedziby Joannitów). Gotyckie
reminiscencje w prezbiterium, skromne ba-
rokowe wyposa¿enie.

Twierdza znajduje siê na urwistym wzgó-
rzu nad rynkiem. Pierwotnie by³ tam przed-
historyczny gród, nastêpnie gotycki zamek,
rozbudowany o czêœæ doln¹ i œredni¹ w
1555-60, przebudowany w 1680-1702

przez Habsburgów. Po zajêciu przez Prusy,
po 1770 G. K. Walrave, na rozkaz Frydery-
ka II, stworzy³ potê¿n¹ fortyfikacjê z oœmio-
ma podziemnymi poziomami. Po 1877 by³o
tu ciê¿kie wiêzienie (m.in. E. Dembowski,
W. Kêtrzyñski, oficerowie polscy III powsta-
nia œl¹skiego). W czasie II wojny œwiatowej
niewielkie zak³ady zbrojeniowe, zatrudnia-
j¹ce m.in. polskich wiêŸniów i robotników
przymusowych. Obecnie w wiêkszoœci
twierdza dostêpna do zwiedzania. W jed-
nym z budynków ekspozycja szk³a z Ziemi
K³odzkiej.

Wejœcie od strony rynku (mo¿na te¿ przej-
œæ podziemn¹ Tras¹ Tysi¹clecia), dalej przez
kolejne bastiony coraz wy¿ej. Don¿on nie-
dostêpny, nieco poni¿ej punkty widokowe
na miasto i góry otaczaj¹ce Kotlinê K³odzk¹.
Powrót przez lapidarium, eksponuj¹ce ka-
mienne fragmenty dekoracji, epitafia i p³yty
nagrobne z ró¿nych miejscowoœci Ziemi
K³odzkiej i jej stolicy. Podziemia zwiedzane
wy³¹cznie z przewodnikiem. Dolne kondyg-
nacje zatopione przez hitlerowców.

KRZESZÓW
Zespó³ klasztorny

Wieœ nad Zadrn¹ w Kotlinie Kamien-
nogórskiej, 6 km na pd. wsch. od Kamiennej
Góry, przy drodze do Mieroszowa. Wêze³
szlaków turystycznych.

W 1242 ksiê¿na Anna, wdowa po Hen-
ryku II Pobo¿nym, darowa³a grunty w Krze-
sza borze (st¹d urobiono nazwê miejscowo-
œci), pod klasztor czeskim Benedyktynom.
Ich siedziba znajdowa³a siê w obecnym
Krzeszówku. W 1289 zrzekli siê darowizny
na rzecz ksiêcia œwidnickiego Bolka I Suro-
wego, który w 1292 osadzi³ tu Cystersów
z Henrykowa. Od tego czasu szybki rozwój
w³asnoœci klasztornej, zak³ócony zamieszka-
mi husyckimi (1426) i wojn¹ trzydziesto-
letni¹ (1618-48). Po jej zakoñczeniu rozkwit
ekonomiczny zgromadzenia i jeden z przo-
duj¹cych na Œl¹sku oœrodków kultury.
W XVIII w. rozleg³e inwestycje budowlane,
zahamowane wojnami œl¹skimi. Po se-
kularyzacji w 1810 obiekty zaniedbano.
W 1919 przybyli Benedyktyni z Pragi,
wysiedleni podczas II wojny œwiatowej.
W 1940 obóz dla niemieckich przesiedleñ-

Krzeszów
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ców, 1941-42 ¿ydowski; sk³adnica wy-
wo¿onych przez Niemców dzie³ sztuki.
W 1946 przyby³y polskie Benedyktynki ze
Lwowa. Od 1970 tutejsz¹ parafiê obs³ugi-
wali do 2005 r. Cystersi z W¹chocka. Po
zespole oprowadzaj¹ zakonnice. Od 1960
sukcesywne prace konserwatorskie. Po
1990 pewne o¿ywienie inwestycyjne we
wsi o nastawieniu turystycznym.

W centrum miejscowoœci jeden z najcen-
niejszych w Europie Œrodkowej zespó³
klasztorny, zbudowany wg koncepcji opata
Innocentego Fritscha w odpowiedzi na
wznoszone w s¹siedztwie (Kamienna Góra,
Jelenia Góra) ewangelickie koœcio³y £aski.

Koœció³ opacki p.w. Wniebowziêcia NMP
z 1728-31 ma masywn¹, barokow¹ bry³ê,
o dwóch wysokich wie¿ach widocznych
z daleka. Wyposa¿anie trwa³o do koñca
XVIII w. Bogata rzeŸbiarsko fasada w typie
„o³tarzowym”, rozleg³e wnêtrze z bardzo
licznymi rzeŸbami (g³ównie A. Dorazil,
J. Smišek i I. König), w tym ambona i stalle.
W licznych o³tarzach malowid³a m.in. M.
Willmanna i F. A. Schefflera. Bogate freski
to dzie³o J. W. Neunhertza, wnuka M.
Willmanna. W pn. ramieniu transeptu
kaplica Loretañska (wstêp po uzgodnieniu
w klasztorze). W monumentalnym o³tarzu
g³ównym (projektowa³ F. M. Brokof,

wykona³ A. Dorazil z uczniami) du¿y obraz
P. Brandla.

Za absyd¹ Mauzoleum Piastów Œwidnic-
kich (wejœcie z zewn¹trz), w którym w 1736
z³o¿ono szcz¹tki cz³onków dynastii. Wnê-
trze w formie dwóch schodz¹cych siê cylin-
drów, bogato zdobione, w tym freski
Neunhertza, przedstawiaj¹ce przodków
pochowanych ksi¹¿¹t. W niszach cenne go-
tycko-barokowe sarkofagi: w pn. Bolka I
Surowego, obok przy œcianie barokowy po-
s¹g Agnieszki, ¿ony jego wnuka Bolka II;
w pd. Bolka II Prawego, a przy œcianie pos¹g
jego babki Beatrycze. Miêdzy nimi alegoria
wygaœniêcia rodu oraz urny z prochami Pias-
tów. Przy przeciwleg³ej œcianie zejœcie do
krypty i kaplicy œw. Marii Magdaleny, w któ-
rej kaplica Grobu Œwiêtego jako ostatnia
(XXXII) w Kalwarii Krzeszowskiej.

Barokowy i gotycki ³¹cznik z kapitularzem
o sklepieniu palmowym wiedzie z koœcio³a
do bardzo okaza³ego klasztoru z 1782 o
charakterze pa³acowym. W nim m.in.
stylowa, póŸnobarokowa sala biblioteczna.
Wnêtrza niedostêpne do zwiedzania.

Po pn. stronie dziedziñca koœció³ pomoc-
niczy œw. Józefa z 1690-96, po katastrofie
budowlanej bezwie¿owy. W jednonawo-
wym, jasnym wnêtrzu o w³oskim nastroju
i bogatych stiukach dominuje dekoracja
malarska – jedyne freski M. Willmanna, przy
udziale jego syna Micha³a i pasierba K.
Liszki. Na œcianach bocznych cykle: na zach.
Siedem radoœci œw. Józefa, wsch. Siedem
smutków œw. Józefa, na sklepieniu Przod-
kowie Œwiêtej Rodziny.

Obok wznosi siê barokowy Dom Goœcinny
z 1734 projektu M. Frantza, po 1946 opu-
szczony, w 2003 zakoñczono odbudowê
z przeznaczeniem dla kurii biskupiej.

Przy parkingu przed klasztornym murem
pocz¹tek Kalwarii, jednej z najcenniejszych
w Europie, zbudowanej w 1703-17, wy-
j¹tkowo na terenie p³askim. £ukiem, przez
stacje o charakterze barokowych budowli
z czêœciowo zachowanym wyposa¿eniem,
dochodzi siê do tzw. Betlejem. Tu koœció³ek
z 1676, po 1738 nieco zmieniony, s³u¿¹cy
do XIX w. jako pustelnia. Obok modrze-
wiowy pawilon na wodzie, zbudowany
oko³o 1675 przez opata Bernarda Rosê dla
letniego wypoczynku i k¹pieli leczniczych.
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St¹d na zach., wkrótce znów okaza³e
budynki poszczególnych stacji, m.in. Dom
Annasza, Ratusz, Pa³ac Heroda. Droga z ma-
lowniczymi widokami przez wieœ, ostatnie
stacje znów na terenie klasztornym.

KRZY¯OWA
Miêdzynarodowy Oœrodek

Spotkañ M³odzie¿y
Wieœ na pograniczu Równiny Œwidnickiej

i Gór Sowich, 10 km na pd. wsch. od Œwid-
nicy, nieco poni¿ej drogi do Dzier¿oniowa.

Wieœ pierwszy raz wymieniona w 1250.
W centrum niedu¿y gotycki koœció³ z XIV w.;
odbudowany po po¿arze w 1846. Wyró¿nia
siê póŸnogotyckie, kamienne sakramentar-
ium.

Rozleg³y kompleks dworski z barokowo-
rokokowym, typowo œl¹skim pa³acykiem. Po
1945 zrujnowany. Pocz¹tek odbudowy
przed tzw. msz¹ pojednania 12 XI 1989
z udzia³em kanclerza Helmuta Kohla
i premiera Tadeusza Mazowieckiego.

Od 1867 w³asnoœæ pruskiego gen. Hel-
muta hrabiego von Moltke. Helmut James
von Moltke organizowa³ tu tajne spotkania
niemieckich libera³ów (Kr¹g Krzy¿owej),
rozpatruj¹cych inne ni¿ nazistowskie mo-
¿liwoœci rozwoju Niemiec. W 1944 zosta³
aresztowany i stracony 23 I 1945 w Berlinie.

Wokó³ rozleg³ego dziedziñca przebudo-
wane i nowe obiekty powo³anego tu przez
polski i niemiecki rz¹dy Miêdzynarodo-
wego Oœrodka Spotkañ M³odzie¿y,
zarz¹dzanego przez Fundacji na Rzecz
Porozumienia Europejskiego. W pa³acyku
m.in. wystawa dotycz¹ca walki z hitlero-
wskim i stalinowskim terrorem.

Poza terenem dworskim mniejszy budy-
nek, w którym odbywa³y siê wspomniane
tajne spotkania. W lasku oko³o 1 km na pn.
zach. mauzoleum rodzinne, a 100 m dalej
na wzgórzu ruiny mauzoleum gen. H. von
Moltke.

KSI¥¯
Zespó³ zamkowo-parkowy

Rozleg³y kompleks na pn. peryferiach Wa³-
brzycha, przy trasie do Œwidnicy, po³o¿ony
na skalnym cyplu otoczonym z trzech stron
g³êbokim prze³omem Pe³cznicy.

Na pn. skarpie doliny Pe³cznicy istnia³ gród
zwi¹zany z Pañstwem Wielkomorawskim.
Ksi¹¿êta œl¹scy zbudowali tu niewielki za-
mek, który ju¿ w XIII w. uleg³ zniszczeniu.
W 1794-97 wzniesiono romantyczn¹ ruinê,
zwan¹ Starym Ksi¹¿em.

Po drugiej stronie doliny Bolko I œwidnicki
zbudowa³  w 1292 kamienny zamek z wy-
nios³ym sto³bem. Wielokrotnie przebudo-
wywany, nabra³ charakteru wspania³ej
magnackiej rezydencji. Kubatura 146 tys.
m3 stawia go na trzecim miejscu w Polsce
po Malborku i Wawelu. Od 1509 we
w³adaniu Hochbergów. Ju¿ na pocz¹tku
XIX w. popularny cel turystyczny, tak¿e wielu
Polaków jad¹cych do pobliskiego Szczawna
Zdroju. Tu mieszka³a w okresie miêdzy-
wojennym ksiê¿na Daisy, z pochodzenia
Angielka, autorka g³oœnej ksi¹¿ki „Taniec na
wulkanie”, krytycznej wobec ówczesnego
spo³eczeñstwa niemieckiego. W okresie
II wojny œwiatowej zamek zajêty przez
hitlerowców, byæ mo¿e na wojenn¹ kwaterê
Hitlera, co doprowadzi³o do dewastacji
wnêtrz, lub na podziemn¹ fabrykê o nie-
wiadomym przeznaczeniu, w zwi¹zku z gi-
gantycznymi podziemiami kutymi w Górach
Sowich. Zamek spl¹drowany przez ¿o³-
nierzy radzieckich, po 1956 czêœciowo udo-
stêpniany do zwiedzania, po 1970 ró¿ne
próby zagospodarowania. Obecnie w³as-
noœæ komunalna Wa³brzycha z hotelem,
salonem sprzeda¿y porcelany, stacja
sejsmologiczna, miejsce wystaw i imprez
kulturalnych.

Z parkingów lub przystanku autobusów
miejskich tu¿ przed budynkiem bramnym
z 1718, przejœcie na wjazd miêdzy
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bocznymi oficynami. Na wprost rozleg³a
sylweta zamku Ksi¹¿ z korpusem baro-
kowym z 1722-24 projektu F. Hammer-
schmidta. Centraln¹ jego czêœæ stanowi Sala
Maksymiliana z freskami F. A. Schefflera
i dekoracj¹ marmurow¹ I. Provisore. Po
bokach czêœciowo odtworzone salony oraz
ci¹gi sal œrodkowej kondygnacji. Centraln¹
czêœæ obiektu zajmuje gotycka czêœæ wraz
ze sto³bem (punkt widokowy) i ma³ym
dziedziñcem wewnêtrznym, na którym
widaæ wykorzystanie konfiguracji skalistego
terenu. Czêœæ pd.-zach. niedostêpna do
zwiedzania z powodu prac restauracyjnych.
W dolnej kondygnacji restauracja i kawiar-
nia. Wokó³ szerokie tarasy z ogrodami
ró¿nego typu (XIX-XX w.) i widokami na
dolinê Pe³cznicy.

W parku krajobrazowym o powierzchni
270 ha neobarokowa kaplica grobowa
Hochbergów. W pobli¿u Sudeckie Stado
Ogierów, gdzie czêste aukcje koni i zawody
jeŸdzieckie. Nieco w stronê centrum miasta
dawna ksi¹¿êca, du¿a palmiarnia lubie-
chowska z 1911-14; g³ówny budynek wy-
³o¿ony od wewn¹trz law¹ z sycylijskiej Etny.

KUDOWA ZDRÓJ
Kaplica Czaszek

Uzdrowisko i oœrodek wypoczynkowo-
turystyczny u podnó¿a Gór Sto³owych, przy
przejœciu granicznym na drodze K³odzko –
Praga. 10 tys. sta³ych mieszkañców.

Pierwsza wzmianka z 1477. Rozwój od
koñca XVIII w. dziêki wodom mineralnym.
Prawa miejskie od 1963. Przy ul. S³onecznej
siedziba dyrekcji PN Gór Sto³owych z nie-
wielk¹ ekspozycj¹ i Muzeum ¯aby.

Za Parkiem Zdrojowym z budownictwem
uzdrowiskowym z koñca XVIII w. i cie-
kawymi gatunkami drzew, dawna wieœ
Czermna, w której koœció³ œw. Bart³omieja
z 1384, przebudowany w XVI w. i zba-
rokizowany w 1783. Obok wie¿a z 1603,
przebudowana w 1700; przy niej jedna
z trzech w Europie kaplica Czaszek z 1776.
W kaplicy i w piwnicy proboszcz Wac³aw
Tomaszek wy³o¿y³ zebrane w okolicy
szcz¹tki ofiar wojen œl¹skich i epidemii.

Na pn. dawna wieœ Pstr¹¿na, wzmian-
kowana w 1470. W dolnej czêœci  (ul. Koœci-

uszki 101) ruchoma szopka zbudowana
w 1 po³. XX w. przez Fr. Stiepana. Dalej
jeden z dwóch w województwie koœció³
ewangelicko-reformowany, z 1846-48 na
miejscu starszego. W górnej czêœci osady
za³o¿ony w 1991 skansen, Muzeum Etno-
graficzne i Budownictwa Ludowego, od-
dzia³ Muzeum Okrêgowego w Wa³brzychu.

LEGNICA
Zamek, Dom Opatów Lubi¹skich

Miasto na Równinie Legnickiej, nad
Kaczaw¹. 106 tys. mieszkañców.

Ju¿ w IX w. p.n.e. by³a tu du¿a osada
z odlewnictwem miedzi. Legnica wymie-
niona pierwszy raz w 1149, prawa miejskie
ok. 1250. Od 1248 stolica samodzielnego
ksiêstwa, w którym najd³u¿ej (wraz
z Brzegiem) utrzymywa³ siê ród Piastów
(ostatni, Jerzy Wilhelm zmar³ w 1675).
Z Legnic¹ zwi¹zany by³ Witelo (ok. 1230–
1280), wybitny polski fizyk i przyrodo-
znawca, autor pierwszego na œwiecie
traktatu o optyce „Perspectiva”. Powa¿nie
zniszczona w 1945, Legnica by³a na krótko
siedzib¹ w³adz województwa dolnoœl¹skie-
go, a do 1990 g³ówn¹ kwater¹ dowództwa
Pó³nocnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej,
zajmuj¹cej du¿¹ czêœæ miasta. W 1958
uruchomiono Hutê Miedzi „Legnica”, daj¹c
pocz¹tek Legnicko-G³ogowskiemu Okrêgo-
wi Miedziowemu i inicjuj¹c powa¿n¹ de-
strukcjê œrodowiska przyrodniczego. 1975-
98 stolica województwa.

Dynamiczny, wielofunkcyjny oœrodek, np.
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa, filia
Uniwersytetu Wroc³awskiego, prywatna
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania.

Na pn. od centrum rozleg³y kompleks
zamkowy na miejscu grodu z X w. W 1 po³.
XIII w. Henryk I Brodaty wybudowa³ zamek
z kaplic¹ i naro¿nymi wie¿ami. Ca³oœæ roz-
budowano w kolejnych wiekach na planie
doœæ regularnego prostok¹ta. Po po¿arze
odbudowa neogotycka w 1840-79, ostatnie
dodatki z 1903. Zamek sp³on¹³ w 1945, od-
budowany na cele kulturalno-edukacyjne.
Wejœcie przez bramê z renesansowym,
bardzo ozdobnym portalem, na du¿y dzie-
dziniec. W czêœci zach. wspó³czesny
pawilon, ochraniaj¹cy odkryte w 1964

Legnica
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znaczne, unikatowe w Polsce fragmenty
romañskiej kaplicy z pocz¹tku XIII w.,
zburzonej w 1621. W wewnêtrznych
œcianach pd. skrzyd³a, g³ównej czêœci
pa³acowej, wyraziste fragmenty palatium
Henryka I. Wysokie wie¿e: œw. Piotra
(szczególnie widoczna) i œw. Jadwigi (naro-
¿nik pd.-zach.) w przyziemiu romañskie,
wy¿ej gotyckie, zaœ Wie¿a Zegarowa (przy
zach. murze kurtynowym) z  XVII w.

W centrum liczne zabytki. Poœrodku rynku
kompleks ró¿nostylowych kamieniczek
i tzw. stary ratusz (barok z 1737-41). Na
wsch. dawne kolegium jezuickie z 1700-
06, obecnie klasztor franciszkañski. Przy nim
koœció³ œw. Jana z 1714-30, odbudowany
w 1804. Ze starszej budowli zachowano
gotyckie prezbiterium, przekszta³cone
w 1677-78 w oryginalne barokowe mau-
zoleum ostatnich Piastów legnickich, o te-
atralnej aran¿acji (projekt C. Rossi). Na-
przeciw Dom Opatów Lubi¹skich z 1728,
odbudowany w 1963-68 na Muzeum
Miedzi. W s¹siedztwie dawna Akademia
Rycerska z 1726-35, za³o¿ona w 1646.
Wœród uczniów liczni Polacy, m.in. Andrzej
Zamoyski (1717-92), póŸniejszy kanclerz
wielki koronny. Obecnie gmach w postê-
puj¹cej odbudowie.

Na pd. wsch. od rynku katedra rzymsko-
katolickiej diecezji legnickiej. Jest to gotycki
koœció³ œw. Piotra i Paw³a z ok. 1330-50,
póŸniej rozbudowany, restaurowany w du-
chu neogotyckim w 1892-94 z dodaniu pd.
wie¿y. Ró¿nostylowe, wartoœciowe wyposa-
¿enie, np. romañska br¹zowa chrzcielnica
z pocz. XIII w. W kaplicy obok kruchty
sarkofagi ksiêcia Wac³awa I (zm. w 1364)
i jego ¿ony Anny.

Na pn. wsch., w stronê dworca, monu-
mentalny gotycki koœció³ NMP z 1362-86,
przebudowany w XV i XIX w. Od 1524
ewangelicki. Wyposa¿enie skromne. Dwa
figuralne nagrobki z XVI w. by³y szkicowane
przez Stanis³awa Wyspiañskiego w 1890.

LEGNICKIE POLE
Zespó³ klasztorny

Wieœ gminna na Równinie Legnickiej, 10
km na pd. wsch. od Legnicy, przy auto-
stradzie A-4.

W 9 IV 1241 mia³a tu miejsce bitwa wojsk
œl¹skich pod wodz¹ ksiêcia Henryka II
Pobo¿nego z Mongo³ami, którzy zwyciê¿yli,
ale mocno os³abieni wycofali siê na wsch.
Na miejscu œmierci ksiêcia jego matka (œw.
Jadwiga) zbudowa³a kaplicê, zast¹pion¹ na
prze³omie XIV-XV w. murowanym koœció³-
kiem (obecnie Muzeum Bitwy Legnickiej).
Z czasem powsta³a tu wieœ. Ksiê¿ne Jadwiga
i Anna (wdowa po Henryku II) osadzi³y
Benedyktynów z Opatovic k. Hradca Kralo-
vej. W okresie Reformacji zgromadzenie
rozpad³o siê i w 1535 ksi¹¿ê Fryderyk II

przekaza³ dobra w rêce prywatne. W 1703
powrót zakonników, którzy w 1723-31
zbudowali rozleg³y barokowy klasztor
projektu K. I. Dientzenhofera. W 1810
sekularyzacja, a w 1813 dobra wraz z
tytu³em ksiêcia Wahlstatt (niemiecka nazwa
wsi) podarowano feldmarsza³kowi G. L. von
Blücherowi w dowód wdziêcznoœci za
pokonanie Francuzów nad Kaczaw¹. Po
1830 szko³a kadetów – wœród wychowan-
ków Paul Hindenburg. Po 1945 klasztor
u¿ytkowany jako zak³ad dla psychicznie
chorych.

W osi fasady klasztoru dwuwie¿owy
koœció³ p.w. œw. Jadwigi na rzucie dwóch
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skrzy¿owanych elips. Wnêtrze o bogatym
barokowym wystroju, jedno z najcen-
niejszych w Europie Œrodkowej. Na skle-
pieniu freski K. D. Assama, m.in. Op³aki-
wanie Henryka Pobo¿nego na Legnickim
Polu i sceny z dziejów zakonu.

LUBI¥¯
Zespó³ klasztorny

Wieœ w Dolinie Odry, 21 km na pn. wsch.
od Legnicy.

Osadnictwo od neolitu. Pierwsza wz-
mianka z 1175. Prawa miejskie 1249-1849.
W 1150 osadzono tu Benedyktynów,
których ju¿ ok. 1163 ksi¹¿ê wroc³awski
Boles³aw I Wysoki zast¹pi³ Cystersami. Po
wojnie trzydziestoletniej ekonomiczny i kul-
turalny rozkwit klasztoru, czo³owego na
Œl¹sku. Po sekularyzacji w 1810, w budynku
klasztornym od 1823 zak³ad psychiatryczny.
Pod koniec II wojny œwiatowej Niemcy mieli
tu urz¹dziæ w podziemiach tajemnicz¹
fabrykê. Po zespó³ 1945 zdewastowany
i opuszczony, czêœciowo póŸniej przeka-
zany na sk³adnicê muzealn¹ i ksiêgarsk¹. Od
1968 prace konserwatorskie w niektórych
wa¿niejszych pomieszczeniach.

Kompleks o fasadzie d³ugoœci 228 m i 118
m szerokoœci, wzorowany na planie jero-
zolimskiej œwi¹tyni, nale¿y do najwiêkszych
i najcenniejszych w Europie Œrodkowej.

Na miejscu starszych budowli, w 1681-99
powsta³ pa³ac opacki (przeb. w 1733-40),
a w 1695-1715 – klasztor. Miêdzy nimi, za
barokow¹ fasad¹, gotycki koœció³ z ok.
1307-40.

Koœció³ to trzynawowa bazylika. Jej bogate
wyposa¿enie, w tym du¿e i cenne obrazy
M. Willmanna,  zdewastowano i rozgra-
biono w 1945 (by³ tu radziecki lazaret).
Zachowa³y siê jedynie p³yty nagrobne
ksi¹¿¹t i opatów, w tym br¹zowa Boles³awa
Wysokiego, oraz fragmenty romañskiej ka-
mieniarki. W odnowionej po 1975 krypcie
m.in. trumna Willmanna, który w 1660-
1700 mieszka³ w Lubi¹¿u i pracowa³ dla
Cystersów.

Od pn. do transeptu dobudowano ok.
1710 Kaplicê Loretañsk¹, zaœ do pn.-zach.
naro¿nika koœcio³a przylega Kaplica
Ksi¹¿êca z 1311-12 na planie centralnym,
o bogatej dekoracji. W 1352 spocz¹³ tu
ksi¹¿ê brzesko-legnicki Boles³aw III
Szczodry.

Od pn. pa³ac opacki. Jego Sala Ksi¹¿êca
przechodzi przez dwie kondygnacje.
Odrestaurowana od lat 60., uchodzi za
jedno z najpiêkniejszych barokowych
wnêtrz w Europie Œrodkowej. Podwieszony
pod ca³ym sufitem plafon i cykl dziesiêciu
obrazów to dzie³o K. F. Bentuma. Liczne
rzeŸby F. J. Mangoldta, w tym austriackich
cesarzy, personifikacje kontynentów i bo-
gów greckich. Sztukaterie A. Provisore.

W czêœci klasztornej (na prawo od ko-
œcio³a) na parterze letni refektarz z freskami
F. A. Schefflera, nad nim bogato dekorowa-
na biblioteka z freskami Bentuma: apoteoza
wiedzy, na drugiej kondygnacji sceny z dzie-
jów zakonu.

Naprzeciw skromny barokowy koœció³ œw.
Jakuba, zbudowany w koñcu  XVII w. na

Lu
bi

¹¿
, z

es
pó

³ k
la

sz
to

rn
y, 

fo
t. 

P. 
Pi

er
œc

iñ
sk

i.

Lubi¹¿



20
D

O
L

N
O

Œ
L

¥
S

K
IE

miejscu romañskiego, w 1810-1945
ewangelicki, odbudowany w 1960-64 jako
rzymskokatolicki. Wnêtrze rozgrabione
w 1945.

W s¹siedztwie budynki gospodarcze i bra-
mny z XVII-XVIII w.

Na pn.-zach. skraju wsi, 2 km na pn. od
klasztoru, malowniczo usytuowany ba-
rokowy koœció³ œw. Walentego z 1734-43
(na miejscu romañskiego). Obszerne i jasne
wnêtrze bogato dekorowane. W prawej
kaplicy i o³tarzu g³ównym malowid³a
Bentuma, pozosta³e – jego ucznia J. Axtera.
Wartoœciowe rzeŸby i ambona to dzie³a
Mangoldta. W o³tarzu pierwszej po³udnio-
wej empory obraz M. £. Willmanna, syna
Micha³a, w pozosta³ych tego ostatniego lub
jego uczniów.

LUBOMIERZ
Zabudowa rynku

Miasto na Pogórzu Izerskim, 20 km na pn.
zach. od Jeleniej Góry, 2 tys. mieszkañców.

Pierwsza wzmianka z 1278, prawa
miejskie w 1291. Do 1810 w³asnoœæ kla-
sztorna. Pochodzili st¹d krakowscy wydaw-
cy i drukarze: H. Wietor (1480-1546), M.
Szarfenberger (zm. 1545) i Siebeneyche-
rowie.

W charakterystycznej, ma³omiasteczkowej
scenerii Lubomierza krêcono liczne filmy,
m.in. „Sami swoi”, „Nie ma mocnych”,
„Krzy¿ walecznych” i radziecki „Daleko na
zachodzie”. W sierpniu odbywaj¹ siê tu
ogólnopolskie festiwale komedii filmowych.
Centrum miasteczka ma wrzecionowaty
uk³ad, z wyd³u¿onym, pochy³ym rynkiem,
obudowanym kamieniczkami z XVI-XVIII w.
(niektóre podcieniowe). W ratuszu jedyne
w kraju popiersie Wietora. W górnej czêœci
rynku Muzeum Pawlaka i Kargula, in-
spirowane filmami o osadnikach z lat 40.

Od wsch. kompleks poklasztorny Bene-
dyktynek z 1726 na miejscu starszego. Po
sekularyzacji w 1810 seminarium nauczy-
cielskie, obecnie studium wychowawczyñ
przedszkoli.

Obok barokowy koœció³ œw. Maternusa.
W nim kaplica i fragment kru¿ganku z ok.
1520, nakryte sklepieniem sieciowym
(w wersji zgorzeleckiej) z 2 po³. XVI w.

Obszerny korpus z 1727 projektu J. J. Sche-
erhofera, jeden z cenniejszych na Œl¹sku.
Bogate dekoracje, m.in. freski sklepienne
J. W. Neunhertza.

Przy wjeŸdzie do miasta od pn. koœció³
œw. Anny, obecny z 1707, przebudowany
w 1833. Na przylegaj¹cym doñ cmentarzu
kaplica grobowa Krzysztofa Jakuba Salice-
Contessy (1767-1825), jeleniogórskiego
poety romantycznego, nabywcy dóbr pokla-
sztornych.

MIÊDZYGÓRZE
Rezerwat

„Wodospad Wilczki”
Wieœ u podnó¿a Masywu Œnie¿nika,

25 km na pd. wsch. od K³odzka.
Pierwsza wzmianka z 1631, wieœ powsta³a

jednak chyba w 3 æwierci XVI w. Od 1838
w³asnoœæ królewny Marianny Orañskiej
z Kamieñca Z¹bkowickiego, inicjuj¹cej
turystyczne zagospodarowanie okolic. Tu
przed I wojn¹ œwiatow¹ przeprowadzi³ trzy
kursy narciarskie Mathias Zdarsky – twórca
alpejskiej techniki zjazdowej.

Oœrodek wypoczynkowo-turystyczny,
wêze³ szlaków. Stylowa zabudowa „alpej-
ska”, w tym Dworek Marianny. W centrum
drewniany koœció³ek z 1740, rozbudowany
w 1920, z barokowym wyposa¿eniem.

Od zach. rezerwat krajobrazowy „Wo-
dospad Wilczki” (3 ha), chroni¹cy prze³o-
mowy odcinek Wilczki i jej wodospad,
obni¿ony przez powodziowe wody w 1997
do 20 m. Wokó³ mieszany starodrzew z licz-
nymi bukami.

Niedaleko na pn. zach. pod Igliczn¹
(845 m) znany koœció³ pielgrzymkowy pw.

Miêdzygórze
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MB Œnie¿nej z 1782, wyposa¿enie ba-
rokowe, rokokowe i ludowe. Obok schro-
nisko „Maria Œnie¿na”. Popularny Ogród
Bajek  Oddzia³u PTTK, a w nim Izba Historii
Turystyki Sudeckiej.

OLEŒNICA
Zamek

Miasto powiatowe na Równinie Oleœni-
ckiej. 37 tys. mieszkañców.

Pierwsza wzmianka z 1189, ale osadni-
ctwo przy szlaku bursztynowym znacznie
starsze. Prawa miejskie w 1255. W 1312-
1419 stolica samodzielnego ksiêstwa
piastowskiego, od 1495 Podiebradowiczów,
potomków króla czeskiego Jerzego z Podie-
bradów, od 1647 jako tytularne wirtember-
skich Nimrodów, po nich ksi¹¿¹t brunszwic-
kich. W XVI-XVII w. okres pomyœlnoœci, silny
oœrodek polskoœci. W 1882 urodzi³ siê tu
Antoni Cieszyñski, znakomity stomatolog,
zamordowany przez hitlerowców w 1941
we Lwowie.

Mimo powa¿nych zniszczeñ, liczne war-
toœciowe zabytki. Na pn. od rynku baroko-
wy koœció³ œw. Trójcy z 1738-44 o smuk³ej,
eleganckiej wie¿y, nieco dalej - bliŸniaczy
koœció³ NMP i œw. Jerzego z 1380, odbu-
dowany w 1963. Nieco na pn. zach., przy
ul. £u¿yckiej, dawna bo¿nica z XV w., prze-
budowana na arsena³ w XVI w. Od 1696
koœció³ ewangelicki, jest nim nadal po
odbudowie w 1960. Znaczne fragmenty
obwarowañ miejskich.

Na pd. zach. od centrum malowniczy
zamek, zbudowany przy masywnym sto³bie
z ok. 1294. W po³. XIV w. powsta³a czêœæ
gotycka; renesansowe skrzyd³a w 1 po³. XVI
w. i na prze³omie XVI-XVII w. wg projektu
B. Niurona. W koñcu XIX w. powiêkszono
skrzyd³o pn. Spl¹drowany i zdewastowany
po 1945, odbudowany w 1964-66.

Wejœcie przez dwie bogato zdobione,
renesansowe bramy na obszerny dziedzi-
niec z kru¿gankiem. Na œcianach sgraffito.
Wnêtrza zupe³nie zmienione.

Od pn. wsch. przejœcie nad ulic¹ do
koœcio³a zamkowego. Gotycki z XIV w., kil-
kakrotnie przebudowany i czêœciowo re-
konstruowany w 1906-08; cenne elementy
wyposa¿enia, w tym nagrobki ksi¹¿êce.

POLANICA ZDRÓJ
Centrum uzdrowiska

Miasto u wylotu Bystrzycy Dusznickiej
spomiêdzy Gór Sto³owych i Bystrzyckich,
przy drodze Praga–K³odzko. 7 tys. sta³ych
mieszkañców.

Pierwsza wzmianka z 1347, prawa miej-
skie od 1945. Rozwój od pocz¹tku XIX w.
jako uzdrowiska. W 1997 dotkliwie znisz-
czona przez powódŸ. Obecnie popularny
oœrodek leczniczo-wypoczynkowo-tury-
styczny, wêze³ szlaków turystycznych.

W centrum du¿y i wartoœciowy przyro-
dniczo Park Zdrojowy z prze³omu XIX-XX
w. W nim stylowa pijalnia i Dom Zdrojowy
z 1911 oraz du¿y dom kuracyjny z 1904.
Liczne pensjonaty, typowe dla uzdrowisk
z pocz¹tku XX w. Wzd³u¿ rzeki promenada
zorganizowana po 1990, w 1997 silnie
zniszczona przez powódŸ, obecnie piêknie
odbudowana.

Przy ul. Boles³awa Chrobrego 5 prywatna
wystawa mineralogiczna. Na Soko³ówce, na
wsch. od stacji kolejowej, w klasztorze Ser-
canów – Muzeum Misyjne z eksponatami
zebranymi w egzotycznych krajach.

SREBRNA GÓRA
Twierdza

Wieœ, dawniej miasto, 11 km na pod. zach.
od Z¹bkowic Œl., w granicznej dolinie miê-
dzy górami Bardzkimi i Sowimi.

Wspomniana w 1331 z okazji przywileju
na poszukiwanie i wydobycie rud srebra.
W 1536 prawa wolnego miasta górniczego,
du¿y rozkwit, ale upadek w wyniku wojny

Srebrna Góra
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trzydziestoletniej. Od po³. XIX w. Rozwój
us³ug letniskowo-turystycznych. W centrum
koœcio³y: poewangelicki z 1578-92 (nie-
u¿ytkowany) i katolicki pw. œw. Piotra i Paw³a
z 1731 (pocysterski, interesuj¹ce wyposa-
¿enie). Malownicze kamieniczki z czasów
odbudowy po po¿arze wywo³anym walka-
mi w 1807.

Powy¿ej, nad Prze³. Srebrn¹ (585 m),
potê¿na twierdza z 1765-77, wzniesiona
wg projektu G. K. Walrave pod osobistym
nadzorem króla pruskiego Fryderyka II po
zdobyciu przezeñ Œl¹ska. Obejmuje roz-
budowan¹ twierdzê g³ówn¹ i Fort Ostróg,
nale¿¹c do najciekawszych zabytków archi-
tektury militarnej w Europie. Po 1867
wiêzienie, 1939-41 Oflag VIIIB, z którego
uciek³o dziewiêciu polskich oficerów.

STRZEGOM
Koœció³ œw. Piotra i Paw³a

Miasto u podnó¿a Wzgórz Strzegomskich,
18 km na pn. zach. od Œwidnicy. 16,8 tys.
mieszkañców.

Na wzgórzu tysi¹c lat p.n.e. istnia³ gród.
Niektórzy odnosz¹ do tej miejscowoœci
nazwê Stragona z mapy Ptolemeusza (ok.
100-180 n.e.). Pierwsza wzmianka z 1155.
Prawa miejskie w 1242. W XVI-XVII w.
Strzegom s³yn¹³ z handlu leczniczymi op³at-
kami glinianymi, zwanymi terra sigillata.
Urodzi³ siê tu poeta J. Ch. Günther (1695-
1723).

Obecnie lokalny oœrodek us³ugowo-prze-
mys³owy, du¿e kamienio³omy granitu.

Przy ul. Klasztornej dawna synagoga z koñ-
ca XIV w., od XV w. koœció³ katolicki, rozbu-
dowany ok. 1500. Przy ul. Koœciuszki zespó³
pokarmelicki z ok. 1430, przebudowany na
barokowy w 1704-16, obecnie dom miesz-
kalny. Kamienny koœció³ (od XVI w. ewan-
gelicki) ma dwukondygnacyjne empory
i  barokowe wyposa¿enie. W zachowanych
fragmentach murów miejskich kaplica bra-
mna (w bastei z XV w.) przy ul. Koœcielnej.

Z daleka widoczny, koœció³ pojoannicki
pw. œw. Piotra i Paw³a z XIV-XVI w. o niskich
wie¿ach, dzie³o Jakuba ze Œwidnicy. Ka-
mienna bazylika ma niezbyt bogate, ale
interesuj¹ce wyposa¿enie: liczne p³yty
nagrobne, portale zewnêtrzne, detale

kamieniarskie. Obok dawna komandoria
Joannitów z XVI w., póŸniej przebudowana,
obecnie plebania.

ŒWIDNICA
Ewangelicki Koœció³ Pokoju

Miasto powiatowe, na Równinie Œwidni-
ckiej, nad Bystrzyc¹. 60,5 tys. mieszkañców.

Osadnictwo od epoki br¹zu, pierwsza
wzmianka z 1245, przed 1249 lokacja
miejska. W 1290-1392 stolica wa¿nego
ksiêstwa piastowskiego. Przez kilka wieków
konkurent gospodarczy Wroc³awia. Po
zajêciu przez Prusy przekszta³cona w twier-
dzê. Urodzi³ siê tu ok. 1375 J. Hoffmann,
prof. uniwersytetu praskiego, wspó³za³o-
¿yciel i rektor (1413) uniwersytetu lipskiego.

Obecnie prê¿ny oœrodek lokalny o zró¿ni-
cowanych funkcjach. Siedziba Ogólnopo-
lskiego Klubu Badaczy i Mi³oœników Krzy¿y
Pokutnych i RzeŸby Przydro¿nej przy Od-
dziale PTTK.

Mimo zniszczeñ w 1945, bogaty zespó³
zabytków. Na pd. wsch. od rynku rzym-
skokatolicki koœció³ œw. Stanis³awa i Wac³a-
wa, od 2004 katedra rzymskokatolicka
nowoutworzonej diecezji œwidnickiej, ka-
mienno-ceglana pseudobazylika zbudowa-
na w 1330-1525, zbarokizowana po 1662.
Widoczna z daleka wie¿a wysokoœci 103 m.
W 1757-72 koœció³ zamieniony przez Pru-
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saków na magazyn, restauracja czêœciowo
w duchu neogotyckim w 1893-95. W fa-
sadzie zach. ozdobne portale, m.in. figura
Bolka II œwidnickiego. W obszernym
wnêtrzu bogate i zró¿nicowane wypo-
sa¿enie, g³ównie barokowe, w tym monu-
mentalny o³tarz g³ówny, dzie³o J. Riedla. Po
prawej stronie obraz „Œmieræ œw. Wac³awa”,
najprawdopodobniej jedna z pierwszych
prac M. Willmanna. Prospekt doskona³ych
organów wykona³ w 1704-08 J. L. Weber.
Na chórze mieszczañskim wartoœciowy
poliptyk z 1492, dzie³o nieznanego ucznia
Wita Stwosza. Na sklepieniu kaplicy Rze-
Ÿników fresk J. Hiebla ze scenami z wojny
trzydziestoletniej. Obok koœcio³a zespó³
pojezuicki z 1664-91.

W rynku barokowe lub klasycystyczne
kamienice. Pod nr 7 mieszka³ podczas
wojny trzydziestoletniej Albrecht von
Wallenstein, dowódca wojsk cesarskich.
Poœrodku rynku blok zabudowy z ratuszem,
pierwotnie gotyckim, obecna forma z 1718-
20. W izbie radnych fresk z 1537, na
parterze Muzeum Kupiectwa Œl¹skiego.

Przy ul. Zamkowej dwa skrzyd³a dawnego
klasztoru Kapucynów w 1673-80, zbu-
dowanego na miejscu ksi¹¿êcego zamku.
Przy nim koœció³ œw. Antoniego z 1682-88,
przebudowany w 1 po³. XIX w. Obok frag-
ment obwarowañ miejskich, przy których
póŸnogotycki koœció³ek œw. Barbary z 1500,
w 1818 zamieniony na zbrojowniê, tzw.
kaplica bramna.

Na zach. od rynku klasztor Urszulanek
z 1763, przebudowany w latach 1815-75,
o skromnych fasadach. Przy nim koœció³ œw.
Józefa z 1754-72 o fasadzie dekorowanej
figurami. W barokowym wnêtrzu wyró¿nia
siê ambona i chór organowy.

Na pn. od rynku szachulcowy, ewangelicki
Koœció³ Pokoju p.w. Œw. Trójcy z 1656-59
projektu A. Säbischa, mieszcz¹cy na kilku
kondygnacjach balkonów i ló¿ 7,5 tys. osób.
Restaurowany 1990-2003. W 2001 wpi-
sany na listê œwiatowego dziedzictwa kultu-
rowego UNESCO. Bogate barokowe wypo-
sa¿enie, w tym malatury stropu i parapetów.
O³tarz i ambona z XVIII w. to cenne dzie³a
A. G. Hoffmanna. Du¿e organy z 1666-96,
jedne z najstarszych na Œl¹sku, wraz z mniej-

szymi nado³tarzowymi (1695), wykorzysty-
wane do koncertów. W s¹siedztwie zabyt-
kowy cmentarz i zabudowania parafialne.

TRZEBNICA
Zespó³ klasztorny

Miasto powiatowe na Wzgórzach Trzeb-
nickich. 12,2 tys. mieszkañców.

Osadnictwo od V w. n.e., pierwsza wzmian-
ka z 1138, prawa miejskie od 1250. Henryk
I Brodaty z inicjatywy ¿ony Jadwigi (póŸ-
niejszej œwiêtej) ufundowa³ w 1202 klasztor
Benedyktynek, w 1218 zast¹pionych Cys-
terkami. W 1703 Katarzyna Leszczyñska,
¿ona Stanis³awa, póŸniejszego króla, uro-
dzi³a tu córkê Mariê Katarzynê, w przy-
sz³oœci ¿onê króla Francji Ludwika XV.
W 1810 sekularyzacja dóbr zakonnych.
W IV 1945 sformowano tu pierwszy urz¹d
wojewódzki dla Dolnego Œl¹ska.

Na zach. od rynku grodzisko, na którym
do po³. XIII w. wznosi³ siê drewniany kasztel.
Na pd. wsch. koœció³ œw. Piotra i Paw³a
z 1470 na miejscu starszego, w 1855
przebudowany w duchu neogotyckim. Po
1970 odbudowany. Na wsch. peryferiach
przy ul. Grunwaldzkiej Rotunda Piêciu
Sto³ów z koñca XIII w. – kamienny mur
niewiadomego przeznaczenia, byæ mo¿e
podstawa pawilonu dla zakaŸnie chorych
(leprozorium).

Zespó³ klasztorny z dwoma wirydarzami,
jeden z wiêkszych w Europie Œrodkowej, w
obecnej formie barokowy z 1697-1726, po
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sekularyzacji ró¿nie u¿ytkowany; do 1990
jako szpital pañstwowy, obecnie w ca³oœci
obiekt sióstr Boromeuszek.

Od pn. zach. koœció³ œw. Bart³omieja z wy-
sok¹ wie¿¹. Najstarsze czêœci s¹ romañskie
(pocz. XIII w.), w tym krypta; zasadniczy
korpus z XIII-XIV w. Bazylika z niewydatnym
transeptem zbarokizowana w 1697-1726.
Przy wejœciu bardzo cenny romañski portal
Dawidowy (drugi tego typu w prawej œcianie
prezbiterium). Liczne o³tarze boczne i obra-
zy naœcienne. Przejœcie do prezbiterium
flankowane przez ponadnaturalnej wiel-
koœci figury œw. Jadwigi i œw. El¿biety, d³uta
F. J. Mangoldta. Przy nich zejœcia do krypty.

W kaplicy œw. Jana Chrzciciela z romañ-
skimi detalami symboliczny grób œw. Jadwigi
(ok. 1680) w miejscu pierwotnego po-
chówku. Z przodu prezbiterium wspólna
tumba Henryka I Brodatego (zm. w 1238)
i wielkiego mistrza zakonu krzy¿ackiego
Konrada von Feuchtwangena (zm. w 1296)
z ok. 1685.

W centrum o³tarz g³ówny z rzeŸbami Man-
goldta i du¿ym obrazem F.K. Bentuma (obok
inne jego prace). Od pd. wsch. du¿a kaplica
œw. Jadwigi, pierwszy w pe³ni gotycki obiekt
w Polsce, zbudowana w 1267 z okazji kano-
nizowania ksiê¿nej. W niej m.in. okaza³a,
rozbudowana konfesja – grobowiec œwiêtej,
powsta³a w trzech fazach, postaæ Jadwigi to
dzie³o Mangoldta z ok. 1750. W zakrystii
relikwiarze i pami¹tki po niej.

WA£BRZYCH
Muzeum Okrêgowe

Miasto poœród Gór Wa³brzyskich, przy linii
kol. Wroc³aw–Jelenia Góra, 126,5 tys. mie-
szkañców.

Pierwsza wzmianka z 1305, choæ osad-
nictwo starsze. Prawa miejskie w ok. 1400.
Rozwój od 1 po³. XIX w. dziêki górnictwu
wêgla kamiennego. Kolejno wch³aniane
wsie tworz¹ zró¿nicowany uk³ad urbani-
styczny. W latach 1999-2003 likwidacja
kopalñ.

Wœród nielicznych zabytków w centrum
wyró¿nia siê na pd. zach. od rynku cenny
klasycystyczny koœció³ ewangelicki pw.
Zbawiciela z 1785-88 projektu K. G.
Langhansa. W skromnym, jasnym wnêtrzu

na rzucie owalu dwie kondygnacje balko-
nów. Przy ul. Zamkowej pa³ac Czetryców
z 1604, obecna forma po przebudowie
w 1881-82, zachowuj¹cej tylko nieliczne
fragmenty renesansowe. Przy dawnym
szybie „Jan”, utworzono Muzeum Przemy-
s³u i Techniki, m.in. rzadkie górnicze ka-
mienie graniczne.

Nieco na zach. od wspomnianego koœcio³a
Pa³ac Albertich z pocz¹tku XIX w. projektu
L. Niederäcknera, ucznia Langhansa.
W 1908 otwarto w nim muzeum regio-
nalne, reaktywowane w 1947, obecnie sta-
tus Muzeum Okrêgowego od 1975. Bogate
zbiory geologiczne oraz artystyczne, zw³a-
szcza porcelany, nadto etnograficzne i z hi-
storii miasta.

WAMBIERZYCE
Koœció³ Nawiedzenia NMP i Kalwaria

Wieœ w Górach Sto³owych, 22 km na pn.
zach. od K³odzka. Wêze³ szlaków turysty-
cznych.

Pierwsza wzmianka z 1330, ale lokacja
chyba w 1253. Pocz¹tki miejsca pielgrzym-
kowego znane tylko z legend. Od koñca
XVII w. do dziœ du¿y nap³yw pielgrzymów.
W 1820 urodzi³ siê tu Ignatz Reihmann (zm.
w 1895), kompozytor muzyki koœcielnej,
a w 1851 August Otto (zm. w 1929), autor
przewodników sudeckich i tatrzañskich.

Centralne miejsce zajmuje koœció³ p.w.
Nawiedzenia NMP, w obecnej formie
z 1718-21, na miejscu starszego z 1512.
Szerokie schody z licznymi stopniami wiod¹
do póŸnorenesansowej bezwie¿owej
fasady, za któr¹ barokowe jednonawowe
wnêtrze w stylu K. I. Dientzenhofera (na
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rzucie ³¹cz¹cych siê elips). Wokó³ kru¿ganek
z bocznymi kaplicami i stacjami Drogi Krzy-
¿owej oraz pami¹tkami z pocz¹tku kultu.

Wyposa¿enie pe³ne przesady (barok jar-
marczny). Niezwykle dekoracyjna ambona
(m.in. alegorie kontynentów) to dzie³o K. S.
Flackera z 1720-30, zaœ sklepienny fresk G.
Bonory, przemalowany w 1937-39. O³tarz
g³ówny (Flacker, 1723, czêœciowo zmie-
niony w 1858) zawiera czczon¹ figurkê Ma-
donny z pocz¹tku XIV w. lub póŸniejsz¹.

Naprzeciw koœcio³a wzgórze z kaplicami,
niektóre w formie okaza³ych domków,
stanowi¹cymi czêœæ Kalwarii. Za³o¿ona
w 1681 przez Daniela von Osterberga,
zasadniczo zbudowana do 1703, póŸniej
uzupe³niana. Obecnie 79 stacji, wiele
z figuralnymi scenami, jedno z najwarto-
œciowszych i najwiêkszych za³o¿eñ w Polsce.

Przy ul. Objazdowej w budynku z 1978
bardzo popularna szopka, zbudowana w 2
po³. XIX w. przez domoros³ego artystê i me-
chanika L. Wittiga. Kilka ruchomych scen.

WOJS£AWICE k. Niemczy
Ogród

dendrologiczny
Dawniej samodzielna wieœ, obecnie w gra-

nicach miasta Niemczy, u podnó¿a Wzgórz
Dêbowych (Przedgórze Sudeckie).

Arboretum przy drodze do Strzelina, na
opadaj¹cym ku dolinie Œlêzy zboczu Ostrej
Góry (362 m), za³o¿y³ w 1881 posiadacz
XIX-wiecznego pa³acyku Fritz von Oheimb.
Powiêkszane w 1928 przez jego syna Gu-
stawa i po 1958. Obecnie filia Ogrodu
Botanicznego Uniwersytetu Wroc³awskiego.

Na urozmaiconym w¹wozami, tarasami
i stawami terenie o pow. 4 ha roœnie ponad
400 gatunków drzew i krzewów, w tym
bardzo wiele egzotycznych, jak metasek-
woja chiñska, sekwoja olbrzymia, kuning
chiñski, cedr atlantycki, ja³owiec wirginijski.
Szczególnie bogaty zespó³ azalii (arboretum
znane z ich majowego kwitnienia).

W gêsto zadrzewionej kwaterze XI du¿a
urna z prochami Fritza von Oheimb.

WROC£AW

Stolica Œl¹ska i woj. dol-
noœl¹skiego, miasto na Ni-
zinie Œl¹skiej, wychodz¹ce
zabudow¹ daleko poza do-
linê Odry, w rejonie ujœæ
O³awy, Widawy, Œlêzy, By-
strzycy i dwunastu mniej-
szych cieków. Wêze³ dróg,
linii kolejowych i lotniczych oraz
komunikacji rzecznej, 636 tys. miesz-
kañców.

Sta³e osadnictwo od neolitu (2500-1700
p.n.e.). Na pocz. X w. gród strzeg¹cy prehi-
storycznej przeprawy przez wyspy odrzañ-
skie, m.in. szlaku bursztynowego. We
w³adaniu wielkomorawskim, od ok. 990
w pañstwie Mieszka I. W 1000 pierwsza
wzmianka o biskupstwie.  Od 1138 stolica
ksiêstwa œl¹skiego. Po œmierci Henryka VI
w 1335, w Koronie Czeskiej. Wraz z ni¹ od
1526 w monarchii habsburskiej, która
utraci³a prowincjê na rzecz Prus w wojnach
œl¹skich (1740-63). Po oblê¿eniu 3 II – 6 V
1945 zdobyte przez radzieckie oddzia³y
6 Armii i 22 Korpusu Armijnego. Zniszczenia
w 67%, Stare Miasto w 90%.

W 1948 Wystawa Ziem Odzyskanych
i Œwiatowy Kongres Intelektualistów.
W 1997 „powódŸ tysi¹clecia”, ogarnê³a 1/3
miasta.

Centrum finansowe, przemys³owe, kultu-
rowe. i naukowe (12 pañstwowych wy¿-
szych szkó³ z 65 tys. studentów, kilkanaœcie
prywatnych), siedziba arcybiskupstwa
rzymskokatolickiego, biskupów: greckoka-
tolickiego, polskokatolickiego, prawos³aw-
nego i ewangelicko-augsburskiego (luterañ-
skiego). Liczne placówki kulturalne, w tym
muzealne. Bogaty zespó³ zabytków, g³ównie
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1. Dworzec Œwiebodzki
2. Hala Ludowa
3. Mauzoleum Piastów Wroc³awskich
4. Muzeum Archidiecezjalne
5. Muzeum Narodowe
6. Panorama Rac³awicka
7. Muzeum Etnograficzne

8. Muzeum Poczty i Telekomunikacji
9. Muzeum Sztuki Medalierskiej

10. Ogród Botaniczny
11. Ogród Zoologiczny
12. Ostrów Piaskowy
13. Ostrów Tumski
14. Ratusz Uniwersytet

gotyckich (koœcio³y, Arsena³, dawne wiê-
zienie) i barokowych (koœcio³y, Uniwersytet,
pa³ace miejskie, kamienice). Najwiêksze ich
skupienie w rejonie Rynku i na Ostrowie
Tumskim. Ponadto wiele cennych obiektów
architektury wspó³czesnej.

Dworzec Œwiebodzki
Przy pl. Orl¹t Lwowskich. Neoklasy-

cystyczny, zbudowany jako drugi w mieœcie
w 1842 dla linii do Œwiebodzic. Obecny
z 1873-75, projektu Kyllmanna i Heydena,
dekoracje wroc³awianina K. Lüdecke.
Ostatni poci¹g w 1992. Czêœæ jest scen¹
Teatru Polskiego, nadto klub i targowisko.

Hala Ludowa
Przy ul. Wystawowej 1, zbudowana w 1911-

13 jako Hala Stulecia w rocznicê Bitwy Na-
rodów pod Lipskiem, projekt Maxa Berga.
¯elbetowa kopu³a o œrednicy 67 m, wysokoœci
23 m (³¹cznie 42 m), najwiêksza wówczas na
œwiecie. Mieœci 10 tys. osób. Organy w 1946
przeniesione do katedry. W s¹siedztwie per-
gola, Pawilon Czterech Kopu³ z 1912-13,
Ogród Japoñski i Park Szczytnicki. Na liœcie
œwiatowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Mauzoleum Piastów Wroc³awskich
Przy pl. Nankiera 16, w koœciele œw. Klary,

fundacji Anny, wdowy po ksiêciu Henryku

Wroc³aw
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II Pobo¿nym. W kaplicy z 1265 pochowana
ks. Anna i ponad 20 innych Piastów, tak¿e
spoza Œl¹ska. Restaurowane w 1968-70,
udostêpnione w 1971.

Muzeum Archidiecezjalne
Przy ul. Kanonia 12 (budynek neogotycki)

i pl. Katedralnym 16 (budynek z pocz¹tku
XVIII w.). Za³o¿one pod koniec XIX w. przez
ksiêdza dr. J. Jungnitza, otwarte w 1903,
ponownie w 1948. Bogate zbiory
artystyczne, sztuki u¿ytkowej i liturgicznej,
pocz¹wszy od œredniowiecza, g³ównie
zwi¹zane ze Œl¹skiem. Tu „Ksiêga Hen-
rykowska” (1268-73 i 1310), w której
utrwalone pierwsze zdanie po polsku: Day
ut ia pobrusa, a ti poziwai (Daj, a ja zmielê,
a ty odpocznij).

Muzeum Narodowe
Przy pl. Powstañców Warszawy 5 w bu-

dynku dawnej rejencji œl¹skiej z 1883-86,
projektu K. F. Endella w stylu neorenesansu
niderlandzkiego. W 1947 powo³ane jako
Muzeum Pañstwowe, od 1950 Muzeum
Œl¹skie, od 1970 obecny status. Bogate
zbiory malarstwa, rzeŸby, rêkodzie³a, nu-
mizmatów i fotografii europejskich, œl¹skich
i polskich.

Oddzia³y:
Panorama Rac³awicka
przy ul. Purkyniego 11 (w s¹siedztwie). Ro-

tunda z 1966-84 projektu E. i M.
Dziekoñskich, tytu³owe malowid³o z 1893-
94 zespo³u pod kierunkiem J. Styki, z³o¿one
z 14 brytów d³ugoœci 116 m i wysokoœci
15 m, z aran¿acj¹ przedpola.

Muzeum Etnograf iczne
przeniesione na ul. Traugutta 111 do

dawnego pa³acyku biskupiego z lat 1732-
38 proj. K. Hacknera, przebudowany 1880-
82 i odbudowany w 1964. Interesuj¹ca
barokowa sala z po³. XVIII w. Zabytki kultury
materialnej z XIX i 1 po³. XX w. (g³ównie
œl¹skie, tak¿e z polskich kresów wschodnich
przywiezione po 1945).

Muzeum Poczty i Telekomunikacji
Przy ul. Krasiñskiego 1 w okaza³ym cegla-

nym gmachu z 1926-29 projektu M. Neu-
manna o terrakotowych dekoracjach.
Otwarte w 1956 dziêki A. Œnie¿ce, kon-
tynuuje tradycje warszawskiej placówki
z 1921. Eksponaty zwi¹zane z poczt¹,
teletechnik¹, radiem i TV oraz filatelistyk¹
(komplet polskich znaczków pocztowych).

Muzeum Sztuki Medalierskiej
Oddzia³ Muzeum Miejskiego przenoszony

do barokowego skrzyd³a dawnego pa³acu
królewskiego, poprzednio Spätgena, przy ul.
Kazimierza Wielkiego 33. Dzia³a od 1965
dziêki A. Wiêckowi, jako jedyne w Polsce.
Medale polskie, ordery i odznaczenia,
medale obce, dokumentacja (projekty,
modele, stemple do bicia medali itp.).

Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Wroc³awskiego

Przy ul. Sienkiewicza 23 (wejœcie od ul.
Kanoniej), za³o¿ony w 1811-12 na terenie
dawnych fortyfikacji miejskich, odtworzony
w 1949-61. Na 5 ha ponad 7 tys. gatunków,
w tym w cieplarniach. Ciekawy dzia³ sys-
tematyczny – przekrój œwiata roœlin. Sta-
rorzecze Odry wykorzystane dla hodowli
roœlin wodnych.

Ogród Zoologiczny
Przy ul. Wróblewskiego 1 (naprzeciw Hali

Ludowej), za³o¿ony w 1865 na 9 ha, po
1947 odbudowany. Obecnie ponad 20 ha
po przy³¹czeniu terenów powystawowych
w 1956. Ponad 700 gatunków.

Ostrów Piaskowy
Wyspa na pn. wsch. od Rynku, ko³o Hali

Targowej. Ok. 1149 Piotr W³ostowic ufun-
dowa³ tu klasztor Augustianów, zast¹piony
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barokow¹ budowl¹: skrzyd³a zach. i pd.
w 1709-30, wsch. 1789-1802. Po sekulary-
zacji w 1811 gmach przekazany na
Bibliotekê Uniwersyteck¹. W podziemiach
w 1945 niemiecki sztab twierdzy. Po od-
budowie 1956-58 zbiory specjalne Biblio-
teki Uniwersyteckiej, m.in. najbogatsze
w kraju œl¹sko-³u¿yckie i starodruków.

Od pn. po³¹czony gotyckim koœcio³em
p.w. NMP. Obecny z 1334-1425. Wewn¹trz
unikatowa przestrzeñ z licznymi filarami,
nadto romañskie tympanony z koñca XII w.
Naprzeciw niedu¿y barokowy koœció³ œw.
Anny z 1687-90, po powojennej odbu-
dowie cerkiew prawos³awna. Nieco dalej
unikatowy gotycki dawny koœció³ œw. Anny
z 1375-86, po 1811 szpital, póŸniej dom
mieszkalny. Miêdzy wyspami dwa m³yny
wodne „Maria” i „Feliks” z XVII-XVIII w.

Ostrów Tumski
Na odrzañskiej wyspie osadnictwo istnia³o

ju¿ w V w. p.n.e. W jej zach. czêœci na pocz.
X w. powsta³ gród, za³o¿ony przez
Wrocis³awa lub czeskiego ksiêcia Wra-
tys³awa, st¹d nazwa Wroc³aw. W po³. X w.
po wsch. stronie wzniesiono pierwszy ko-
œció³ chrzeœcijañski, na miejscu którego
w 1000 zbudowano pierwsz¹, kamienno-
ceglan¹ katedrê. Pod koniec XIII w. prze-
niesiono siedzibê ksi¹¿êc¹ na lewy brzeg
Odry. Ostrów zajmowa³y budowle koœciel-
ne. Likwidacja jednego ramienia rzeki
przekszta³ci³a Ostrów Tumski w pó³wysep.

Koœció³ek œw. Marcina to dawna kaplica
zamkowa z XIII w. Obok pierwszy w œwiecie
pomnik Jana XXIII z 1968, projektu L.
Nitschowej (napis na cokole „Pacem in
terris”). Papie¿ ten zaakceptowa³ polsk¹ ad-
ministracjê koœcieln¹ na Ziemiach Zach.

Bli¿ej centrum Ostrowa wynios³y, o ku-
bicznej formie, gotycki koœció³ œw. Krzy¿a,
ufundowany na rodzinn¹ nekropoliê i dwor-
sk¹ œwi¹tyniê przez Henryka IV Probusa
w 1288-95, rozbudowany w 1320-50 przez
biskupa Nankiera. Obecnie w dolnej
kondygnacji greckokatolicki koœció³ œw.
Bart³omieja. Na placyku pomnik œw. Jana
Nepomucena o rozwiniêtej barokowej
formie, dzie³o J. J. Urbañskiego z 1732 wg
projektu K. Tauscha. Po obu stronach ul.

Katedralnej domy kanoników z XVI-XVII w.,
odbudowane i czêœciowo zrekonstruowane.

Po pd. stronie klasycystyczny pa³ac arcy-
biskupi (dawniej sufraganów) z 1797
projektu K.G. Geisslera, ³¹cz¹cy siê dalej
z siedzib¹ Kurii (dawny pa³ac arcybiskupa)
z 1795-1802. Wewn¹trz fragmenty budowli
z XIII w., w tym sale romañska i póŸniejsza
gotycka. U koñca ulicy katedra œw. Jana
Chrzciciela. Obecnie najstarsza nadziemna
czêœæ to prezbiterium z 1244-72, g³ówny
korpus z 1354-61, wysokie i masywne
wie¿e z 1 po³. XV w. (na pó³nocnej platforma
widokowa). W 1945 zniszczona w 70%,
katedra odzyska³a gotycki charakter. Od
wsch. dwie cenne barokowe kaplice: od pd.
œw. El¿biety z 1684-1700, projektu G.
Scianziego i C. Rossiego (nad wejœciem
medalion d³uta G. L. Berniniego) i Elektorska
z 1716-24, projektu wiedeñczyka J. B.
Fischera von Erlach, m.in. rzeŸby F. M.
Brokofa. Miêdzy nimi czysto gotycka kaplica
Mariacka z 1354-61, w niej sarkofag biskupa
Przec³awa z Pogorzeli (zm. w 1376), na pd.
œcianie cenna p³yta br¹zowa biskupa Jana
IV Rotha, dzie³o P. Vischera z 1496.
W ambicie i kaplicach bocznych liczne
nagrobki biskupie i epitafia z ró¿nych epok
stylowych. W podziemiu udostêpnione do
zwiedzania pozosta³oœci najstarszej budowli.

Po pn. strony katedry niedu¿y, najstarszy
w mieœcie romañski koœció³ek œw. Idziego
z ok. 1218-30, odbudowany i czêœciowo
zmieniony w 1953, nadulicznym ³ukiem,
zwanym kluskowym mostem, po³¹czony
z póŸnogotyckim budynkiem kapitu³y, na
rogu którego Krzywa Wie¿a z ok. 1520.

Wroc³aw
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Obok Muzeum Archidiecezjalne. Pn. stronê
pl. Katedralnego zamyka neogotycki budynek
(1894) Wy¿szego Seminarium Duchownego.

Ratusz
W pd. czêœci rynku. Czêœæ zachodnia

z pocz. XIV w., po³udniowa (bogato zdo-
biona, wejœcie do Piwnicy Œwidnickiej)
z koñca XV w., wschodnia z pocz¹tku
XVI w. Ozdobny, trójk¹tny szczyt w typie
gotyku p³omienistego; renesansowy zegar
astronomiczny z ok. 1580. Obok zrekon-
struowany w latach 70. wysoki prêgierz.
Oryginalne gotyckie wnêtrza z elementami
renesansowymi mieszcz¹ Muzeum Miej-
skie.  Od pn. przylegaj¹ kamienice i Nowy
Ratusz z Sukiennicami z 1860-63, siedziba
Rady Miejskiej i prezydenta miasta.

Uniwersytet
Barokowy gmach z 1728-42, wyd³u¿ony,

na ³amanym planie, trzykondygnacyjny,
pierwotnie kolegium jezuickie. Czêœciowo
zniszczony w 1945. Od zach. na pierwszym
piêtrze Aula Leopoldyñska, jedno z najcen-
niejszych barokowych wnêtrz Europy Œrod-
kowej, z freskami (J. K. Handke z O³omuñ-
ca) i rzeŸbami F.J. Mangoldta, na parterze
Aula Muzyczna odbudowana w 1995-97.
W 1811 utworzono tu Uniwersytet Wroc-
³awski, ³¹cz¹c kolegium i ewangelicki Uni-
wersytet z Frankfurtu nad Odr¹. W 1 po³.
XIX w. liczni Polacy, Czesi i £u¿yczanie, wie-

lu wybitnych uczonych niemieckich (w tym
czterech laureatów Nagrody Nobla). Od VIII
1945 polski Uniwersytet, pocz¹tkowo
bazuj¹cy na kadrze pochodz¹cej z Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Od wsch. budynek ³¹czy siê z koœcio³em
im. Jezus zwanym Uniwersyteckim, zbudo-
wanym w 1689-98 wg projektu T. Moret-
tiego (od strony Odry widoczne resztki
murów zamkowych). Bogate barokowe
wnêtrze projektu K. Tauscha, m.in. kopia
watykañskiej Piety Micha³a Anio³a.

Naprzeciw Dom Steffensa z 1734-55,
dawny konwikt jezuicki z oryginalnym
barokowym refektarzem. Od wsch.
kompleks dawnego klasztoru krzy¿owców
z Czerwon¹ Gwiazd¹ z 1675-1715 wg
projektu J. B. Matthieu, po sekularyzacji w
1811 s³ynne gimnazjum œw. Macieja. Od
1946 siedziba Biblioteki Zak³adu Naro-
dowego im. Ossoliñskich, przechowuj¹cej
znaczn¹ czêœæ zbiorów przywiezionych ze
Lwowa, m.in. rêkopis „Pana Tadeusza”
i cenne dzie³a europejskiej sztuki.

ZAGÓRZE ŒL¥SKIE
Zamek

Wieœ nad zaporowym Jeziorem Bystrzy-
ckim w Górach Sowich, 20 km na pd. zach.
od Œwidnicy i tyle¿ na pd. wsch. od Wa³-
brzycha.

Powsta³a pod koniec XIII w. z podgrodzia.
Od po³. XIX w. popularna miejscowoœæ  wy-
poczynkowa. Wêze³ szlaków turystycznych.

Na wzgórzu Chojna ok. 1278 Bolko I
Œwidnicki zbudowa³ zamek (obecnie
Grodno), wymieniony w 1315. Od 1545 w
rêkach panów z £agowa (von Logau), którzy
go rozbudowali i nadali renesansowy
charakter. W 1774 opuszczony. W 1824
prof. J. Büsching zainicjowa³ odbudowê,
szczególnie na prze³omie XIX i XX w. Odt¹d
zwiêkszony nap³yw turystów. Po 1945
rozszabrowany. W 1958-59 czêœciowa kon-
serwacja, po której przekazany wa³brzy-
skiemu Oddzia³owi PTTK (do 2007 r.) na
cele muzealne. Ekspozycja dotyczy przesz-
³oœci zamku i okolic oraz krajoznawstwa.

Zamek na wyd³u¿onym nieregularnym
planie. Do czêœci dolnej wejœcie przez bu-
dynek bramny ze sgraffitowanymi lwami.

Zagórze Œl¹skie
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Czêœæ górna gotycka, o zwartej bryle, z wy-
sok¹, smuk³¹ wie¿¹ (punkt widokowy).

Ca³e wzgórze chronione jako rezerwat
przyrody „Góra Choina” (19 ha). Wbrew
nazwie dominuje stara dolnoreglowa
buczyna sudecka z domieszk¹ lipy
drobnolistnej i dêbu bezszypu³kowego.
W runie liczne rzadkie i chronione gatunki.

KARKONOSKI PARK NARODOWY
Obejmuje grzbietowe partie Karkonoszy

i dwie eksklawy. Pierwsze dzia³ania
ochronne ju¿ koñcu XIX w., pierwsze
rezerwaty w 1933. Utworzony w 1959 na
powierzchni 5547 ha. W 1974 wpisany
przez Miêdzynarodow¹ Uniê Ochrony
Przyrody ONZ (UICN) na listê parków

o znaczeniu miêdzynarodowym, w 1992
ustanowiony œwiatowym rezerwatem bios-
fery razem z istniej¹cym od 1964 po drugiej
stronie granicy czeskim parkiem).

Park chroni regiel górny, strefê kosodrze-
winy z licznymi torfowiskami górskimi i stre-
fê subalpejsk¹ (Œnie¿ka, 1603 m n.p.m.)
wraz z plejstoceñskimi formami polodow-
cowymi (kot³y, kary ze stawami i moreny),
a tak¿e b. licznymi, atrakcyjnymi formami
skalnymi. Ni¿sze fragmenty dotkniête
katastrof¹ leœn¹ w po³owie lat 80. XX w.
wskutek zanieczyszczenia atmosfery.

Wynios³y wa³ (ok. 1000 m nad dnem
Kotliny Jeleniogórskiej) zbudowany jest
niemal w ca³oœci z waryscyjskiego granitu
monzonitowego z zachowanymi fragmen-
tami silnie zmetamorfizowanej os³ony od
wsch. i zach. Jest to, wraz z ch³odnym i wil-
gotnym klimatem, przyczyn¹ wzglêdnego
ubóstwa flory, licz¹cej ponad 900 gatunków
roœlin naczyniowych, w tym ok. 150 synan-
tropijnych, 47 alpejskich i 27 subalpejskich,
ponadto relikty glacjalne i endemity. Fauna
nie jest zbyt bogata, wiêksze ssaki (nie-
dŸwiedŸ, wilk) wytêpiono ju¿ pod koniec
XVIII w. Obecnie jest ok. 50 gatunków,
ponadto 151 gatunków ptaków (w tym
typowo górskie).

Znaczna iloœæ oœrodków wypoczynkowo-
turystycznych u podnó¿a i schronisk w Kar-
konoskim Parku Narodowym (w wiêkszoœci
PTTK), gêsta sieæ szlaków (w ca³ych Karko-
noszach ponad 400 km), dwa wyci¹gi krze-

Karkonoski  Park Narodowy
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se³kowe oraz obiekty narciarskie przyczy-
niaj¹ siê do intensywnego ruchu turystycz-
nego i narciarskiego. W rejonach wyci¹gów
prowadzi to do przekraczania odpornoœci
ekologicznej œrodowiska. KPN notuje do 3
mln odwiedzaj¹cych rocznie. Wstêp p³atny.

Wodospad Szklarki
Eksklawa parku (55 ha) chroni¹ca wodo-

spad o wysokoœci 13,3 m w Szklarskiej
Porêbie Dolnej, u ujœcia Szklarki do Ka-
miennej. Przebiegaj¹ têdy szlaki turystyczne
czarny i niebieski. Ju¿ w 2 po³. XVIII w.
w¹wóz udostêpniony do zwiedzania, od
1868 gospoda, obecnie schronisko PTTK
„Kochanówka”.

Kot³y Ma³ego i Wielkiego Stawu
Powsta³y jako formy lodowcowe pod ko-

niec plejstocenu (zlodowacenie Wis³y)
w Œl¹skim Grzbiecie, nad Karpaczem Gór-
nym, oba rezerwaty œcis³e. W wiêkszym,
chronionym od 1933, Ma³y Staw (3 ha, g³ê-
bokoœæ 2,89 m) na wys. 1183 m. ¯yje tu
reliktowy œlimak, wirek s³odkowodny. Na la-
winiastych œcianach liczne rzadkie roœliny.
Przed 1670 na morenie bocznej postawio-

no budê stra¿nika hodowli pstr¹gów. Pod
koniec XIX w. zbudowano obiekt turystycz-
ny, przebudowany w 1922-23 na „Samot-
niê”, najstarsze i najatrakcyjniejsze schro-
nisko w polskich Karkonoszach. Prowadzi
têdy niebieski szlak turystyczny. Kocio³ Wiel-
kiego Stawu wy³¹czony ca³kowicie z ruchu
turystycznego. Lustro wody (8 ha, g³êbokoœæ
24,4 m) na wysokoœci 1225 m. I tu ¿yje
wirek s³odkowodny. Na zboczach bogate
zio³oroœla. Najlepsze widoki od zachodu.

Równia pod Œnie¿k¹
Rozleg³e sp³aszczenie (d³. 3 km, pow. 9 km2)

na Œl¹skim Grzbiecie, poni¿ej Œnie¿ki,
wznosz¹cej siê o 200 m od wsch. Jako
przedgórnomioceñska powierzchnia zrów-
nania stanowi relikt krajobrazu Karkonoszy
przed dŸwigniêciem ich do obecnej wy-
sokoœci i jest chroniona jako rezerwat œcis³y.
W wiêkszoœci zajêta przez subalpejskie
torfowiska wysokie o g³êbokoœci do 2 m
z oczkami wodnymi (do 50 m œrednicy i 1,5
m g³êbokoœci) i rozleg³e p³aty kosodrzewiny.
Œrodkiem przebiega droga z czerwonym
i niebieskim szlakami turystycznymi. Na
wsch. krañcu, na Prze³êczy pod Œnie¿k¹
(1394 m n.p.m.) w 1847 zbudowano schro-
nisko na miejscu starszej budy, zast¹pione
du¿ym budynkiem w 1921-22, obecnie
schronisko PTTK „Œl¹ski Dom”. Tu te¿  przej-
œcie graniczne.

Muzeum KPN
Muzeum i Dyrekcja Parku znajduj¹ siê

w Sobieszowie przy ul. Cha³ubiñskiego 23,
na skraju lasu pokrywaj¹cego górê Chojnik.
Ekspozycja obejmuje czêœæ historyczn¹

Karkonoski  Park Narodowy
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i przyrodnicz¹, ponadto bogata biblioteka.
W 2003 otwarto Karkonoskie Centrum
Edukacji Ekologicznej KPN przy dolnej stacji
wyci¹gu w Szklarskiej Porêbie.

Góra Chojnik (627 m n.p.m.)
Eksklawa jako rezerwat œcis³y (80 ha),

chroni¹cy stary las bukowo-sosnowy z do-
mieszk¹ innych gatunków o bogatym runie.
Przebywa tu stadko muflonów, które spro-
wadzono w 1900 z Pirenejów. Du¿y wêze³
szlaków turystycznych.

Z centrum Sobieszowa wychodzi œcie¿ka
dydaktyczna (pocz¹tkowo znaki czerwone,
potem bez nich) i sprowadza ze znakami
czarnymi ko³o Dziurawego Kamienia
(Tunelu) do jaskini szczelinowej d³. 20 m.
Na 21 stacjach opis budowy geologicznej
i morfologii oraz roœlinnoœci.

Nad ogromnym urwiskiem ruiny zamku
Chojnik. Dwór myœliwski wybudowany
przed 1292 przez Bolka I Œwidnickiego
zosta³ zast¹pionego w 1353-64 kamiennym
zamkiem przez Bolka II œwidnickiego.
W 1368 przekazany Schaffgotschom,
póŸniej kilkakrotnie przebudowany W 1675
sp³on¹³ po uderzeniu pioruna, odt¹d w ru-
inie. Od XVIII w. coraz popularniejszy cel
wycieczek, pocz¹tkowo kuracjuszy z po-
bliskich Cieplic. Od 1983 w konserwacji.
Jest tu schronisko PTTK.

Wejœcie przez basztê bramn¹ z XVII w. na
taras bastionu i przez zwodzony most oraz
kolejn¹ bramê, za któr¹ cysterna na wodê
i budynki za³ogi. Za nastêpn¹ bram¹ du¿y
dziedziniec z charakterystycznym prêgie-
rzem. Wy¿ej najstarsza, gotycka czêœæ z ma-
sywn¹ wie¿¹ (punkt widokowy).

PARK NARODOWY GÓR STO£OWYCH
Po³o¿ony we wsch. czêœci Gór Sto³owych

(Sudety Œrodkowe) przy granicy z Republik¹
Czesk¹. Pierwsze rezerwat przyrody usta-
nowiono tu w 1938. D³ugoletnie starania
doprowadzi³y do powo³ania parku krajobra-
zowego w 1981 i parku narodowego
w 1993 na powierzchni 6340 ha, z wy-
³¹czeniem okolic Kar³owa i kamienio³omu
piaskowca. Na obrze¿u liczne miejscowoœci
uzdrowiskowo-turystyczne, m.in. Radków,
Wambierzyce, Polanica, Duszniki i Kudowa.

Park chroni unikatow¹ w Polsce, jedn¹
z nielicznych w Europie, rzeŸbê gór p³yto-
wych (ich œrodkowy i górny poziom), roz-
winiêt¹ w kredowych piaskowcach cio-
sowych, od pd. ograniczonych ska³ami
metamorficznymi, od pd. zach. granitem
monzonitowym. Labirynty skalne, cha-
rakterystyczne ska³ki zwane grzybami
i formy krawêdziowe. Roœnie tu g³ównie
sztucznie wprowadzona œwierczyna na
ubogim z regu³y pod³o¿u, na niewielkiej

Park Narodowy Gór Sto³owych
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powierzchni bór górnoreglowy. S¹ te¿
jednak liczne stare buczyny, torfowiska i sta-
nowiska rzadkiej flory, w tym ksero-
termicznej. Rozwijaj¹ce siê badania ustali³y
dot¹d 310 gatunków drzew, krzewów
i roœlin zielnych, w tym 35 chronionych, 272
gatunków mszaków i 112 w¹trobowców.
Fauna gatunkowo nieliczna, ale iloœciowo
doœæ bogata.

Przebiegaj¹ca œrodkiem PNGS szosa
Kudowa–Zdrój–Nowa Ruda, gêsta sieæ
szlaków turystycznych i s¹siedztwo uzdro-
wisk przyczyniaj¹ siê do nasilenia ruchu
turystycznego i tranzytowego. W Pasterce
znajduje siê schronisko PTTK, na Szczeliñcu
Wielkim schrobisko PTTK, zaœ w Kar³owie
obiekty noclegowe i gastronomiczne oraz
du¿y parking.

B³êdne Ska³y
Rezerwat przyrody (powierzchnia 21 ha)

od 1938, na wysokoœci 852 m n.p.m. Skalny
labirynt o g³êbokoœci do 8 m we fragmencie
najwy¿szej ³awicy piaskowca na zach.
krañcu stoliwa Skalniaka. Dojœcie do punktu

widowowego Drog¹ Aleksandra z parkingu
na polanie YMCA. Przechodzi têdy
czerwony szlak turystyczny.

Skalne Grzyby
Dwukilometrowy ci¹g wietrzeniowych

form skalnych, na wysokoœci 680-700 m
n.p.m., wzd³u¿ pn.-wsch. krawêdzi œrod-
kowego stopnia Gór Sto³owych. Ska³y, prze-
wa¿nie ponazywane, przypominaj¹ grzyby,
maczugi, m³oty. Spopularyzowane po ods³o-
niêciu ich przez wielki wiatro³om w 1955.
Przebiegaj¹ têdy szlaki turystyczne: czer-
wony, niebieski i ¿ó³ty.

Szczeliniec Wielki
Rezerwat przyrody (50 ha) od 1938, chro-

ni¹cy najwy¿sze stoliwo (919 m) z naj-
wiêkszym i najg³êbszym (do 21 m) skalnym
labiryntem. Ró¿norodne i oryginalne formy
ska³ek, na obrze¿u i na Fotelu Pradziada
(najwy¿sza ska³ka) punkty widokowe. Po
wizytach króla pruskiego Fryderyka
Wilhelma II w 1790 i J. W. Goethego
wzros³o zainteresowanie tym miejscem.
Franz Pabel w 1813 zosta³ mianowany
oficjalnie przewodnikiem – pierwszym
takim znanym w œwiecie. W 1845-46
zbudowano niewielkie schronisko, prze-
budowane w 1857-59, po 1945 obiekt
PTTK – najstarszy w Sudetach, odresta-
urowany w 2006 r. Prowadzi têdy szlak
okrê¿ny. Wstêp p³atny.

Park Narodowy Gór Sto³owych
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Wodospad Poœny
Ci¹g malowniczych kaskad do kilkunastu

metrów, powsta³ych w g³êbokim w¹wozie
Poœny na krawêdzi miêdzy œrodkowym
a dolnym poziomem piaskowców (500-600
m n.p.m.). W 1885 wytyczono têdy spe-
cjaln¹ œcie¿kê. Utworzone pod koniec lat
60. XX w. ujêcie wody dla Radkowa ograni-
czy³o przep³yw wody. Prowadzi tu ¿ó³ty
szlak turystyczny.

Urwisko Batorowskie
Jest to wysoka na 20-40 m krawêdŸ pia-

skowcowa w œrodkowym stopniu Gór Sto-
³owych (700-705 m n.p.m.), wytworzona

w ich pd.-wsch. czêœci. Rozci¹ga siê z pd.
wsch. od malowniczego, g³êbokiego Grod-
czego Do³u, rozcinanego przez Bobrówkê,
ku pn. zach. do równie g³êbokiej dol. Mo-
stowej Wody. £¹czna d³. wynosi 2,25 km.
Skalna œciana, stanowi¹ca klasyczny przy-
k³ad rozwoju rzeŸby krawêdziowej, uroz-
maicona jest licznymi basztami i filarami,
znad których rozci¹gaj¹ siê rozleg³e widoki
na Obni¿enie Dusznickie ze Wzgórzami
Lewiñskimi, okolonymi górami Orlickimi
i Bystrzyckimi.

W pobli¿u krawêdzi przebiega szlak zie-
lony z Polanicy Zdroju przez Batorów i Bia-
³e Ska³y do Kar³owa.

Park Narodowy Gór Sto³owych
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Strzelno, koœció³ œw. Prokopa, fot. P. Pierœciñski.
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WOJEWÓDZTWO

KUJAWSKKUJAWSKKUJAWSKKUJAWSKKUJAWSKOOOOO-POMORSKIE-POMORSKIE-POMORSKIE-POMORSKIE-POMORSKIE
Powierzchnia 17 970 km2, 2,1 mln. mieszkañców.
Siedzib¹ wojewody jest Bydgoszcz, a sejmiku województwa — Toruñ. Województwo

kujawsko-pomorskie znajduje siê w równole¿nikowym pasie przejœciowym miêdzy pa-
górkami pojezierzy nadba³tyckich, a nizinami œrodkowoeuropejskiej Krainy Wielkich Dolin.
Dzieli je pradolina Wis³y, stanowi¹ca zarazem pó³nocn¹ granicê Niziny Wielkopolsko-
Kujawskiej oraz po³udniow¹ Pojezierzy: Pomorskiego i Mazurskiego.

Poza pó³nocnymi krañcami województwa, przewa¿aj¹ równiny poprzecinane g³êboki-
mi dolinami Wis³y, Noteci i Drwêcy. Na terenie województwa znajduje siê ponad 600
jezior z najwiêkszym Gop³em o pow. 23 km2. Rozmieszczenie lasów nierównomierne,
powiaty o najwiêkszym zalesieniu to: tucholski, bydgoski, œwiecki, a o najmniejszym:
radziejowski, aleksandrowski, w¹brzeski. W centrum województwa krzy¿uj¹ siê szlaki
kolejowe i drogowe z Katowic i £odzi do Gdañska, z W³oc³awka i Poznania do Olsztyna
oraz z Warszawy do Szczecina i Ko³obrzegu. W wêŸle bydgosko–toruñsko–inowroc³aw-
skim rozdziela siê tranzyt miêdzy zespo³em portowym Gdañska i Gdyni, a reszt¹ kraju.
Bydgoszcz jest ponadto g³ównym wêz³em wodnych dróg œródl¹dowych w kraju.

Podstawê uprzemys³owienia regionu stanowi³y miejscowe surowce mineralne — wiel-
kie z³o¿a soli, wapieni, wysokiej jakoœci i³ów ceramicznych, a tak¿e piasków i ¿wirów.
Powsta³y zak³ady sodowe, cementowe, ceramiczne. Jest to tak¿e czo³owy region rolniczy.
Na niektórych obszarach utworzono parki krajobrazowe i inne formy ochrony przyrody.

Losy poszczególnych ziem na przestrzeni dziejów by³y odmienne, co przyczyni³o siê do
znacznego zró¿nicowania ekonomicznego i kulturowego. Przez wiele lat styka³y siê tu
dwa pañstwa zaborcze o ró¿nej kulturze i poziomie gospodarczym, a jeszcze wczeœniej
siêga³o tu dobrze zorganizowanemu pañstwo zakonne.

Sztuka romañska w Wielkopolsce i na Kujawach zach., a gotycka w ziemi che³miñskiej
osi¹gnê³a wysoki poziom. W Borach Tucholskich, zachowa³o siê budownictwo drewnia-
ne. Wœród zabytków Ziemi Dobrzyñskiej i Kujaw wschodnich dominuje architektura ba-
rokowa i klasycystyczna z czasów Ksiêstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.

BISKUPIN
Rezerwat  Archeologiczny
Muzeum Archeologiczne

Wieœ na Pa³ukach, 10 km na pd. od ̄ nina.
Osada — rezerwat archeologiczny znaj-

duje siê na pó³wyspie, pierwotnie wyspie
Jez. Biskupiñskiego.

Pozosta³oœci grodu zosta³y odkryte przy-
padkowo w 1933 przez miejscowego
nauczyciela Walentego Szwajcera, gdy
jeden z rolników kopa³ torf. W 1934
rozpoczê³y siê tu systematyczne prace
archeologiczne pod kierunkiem prof. Józefa
Kostrzewskiego. W czasie okupacji hit-
lerowcy zasypali teren wykopalisk, a wiele

zabytków zniszczyli. Badania podjêto pod
kierunkiem prof. Zdzis³awa Rajewskiego
w roku 1946 . W 1950 uznano teren wyko-
palisk za rezerwat archeologiczny. Od kilku
lat w 1 po³. wrzeœnia odbywa siê w Bisku-
pinie ciekawa impreza typu „¿ywy skansen”.

Odkryto tu œlady osadnictwa z 10000-
8000 lat p.n.e. Natomiast zrekonstruowano
osadê ludnoœci kultury ³u¿yckiej z okresu
halsztackiego, z 700-400 lat p.n.e. Ma ona
regularny, owalny uk³ad o pow. ok. 2 ha.
Wokó³ wa³ obronny d³ugoœci 460 m i wy-
sokoœci 6 m, o konstrukcji drewniano-
ziemnej i wielorzêdowy falochron wzmac-
niaj¹cy brzegi wyspy. W czêœci pn. znaj-



38
K

U
JA

W
SK

O
-P

O
M

O
RS

K
IE

By
dg

os
zc

z,
 sp

ic
hr

z 
na

d 
Br

d¹
, f

ot
. W

. N
ap

ió
rk

ow
sk

i.

Bydgoszcz
dowa³a siê brama wjazdowa i most d³.
120 m ³¹cz¹cy wyspê z l¹dem. Wewn¹trz
osady 106 domów drewnianych o kon-
strukcji sumikowo-³¹tkowej, trzyizbowch,
ustawionych szeregowo wzd³u¿ 12 ulic,
z wejœciami od strony po³udniowej. Wszy-
stkie ulice, wyk³adane bierwionami, ³¹czy³a
ulica okrê¿na.

Liczne znaleziska obrazuj¹ ¿ycie i wie-
rzenia ludnoœci trudni¹cej siê handlem
i rolnictwem. Osada uleg³a zniszczeniu
prawdopodobnie podczas najazdu Scytów
— koczowniczego ludu pochodzenia
azjatyckiego. PóŸniej na jej miejscu istnia³a
osada otwarta, a w VIII-XI w. niewielki
gródek plemienny.

BYDGOSZCZ
Spichrze nad Brd¹

Muzeum okrêgowe
Miasto w pradolinie Wis³y, nad Brd¹ w po-

bli¿u jej ujœcia. Siedziba wojewody ku-
jawsko-pomorskiego, oœrodek kulturalny,
naukowy i gospodarczy wa¿ny wêze³
komunikacji drogowej, kolejowej i wodnej,
387 tys. mieszkañców.

Od XIII w. gród i siedziba kasztelana. Od
1327 w³asnoœæ W³adys³awa £okietka. W la-
tach 1331-1343 zniszczony i okupowany
przez Krzy¿aków. Po traktacie kaliskim
w 1343 wraca do Polski. Kazimierz Wielki
w³¹cza Bydgoszcz w pn. pas obrony
granicznej i w 1346 nadaje osadzie prawa
miejskie. Na pocz¹tku XV w. siedziba
starostwa. W 1772 zajête przez Prusaków.
W latach 1807-1813 stolica departamentu
w Ksiêstwie Warszawskim. Od 1815 stolica
regencji pruskiej w Wielkim Ksiêstwie
Poznañskim. Po wkroczeniu do Bydgoszczy
wojsk polskich 20 I 1920 siedziba powiatu
w woj. pomorskim. Po II wojnie œwiatowej
miasto wojewódzkie.

Stare miasto w zakolu Brdy zachowa³o
œredniowieczne rozplanowanie na rzucie
zbli¿onym do elipsy, z czworobocznym
rynkiem i ulicami wybiegaj¹cymi z jego
naro¿ników. Na lewym brzegu rzeki, wokó³
nieistniej¹cego ju¿ klasztoru karmelitów,
rozwinê³o siê w XIV w. przedmieœcie.

Koœció³ œw. Miko³aja i Marcina (fara)
wzniesiony murów w 1466-1502. Wielo-

krotnie restaurowany. PóŸnogotycki, z ceg³y,
orientowany, halowy, trzynawowy. Wnêtrze
barokowe i rokokowe. Modernistyczna
polichromia z 1922-25 proj. Stefana Cybi-
chowskiego. W o³tarzu póŸnogotycki, z XVI
w., obraz MB z ró¿¹. Od 1999 Konkatedra
Archidiecezji GnieŸnieñskiej.

Zespó³ poklasztorny Bernardynów z koœ-
cio³em póŸnogotyckim wzniesionym
w 1545-52 z renesansow¹ wiê¿¹ z XVII w.,
szczytem i krucht¹ z 1865 oraz barokowym
budynkiem klasztoru, przebudowanym
w XIX w.

Zespó³ poklasztorny Klarysek z gotycko-
renesansowym koœcio³em z prezbiterium
z 1582, naw¹ i wie¿¹ z 1615 i polichromo-
wanym stropem oraz budynkiem klasztoru
wybudowanym na pocz. XVII w., przebu-
dowanym w XIX i XX w.

Zespó³ najstarszych spichlerzy przy ulicy
Grodzkiej nr 7 z 1794-97, murowany
z bocznymi œcianami drewnianymi, kon-
strukcji szkieletowej, z wype³nieniami
z ceg³y, tynkowanymi; nr 9 z 1793 oraz
nr 11 z 1794-1800, drewniane, równie¿
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Che³mno
konstrukcji szachulcowej, z tynkowanymi
wype³nieniami ceglanymi. O podobnej
konstrukcji, ale nieco m³odszy (1830-40)
spichlerz znajduje siê przy Starym Rynku 13.

Kompleks budynków przy ul. Mennica:
spichlerze, kaszarnia z turbinowni¹, turbi-
nownia, m³yn, dom m³ynarza.

Muzeum okrêgowe im. Leona Wyczó³-
kowskiego tworzone od 1880 z inicjatywy
Towarzystwa Historycznego Okrêgu Nadno-
teckiego. Zbiory gromadzono w jednej z sal
gimnazjum, w 4 dzia³ach: archeologicznym,
historii miasta, militariów i numizmatycz-
nym. W 1923 otwarto Muzeum jako
miejskie w budynku przy Starym Rynku;
powsta³ dzia³ sztuki polskiej obejmuj¹cy
malarstwo, rzeŸbê i grafikê. W 1937
Muzeum otrzyma³o w darze kolekcjê
obrazów i pami¹tek po Leonie Wyczó³-
kowskim oraz kolekcjê rzeŸb Konstantego
Laszczki. Od 1946 nosi imiê L. Wyczó³-
kowkiego; od 1967 ma status Muzeum
Okrêgowego. Mieœci siê w dawnym kla-
sztorze Klarysek oraz w spichlerzu tzw.
bia³ym na Wyspie M³yñskiej.

CHE£MNO
Ratusz

Miasto powiatowe na krawêdzi Wyso-
czyzny Che³miñskiej, na prawym brzegu
Wis³y na 9 wzgórzach przy szosie nr 1 £ódŸ
– Gdañsk. 22 tys. mieszkañców.

Pocz¹tki grodu siêgaj¹ X w. Po zniszcze-
niach dokonanych przez Prusów, Krzy¿acy
przenieœli gród na obecne miejsce i otoczyli
murami. W 1233 nadali miastu przywilej
lokacyjny, który po odnowieniu w 1251 sta³
siê wzorem dla innych miast polskich i krzy-
¿ackich (tzw. prawo che³miñskie). Do 1309,
tj. do czasu przeniesienia g³ównej siedziby
Zakonu z Wenecji do Malborka, by³o
Che³mno stolic¹ pañstwa Krzy¿aków, zaœ
w 1243-51 tak¿e siedzib¹ biskupów. Na
mocy bulli papie¿a Urbana VI w 1386
powsta³a Akademia Che³miñska (na wzór
uczelni boloñskiej), maj¹ca stanowiæ prze-
ciwwagê dla Uniwersytetu Krakowskiego.
Dzia³a³a z ró¿nym skutkiem do pocz¹tku
XIX w. W XIV w. Che³mno przyst¹pi³o do
Hanzy, a w XV w. do Zwi¹zku Pruskiego.
W 1454 przy³¹czone do Polski, od 1772

pod zaborem pruskim, 1807-15 w Ksiêstwie
Warszawskim. 22 I 1920 wkroczy³y do
miasta oddzia³y polskie pod wodz¹ gen.
Józefa Hallera.

Bardzo dobrze zachowany œredniowiecz-
ny uk³ad urbanistyczny z rozleg³ym rynkiem.
Prawie w ca³oœci zachowa³y siê oryginalne
gotyckie mury z trzema basztami oraz
Bram¹ Grudzi¹dzk¹ (na jej piêtrze znajduje
siê kapliczka z gotyck¹ Piêt¹ pochodz¹c¹
z XV w.).

Tu¿ obok rynku okaza³y koœció³ farny,
trzynawowy, halowy, zbudowany w 1 po³.
XIV. G³ówne wejœcie ma wczesnogotycki
portal. Bogate wnêtrze barokowo-roko-
kowe.

W pn. czêœci miasta wspó³czesny farze
koœció³ p.w. œw. Jana Chrzciciela i œw. Jana
Ewangelisty, gotycki, jednonawowy, ze
sklepieniem gwiaŸdzistym. Od pd. póŸno-
renesansowy portal. Wyposa¿enie póŸnore-
nesansowe i barokowe. W prezbiterium
najstarsza na tych ziemiach datowana p³yta
nagrobna z 1275. Przy koœciele budynki
klasztorne z XVIII w. z kru¿gankami
i gotyckim szczytem.
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Szczególny akcent zespo³u staromiejskiego
stanowi ratusz, jedna z najwspanialszych
budowli renesansowych w Polsce. Jedno-
piêtrowy, gotycki ratusz otrzyma³ renesans-
owy kszta³t podczas przebudowy w 1667-
-96. Szczególn¹ ozdob¹ sta³y siê wysoka
attyka, he³m i zegar na wie¿y. W 1885-87
nadbudowano drugie piêtro, a w attyce
wykuto otwory okienne. Na zachodniej
œcianie umieszczono, przeniesiony z koœ-
cio³a farnego, wzorzec prêta che³miñskiego,
dawnej miary d³ugoœci (4,35 m). Ratusz by³
siedzib¹ rady i ³awy mejskiej. Mieœci³y siê
tu równie¿ waga i archiwum a tak¿e izba
s¹dowa i do 1458 Wy¿szy S¹d Prawa
Che³miñskiego. Od 1983 ratusz jest siedzib¹
Muzeum Ziemi Che³miñskiej.

CHE£M¯A
Koœció³ Œw. Trójcy

Miasto w powiecie toruñskim, na Pojezie-
rzu Che³miñskim nad jeziorem Che³m¿yñ-
skim, ok. 15 tys. mieszkañców

Pierwsza wzmianka z roku 1222, gdzie
wystêpuje jako gród i osada. W 1251
otrzyma³a prawa miejskie i od tego roku a¿
do 1824 jest stolic¹ biskupstwa. Przez wieki
Che³m¿a by³a oœrodkiem piwowarstwa
i uprawy chmielu. Od koñca XIX w jest
wa¿nym oœrodkiem przemys³u cukrow-
niczego.

Dawna katedra, obecnie bazylika kon-
katedralna p.w. Œwiêtej Trójcy jest budowl¹
trzynawow¹, halow¹ w zasadniczej czêœci
gotyck¹ (XII-XIV w.) z neogotyckim przed-
sionkiem. Wie¿a bogato zdobiona ostro-
³ukowymi blendami, z gankiem i baroko-
wym he³mem. Gotyckie kamienne stalle
i szereg rzeŸb, renesansowy nagrobek bi-
skupa Piotra Kostki i póŸnorenesansowa
ambona. Liczne epitafia i nagrobki. Wystrój
w przewa¿aj¹cej czêœci barokowy i ro-
kokowy.

CIECHOCINEK
Tê¿nie

Najwiêksze polskie uzdrowisko nizinne,
usytuowane na Kujawach poœrodku Niziny
Ciechociñskiej, po³o¿one na dwóch piasz-
czystych terasach w pradolinie Wis³y. 11 tys.
mieszkañców.

W najstarszej zanotowanej wzmiance po-
chodz¹cej z 1466 wystêpuje pod nazw¹
Czechoczino. Dla odró¿nienia od wsi Cie-
chocin nad Drwêc¹, miejscowoœæ przybra³a
zdrobnia³¹ nazwê Ciechocinek. Po zajêciu
ma³opolskich kopalñ soli przez Austriê,
„Uchwa³¹ Soln¹” z 5 III 1791 Sejm Wielki
nakaza³ poszukiwanie soli na Kujawach. Jej
eksploatacja w Ciechocinku zaczê³a siê
w latach 20. XIX w. za spraw¹ Ksawerego
Druckiego-Lubeckiego i Stanis³awa Staszica.
Za pocz¹tek uzdrowiska przyjmuje siê zain-
stalowanie 4 miedzianych wanien w tu-
tejszej karczmie w 1836. Prawa miejskie
miejscowoœæ uzyska³a w roku 1916.

Dziœ architektura miasta, pe³nego zieleni
i kwiatów, jest dostosowana do jego
leczniczej funkcji. Zaleca siê tu leczenie
urazów ortopedycznych, chorób neurolo-
gicznych, reumatycznych, nadciœnienia
têtniczego, chorób naczyñ obwodowych
oraz górnych dróg oddechowych.

Podstawowym œrodkiem leczniczym jest
solanka o temperaturze dochodz¹cej do
54°C. Istotn¹ rolê spe³nia lokalny klimat,
stosunkowo ciep³y i o ma³ej iloœci opadów.

Tê¿nie s³u¿¹ nie tylko do produkcji soli,
ale te¿ do leczniczych i orzeŸwiaj¹cych
inhalacji. Podczas odparowywania solanki
uwalania siê ozon i jod. Powietrze staje siê
podobne do morskiego, dziêki rozpylonym,
s³onym kropelkom.

Dwie najwiêksze tê¿nie zbudowano
w 1827-28, trzeci¹ w 1859. Ich ³¹czna
d³ugoœci wynosi 1,7 km. Zu¿yto na nie ok.
19 tys. m3 drewna dêbowego i sosnowego,
Dwie maj¹ podbudowê z pni dêbowych,
trzecia podmurówkê o konstrukcji s³upowo-
ramowej, umocnion¹ skoœnymi zastrza³ami.
Szkielety wype³niono ga³êziami tarniny.
Pompy podnosz¹ solankê na wys. 15 m, do
rynny na górnym pomoœcie. Nastêpnie
solanka zagêszcza siê sp³ywaj¹c po ga³êziach
do dolnych rynien, sk¹d jest odprowadzana
do warzelni.

FOJUTOWO k. Tucholi
Akwedukt

Przysió³ek na terenie Tucholskiego Parku
Krajobrazowego na zach. od szosy Tuchola–
Czersk.

Fojutowo
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W latach 1845-49 dla nawodnienia du-
¿ych obszarów ³¹k w rejonie Czerska wybu-
dowano Wielki Kana³ Brdy. Wykonano
m.in. akwedukt o d³. 75 m, z ¿ó³tej ceg³y
i kamienia, krzy¿uj¹cy siê z Czersk¹ Strug¹,
p³yn¹c¹ 6 m ni¿ej w g³êbokim parowie.

GOLUB-DOBRZYÑ
Zamek

Miasto powiatowe nad Drwêc¹, na granicy
ziemi che³miñskiej i dobrzyñskiej, 8 tys.
mieszkañców.

Golub by³ najpierw grodem przy prze-
prawie przez Drwêcê. Dobra golubskie,
nale¿¹ce do biskupstwa w³oc³awskiego,
drog¹ zamiany otrzymali Krzy¿acy, którzy
w 1331 nadali osadzie prawa miejskie
i zbudowali zamek, siedzibê komtura.
Golub w 1454 przyst¹pi³ do Zwi¹zku
Pruskiego, a po 1466 nale¿a³ do Polski.

Dobrzyñ powsta³ na pd. brzegu Drwêcy
jako przedmieœcie Golubia. Przekszta³ci³ siê
w samodzielne miasto, gdy rzeka by³a
granic¹ zaborów. Obydwie miejscowoœci
po³¹czono w 1951.

Pó³nocna czêœæ miasta zachowa³a œrednio-
wieczny uk³ad przestrzenny i fragmenty
murów. W rynku drewniany dom „Pod
kapturem” z 1771 i kilka kamienic z XIX w.
Nieopodal rynku gotycka fara z XIV w.
z interesuj¹cym wystrojem zewnêtrznym
i bogatym wyposa¿eniem wnêtrza.

Zamek, sk³adaj¹cy siê z zamku g³ównego
i nie zachowanego przedzamcza, zosta³
wybudowany na wzniesieniu nad dolin¹
Drwêcy w 1302-06. Wewnêtrzny dziedzi-
niec otacza³y z czterech stron drewniane
kru¿ganki. Od strony przedzamcza by³y

dwie naro¿ne, cylindryczne baszty o pod-
stawach kwadratowych. Przedzamcze, na
planie rozleg³ego prostok¹ta, otacza³y mury
z czterema naro¿nymi wie¿ami.

Bry³a zamku zmieni³a siê po przebudowie
w 1616-23. W miejsce wysokich szczytów
i dachów wprowadzono zwieñczenie at-
tykowe z naro¿nymi wie¿yczkami o póŸno-
renesansowych formach. Ca³oœæ ozdobiono
dekoracj¹ sgraffitow¹. Tak przebudowana
warownia krzy¿acka sta³a siê siedzib¹ siostry
królewskiej, Anny Wazówny, córki Jana III
szwedzkiego i Katarzyny Jagiellonki. Zamek
uleg³ dewastacji na skutek wojen szwedz-
kich oraz klêsk ¿ywio³owych.

Odbudowany w 1959-67 zamek jest
znan¹ w kraju placówk¹ PTTK. Mieœci
muzeum, dom wycieczkowy, kawiarniê.
Odbywaj¹ siê tu konkursy krasomówcze
przewodników PTTK, turnieje rycerskie,
bale kostiumowe.

GRUDZI¥DZ
Zespó³ spichrzów nad Wis³¹

Miasto powiatowe na prawym, wysokim
brzegu Wis³y, przed ujœciem Osy. 102 tys.
mieszkañców.

Od X w. gród pe³ni¹cy rolê stra¿nicy
pañstwa polskiego. Od 1207 r. we w³ada-
niu Konrada Mazowieckiego, który nada³
w 1222 Grudzi¹dz biskupowi misyjnemu
Prus, Chrystianowi. W 1225 Chrystian
zrzek³ siê nadañ na korzyœæ Zakonu. Od
1250 rozbudowany przez Krzy¿aków gród
staje siê siedzib¹ komtura. W 1291 Gru-
dzi¹dz otrzyma³ przywilej lokacyjny na
prawie che³miñskim. Powsta³ murowany
zamek, wiele gotyckich budynków, miasto
otoczono podwójnym, ceglanym murem.

Z niewielk¹ trzymiesiêczn¹ przerw¹ po
bitwie grunwaldzkiej panowanie Krzy¿ak-
ów trwa do 1454, kiedy to mieszczanie
opanowali zamek i oddali go w rêce rycer-
stwa che³miñskiego. Po pokoju toruñskim
zamek staje siê siedzib¹ starostów do
I rozbioru Polski. Odbywaj¹ siê tu na zmianê
z Malborkiem sejmiki generalne Prus
Królewskich. Na jednym z nich, w 1522
Miko³aj Kopernik wyg³osi³ s³ynny odczyt
„O sposobie bicia monety”. Miasto pod-
upad³o na skutek wojen szwedzkich.

Grudzi¹dz
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W okresie miêdzywojennym Grudzi¹dz
urasta do rangi centrum przemys³owego
Pomorza. Znaczenia dodaj¹ mu szko³y
wojskowe i liczny garnizon. II wojna
œwiatowa przynosi miastu ogromne znisz-
czenia.

Obecnie Grudzi¹dz jest znacz¹cym oœrod-
kiem przemys³owym, posiada wiele szkó³,
filiê UMK, placówki kultury.

Zachowa³ siê dawny uk³ad urbanistyczny
z rynkiem, na którym w maju 1411 Krzy¿acy
œciêli g³owê przywódcy Towarzystwa
Jaszczurczego Miko³ajowi z Ryñska. Obok
rynku gotycki koœció³ farny (niegdyœ miejsce
obrad sejmików generalnych) z ciekawym
wyposa¿eniem, m.in. zabytkowe dzwony
z XV i XVIII w.

W obrêbie Starego Miasta Koœció³ œw.
Ducha; klasztor Benedyktynek, obecnie
muzeum; ratusz, d. kolegium jezuickie;
barokowy koœció³ œw. Franciszka Ksawerego
z wystrojem wnêtrza nawi¹zuj¹cym do
sztuki Chin i Japonii, fragmenty murów
miejskich oraz Góra Zamkowa.

Interesuj¹c¹ budowl¹ jest potê¿na twier-
dza wzniesiona z rozkazu Fryderyka II
w 1776- 89. Wiêziono w niej uczestników
powstania listopadowego.

Od strony Wis³y malowniczo wygl¹da
zespó³ spichrzów, w œredniowieczu sta-
nowi¹cych czêœæ systemu obronnego.
W swej dzisiejszej postaci pochodz¹
przewa¿nie z XVII i XVIII w. Nieliczne
zachowa³y gotyckie mury w przyziemiu od
strony rzeki. Maj¹ od 2 do 6 kondygnacji.
Wielokrotnie przebudowywane, kryte
dachówk¹ ceramiczn¹. Wewn¹trz stara
ciesio³ka.

INOWROC£AW
Koœció³ NMP, tzw. Ruina

Muzeum im. Jana Kasprowicza
Miasto powiatowe, stolica Kujaw Zach.,

uzdrowisko, znacz¹cy oœrodek produkcji
soli. Du¿y wêze³ kolejowy. 80 tys. miesz-
kañców.

W dokumentach po raz pierwszy w 1185
pod nazw¹ Novo Wladislaw. Do po³. XIII
w. Inowroc³aw nale¿a³ do dzielnicy mazo-
wieckiej. W koñcu XIII w. powsta³o ksiêstwo
kujawskie, podzielone nastêpnie na byd-
goskie, gniewkowskie i inowroc³awskie.
W po³ XIII w. ksiêciem kujawskim by³
Kazimierz Kujawski syn Konrada Mazowiec-
kiego i ojciec W³adys³awa £okietka. Od po³.
XIII w. Inowroc³aw posiada³ miejskie prawo
magdeburskie. Od po³. XIV w. by³ stolic¹
województwa i siedzib¹ starostwa. W wieku
XV wzniesiono mury obronne i fosy. W 1772
miasto obejmuj¹ Prusacy. W 1875 za³o¿ono
tu uzdrowisko. 5 I 1918 Inowroc³aw opa-
nowali powstañcy wielkopolscy.

Obecnie du¿y oœrodek przemys³owy:
zak³ady chemiczne w M¹twach, kopalnia
soli, fabryka metalowa, huta szk³a. Oœrodek
szkolnictwa i jedno z wiêkszych uzdrowisk
na nizinach w Polsce. Podstaw¹ rozwoju
uzdrowiska s¹ solanki jodobromowe i gorz-
kie. Park zdrojowy z interesuj¹cymi okazami
drzew i krzewów oraz muszl¹ koncertow¹.
W zach. czêœci parku tê¿nie solankowe.

Szczególnym zabytkiem Inowroc³awia jest
romañski koœció³ p.w. Imienia NMP, tzw.
Ruina. Zbudowany pod koniec XII w. z gra-
nitowych ciosów. orientowany. Podanie
g³osi, ¿e stoi na miejscu pogañskiej gontyny,
na pagórku zwanym niegdyœ Bia³¹ Gór¹.
Przebudowany w XIV w. popad³ wskutek
po¿arów w ruinê i st¹d jego nazwa. Odbud.
w 1901 w stylu romañskim. Obecnie jest
to jeden z najczystszych stylowo zabytków
romañskich w kraju. Fasada frontowa
zwieñczona dwiema potê¿nymi wie¿ami,
w górnej czêœci nadbudowana murem
ceglanym. Wie¿e ozdobione s¹ charaktery-
stycznymi dla architektury romañskiej
biforiami. Od wsch. prezbiterium z pó³ko-
list¹ absyd¹. W murach trzy skromne portale
romañskie. Wnêtrze proste, jednonawowe.
Ciekawostkê stanowi¹ trzy „diable maski”

Inowroc³aw
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wykute w blokach granitowych, znajduj¹ce
siê w murze zewnêtrznym œciany, przy
portalu.

Muzeum im. Jana Kasprowicza powsta³o
w 1931 jako Muzeum Regionalne Kujaw
Zach. Po wojnie wznowi³o dzia³alnoœæ
w 1959 pod obecn¹ nazw¹. Gromadzi
zbiory dotycz¹ce dziejów miasta i regionu
oraz wybitnych ludzi Kujaw Zach. Naj-
wiêkszy w kraju zbiór pami¹tek, rêkopisów
i pierwodruków dzie³ Stanis³awa Przyby-
szewskiego oraz bogate kolekcje pami¹tek
zwi¹zanych z Janem Kasprowiczem i Sta-
nis³awem Szenicem. Obrazy Juliana Fa³ata,
Teodora Axentowicza, W³adys³awa Jaroc-
kiego, rysunki Jacka Malczewskiego.

Oddzia³em Muzeum jest Dom Rodziny
Jana Kasprowicza w Szymborzu. Wewn¹trz
meble, przedmioty gospodarstwa domowe-
go, fotografie rodzinne, fotokopie rêkopisów
poety, jego listy, ksiêgozbiór oraz rzeŸby
ludowe.

K£ÓBKA k. Kowala
Skansen

Wieœ w powiecie w³oc³awskim nad
rzeczk¹ Lubieñk¹, przy drodze stanowi¹cej
dojazd do Chodcza od trasy Toruñ–£ódŸ.

W parku d. dwór rodziny Orpiszewskich.
Na cmentarzu grób Marii z Wodziñskich
Orpiszewskiej (Maryni) zmar³ej w 1886,
m³odzieñczej mi³oœci Fryderyka Chopina.

Kujawsko-Dobrzyñski Park Etnograficzny
w K³óbce, stanowi¹cy Oddzia³ muzeum
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyñskiej, udo-
stêpniono dla zwiedzaj¹cych w 1993. Le¿y
nad Lubieñk¹ blisko parku i dworu.
Zgromadzone obiekty reprezentuj¹ kulturê
ludow¹ dwóch regionów Kujaw i Ziemi
Dobrzyñskiej. Jest tu odtwarzana struktura
wsi z jej autentycznymi fragmentami: typy
zagród, detale architektoniczne, drzwi,
okna, urz¹dzenia paleniskowe, dymne; po-
dzia³ wnêtrz, a tak¿e ma³a architektura:
p³oty, studnie, ¿urawie, piwnice, kapliczki.
Wiêkszoœæ obiektów ruchomych pochodzi
z drugiej po³. XIX i pierwszej po³. XX w.
Niektóre budynki s¹ starsze.

KORONOWO
Koœció³ Wniebowziêcia NMP

Miasto malowniczo po³o¿one w dolinie
Brdy, 27 km od Bydgszczy, 11 tys. miesz-
kañców.

W pobli¿u Zalew Koronowski, utworzony
na Brdzie w 1960. 11 km na pn. pole zwy-
ciêskiej bitwy z Krzy¿akami w 1410.

Miasto lokowane w 1368 na prawie
magdeburskim jako w³asnoœæ Cystersów.
Pozosta³o w ich w³adaniu a¿ do kasaty
zakonu w 1819.

Poklasztorny, gotycki koœció³ Wniebo-
wziêcia NMP, wzniesiony w koñcu XIV w.,
reprezentuje cechy typowe dla budow-
nictwa cysterskiego. Jest to trzynawowa
bazylika z szeregiem wielobocznie zam-
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kniêtych kaplic. Sklepienie gotyckie zast¹-
piono w XVII w. barokowym. Wartoœciowe
wyposa¿enie barokowe: o³tarze, kazalnica,
stalle, bogato rzeŸbione organy. Do koœcio³a
przylega budynek klasztorny barokowy,
piêtrowy z wirydarzem poœrodku.

Blisko rynku koœció³ œw. Andrzeja, równie¿
pocysterski, gotycki z póŸnorenesansowym
szczytem.

KRUSZWICA
Mysia Wie¿a

Miasto w powiecie inowroc³awskim, na
Kujawach, przy pn. krañcu Gop³a. Znacz¹cy
oœrodek przemys³u rolno-spo¿ywczego,
zak³ady t³uszczowe, zbo¿owe, cukrownia.
10 tys. mieszkañców.

Legendarna stolica pañstwa Piasta. Naj-
starsze wykopaliska siêgaj¹ neolitu. G³ów-
ny gród istnia³ na Ostrowie Rzêpowskim,
dawnej wyspie. Za³o¿ony zosta³ ok. 500 lat
p.n.e. W czasach rzymskich Kruszwica
le¿a³a na szlaku bursztynowym. W VII-IX w.
znajdowa³a siê tu stolica pañstwa plemien-
nego Goplan. W XI w. by³a Kruszwica
przejœciowo stolic¹ biskupstwa kujawskiego.
W 1422 W³adys³aw Jagie³³o nada³ osadzie
prawa miejskie.

Romañska kolegiata p.w. œw. Piotra i Paw³a
zbudowana prawdopodobnie w 1 po³.
XII w. przebudowana w 1586 oraz w latach
1856-59. W 1954-56 przywrócono jej ce-
chy romañskie. Wzniesiona z ciosanych
kamieni, granitu i piaskowca. Jest to budo-
wla trójnawowa, bazylikowa z transeptem
i z apsydami, orientowana. Kiedyœ dwu,
obecnie jednowie¿owa. Œcianê po³udniow¹
zdobi¹ trzy romañskie portale.

Mysia Wie¿a, z któr¹ zwi¹zana jest
legenda o królu Popielu, jest jedyn¹
zachowan¹ wie¿¹ gotyckiego zamku usy-
tuowanego na wyspie na miejscu grodu
i podgrodzia. Zamek zbudowany w czasach
Kazimierza Wielkiego, zniszczony zosta³
po¿arem na pocz. XVI w. i póŸniej tak¿e
przez Szwedów, w 1787 czêœciowo roze-
brany.

Wie¿a gotycka, o wysokoœci 32 m, wznie-
siona na cokole z g³azów narzutowych,
oœmioboczna, podzielona wewn¹trz na
szeœæ ró¿nej wysokoœci kondygnacji.

Z Mysiej Wie¿y roztacza siê rozleg³y widok
na jez. Gop³o i miasto.

LUBOSTROÑ k. Barcina
Zespó³ pa³acowo-parkowy

Wieœ na skraju doliny Noteci. Od XVIII w.
do 1939 w³asnoœæ Skórzewskich. Wychowa³
siê tu i w latach 30. XIX w. czêsto przebywa³
poeta Stefan Garczyñski, autor „Wac³awa
dziejów”. By³ przyjacielem Adama Mickie-
wicza, który zapewne go tu odwiedzi³.

Pa³ac wzniesiono 1795-1800 wg projektu
Stanis³awa Zawadzkiego. Klasycystyczny,
murowany, tynkowany. Wzorem by³a
s³awna „Vila Capra” Antonio Palladiego.
Pa³ac na rzucie kwadratu z trzykondyg-
nacyjn¹ rotund¹ poœrodku, nakryt¹ kopu³¹
na wysokim tamburze. Od frontu wydatny
portyk kolumnowy poprzedzony wysokimi
schodami. W elewacjach bocznych portyki
przyœcienne. Na kopule figura Atlasa
dŸwigaj¹cego kulê ziemsk¹. Dekoracje
wnêtrz klasycystyczne. Sala centralna, ro-
tunda, ozdobiona intarsjowan¹ pod³og¹
z herbami Polski i Litwy poœrodku oraz
czterema p³askorzeŸbami przedstawia-
j¹cymi „Bitwê pod P³owcami”, „Królow¹
Jadwigê przyjmuj¹c¹ Krzy¿aków w Ino-
wroc³awiu”, „Bitwê pod Koronowem”,
„Zatwierdzenie planów budowy Kana³u
Noteckiego przez Fryderyka Wielkiego”.
W tej sali potê¿ny, mosiê¿ny ¿yrandol. Kilka
doskonale zachowanych mniejszych po-
mieszczeñ i ma³e gabinety przykryte skle-
pieniami beczkowymi oraz niewielki
gabinet naro¿nikowy, nakryty kopu³k¹
z lunetami, z malowid³ami przedstawia-
j¹cymi symbole nauk. Freski Franciszka
i Antoniego Smuglewiczów.

Obecnie pa³ac jest miejscem ekspozycji
stylowych wnêtrz. W reprezentacyjnym
pomieszczeniach odbywaj¹ siê koncerty,
pokazy, spektakle.

Obok pa³acu znajduje siê klasycystyczna
oficyna, tzw. „Stary Pa³ac”, a w s¹siedztwie
takie¿ zabudowania dworskie.

Wokó³ park (37,5 ha) o urozmaiconym
drzewostanie, usytuowany na stoku, prze-
chodz¹cy w las. Na pn. od parku i pa³acu
zespó³ eklektycznych zabudowañ folwar-
cznych z 2 po³. XIX w.

Lubostroñ



45

K
U

JA
W

SK
O

-P
O

M
O

RS
K

IE

RADZYÑ CHE£MIÑSKI
Ruiny zamku

Miasto na Ziemi Che³miñskiej w pow.
grudzi¹dzkim. 2 tys. mieszkañców.

Wzmiankowany w 1015 jako gród pruski,
zdobyty i zniszczony przez Boles³awa
Chrobrego. Od 1231 w rêkach Krzy¿aków,
którzy buduj¹ drewniany gród i lokuj¹
w 1234 miasto. W 1397 rycerze Ziemi
Che³miñskiej pod przywództwem Miko³aja
z pobliskiego Ryñska zawi¹zali tu Towa-
rzystwo Jaszczurcze, sprzysiê¿enie bêd¹ce
reakcj¹ na brutalne rz¹dy Zakonu.

Miasto posiada dobrze zachowany œred-
niowieczny uk³ad urbanistyczny. W rynku
klasycystyczne kamieniczki z pocz. XIX w.
Gotycki, jednonawowy koœció³ farny z 1 po³.
XIV w. z masywn¹ wie¿¹ i szczytami schod-
kowymi oraz dobudowan¹ w koñcu XVI w.
renesansow¹ kaplic¹ D¹browskich z p³ytami
nagrobnymi. Nad jeziorem wczesno-
œredniowieczne grodzisko.

Zamek usytuowany zosta³ na przesmyku
pomiêdzy dwoma jeziorami, na miejscu
drewniano-ziemnego grodu. Budowê roz-
poczêto w pierwszych latach XIV w. i pro-
wadzono do ok. 1390. Zamek by³ siedzib¹
komtura. W 1410 czêœciowo zniszczony
przez Polaków. W 1454 zdobyty przez
wojska Zwi¹zku Pruskiego i przekazany
Polsce. Po drugim pokoju toruñskim w 1466
zamek by³ siedzib¹ starostów. Zniszczony
w czasie wojen szwedzkich. W 1763
opuszczony. Po I rozbiorze Polski w³adze
pruskie przystêpuj¹ do burzenia murów.
W XIX . prowadzone prace konserwatorskie.
Obecnie zabezpieczony jako trwa³a ruina.

Zespó³ zamkowy sk³ada³ siê z zamku
g³ównego i z dwóch przedzamczy od
po³udnia i od wschodu. Zamek murowany
z ceg³y, na planie kwadratu, z wysmuk³ymi
basztami na naro¿ach. Wewn¹trz znajdowa³
siê arkadowy dziedziniec, a w jego pn.-
wsch. naro¿niku oœmioboczna wie¿a.

Do zamku wje¿d¿ano przez dwa przed-
zamcza i skrzyd³o po³udniowe. W tym
skrzydle ulokowano refektarz i kaplicê.
Skrzyd³o wsch. zajmowa³ kapitularz, a w po-
zosta³ych dwóch znajdowa³y siê mieszkania,
kuchnia oraz infirmeria. Na piêtrach by³y
magazyny i ganki dla stra¿y.

Do dziœ zachowa³o siê skrzyd³o po³ud-
niowe z dwoma basztami (maj¹ one ory-
ginalne, ceglane he³my, przes³oniête
blankami sto¿kowymi) oraz bram¹ wjaz-
dow¹, zaakcentowan¹ wysmuk³¹ wnêk¹
zakoñczon¹ ostro³ukiem. Mo¿na tak¿e
zobaczyæ czêœæ skrzyd³a wschodniego, mury
przyziemia, fragmenty oœmiobocznej wie¿y
i piwnice pod skrzyd³em po³udniowym.
Zamek, najwiêkszy po Malborku w pañ-
stwie krzy¿ackim, ze wzglêdu na architektu-
rê i bogate detale rzeŸbiarskie jest wybitnym
dzie³em budownictwa obronnego.

STRZELNO
Koœcio³y œw. Trójcy i œw. Prokopa

Miasto w powiecie mogileñskim, na tzw.
Bia³ych Kujawach. 6 tys. mieszkañców.

Wed³ug legendy przez Strzelno œw.
Wojciech zmierza³ z misja do Prus. Nadanie
osady Norbertankom potwierdza bulla
papie¿a Celestyna II z 1193. W 1231 prawa
miejskie. Urodzi³ siê tu Albert Abraham
Michelson (1852-1931), fizyk amerykañski,
laureat nagrody Nobla w 1907.

Zachowa³ siê dawny uk³ad urbanistyczny.
Dwa romañskie koœcio³y Strzelna stanowi¹
jedn¹ z wiêkszych atrakcji Szlaku Piastow-
skiego. Zosta³y zbudowane na prze³omie XII
i XIII w. dla klasztoru Norbertanek, z fundacji
potomków Piotra W³ostowica. On sam
figuruje na tympanonach obydwu koœcio-
³ów.

Koœció³ œw. Trójcy zbudowany z granito-
wych ciosów jest trójnawow¹ bazylik¹
z transeptem, kaplicami, dwiema wie¿ami
od zachodu. Poza absyd¹ i empor¹ pier-
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wotnie wnêtrze nakryte by³o drewnianymi
stropami.

Wybitnym dzie³em sztuki romañskiej s¹
odkryte w 1946 cztery wykute w piaskowcu
kolumny z koñca XII w. Na ka¿dej z nich
znajduje siê 18 postaci, na lewej symbo-
lizuj¹ one wady i wystêpki ludzkie, na pra-
wej cnoty. W œcianach prezbiterium znajdu-
j¹ siê inne, czêœciowo ods³oniête, romañskie
kolumny o g³adkich trzonach.

Wystrój koœcio³a przewa¿nie barokowy.
Gotycki krucyfiks w o³tarzu transeptu,
romañski tympanon w mensie o³tarzowej
po lewej przy prezbiterium, kaplica œw. Bar-
bary nakryta gotyckim palmowym sklepie-
niem wspartym na romañskiej kolumnie.
Nad drzwiami wiod¹cymi z kaplicy na
zewn¹trz widnieje romañski tympanon
z aktem fundacji.

Koœció³ œw. Prokopa jest rotund¹ z kwa-
dratowym prezbiterium od wschodu,
dwiema pó³kolistymi absydami od pó³nocy
i z okr¹g³¹ wie¿¹ od zachodu. Tylko górna,
ceglana czêœæ wie¿y pochodzi z doby
gotyku, reszta romañska, zbudowana z kos-
tek granitowych.

Miêdzy koœcio³ami na miejscu dawnego
cmentarza wybudowany zosta³ w XV w.
klasztor (obecnie mieszkania).

ŒWIECIE
Ruiny zamku

Miasto powiatowe na Pojezierzu Pomor-
skim na terasie zalewowej i stromych

krawêdziach doliny Wis³y u ujœcia Wdy.
27 tys. mieszkañców.

Wzmiankowane w dokumentach po raz
pierwszy w koñcu XII w. jako rezydencja
ksiêcia Grzymis³awa. W XIII w. zwane
naczelnym grodem kasztelanii i ksiêstwa
œwiecko-lubiszewskiego. Prawa miejskie
w 1338.

Znaczny oœrodek przemys³owy: zak³ady
celulozowo-papiernicze oraz przemys³u
rolno-spo¿ywczego.

Na Starym Mieœcie, po³o¿onym na Ostro-
wiu, koœció³ z gotyckim prezbiterium,
renesansowym korpusem i wie¿¹ oraz
fragmenty murów miejskich z koñca XIV w.

Na Nowym Mieœcie barokowy koœció³
i klasztor Bernardynów.

Gotycki zamek zbudowali w 1 po³. XIV
w. Krzy¿acy na miejscu zamku ksiêcia Œwiê-
tope³ka, nieopodal ujœcia Wdy do Wis³y.
Z ceg³y, na wysokim cokole kamiennym, na
planie kwadratu (ok. 50-50 m) z czterema
basztami na naro¿ach i czterema skrzyd³ami
mieszkalnymi. Otoczony murem zewnê-
trznym tworz¹cym miêdzymurze. W skrzy-
dle pn.-zach. mieœci³ siê kapitularz i kaplica,
w skrzydle pd.-zach. siedziba komtura.
Wœród zamków budowanych w tym samym
czasie przez Zakon, kszta³t tego — z czte-
rema cylindrycznymi wie¿ami na naro¿ach
— jest unikatowy. By³ to jedyny krzy¿acki
zamek „wodny”, którego obronê stanowi³y
przede wszystkim okalaj¹ce go zewsz¹d
wody.

Polacy w³adali zamkiem od 1461. Czê-
œciowo zniszczony i spalony przez Szwe-
dów, od 1655 pozostawa³ w ruinie. Kons-
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erwowany w XIX i XX w., obecnie „trwa³a
ruina”.

Do dziœ zachowa³ siê g³ówny budynek
trójkondygnacyjny, z cylindryczn¹ baszt¹
w naro¿u pn.-wsch. i cylindryczn¹ wie¿¹
o œrednicy 10 m w naro¿u pn.- zach., zwieñ-
czon¹ nadwieszon¹ galeri¹ z machiku³ami,
zakoñczon¹ krenela¿em. Ze skrzyd³a wsch.
zachowa³y siê piwnice, z pozosta³ych skrzy-
de³ zarys murów obwodowych oraz funda-
menty baszty w naro¿u p³d.-zach.

TORUÑ

Miasto nad Wis³¹, we
wschodniej czêœci Kotliny
Toruñsko-Bydgoskiej, na
granicy Ziemi Che³miñ-
skiej i Kujaw. W 1997
wpisane na listê Œwia-
towego Dziedzictwa Kul-

tury UNESCO. Siedziba
samorz¹du województwa.

Wa¿ny wêze³ drogowy i kolejowy.
206 tys. mieszkañców.

Miasto lokowane w 1233 przez Wielkiego
Mistrza Hermana von Salza w rejonie dzi-
siejszej wsi Stary Toruñ. W 1236 prze-
niesione w górê rzeki na dzisiejsze miejsce
i silnie umocnione. Obok Krzy¿acy wznieœli
zamek. W 1264 powsta³o Nowe Miasto.
Toruñ rozwija³ siê szybko dziêki po³o¿eniu
nad g³ówn¹ arteri¹ wodn¹, na pograniczu
ziem krzy¿ackich i polskich. Jako cz³onek
Zwi¹zku Hanzeatyckiego prowadzi³ o¿y-
wione kontakty handlowe z wieloma kra-
jami. Powsta³y ratusze obu miast, wiele
okaza³ych budowli sakralnych i œwieckich.
Ucisk ekonomiczny spowodowa³ niechêæ
mieszczan do Zakonu. Po bitwie grunwal-
dzkiej z³o¿yli oni uroczysty ho³d Jagielle.
Krzy¿acy jednak ponownie przejêli Toruñ,
który ostatecznie przypad³ Polsce na mocy
II pokoju toruñskiego w 1466. By³ miastem
królewskim, z w³asn¹ reprezentacj¹ w Sejmie.

W 1473 urodzi³ siê w Toruniu Miko³aj
Kopernik. W mieœcie toczy³y siê zatargi
miêdzy protestantami i katolikami. Tzw. tu-
mult toruñski w 1724 zakoñczy³ siê
straceniem burmistrza i kilku mieszczan.
Najazdy szwedzkie spowodowa³y spusto-
szenie i upadek ekonomiczny. W 1771

w Toruniu urodzi³ siê Samuel Linde, autor
S³ownika Jêzyka Polskiego. W 1793 miasto
zajê³y wojska pruskie, w 1806 francuskie,
a w 1807 zosta³o przy³¹czone do Ksiêstwa
Warszawskiego. Po Kongresie Wiedeñskim
Toruñ ponownie przeszed³ pod panowanie
pruskie. W 1848 powsta³ tu Klub Polski,
a nieco póŸniej Towarzystwo Polskie.
Utworzone w 1875 Towarzystwo Naukowe
odegra³o wielk¹ rolê w walce o utrzymanie
polskoœci na Pomorzu. W 1920 Toruñ zosta³
stolic¹ województwa pomorskiego, co spo-
wodowa³o koniecznoœæ przekszta³cenia
dotychczasowej twierdzy w nowoczesny
oœrodek administracyjno-gospodarczy. Rok
1939 przerywa rozwój miasta.

Po wojnie Toruñ straci³ status stolicy woje-
wództwa, ale by³ kreowany na kulturaln¹
stolicê regionu. W 1945 utworzono Uni-
wersytet im. Miko³aja Kopernika. Zaczê³y
dzia³aæ dwa teatry, biblioteka naukowa,
Wy¿sza Szko³a Oficerska. Toruñ sta³ siê
znacz¹cym oœrodkiem przemys³u chemi-
cznego, w³ókienniczego, elektronicznego
i spo¿ywczego.

Ratusz Staromiejski
Gotycki z elementami póŸnorenesanso-

wymi, w centrum rynku staromiejskiego.
Powstawa³ stopniowo od po³. XIII w.
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Dzisiejsz¹ postaæ nadano mu na ogó³ w koñ-
ca XIV w. ale wie¿a pochodzi z XIII w.,
a drugie piêtro i wie¿yczki z 1602-04.
Facjatki po 3 stronach dodano podczas
odbudowy w 1 po³. XVIII w.; po stronie
zach. neogotycki balkon z 1867. Mimo tylu
zmian, budynek stanowi zwart¹, propor-
cjonaln¹ ca³oœæ. Na prostok¹tny dziedziniec
prowadzi³y 4 bramy w ka¿dym ze skrzyde³.
Do naszych czasów zachowa³y siê obszerne
podziemia, których sklepienia opieraj¹ siê
na granitowych s³upach. Parter spe³nia³ rolê
handlow¹, piêtro by³o siedzib¹ w³adz
miasta, a wie¿a s³u¿y³a jako archiwum, skar-
biec i zbrojownia.

W 1454 mieszczanie zburzyli krzy¿acki
zamek, dlatego królowie polscy, czêsto od-
wiedzaj¹cy Toruñ, rezydowali w ratuszu.
W 1501 zmar³ tu Jan Olbracht. Wielokrotnie
w ratuszu obradowa³ Sejm. Obecnie mieœci
siê tu Muzeum Okrêgowe.

Katedra
Koœció³ œw. Jana Chrzciciela i œw. Jana

Ewangelisty, dawna fara Starego Miasta,
znajduje siê na pd. od rynku. Po utworzeniu
w 1992 diecezji toruñskiej zosta³ pod-
niesiony do godnoœci katedry. Jest to
gotycka, trzynawowa bazylika. Jej budowê
rozpoczêto w 1260 od wzniesienia pre-
zbiterium i kontynuowano niemal do koñca
XV w. W 1500 umieszczono na wie¿y
dzwon „Tuba Dei”, o wadze 7,2 t, jeden
z najwiêkszych w Polsce, wykonany przez
ludwisarzy toruñskich. W nawach i kapli-
cach gwiaŸdziste sklepienia z XIV. Bogate
detale architektoniczne, rzeŸby, malarstwo.
W kaplicy œw. Anio³ów Stró¿ów (zwanej

Kopernikowsk¹) znajduje siê gotycka
chrzcielnica z koñca XIII w. oraz renesanso-
we epitafium z portretem wielkiego astro-
noma z 1583, a tak¿e jego marmurowe
popiersie z 1766. W kaplicy tej zosta³o
z³o¿one serce zmar³ego w Toruniu Jana
Olbrachta. Przez kilkanaœcie lat pod koniec
XVI w. œwi¹tynia u¿ytkowana by³a wspólnie
przez protestantów i katolików.

Koœció³ NMP
Wybudowany w 2 po³. XIV w. nieopodal

pó³nocnego naro¿nika rynku przez Fran-
ciszkanów sprowadzonych do Torunia
w 1239. Trójnawowy, halowy, z empor¹ nad
kru¿gankiem w nawie pó³nocnej. Równa
wysokoœæ nawy i prezbiterium czyni sylwetê
wysmuk³¹. Pierwotnie ka¿d¹ nawê pokry-
wa³ odrêbny dach z gotyckim szczytem.
Koœció³ nie ma wie¿y, zgodnie z regu³¹
Zakonu. Wewn¹trz bogato rzeŸbione
gotyckie stalle, póŸnogotycki krucyfiks,
rokokowa ambona i prospekt organowy
z pocz. XVII w. Skarpy wprowadzone do
wewn¹trz, na nich gotyckie malowid³a.
W po³. XVI w. koœció³ zosta³ przejêty przez
luteranów. Tu zosta³y z³o¿one zw³oki
luteranki Anny Wazówny, zmar³ej w 1625.
Mauzoleum królewskiej siostry wybudowa-
no w 1636 w pó³nocnej czêœci prezbi-
terium. Po 1724, a¿ do kasaty klasztoru
w 1821, koœció³ w posiadaniu Bernardynów.
Po rozbiórce klasztoru i usuniêciu szkód
powsta³ych w 1806 i 1813 w trakcie oblê-
¿enia miasta koœció³ parafialny.

Koœció³ œw. Jakuba
Budowany jako koœció³ parafialny Nowego

Miasta przy jego rynku w 1309-1424.
Gotycki, trójnawowy, bazylikowy z wie¿¹
o charakterystycznym podwójnym dachu.
Rzadko spotykane w Polsce ³uki przyporowe
przenosz¹ ciê¿ar sklepienia nawy g³ównej
na skarpy naw bocznych. Œciany zew-
nêtrzne dekorowane s¹ glazurowanymi ce-
g³ami.

Nawa g³. i prezbiterium pokryte skle-
pieniem gwiaŸdzistym, nawy boczne
krzy¿owymi. W wyposa¿eniu gotycki
krucyfiks, renesansowe organy, stalle z pocz.
XVII w., barokowy o³tarz, rokokowa am-
bona.
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Koœció³  by³ w posiadaniu Cysterek, póŸniej
Benedyktynek. 1557-1667 s³u¿y³ protestan-
tom, potem ponownie Benedyktynkom, do
kasaty zakonu w 1832. Od tego czasu jest
koœcio³em parafialnym.

Ruiny zamku krzy¿ackiego
Zamek wzniesiono w miejscu dawnego

grodu ok. po³. XIII w. Sk³ada³ siê z zamku
wysokiego i rozleg³ego przedzamcza.
Zamek wysoki s³u¿y³ konwentowi rycerzy-
-zakonników. Na piêtrze mieœci³a siê
kaplica, dormitorium i refektarz. Piwnice
i parter mia³y przeznaczenie gospodarcze.
Na dziedziñcu otoczonym kru¿gankami
dominowa³a oœmioboczna wie¿a. W pew-
nym oddaleniu znajdowa³o siê zachowane
do dziœ gdanisko po³¹czone z g³ównym
budynkiem gankiem obronnym. Nieopodal
gdaniska funkcjonowa³ m³yn zamkowy,
którego budynek zachowa³ siê do dzisiaj.

Zamek z trzech stron otacza³o przed-
zamcze, z zapleczem gospodarczym.

Po bitwie grunwaldzkiej mieszczanie na
krótko oddali miasto i zamek królowi
Jagielle. W 1454 Toruñ wyst¹pi³ zbrojnie
przeciwko Zakonowi. Po zdobyciu zamku
Rada Miasta zadecydowa³a o jego zbu-
rzeniu. Rozbiórki uniknê³y tylko gdanisko,
szpital, m³yn i niewielka czêœæ murów. Na
przestrzeni wieków ruiny i przylegaj¹cy
teren by³y ró¿nie wykorzystywane. W po³.
lat 60. przeprowadzono gruntowne prace
archeologiczne i konserwatorskie. Od-
s³oniêto przyziemia i piwnice zamku
g³ównego, wyremontowano pozosta³oœci
murów oraz zrekonstruowano ganek pro-
wadz¹cy do gdaniska.

Kamienica „Pod Gwiazd¹”
Usytuowana we wsch. pierzei rynku. Jej

pocz¹tki siêgaj¹ œredniowiecza. W koñcu
XVII w. nadano barokow¹ formê fasadzie,
zachowuj¹c gotyckie mury. W dekoracji
motywy roœlinne. Uroku kamienicy przy-
sparza kamienny portal z dêbowymi drz-
wiami. Wewn¹trz wysoka sieñ z malowanym
stropem oraz rzeŸbione, krêcone schody
ozdobione figurami Minerwy i lwa trzy-
maj¹cego tarczê z dat¹ 1697. Przez krótki
okres w³aœcicielem kamienicy by³ Kallimach,
wychowawca synów Kazimierza Jagiel-
loñczyka.

Mury obronne
Na system obronny Torunia sk³ada³y siê

mury o przeciêtnej gruboœci 1,2 m i wyso-
koœci 6 m, bramy i baszty oraz fosa.
Obwarowania powstawa³y od XIII do XV w.
Najstarszymi obiektami zachowanymi do
dziœ s¹ Brama ¯eglarska oraz Baszta Warto-
wnicza, zbudowane w XIII w. Charakterysty-
czna jest baszta Krzywa Wie¿a z XIV w.,
nachylona w kierunku pn. oraz Brama
Mostowa, wczeœniej nazywana Promow¹
lub PrzewoŸn¹, najm³odsza z gotyckich
bram, o zaokr¹glonych naro¿nikach,
bardziej przystosowana do obrony przed
rozwijaj¹c¹ siê artyleri¹. Wraz z nimi
niepowtarzaln¹ panoramê miasta od strony
Wis³y tworz¹: Brama Klasztorna (œw. Ducha)
z funkcjonuj¹c¹ ongiœ bron¹, Baszta
Go³êbnik i Baszta ¯uraw z urz¹dzeniem
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1. Ratusz Staromiejski
— Muzeum Okrêgowe,

2. Katedra œœ. Janów Chrzciciela
i Ewangelisty

3. Koœció³ NMP
4. Koœció³ œw. Jakuba

5. Ruiny zamku krzy¿ackiego
6. Kamienica „Pod Gwiazd¹”
7. Mury obronne,
8. Fort VII
9. Pa³ac Eskenów, Muzeum Okrêgowe

10. Muzeum Etnograficzne

Toruñ

dŸwigowym. Przez wiele wieków system
obwarowañ spe³nia³ swoje zadanie, dopiero
rozwój artylerii zmniejszy³ jego funkcjê
militarn¹. Dziœ bramy i baszty s¹ wykorzy-
stywane na cele kulturalne i us³ugowe.

Fort VII
Po II rozbiorze Toruñ sta³ siê miastem

przygranicznym. Zaborca przekszta³ci³ je
w twierdzê. Umocnienia, nadw¹tlone przez
wojska francuskie w 1806, zosta³y odnowio-
ne po Kongresie Wiedeñskim. W 2 po³.
XIX w. rozbudowano fortyfikacje. Powsta³a
nowoczesna twierdza, jedna z najwiêkszych
w Europie, sk³adaj¹ca siê z dwóch pierœcieni
obrony: zewnêtrznego i wewnêtrznego.

Fort Nr 7, po³o¿ony w pn.-zach. czêœci
miasta przy ul. Polnej, by³ od paŸdziernika
1939 do stycznia 1940 miejscem mêczeñ-
skiej œmierci wielu Polaków z Torunia.

Pa³ac Eskenów
Zwany równie¿ „Czerwonym Spichle-

rzem”, to dawna kamienica gotycka z koñca
XIV w. przebudowana w XVI w. na re-
nesansow¹ rezydencjê patrycjuszowskiej
rodziny Eskenów. W XIX w. urz¹dzono tu
wojskowy magazyn prowiantowy. Zachowa³
siê front z charakterystycznymi profilowany-
mi wnêkami. Renesansowy portal z pias-
kowca i ozdobne elementy kamienne.
Wewn¹trz fragmenty wystroju œcian i poli-
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chromowany, renesansowy strop. Obecnie
pa³ac wykorzystywany jest przez Muzeum
Okrêgowe.

Muzeum Etnograficzne
Powsta³o w 1959 na pn. od Starego Miasta

w otaczaj¹cym je pasie zieleni. Zajmuje
d. arsena³ pruski z 1824, pawilon z sal¹
wystawow¹ i kinowo-widowiskow¹ oraz
fort z koñca XIX w. Pomiêdzy budynkami
amfiteatr. Muzeum posiada kilkadziesi¹t
tysiêcy eksponatów kultury ludowej,
znacz¹cy zbiór archiwaliów oraz bibliotekê.
Za budynkami znajduje siê niewielki
skansen budownictwa ludowego z terenu
Kaszub, Borów Tucholskich, Kujaw, Ziemi
Che³miñskiej i Dobrzyñskiej. S¹ tu zagrody,
pojedyncze budynki oraz p³oty, studnie,
krzy¿ przydro¿ny, kapliczki itp. We wnê-
trzach przedmioty codziennego u¿ytku.
Ekspozycja ukazuje zajêcia domowe i go-
spodarskie, rzemios³o i przemys³ wiejski.
W skansenie s¹ organizowane liczne
imprezy, kiermasze i wystawy, pokazuj¹ce
pracê rzemieœlników wiejskich oraz zajêcia
domowe i gospodarcze, a tak¿e stroje, tañ-
ce, obrzêdy.

WENECJA k. ¯nina
Muzeum Kolei W¹skotorowej

Wieœ na Pa³ukach, 10 km na pd. od ̄ nina,
miêdzy jeziorami: Biskupiñskim, Weneckim
i Skrzynka.

Ruiny zamku rycerskiego na niskim wznie-
sieniu wœród ³¹k, na przesmyku miêdzy
jeziorami. Zamek wybudowany z ceg³y
przez Miko³aja z rodu Na³êczów w koñcu
XIV w., na planie kwadratu o boku 33 m,
z czworoboczn¹ wie¿¹. Obecnie zamek
w czêœci przyziemia odrestaurowany i za-
bezpieczony („trwa³a ruina”).

U podnó¿a zamku, na stacji linii kolejowej
¯nin – Oœno (zbudowanej w 1894) znajduje
siê Muzeum Kolei W¹skotorowej. W bu-
dynku stacyjnym mieszcz¹ siê stylowa
poczekalnia i kasa biletowa, obok liczne
urz¹dzenia stacyjne, znaki kolejowe,
zwrotnica i rogatka. Na wolnym powietrzu
stoi kilka parowozów oraz poci¹g z ró¿nego
rodzaju wagonami. W wagonach ekspo-
zycja mundurów kolejarskich, narzêdzi oraz

wyposa¿enia wagonów osobowych i po-
cztowych.

W sezonie letnim przez Wenecjê kursuj¹
w¹skotorowe poci¹gi wycieczkowe relacji
¯nin – Biskupin – G¹sawa.

WIERZCHLAS K. Tucholi
Rezerwat „Cisy Staropolskie”

Rezerwat (86 ha) w powiecie tucholskim
w po³owie drogi pomiêdzy stacjami PKP
B³¹dzim i Wierzchucin. Fragment pierwot-
nej puszczy pomorskiej z najliczniejszym
w Polsce naturalnym stanowiskiem cisa.

Cennego drewna cisowego u¿ywano nie-
gdyœ do produkcji ³uków, kusz, ozdobnych
naczyñ i kaset. Pnie wykorzystywano do
budowy portów i dworów. Ju¿ król W³a-
dys³aw Jagie³³o uzna³ za konieczne otoczyæ
to gin¹ce drzewo opiek¹ prawn¹. Królew-

skie rozporz¹dzenie z 1423 jest jednym
z pierwszych w Europie aktów ochrony
przyrody.

Rezerwat zajmuje resztkê nierozmytej
moreny, która przed wiekami stercza³a jako
wyspa na jez. Mukrz. W 1956 objêto
ochron¹ œcis³¹ 37 ha a ochron¹ czêœciow¹
przylegaj¹ce od pn. wsch. jez. Mukrz o pow.
44 ha. W 1985 przy³¹czono do rezerwatu
lasek brzozowy z nalotami cisowymi o pow.
5 ha.

Jest tu oko³o 2900 cisów. Stanowi¹ one
ni¿sze piêtro mieszanego lasu, w którym
roœnie 18 gatunków drzew (m.in. sosna,
grab, klon, d¹b, wi¹z, olsza, brzoza, osika,
lipa, jawor, jesion), 19 gatunków krzewów
i oko³o 120 gatunków zió³.
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Rezerwat „Cisy Staropolskie” otrzyma³
imiê Leona Wyczó³kowskiego, który w tym
— jak mawia³ — Œwiêtym Gaju rysowa³
sêdziwe cisy i sosny. Na terenie rezerwatu
znajduje siê grób Hermana Bocka, nad-
leœniczego z okresu zaborów, oraz jego
matki i ¿ony.

W£OC£ AWEK
Katedra

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyñskiej

Miasto powiatowe (1975-98 wojewód-
zkie) nad Wis³¹ i jej lewym dop³ywem
Zg³owi¹czk¹ w Kotlinie W³oc³awskiej. Przez
centrum miasta przebiega droga nr 1 oraz
linia kolejowa Kutno – Toruñ – Bydgoszcz.
123 tys. mieszkañców.

W X w. u ujœcia Zg³owi¹czki rozwinê³a siê
osada nadrzeczna, a na prze³omie X i XI w.
warowny gród ksi¹¿êcy. W 1123 przenie-
siono z Kruszwicy do W³oc³awka siedzibê
biskupstwa kujawskiego. Ksi¹¿ê kujawski
Kazimierz w 1255 nada³ biskupom przywilej
lokacyjny. Po najazdach krzy¿ackich (1329-
1332) nast¹pi³a w 1339 druga lokacja
miasta. Pokój z 1466 uwolni³ W³oc³awek
od napadów Krzy¿aków. Rozwin¹³ siê tu
czo³owy oœrodek wiœlanego handlu zbo¿em
i g³ówna komora celna na Wiœle. W 1657
W³oc³awek zosta³ ograbiony i spalony przez
Szwedów. Po II rozbiorze dosta³ siê pod
panowanie Prus, a po Kongresie Wiedeñ-
skim wszed³ do Królestwa Polskiego. Miasto
cierpia³o wskutek rosyjskiego ucisku, ale
rozwija³o siê gospodarczo. Powstawa³y
fabryki, m.in. w 1896 najwiêksza w Polsce
wytwórnia celulozy.

Obecnie W³oc³awek to du¿y oœrodek
przemys³owy, centrum handlowe i kultural-
ne Ziemi Kujawskiej.

Miasto ma wiele zabytków. Przy Starym
Rynku zbudowany w 1538 koœció³ œw. Jana
Chrzciciela, póŸnogotycki z barokow¹
kopu³¹ wie¿y. Najstarszy w mieœcie koœció³
œw. Witalisa z 1330, jednonawowy z wie-
¿yczk¹. Barokowy koœció³ Wszystkich

Œwiêtych, klasztor Reformatów, kilka ka-
mienic i spichlerzy.

Katedra p.w. Wniebowziêcia NMP budo-
wana by³a od 1340 z inicjatywy biskupa
Macieja Go³añczewskiego. Konsekracji
koœcio³a dokona³ w 1411 bp Jan z Gdañska.
W XVI w. zbudowano wie¿ê, zakrystie,
kruchtê, niektóre kaplice. W XVIII w. wie¿e
otrzyma³y barokowe he³my, które w XIX w.
zamieniono na neogotyckie zwieñczenie.
Obecnie katedra jest budowl¹ gotyck¹,
znacznie przekszta³con¹ w stylu neogo-
tyckim, z przybudówkami z ró¿nych epok.
Do trzynawowego korpusu przylegaj¹
kaplice od pn. i pd. Od zach. dwie wie¿e,
miêdzy nimi kruchta. Na elewacji kaplicy
NMP dekoracja sgraffitowa z map¹ diecezji
oraz zegar s³oneczny. Wnêtrze nakryte
sklepieniami gwiaŸdzistymi. Polichromia
z 1900-02. We wnêtrzu XV-wieczny obraz
przedstawiaj¹cy Wniebowziêcie NMP,
z³ocony Krzy¿ Tumski z 1610, w prezbi-
terium stalle z 1683, wiele p³yt nagrobnych
i epitafiów. Wiele kaplic z renesansow¹ MB,
œw. Marcina z rzeŸbion¹ w drewnie „Wie-
czerz¹ Pañsk¹” z 1505, œw. Józefa z sarkofa-
giem biskupa Piotra z Bnina Moszyñskiego
d³uta Wita Stwosza. Czêœæ okien prezbiter-
ium zdobi¹ witra¿e gotyckie z po³. XIV w.
oraz secesyjne wg proj. Józefa Mehoffera.

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyñ-
skiej powsta³o w 1909 jako sekcja muzealna
Oddzia³u PTK. W 1927-30 otrzyma³o
nowoczesny gmach. Podczas II wojny zbiory
uleg³y rozproszeniu, a czêœciowo zaginê³y.
W 1945 zaczêto organizowaæ na nowo
muzeum jako placówkê pañstwow¹. Gro-
madzi zabytki historii i kultury regionalnej
Kujaw, opiekuje siê twórczoœci¹ ludow¹,
organizuje wystawy czasowe. W gmachu
przy ul. S³owackiego 1a mieœci siê dyrekcja,
sale wystaw czasowych oraz ekspozycja
sta³a „Fajans w³oc³awski”. Dzia³ etnografi-
czny oraz dzie³ sztuki mieszcz¹ siê w zabyt-
kowym XIX-wiecznym spichlerzu, natomiast
Muzeum Historii W³oc³awka, w dwóch ba-
rokowych kamienicach przy Starym Rynku.

W³oc³awek
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Hamernia, rez. „Czartowe Pole”, fot. St. Or³owski.
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WOJEWÓDZTWO

LLLLL U B E LU B E LU B E LU B E LU B E L S K I ES K I ES K I ES K I ES K I E
Powierzchnia 25 122 km2, 2 173 tys. mieszkañców.
Województwo nale¿y do trzech pasów krajobrazowych Polski: Nizin Œrodkowopolskich,

Wy¿yn Po³udniowopolskich oraz Obni¿eñ Przedgórskich.
Wy¿yna Lubelska ograniczona jest z trzech stron wyraŸnymi krawêdziami, oraz od zach.

dolin¹ Wis³y. Wynios³oœci i wierzchowiny zbudowane s¹ z twardych ska³ (opok i wapieni),
a obni¿enia ze ska³ miêkkich (margle i kreda). Najm³odszym elementem rzeŸby jest sieæ
dolin rzecznych. Najwy¿sze wzniesienie Wy¿yny liczy 313 m n.p.m.

Roztocze, oddzielone wyraŸn¹ krawêdzi¹ tektoniczn¹ od Wy¿yny Lubelskiej, stanowi
wa³ wzniesieñ wododzia³owych, charakteryzuj¹cych siê bardziej zró¿nicowan¹ rzeŸb¹
terenu. Najwy¿szym wzniesieniem Roztocza jest Wielki Dzia³ (390 m n.p.m.).

Najwiêksza rzeka to Wieprz licz¹cy 328 km d³ugoœci. We wsch. czêœci województwa
le¿y Pojezierze £êczyñsko-W³odawskie licz¹ce 68 jezior, a najwiêksze z nich to Uœciwierz
284 ha.

Lasy stanowi¹ ponad 20% powierzchni. W drzewostanach dominuje sosna (74%), d¹b
(12%), brzoza (6%) i olsza (5%), rosn¹ równie¿ jod³y, buki i graby. Ok. 20% powierzchni
leœnej regionu ma charakter naturalny. Dwa parki narodowe Roztoczañski i Poleski, 17
parków krajobrazowych i 88 rezerwatów przyrody.

Województwo lubelskie utworzone zosta³o w 1474, gdy król Kazimierz Jagielloñczyk
wyodrêbni³ teren pomiêdzy Wis³¹, Sanem i Liwcem z dzielnicy sandomierskiej. Ziemia
Che³mska do po³. XIV w. wchodzi³a w sk³ad Ksiêstwa Halicko-W³odzimierskiego, a póŸ-
niej do województwa ruskiego. Natomiast czêœæ obecnej Ziemi Zamojskiej nale¿a³a do
województwa be³skiego. Po odzyskaniu niepodleg³oœci w 1918 województwo lubelskie
ukszta³towa³o siê w granicach zbli¿onych do dzisiejszych.

Znacz¹ce wydarzenia historyczne to Unia Polsko-Litewska w Lublinie 1569, Trybuna³
Koronny w Lublinie 1578 oraz walki w obronie niepodleg³oœci: bitwa pod Go³êbiem 1656,
pod Dubienk¹ 1792, bitwy powstania styczniowego 1863-64, walki Legionów w 1915.

W Lublinie 6 XI 1918 powsta³ Tymczasowy Rz¹d Ludowy Republiki Polskiej Ignacego
Daszyñskiego, na LubelszczyŸnie stoczono ostatnie walki Wojny Obronnej 1939 (bitwa
pod Kockiem 2-5 X 1939), pierwsz¹ otwart¹ bitwê partyzanck¹ (Wojda, 30 XII 1942),
najwiêksz¹ bitwê partyzanck¹ na ziemiach polskich (nad Branwi¹ 14 VI 1944). W Che³-
mie 22 VII 1944 og³oszono Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego,
a Lublin w 1944-45 przez 164 dni by³ siedzib¹ PKWN, potem Rz¹du Tymczasowego.

Najcenniejsze zabytki architektury to gotycka kaplica zamkowa Œw. Trójcy w Lublinie
z XIV w. z rusko-bizantyñskimi polichromiami, zespó³ architektoniczno-krajobrazowy Ka-
zimierza Dolnego rozwijaj¹cy siê od XIV w., uk³ad urbanistyczno-architektoniczny Zamo-
œcia powstaj¹cy od 1580.

 Do najstarszych budowli nale¿¹: wie¿a mieszkalno-obronna w Sto³piu z XI-XII w., wie¿a
zamkowa w Lublinie z XIII w., wie¿a stra¿nicza w Kazimierzu Dolnym z XIV w. Wa¿nymi
zabytkami s¹ XVI-wieczne za³o¿enia urbanistyczne najstarszych miast regionu: Hrubie-
szowa, Tomaszowa Lubelskiego, Bi³goraja, Piask, Bychawy, Lubartowa, W³odawy oraz
koœcio³y renesansu lubelskiego w Lublinie, Koñskowoli, Kazimierzu Dolnym, Zamoœciu,
Turobinie, Uchaniach, a tak¿e barokowe koœcio³y o charakterystycznym centralno-po-
d³u¿nym rzucie znajduj¹ce siê w Lubartowie, Che³mie i W³odawie. Mo¿emy tu spotkaæ
tak¿e cerkwie prawos³awne i unickie, synagogi, cmentarze muzu³mañskie i protestanckie.
Pami¹tkami wspó³czesnej historii s¹ tereny hitlerowskich obozów zag³ady, obozów kon-
centracyjnych i miejsc eksterminacji mieszkañców regionu.
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Koœció³ parafialny
Podziemia Kredowe

Miasto na pograniczu Pagórów Che³m-
skich i Obni¿enia Dubienki, nad Uherk¹.
68 tys. mieszkañców.

W œredniowieczu nale¿a³ do Grodów
Czerwieñskich, w XIII w. by³ stolic¹ ksiêstwa
halicko-w³odzimierskiego. Od 1366 w gra-
nicach Polski, prawa miejskie uzyska³
w 1392, do 1596 siedziba biskupstwa
prawos³awnego, w 1596-1875 biskupstwa
unickiego, w 1349-1807 biskupstwa
rzymskokatolickiego. W lipcu 1944 przez
kilka dni siedziba tworzonej administracji
ziem polskich. 22 VII 1944 w Che³mie
og³oszono Manifest PKWN.

W centrum miasta koœció³ paraf. p.w.
Narodzenia NMP (dawna katedra unicka)
z po³. XVIII w. wzniesiony wg projektu Paw³a
Fontany. Dawny pa³ac biskupów unickich
z I po³. XVIII w. Brama Uœci³uska z ok. 1616.
Dawna cerkiew greckokatolicka p.w. œw.
Miko³aja z XVIII w. Cerkiew prawos³awna
parafialna p.w. œw. Jana Teologa z XIX w.

Koœció³ parafialny (popijarski) p.w. Ro-
zes³ania Œwiêtych Aposto³ów, po³o¿ony
w centrum miasta, póŸnobarokowy, zbu-
dowany w 1753-63 wg projektu Paw³a

Fontany. Nale¿y do koœcio³ów typu cen-
tralno-pod³u¿nego: charakterystyczny
oryginalny rzut nawy, zbli¿ony do owalu.
Nawê otacza rz¹d kaplic bocznych, po-
³¹czonych ze sob¹ arkadowymi przejœciami
i górnymi przeœwitami. We wnêtrzu koœcio³a
malowid³a œcienne autorstwa Józefa Mayera
z ok. 1758 oraz rokokowe rzeŸby Micha³a
Falewicza. Koœció³ stanowi kompozycyjn¹
ca³oœæ z wzniesionym w 1 po³. XVIII w.
budynkiem dawnego kolegium Pijarów, wg
projektu Dominika Bellottiego.

Chodniki dr¹¿one w kredzie tworz¹
skomplikowany labirynt pod Starym Mia-
stem. Wielopoziomowe podziemia kre-
dowe siêgaj¹ 25 m poni¿ej gruntu i maj¹ ok.
15 km d³ugoœci. Wyrobiska stanowi¹ pozo-
sta³oœci po eksploatacji prowadzonej od
œredniowiecza. Wskutek niebezpiecznych
zawa³ów w XIX w. wprowadzono zakaz
wydobywania kredy pod miastem. Po
wykonaniu prac zabezpieczaj¹cych, otwar-
to w 1974 ci¹g turystyczny siêgaj¹cy 12 m
g³êbokoœci i 1800 m d³ugoœci, tworz¹cy
podziemn¹ trasê turystyczn¹. Legendarnym
w³adc¹ che³mskich podziemi jest duch Bie-
luch, maj¹cy postaæ bia³ego niedŸwiedzia,
jak na tarczy herbowej miasta.

DÊBLIN
Twierdza

Miasto w Dolinie Œrodkowej Wis³y, przy
ujœciu Wieprza, wêze³ kolejowy, 18 tys.
mieszkañców.

Pocz¹tki Dêblina siêgaj¹ XV w. Nale¿a³ do
Tar³ów (XV w.) i Sapiehów, w XVIII w.
w³asnoœæ Mniszchów. W 1836 w³aœcicielem
zosta³ Iwan Paszkiewicz, zmieniaj¹c nazwê
na Iwangorod. W 1837 rozpoczêto budowê
twierdzy. W 1920 pocz¹tek dzia³añ za-
czepnych wojsk polskich podczas zwy-
ciêskiej „bitwy warszawskiej”. W 1925
za³o¿ono szko³ê oficersk¹ dla lotników
zwan¹ Szko³¹ Orl¹t. W lipcu i sierpniu 1944
walki I DP im. T. Koœciuszki o przyczó³ki nad
Wis³¹. Od 1954 miasto.

Wy¿sza Szko³a Oficerska  Si³ Powietrznych
mieœci siê w barokowym Pa³ac Mniszchów
z 1 po³. XVIII w., wzniesionym wg projektu
Antoniego Fontany, przebudowanym
w stylu klasycystycznym, wg projektu
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Hrebenne
Dominika Merliniego. Koœció³ parafialny
p.w. Chrystusa Mi³osiernego (d. cerkiew
greckokatolicka) z XVII w. przebudowany
w XX w. Kopiec oraz pomnik Bohaterskim
Lotnikom Dêbliñskiej Szko³y Orl¹t (1969).

Twierdza wzniesiona w 1837-47 wg
projektu gen. Jana Dahna. Zachowana we
fragmentach cytadela o zarysie penta-
gonalnym, otoczona fos¹. Od strony Wis³y
zabezpieczona kazamatami pokrytymi
nasypem ziemnym. Ka¿dy z czterech
boków posiada³ kurtynê flankow¹ z dwoma
pó³bastionami. Wokó³ cytadeli siedem
fortów.

GO£¥B
Koœció³ œw. Katarzyny i œw. Floriana

oraz Domek Loretañski
Wieœ w Dolinie Œrodkowej Wis³y, 10 km

na pn. od Pu³aw.
Wzmiankowany w XII w. W 1656 wojska

polskie pod dowództwem Stefana Czar-
nieckiego stoczy³y bitwê z wojskami
szwedzkimi. W 1672 zawi¹zano konfe-
deracjê zwan¹ go³¹bsk¹, w obronie króla
Micha³a Korybuta Wiœniowieckiego.

Koœció³ parafialny p.w. œw. Katarzyny
i œw. Floriana z 1628-36, fundowany przez
Jerzego Ossoliñskiego, wg projektu nie-
znanego architekta flamandzkiego, póŸno-
renesansowy, z manierystyczn¹ dwu-

wie¿ow¹ fasad¹ oraz dekoracj¹ typu
niderlandzkiego.

Domek Loretañski z 1634-38, po³o¿ony
w s¹siedztwie koœcio³a, póŸnorenesansowy,
z terakotowymi rzeŸbami proroków.

HAMERNIA
Rezerwat „Czartowe Pole”

Wieœ na pograniczu Roztocza Œrodkowego
i Równiny Bi³gorajskiej nad rzek¹ Sopot.

Rezerwat krajobrazowy „Czartowe Pole”,
na pd. od Hamerni w parku krajobrazowym
Puszczy Solskiej, utworzono w 1958 (64 ha)
w celu ochrony krajobrazu prze³omu rzeki
Sopot przez strefê krawêdziow¹ Roztocza
Œrod-kowego. Na odcinku 400 m rzeka
pokonuje 24 progi. Dno doliny porastaj¹
naturalne lasy ³êgowe, zbocza bór mieszany
jod³owo-sosnowo-œwierkowy, wierzcho-
winê bory sosnowe. W okolicy mostu ruiny
papierni i hamerni, zak³adów przemys³o-
wych dawnej Ordynacji Zamojskiej.

HNISZÓW
D¹b Bolko

Wieœ nad Bugiem, 25 km na pn.-wsch. od
Che³ma.

Pomnik przyrody, „D¹b Bolko” roœnie na
skraju niewielkiego parku folwarcznego.
Najpotê¿niejszy d¹b na LubelszczyŸnie,
o gruboœci 8,92 m, wysokoœci 30 m i piêknie
ukszta³towanej roz³o¿ystej koronie. Wg
legendy, pod dêbem odpoczywa³ Boles³aw
Chrobry, podczas wyprawy na Kijów.
W rzeczywistoœci d¹b liczy ok. 400 lat.

HREBENNE
Drewniana cerkiew greckokatolicka

Wieœ na skraju Roztocza Wschodniego
i Równiny Be³skiej, przejœcie graniczne
z Ukrain¹.

Wzmiankowana w 1486, w XIX w. krwawo
st³umiony bunt ch³opów, w 1918 walki
polsko-ukraiñskie. Podczas akcji „Wis³a”
w czerwcu 1947 ludnoœæ ukraiñska sta-
nowi¹ca ponad po³owê mieszkañców zo-
sta³a wysiedlona.

Cerkiew greckokatolicka p.w. œw. Miko³aja
pochodzi prawdopodobnie z ok. 1600.
Drewniana, trójdzielna, orientowana,
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konstrukcji zrêbowej, otoczona pomniko-
wymi lipami. Dzwonnica z XVIII w. We
wnêtrzu pozosta³oœci ikonostasu i œlady
polichromii. Wyj¹tkowa proporcjonalnoœæ
poszczególnych czêœci cerkwi: babiñca,
nawy i prezbiterium oraz szlachetnoœæ
architektoniczna sylwetki stawiaj¹ ten obiekt
wœród najcenniejszych zabytków budo-
wnictwa drewnianego. W cerkwi odbywaj¹
siê nabo¿eñstwa rzymskokatolickie i grecko-
katolickie (lub ukraiñsko-bizantyjskie zgod-
nie z oficjaln¹, wspó³czesn¹ nazw¹ koœcio³a
greckokatolickiego na Ukrainie).

JAB£ECZNA
Prawos³awny zespó³ klasztorny

Wieœ na Równinie Kodeñskiej, nad Bu-
giem, 30 km na pn. od W³odawy.

W miejscu, gdzie zatrzyma³a siê p³yn¹ca
Bugiem ikona œw. Onufrego, powsta³
klasztor prawos³awny. Istnia³ ju¿ w XV w.,
o czym œwiadczy rêkopiœmienny eg-
zemplarz Ewangelii z 1498. Klasztor by³
przez wieki ostoj¹ prawos³awia na Podlasiu.
Zniszczony podczas I i II wojny œwiatowej,
odbudowany w latach 1989-91 by³ siedzib¹
reaktywowanej prawos³awnej diecezji
che³msko-lubelskiej.

Zespó³ cerkiewno-klasztorny w centrum
wsi wzniesiony w 1838-40, tworz¹: klasy-
cystyczna murowana cerkiew œw. Onufrego
wraz ze s³yn¹c¹ ³askami XV w. ikon¹
patrona, dzwonnica bramna, budynek
klasztorny, cmentarz. Przy klasztorze
muzeum diecezjalne. W bliskim s¹siedztwie
drewniane kaplice z 1905-08 p.w.: Zaœ-
niêcia NMP i Œw. Ducha. Jeden z trzech
mêskich klasztorów prawos³awnych w Pol-
sce. Uroczystoœci religijne w dniu œw.
Onufrego (24-25 VI) gromadz¹ liczne rzesze
pielgrzymów.

JANOWIEC
Ruiny zamku

Wieœ na skraju Ma³opolskiego Prze³omu
Wis³y i Równiny Radomskiej, 15 km na pd.
od Pu³aw. Wzmiankowany w 1325 pod
nazw¹ Serokomla, prawa miejskie 1537-
-1870, w po³. XVII w. spalony

Na terenie wsi: gotycko-renesansowy
koœció³ œw. Ma³gorzaty, z 1530-37, wg pro-

jektu Santi Gucciego, we wnêtrzu maniery-
styczny nagrobek Andrzeja i Barbary Fir-
lejów.

PóŸnogotycko-renesansowy zamek na
skarpie wiœlanej wzniesiony w 1526-37
przez Piotra Firleja. Wielokrotnie przebu-
dowywany, by³ rezydencj¹ Firlejów, Tar³ów,
Lubomirskich. Po zniszczeniu, podczas
najazdu Szwedów w 1656, odbudowany
wg projektu Tylmana z Gameren, nabra³
charakteru rezydencji barokowej. Opu-
szczony po 1790, popad³ w ruinê. W odbu-
dowanej czêœci zamku mieœci siê Oddzia³
Muzeum Nadwiœlañskiego. Na terenie
dawnego parku skansen budownictwa
drewnianego.

JANÓW PODLASKI
Stadnina koni arabskich

Wieœ na Równinie £ukowskiej, 30 km na
pn.-zach. od Terespola.

Pierwsze wzmianki o Janowie (pod nazw¹
Parchów) z 1243, prawa miejskie 1465, od
tego czasu nazwa Janów. Do 1796 rezy-
dencja biskupów ³uckich, st¹d czêsto
u¿ywana nazwa Janów Biskupi. Ostatnim
z biskupów by³ Adam Naruszewicz, wybitny
poeta Oœwiecenia. Od Unii Lubelskiej do
rozbiorów w granicach Litwy, w woj. brze-
sko-litewskim. Znany z walk unitów z si³ami
carskimi w 1874. Barokowy koœció³ para-
fialny (dawny katedralny) œw. Trójcy z 1714-
35, z bogatym wyposa¿eniem, oficyny
pa³acowe z 1770-80 stanowi¹ce pozo-
sta³oœci dawnego zamku biskupiego, Grota
Naruszewicza z 1796 zbudowana z polnych
kamieni.

Janów Podlaski
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W okolicy park krajobrazowy „Podlaski
Prze³om Bugu” o powierzchni 31 tys. ha,
utworzony w 1994.

Stadnina koni arabskich zlokalizowana
jest 2 km na pn. od Janowa, w Wygodzie.
Jej pocz¹tki siêgaj¹ 1817, odbudowana po
odzyskaniu niepodleg³oœci. Najbardziej
znane araby: Wielki Szlem, Witra¿, El Paso,
Artemor. Corocznie we wrzeœniu odbywaj¹
siê miêdzynarodowe aukcje koni arabskich.
Zabytkowy zespó³ stajni, z których dwie
Zegarow¹ (1841) i Czo³ow¹ (1845) pro-
jektowa³ Henryk Marconi. Zabudowania
otacza park krajobrazowy z XVIII-XIX w.

KAZIMIERZ DOLNY
Rynek

Koœció³ œw. Jana Chrzciciela
Ruiny zamku

Muzeum Sztuki Z³otniczej
W¹wozy lessowe

Miasto na terenie P³askowy¿u Na³êczo-
wskiego i Ma³opolskiego Prze³omu Wis³y,
nad Wis³¹, 4 tys. mieszkañców. Uznane za
„Pomnik Historii”.

Pierwsze wzmianki z XII w., zamek
obronny zbudowany przez Kazimierza
Sprawiedliwego, prawa miejskie nadane
przypuszczalnie w 1365 przez Kazimierza
Wielkiego. Dawniej wêze³ wa¿nych dróg
handlowych. W XVI-XVII w. jeden z g³ów-
nych oœrodków handlu zbo¿em sp³awianym
Wis³¹. Utrata znaczenia w XVIII w. Od koñca
XIX w. oœrodek turystyczny, letniskowy
i ¿ycia artystycznego. Po zniszczeniach
wojennych odbudowany w 1945-58, pod
kierunkiem Karola Siciñskiego.

Koœció³ szpitalny œw. Anny póŸnorene-
sansowy z 1649-60, z dekoracj¹ typu
lubelskiego. Zespó³ klasztorny Reformatów
z koñca XVII w. – sanktuarium MB Kazimier-
skiej. Kamienica Celejowska (1635) o boga-
tej dekoracji manierystycznej. Spichlerze
póŸnorenesansowe z XVI i XVII w. £aŸnia
(1921) wg projektu Jana Koszczyc-Witkie-
wicza. Willa Kuncewiczów (1936) wg projektu
Karola Siciñskiego. Dawna synagoga z 2 po³.
XVIII w., przebudowana w 1953.

Rynek z renesansowymi kamienicami
podcieniowymi Przyby³ów — pod œw.
Krzysztofem i pod œw. Miko³ajem (1615)

z manierystyczn¹ dekoracj¹ i barokow¹
kamienic¹ Gdañsk¹ (XVII-XVIII w.).

Koœció³ parafialny p.w. œw. Jana Chrzci-
ciela i œw. Bart³omieja, gotycko-rene-
sansowy, wzniesiony wg projektu Jakuba
Balina w 1610-13 z dekoracj¹ typu lu-
belskiego i organami zaliczanymi do
najstarszych w Polsce.

Wznosz¹cy siê nad Kazimierzem zamek
ma formê trwa³ej ruiny. Z czasów Ka-
zimierza Wielkiego pozosta³oœci gotyckiej
wie¿y stra¿niczej. WyraŸniej widaæ mury
zamku dolnego, póŸnogotycko-renesanso-
wego z XVI w., przebudowanego w XVII w.
Zamek zniszczony w czasie wojen szwedz-
kich i w koñcu XVIII w.

Muzeum Sztuki Z³otniczej — pocz¹-
tkowo oddzia³ Muzeum Kazimierza Dol-
nego. Pierwsz¹ sta³¹ ekspozycjê otwarto
w 1979. Zacz¹tek muzeum stanowi³a po-
darowana kolekcja Jêdrzeja Jaworskiego,
polskie srebra œwieckie z XVIII i XIX w.
Ekspozycje muzealne stanowi¹: srebra
kultowe z ró¿nych stron kraju i ró¿nych
epok, kultowe srebra ¿ydowskie, wyroby
oœrodków z³otniczych w Krakowie, Po-
znaniu i Lublinie, zbiory z³otnictwa war-
szawskiego, srebra polskie. Oddzielny frag-
ment ekspozycji stanowi¹ srebra za-
graniczne.

W¹wozy lessowe stanowi¹ najciekawszy
fragment rzeŸby Kazimierza Dolnego. Ka-
zimierski Park Krajobrazowy utworzono
w 1979, na powierzchni 13,7 tys. ha, na
pograniczu P³askowy¿u Na³êczowskiego,
Równiny Be³¿yckiej i Kotliny Chodelskiej.
W¹wozy powsta³y w lessie, materiale py-

Kazimierz Dolny
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³owym nawianym przez wiatry zwi¹zane ze
zlodowaceniem pó³nocnopolskim. W Ka-
zimierskim Parku Krajobrazowym mi¹¿szoœæ
lessu dochodzi do 30 m. Najlepiej wy-
kszta³cone formy rzeŸby lessowej znajduj¹
siê w okolicach Parchatki. Przypada tam
10 km w¹wozów na 1 km2 terenu, co stano-
wi jeden z najwy¿szych wskaŸników w Eu-
ropie.

KOCK i WOLA GU£OWSKA
Teren ostatniej bitwy

Wojny Obronnej 1939
Kock, miasto na pograniczu Pradoliny

Wieprza i Równiny £ukowskiej, nad
Tyœmienic¹. 4 tys. mieszkañców. Prawa
miejskie w 1417, w XVI-XVII w. oœrodek
kalwiñski, od XVII w. du¿e skupisko ̄ ydów,
znany oœrodek chasydzki, w XVIII w.
w³asnoœæ Anny Jab³onowskiej, która roz-
budowa³a miasto wg jednolitej koncepcji
urbanistycznej. W 1870-1919 pozbawiony
praw miejskich.

Klasycystyczny pa³ac Jab³onowskich z koñ-
ca XVIII w. (wg projektu Szymona Zuga)
otoczony parkiem geometryczno-krajobra-
zowym. Koœció³ Wniebowziêcia NMP
z 1779-82, barokowy, wg projektu Szymona
Zuga. Kamieñ upamiêtniaj¹cy Berka
Joselewicza oficera Legionów D¹brow-
skiego, poleg³ego w 1809 w potyczce
z Austriakami. Sta³ siê on symbolem udzia³u
¯ydów w walkach o niepodleg³oœæ Polski.

Wola Gu³owska wieœ na pograniczu
Równiny £ukowskiej i Wysoczyzny ¯ele-
chowskiej, 20 km na pn.-zach. od Kocka.

Barokowy koœció³ Karmelitów Narodzenia
NMP, zbudowany w XVII w., z obrazem MB
koronowanym w 1982. Sanktuarium
unitów podlaskich i ¿o³nierzy Wrzeœnia
1939. Muzeum Czynu Bojowego Kleeber-
czyków za³o¿one w 1989.

Ostatni¹ bitwê Wojny Obronnej 1939
stoczy³a 2-5 X 1939 Samodzielna Grupa
Operacyjna „Polesie” pod dowództwem
gen. Franciszka Kleeberga. Jednostka ta
maszerowa³a ze wschodu ku broni¹cej siê
Warszawie, staczaj¹c bitwy z wojskami
sowieckimi i niemieckimi. Po upadku stolicy,
celem gen. Kleeberga by³o zdobycie
magazynów amunicji w twierdzy dêbliñ-

skiej. Amunicja wyczerpa³a siê jednak ju¿
pod Kockiem i Wol¹ Gu³owsk¹, dlatego gen.
Kleeberg, nakaza³ zaprzestanie dalszej
walki. Najciê¿sze walki: pod Serokoml¹
(w pierwszej fazie bitwy), pod Wol¹ Gu-
³owsk¹, Gu³owem i Konorzatk¹ (w drugiej
fazie). Na zach. od Kocka cmentarz
¿o³nierzy SGO „Polesie” oraz pomnik
autorstwa Kazimierza Danielewicza wznie-
siony w 1980. Mogi³a gen. Kleeberga (zmar³
w 1941 w niewoli niemieckiej), którego
prochy sprowadzono w 1969.

KODEÑ
Koœció³ œw. Anny

Wieœ na Równinie Kodeñskiej, nad Bu-
giem, 20 km od Terespola.

Wzmiankowany w XV w. Od XVI w.
w posiadaniu Sapiehów. W 1511 prawa
miejskie. Nastêpnie w posiadaniu Fle-
mingów, Czartoryskich i ponownie Sapie-
hów (do 1880). W 1869 utrata praw
miejskich.

Nad Bugiem dawna cerkiew zamkowa
z ok. 1540  jedyna na ziemiach polskich
murowana cerkiew gotycka z renesanso-
wym portalem, pozosta³oœci zamku Sa-
piehów z XVI w. Pa³acyk Sapiehów zwany
Placencj¹ z 2 po³. XVIII w., przebudowany.

Koœció³ parafialny œw. Anny, fundacji
Miko³aja Sapiehy, zbudowany w 1629-36
wg projektu Jana Cangerle, wzorowany na
bazylice œw. Piotra w Rzymie. Renesansowy
korpus, barokowa fasada, renesansowe
sztukaterie. W o³tarzu obraz MB Kodeñskiej

Kodeñ
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(Madonna de Guadelupe) wykradziony
z kaplicy papieskiej przez Miko³aja Sapiehê,
koronowany w 1723. W 1875-1917 koœció³
by³ u¿ytkowany jako cerkiew prawos³awna.
W 1875-1927 obraz MB Kodeñskiej
znajdowa³ siê w Czêstochowie. Sanktu-
arium MB Kodeñskiej to jedno z najczêœciej
odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych
w Polsce.

KOZ£ÓWKA
Zespó³ pa³acowo-parkowy

Wieœ na WysoczyŸnie Lubartowskiej,
10 km na zach. od Lubartowa.

Zespó³ pa³acowy uznany za „Pomik His-
torii”, zbudowany wg projektu Józefa Fontany,
fundowany przez Micha³a Bieliñskiego,
tworz¹: póŸnobarokowy pa³ac z 1735-42,
oficyny, kordegardy, stajnia i powozownia.
W 1799 dobra koz³owieckie wesz³y w po-
siadanie Zamoyskich. Konstanty Zamoyski
rozbudowa³ pa³ac. Po powstaniu Ordynacji
Koz³owieckiej w 1903 zespó³ pa³acowo-
parkowy zosta³ gruntownie przebudowany.
W 1904-09 wzniesiono kaplicê pa³acow¹
wzorowan¹ na wersalskiej wg projektu Jana
Heuricha oraz budynek teatru.

Wnêtrza pa³acowe zachowa³y uk³ad
i autentyczne wyposa¿enie z prze³omu XIX
i XX w. W parku o charakterze geometry-
cznym 31 gatunków drzew oraz obelisk
z p³askorzeŸb¹ przedstawiaj¹c¹ polsko-
-francuskie braterstwo broni w okresie
wojen napoleoñskich.

Obecnie w pa³acu mieœci siê Muzeum
Zamoyskich.  Utworzone je w 1944 po
przejêciu przez pañstwo dóbr koz³owiec-
kich, w 1954 przekszta³cone w Centraln¹

Sk³adnicê Muzealn¹, od 1977 Muzeum
Wnêtrz Pa³acowych. Zbiory licz¹ ponad
1000 obrazów i grafik z dawnej kolekcji Za-
moyskich, ponad 400 stanowi ekspozycjê
muzealn¹. Znaczna czêœæ zbiorów Zamoy-
skich zosta³a wywieziona w 1944 do War-
szawy i uleg³a zniszczeniu podczas Powsta-
nia Warszawskiego. Muzeum w Koz³ówce
wyró¿nia doskona³y stan wnêtrz i jednoli-
toœæ stylu. W budynku dawnej powozowni
znajduje siê Galeria Sztuki Socrealistycznej.

KRASNOBRÓD
Koœció³ Nawiedzenia NMP

Miasto na Roztoczu Œrodkowym, nad
Wieprzem, 3 tys. mieszkañców.

Prawa miejskie 1576-1870 i ponownie od
1974. W XVI w. oœrodek kalwinizmu.
W³asnoœæ m.in. Firlejów, Leszczyñskich,
Zamyskich, Tarnowskich. Kult maryjny od
1640. W 1648 miasteczko zniszczyli
Kozacy. Powracaj¹cy mieszkañcy znaleŸli
w ruinach nie uszkodzony obrazek MB
z Dzieci¹tkiem, co uznali za cud.

W 1664 Jan Zamoyski sprowadzi³ do
Krasnobrodu Dominikanów. 23-25 IX 1939
teren zaciêtych walk wycofuj¹cych siê wojsk
polskich z wojskami niemieckimi. Od 1974
miasto, od 2002 uzdrowisko.

Na zach. od centrum miasteczka, w jego
czêœci zwanej Podzamkiem pa³ac z XVII w.,
przebudowany w XVIII w. i po 1918, obec-
nie sanatorium dzieciêce.

Barokowy, podominikañski zespó³ kla-
sztorny po³o¿ony jest we wsch. czêœci miasta
zwanej Podklasztorem. Koœció³ Nawie-
dzenia NMP, fundacji Marii Kazimiery de la
Grange (d’Arquien), wzniesiono w 1690-99
wg projektu Jakuba Linka. Koœció³ stanowi
sanktuarium MB Krasnobrodzkiej ze znaj-
duj¹cym siê w o³tarzu g³ównym wspo-
mnianym obrazkiem MB (koronowanym
w 1965) o wymiarach 9-14 cm; w tle jego
powiêkszona kopia.

Na terenie klasztoru z 1 po³. XVIII w.
zlokalizowano: Muzeum Wsi Krasnobro-
dzkiej (ze zbiorami etnograficznymi,
geologicznymi i przyrodniczymi), Wystawê
Maryjn¹ oraz kalwariê  zespó³ rzeŸb z drew-
na lipowego wykonanych przez niepe³no-
sprawnego artystê Lucjana Borutê.

Krasnobród
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LUBLIN
Stolica regionu, le¿y na

pograniczu P³askowy¿u
Na³êczowskiego i Œwid-
nickiego, nad Bystrzyc¹.
Wêze³ drogowy i kolejo-
wy. 353 tys. mieszkañ-
ców.

Pocz¹tki Lublina siêgaj¹
VI-VII w. W X-XI w.

w czêœci miasta zwanej
Czwartkiem istnia³a osada

targowa. W XII w. gród kasztelañski, siedziba
archidiakonatu. Prawa miejskie w 1317 od
W³adys³awa £okietka. W 1341 powsta³y
mury obronne. Od 1474 stolica wojewódz-
twa; centrum osadnictwa ¿ydowskiego
i oœrodek reformacji w Polsce. W 1569 Unia
Polsko-Litewska, tworz¹ca Rzeczpospolit¹
Obojga Narodów. W 1578 ustanowiono tu
Trybuna³ Koronny dla Ma³opolski. Od 1837
siedziba guberni. W 1877 uruchomiono
po³¹czenie kolejowe z Warszaw¹. 6 XI 1918
powsta³ w Lublinie Tymczasowy Rz¹d
Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym
Daszyñskim jako premierem. W okresie
miêdzywojennym rozwój przemys³u (pier-
wsza w Polsce fabryka samochodów)
i nauki (Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Jesziwat Chachmej Lublin). W okresie
okupacji hitlerowskiej obóz koncentracyjny
„Majdanek”, w którym straci³o ¿ycie ok.
78 tys. ludzi. Od VII 1944 do II 1945
siedziba Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego, póŸniej Rz¹du Tymczaso-
wego. Urodzili siê tu: Biernat z Lublina,
Wincenty Pol, Henryk Wieniawski, Andrzej
Strug, Józef Czechowicz.

Wa¿ny oœrodek przemys³owy (produkcja
samochodów, maszyn rolniczych, wag,
œwiat³owodów, siarkownia chmielu), kul-
turalny (teatry, filharmonia, muzea),
naukowy (KUL, UMCS, Politechnika,
Akademia Medyczna, Akademia Rolnicza,
Oddzia³ PAN).

Koœció³ pobernardyñski œw. Paw³a wznie-
siony w 1557-69, przebudowany w stylu
renesansu lubelskiego w 1602-07, wg
projektu Jakuba Balina. Koœció³ pobrygid-
kowski Matki Boskiej Zwyciêskiej, wznie-
siony w 1412-26 z fundacji W³adys³awa
Jagie³³y jako wotum za zwyciêstwo pod
Grunwaldem. Ratusz (przebudowany
w 1826-27, wg projektu A. Groffe).

 Cmentarz ¿ydowski (kirkut) na wzgórzu
Grodzisko, jeden z najstarszych w Polsce
z nagrobkami z XVI w. Cerkiew prawo-
s³awna Przemienienia Pañskiego z 1607
z zachowanym ikonostasem. Szpital œw.
£azarza i koœció³ œw. Wojciecha (z 1611-30)
w stylu renesansu lubelskiego. „Stasin” re-
zerwat przyrody o powierzchni 24 ha,
po³o¿ony w pd. czêœci miasta, najbogatsze
w Polsce stanowisko brzozy czarnej.

Rynek Starego Miasta
Budynek dawnego Trybuna³u Koronnego

(ok. po³. XVI w., przebudowany w 1781 wg
projektu Dominika Merliniego). Kamienice:
Konopniców (ok. 1597-1614) z maniery-
styczn¹ dekoracj¹ z warsztatu Santi Guc-
ciego; Lubomelskich (przed 1540) z ren-
esansow¹ polichromi¹ w tzw. winiarni. Teatr
Stary (1822, wg projektu £ukasza Roda-
kiewicza). Wie¿a Trynitarska (1693-99,
przebudowana 1819-21 wg projektu An-

1. Rynek Starego Miasta
2. Wzgórze zamkowe
3. Archikatedra
4. Zespó³ klasztorny dominikanów
5. Plac Litewski

6. Katolicki Uniwersytet Lubelski
7. Cmentarz przy ul. Lipowiej
8. Muzeum Wsi Lubelskiej
9 . Ogród Botaniczny UMCS

10. „Majdanek”
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tonio Corazziego), Bramy Grodzka i Krako-
wska (1342), pozosta³oœci murów miejskich.

Wzgórze Zamkowe
Najstarsz¹ zachowana czêœci¹ Zamku Lu-

belskiego jest wie¿a z XIII w.  Obecny wygl¹d
zamku jest wynikiem przebudowy w 1823-
-26, wg projektu Jakuba Stompfa. W okresie
hitlerowskiej okupacji mieœci³o siê tu wiê-
zienie, przez które przesz³o ok. 70 tys. osób.
W 1944-53 areszt œledczy i wiêzienie UB.
Obecnie w Zamku mieœci siê Muzeum
Lubelskie. W  kaplicy zamkowej œw. Trójcy
(ok. 1395) cenne polichromie rusko-
bizantyjskie (1418, wg mistrza Andrzeja),
jedyne w Polsce zachowane w ca³oœci.

Archikatedra
Do 1773 koœció³ Jezuitów, p.w. œw. Jana

Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Zbudowany
w 1592-1604 wg proj. Jana Marii Bernar-
doniego, z iluzjonistyczn¹ polichromi¹
Józefa Mayera. Sanktuarium MB P³acz¹cej,
z obrazem koronowanym w 1988. Od 1818
katedra, od 1992 archikatedra.

Zespó³ klasztorny Dominikanów
Posta³ w 1342. Koœció³ œw. Stanis³awa

przebudowany po 1754, z barokowym
wyposa¿eniem wnêtrz. Obecny klasztor
posta³ ok. po³. XVII w. z fragmentami
wczeœniejszymi.

Plac Litewski
Centralny plac miasta. Pomniki: Unii Pol-

sko-Litewskiej (1826), Konstytucji 3 Maja

(1916), Nieznanego ¯o³nierza, Józefa Cze-
chowicza i Józefa Pi³sudskiego. Dawne pa³a-
ce: Lubomirskich, (ok. 1693, proj. Tylmana
z Gameren, przeb. 1823-29) i Czartoryskich
(1 po³. XVIII w., przeb. XIX w.).

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Powsta³ w 1918, w dawnych zabudo-
waniach klasztornych Dominikanów; przy
nich koœció³ Œw. Krzy¿a (z XV w., prze-
budowany). Profesorem KUL by³ Karol
Wojty³a. Na dziedziñcu pomnik Jana Paw³a
II i kardyna³a Stefana Wyszyñskiego (1983,
proj. Czes³awa Jarnuszkiewicza).

Cmentarz przy ul. Lipowej
Za³o¿ony pod koniec XVIII w. Spoczywaj¹

tu zas³u¿eni dla kraju i Lublina: ks. Piotr
Œciegienny, powstañcy styczniowi Henryk
Wiercieñski, Leon Frankowski, Leon G³o-
wacki; pisarz Klemens Junosza-Szaniawski,
regionalista Hieronim £opaciñski, pierwsi
rektorzy: KUL — ks. Idzi Radziszewski,
UMCS — Henryk Raabe; za³o¿yciel gim-
nazjum im. Staszica i oddzia³u PTK Gracjan
Chmielewski, poeta Józef Czechowicz.

Muzeum Wsi Lubelskiej
W pn. czêœci miasta, na S³awinku. Utwo-

rzony w 1976 skansen gromadzi obiekty
architektury drewnianej z Wy¿yny Lubel-
skiej, Roztocza, Polesia Lubelskiego,
Podlasia, Powiœla. Na obszarze 25 ha ponad
100 budynków, w sektorach regionalnych
i tematycznych.
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Ogród Botaniczny UMCS
Na S³awinku, udostêpniony w 1974, pow.

21 ha. Ponad 5 tys. gatunków, odmian i form
roœlin z ró¿nych czêœci œwiata. Na terenie
ogrodu dwór Koœciuszków z XVIII w., prze-
budowany.

Dawny obóz koncentracyjny
„Majdanek”

We wsch. czêœci miasta, dzia³a³ od X 1941
do VII 1944. Oko³o 78 tys. ofiar z ponad
50 narodowoœci z 26 krajów. Zachowane
krematorium i komory gazowe. Na terenie
obozu wzniesiono monumentalny Pomnik
Walki i Mêczeñstwa  wg projektu Wiktora
To³kina w 1969.

NA£ÊCZÓW
Centrum uzdrowiska

Muzeum Stefana ¯eromskiego
Miasto na P³askowy¿u Na³êczowskim, nad

Bystr¹. 4 tys. mieszkañców.
Pocz¹tki uzdrowiska siêgaj¹ 2 po³. XVIII w.,

kiedy zaczêto wykorzystywaæ do celów
leczniczych Ÿród³a ¿elaziste. Od 1877 roz-
wój osady za przyczyn¹ Fortunata Nowic-
kiego, Wac³awa Lasockiego i Konrada
Chmielewskiego. Od 1963 r. – miasto.
W 1967, w wyniku wieloletnich badañ
ustalono kardiologiczny profil uzdrowiska.
Z Na³êczowem zwi¹zani byli: Boles³aw
Prus, Stefan ̄ eromski, Elwiro Andriolli, Ewa
Szelburg-Zarembina. Bywali tak¿e czêsto:
Henryk Sienkiewicz, Zofia Na³kowska, Jan
Parandowski.

W centrum uzdrowiska barokowo-klasy-
cystyczny Pa³ac Ma³achowskich, wzniesiony
w 1771-73 wg projektu Ferdynanda Naxa.
Stare ³azienki, pijalnia wód mineralnych,
park krajobrazowy z XVIII w. Pomniki
Boles³awa Prusa i Stefana ¯eromskiego.
Drewniane wille w stylu zakopiañskim:
Podgórze, Oktawia, Pod Matk¹ Bosk¹.

Muzeum Stefana ¯eromskiego utwo-
rzono w 1928 staraniem jego ¿ony Oktawii,
w letnim domku ¯eromskiego, zwanym
„Chat¹”, zbudowanym wg projektu Jana
Koszczyc-Witkiewicza. Pisarz czêsto prze-
bywa³ w Na³êczowie. Obok domku mauzo-
leum Adama, przedwczeœnie zmar³ego syna
pisarza. Ekspozycjê tworz¹ meble, pami¹tki,

fotografie, ukazuj¹ce na³êczowskie lata
¯eromskiego.

PORYTOWE WZGÓRZE
Miejsce bitwy partyzanckiej

Na Równinie Bi³gorajskiej, nad Branwi¹,
15 km na pd. od Janowa Lubelskiego.

Bitwa nad Branwi¹, najwiêksza bitwa
partyzancka na ziemiach polskich, by³a
nastêpstwem akcji Sturmwind I, zwi¹zanej
z zabezpieczeniem przez wojska niemieckie
zaplecza zbli¿aj¹cego siê frontu wschodnie-
go. 14 VI 1944 okr¹¿one polskie i radzieckie
oddzia³y partyzanckie (ok. 3 tys. ¿o³nierzy),
pod dowództwem. pp³k. Niko³aja Pro-
kopiuka po ca³odziennej bitwie zdo³a³y
wyjœæ z okr¹¿enia. Si³y niemieckie uczestni-
cz¹ce w akcji ocenia siê na ok. 30 tys.
¿o³nierzy. Na miejscu bitwy cmentarz party-
zancki i pomnik wg projektu Boles³awa
Chromego ods³oniêty w 1974.

Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie” o po-
wierzchni 2 677 ha, obejmuj¹cy teren bitwy,
stanowi¹ drzewostany sosnowe z domieszk¹
jod³y, torfowiska przejœciowe, olsy. Ze
wzglêdu na wyj¹tkow¹ wartoœæ historyczno
przyrodnicz¹ tych terenów utworzono
w 1994 Leœny Kompleks Promocyjny.

PU£AWY
Zespó³ pa³acowo-parkowy

Miasto nad Wis³¹, na pograniczu Doliny
Œrodkowej Wis³y, P³askowy¿u Na³êczow-
skiego i Wysoczyzny Lubartowskiej, przy
linii kol. Warszawa–Lublin. Siedziba
instytutów: Weterynarii, Uprawy, Na-
wo¿enia i Gleboznawstwa, Geologicznego,

Pu³awy
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Nawozów Sztucznych. 55 tys. mieszkañ-
ców.

W 2 po³. XVIII w. Adam Kazimierz i Izabela
Czartoryscy w swej rezydencji w Pu³awach
stworzyli zancz¹cy oœrodek ¿ycia kultural-
nego i politycznego. Zwane Polskimi
Atenami, ówczesne Pu³awy zosta³y utrwalo-
ne w wielu utworach Jana Paw³a Woronicza,
Dionizego KniaŸnina, Juliana Ursyna
Niemcewicza. Po powstaniu listopadowym
dobra Czartoryskich zosta³y skonfiskowane,
a Pu³awy w 1846 przemianowano na Now¹
Aleksandriê. Od 1844 siedziba Instytutu
Wychowania Panien, od 1869 Instytutu
Gospodarstwa Wiejskiego i Leœnictwa.
W 1906 roku Pu³awy uzyska³y prawa
miejskie. W 1966 na pn. od miasta powsta³y
wielkie Zak³ady Azotowe.

Pa³ac barokowy wzniesiony 1676-79  wg
projektu Tylmana z Gameren, przebu-
dowano ok. 1800 na póŸnoklasycystyczny
wg projektu Piotra Aignera. Œwi¹tynia Sybilli
z 1798-1801, zbudowanym jako panteon
historii Polski. Pa³ac Marynki, klasycystyczny
z 1792-94. Domek Gotycki przebudowano
w 1800-09 z pawilonu ogrodowego na
pierwsze w Polsce muzeum (zbiory da³y
pocz¹tek m.in. obecnemu Muzeum Czar-
toryskich). Koœció³ Wniebowziêcia NMP
z 1800-03, wzorowany na Panteonie. £uk
Rzymski zbudowany przed 1820. Park
przekszta³cono na krajobrazowy w 1798-
1806 przez ksiê¿nê Izabelê Czartorysk¹.

ROMANÓW
Muzeum Józefa I. Kraszewskiego

Wieœ na Równinie Kodeñskiej, 20 km na
pn.-zach. od W³odawy.

Roman Sanguszko, hetman polny litewski
w 1540 wzniós³ tu drewnian¹ rezydencjê.
Nastêpnie Romanów nale¿a³ do Lesz-
czyñskich, Sapiehów, Malskich i (do 1938)
Kraszewskich. Spêdzi³ tu dzieciñstwo Józef
Ignacy Kraszewski (1812-87), autor po-
wieœci historycznych.

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego
mieœci siê w klasycystycznym dworze
z 1806, z piêtrow¹ czêœci¹ œrodkow¹
z 1858. Powo³ane do ¿ycia w 1958, otwarte
w 1962. Zal¹¿kiem muzeum by³y zbiory ro-
dzinne przekazane przez Janusza Kraszew-
skiego, wnuka Kajetana, brata pisarza.
W oœmiu salach muzealnych zgromadzono
ok. 4 tys. utworów pisarza i opracowañ oraz
szereg pami¹tek rodzinnych. Muzeum pe³ni
rolê domu kultury dla Romanowa i okolic,
prowadzi ¿yw¹ dzia³alnoœæ popularyza-
torsk¹.

SOBIBÓR
Teren by³ego hitlerowskiego

obozu zag³ady
Wieœ na skraju Równiny £êczyñsko-W³o-

dawskiej, nad Bugiem, 10 km na pd.-wsch.
od W³odawy.

W hitlerowskim obozie zag³ady od V
1942 do X 1943 zamordowano ok. 250 tys.
osób, niemal wy³¹cznie ¯ydów. 14 X 1943
wybuch³ zbrojny bunt. Spoœród ucieka-
j¹cych wiêŸniów, tylko czêœæ znalaz³a siê na
wolnoœci. W wyniku buntu obóz zosta³
zlikwidowany. Obecnie znajduje siê tu
Muzeum By³ego Obozu Zag³ady w So-
biborze. W 1965 wzniesiono pomnik wg
projektu Mariana Weltera i Romana
Dylewskiego.

TOMASZÓW LUBELSKI
Koœció³ Zwiastowania NMP

Miasto we wsch. czêœci Roztocza Œrod-
kowego, nad So³okij¹, przy szosie Warszawa
– Lwów. 20 tys. mieszkañców.

Za³o¿ony w 1590 przez Jana Zamoyskiego,
pocz¹tkowo jako Jelitowo, prawa miejskie

Tomaszów Lubelsk i
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w 1621. Uk³ad miasta jest dzie³em Bernardo
Morando. Do 1866 miasto prywatne, 1867-
-1975 i od 1999 siedziba powiatu. We
wrzeœniu 1939 w okolicach Tomaszowa
Lubelskiego zaciête walki, kapitulowa³y tu
przed Niemcami du¿e jednostki WP.

W pd. czêœci miasta modrzewiowy
koœció³ Zwiastowania NMP, fundowany
przez Tomasza Zamoyskiego w 1627. Mimo
kilku przebudów do dzisiaj zachowa³
barokowy charakter. Uznawany za per³ê
drewnianej architektury sakralnej tego
okresu. W o³tarzu g³ównym koronowany
obraz MB Szkaplerznej koronowany w
1994 r. W dolnej czêœci o³tarza znajduj¹ siê
relikwie œw. Feliksa. Przed murem okala-
j¹cym cmentarz przykoœcielny — prêgierz.

UCHANIE
Koœció³

Wieœ na Dzia³ach Grabowieckich, 20 km
na pn. zach. od Hrubieszowa.

Pocz¹tkowo wieœ królewska, prawa mi-
ejskie 1596-1870, w³asnoœæ Uchañskich,
Dani³³owiczów, Potockich.

Renesansowy koœció³ parafialny p.w.
Wniebowziêcia NMP fundacji Dani³³owi-
czów, wzniesiony ok. 1625, prawdopodo-
bnie wg projektu Jana Jaroszewicza i Jana
Wolffa, z wykorzystaniem gotyckiego prez-
biterium. We wnêtrzu manierystyczne na-
grobki Uchañskich, w podziemiach koœcio³a
krypta grobowa tego zas³u¿onego rodu.

W£ODAWA
Zespó³ synagogalny

Miasto na obszarze Garbu W³odawskiego
i Równiny £êczyñsko-W³odawskiej, u ujœcia
W³odawki do Bugu. 14 tys. mieszkañców.

Gród wzmiankowany w 1242, oœrodek
handlowy z komor¹ celn¹, prawo miejskie
przed 1525, du¿e skupisko ̄ ydów. W czasie
II wojny œwiatowej miasto zniszczone
w 70%.

W centrum miasta zespó³ klasztorny Pa-
ulinów: barokowy koœció³ œw. Ludwika,
fundacji Ludwika Pocieja z 1739-80 wg
projektu Paw³a Fontany, barokowy klasztor
z 1711-17 wg projektu Józefa Pioli. Klasy-
cystyczna cerkiew prawos³awna Narodzenia
NMP z 1840-42, przebudowana po 1875.

Tzw. Czworobok (dawne kramy i jatki) z 2
po³. XVIII w., przebudowany.

Wielka synagoga zbudowana w 1764-74,
barokowa, fundacji Czartoryskich od-
restaurowana po 1920. Jedynym zacho-
wanym wyposa¿eniem jest aron ha-kodesz

(szafa o³tarzowa) z 1936. Ma³a synagoga
z 2 po³. XIX w., klasycystyczna z zacho-
wanymi fragmentami polichromii. Bet ha
midrasz wzniesiony w 1928.

Muzeum Pojezierza £êczyñsko-W³oda-
wskiego utworzone w dawnym zespole
synagogalnym w 1983, ma (oprócz zbiorów
archeologicznych, historycznych i etnogra-
ficznych) tak¿e dzia³ judaików.

WOJCIECHÓW
Wie¿a Ariañska

Wieœ na Równinie Be³¿yckiej, 10 km na
zach. od Na³êczowa.

Nazwê „Woycechów” Ÿród³a koœcielne
odnotowuj¹ w 1328. W po³. XIV w. roz-
poczêto budowê fortyfikacji, z zachowan¹
do dzisiaj such¹ fos¹. Wieœ nale¿a³a m.in.
do Pileckich, Firlejów, Orzechowskich.
Obecnie jest siedzib¹ Lubelskiego Sto-
warzyszenia Agroturystycznego.

Wie¿a Ariañska to póŸnogotycko-rene-
sansowa wie¿a mieszkalna, wzniesiona
przez Pileckich w latach 1520-30. Od 1580
zbór kalwiñski. W 1910 przekazana
Towarzystwu Opieki Nad Zabytkami. Od-
budowywana od 1911, wg projektu Jana
Koszczyc-Witkiewicza, oraz w 1972-74.

Muzeum Sztuki Kowalskiej powsta³e
w 1993, posiada jedn¹ z najbogatszych
kolekcji tego rodzaju w Polsce. KuŸnia
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z paleniskiem, miechy, kowad³a i tradycyjne
narzêdzia kowalskie. Od 1985 organizo-
wane s¹ Ogólnopolskie Spotkania Kowali,
którym towarzysz¹ warsztaty kowalstwa
artystycznego i u¿ytecznego oraz kiermasze
sztuki kowalskiej.

WOLA OKRZEJSKA
Muzeum H. Sienkiewicza

Wieœ po³o¿ona na WysoczyŸnie ̄ elecho-
wskiej, 30 km na pd.-zach. od £ukowa.

Muzeum Henryka Sienkiewicza otwarto
w 1966 (w 120 rocznicê urodzin) w daw-
nym dworze, miejscu urodzenia pisarza.
Zbiory mieszcz¹ siê w szeœciu salach wy-
stawowych: tradycje rodzinne i zwi¹zki
pisarza z Ziemi¹ £ukowsk¹, ¿ycie i twór-
czoœæ pisarza, jego dzia³alnoœæ spo³eczna
i patriotyczna, bohaterowie utworów
w rzeŸbie ludowej, meble i przedmioty
zwi¹zane z pisarzem.

Muzeum prowadzi szerok¹ dzia³alnoœæ
upowszechniaj¹c¹ twórczoœæ laureata
literackiej nagrody Nobla. Szczególn¹ wagê
przywi¹zuje siê do wspó³pracy szkó³ no-
sz¹cych imiê Henryka Sienkiewicza.

W Okrzei po³o¿onej 5 km na pd. zach.
znajduje siê kopiec usypany w 1932-38 ku
czci wielkiego pisarza.

ZAMOŒÆ
Zespó³ urbanistyczno-architektoniczny

Rotunda, Muzeum Martyrologii

Miasto w Padole Zamojskim, nad £abuñk¹
i Topornic¹. Wpisane na listê œwiatowego
dziedzictwa kultury. 68 tys. mieszkañców.

Miasto za³o¿one przez Jana Zamoyskiego
w 1580 wg planów Bernardo Morando.
W 1595 powsta³a Akademii Zamojska.
Przywileje osiedlania siê w Zamoœciu
uzyskali Ormianie, ¯ydzi i Grecy. Na prze-
³omie XVIII i XIX w. Zamoœæ utraci³ zna-
czenie gospodarcze i kulturalne. Od 1821
w³asnoœæ rz¹dowa, siedzibê ordynacji
Zamoyskich przeniesiono do Zwierzyñca.
W 1866 zlikwidowano twierdzê. Podczas
okupacji hitlerowskiej masowe wysiedlenia
ludnoœci polskiej z Zamojszczyzny i osa-
dzanie kolonistów niemieckich. Zaciête
walki partyzanckie w obronie wysiedlanej
ludnoœci. W 1975-98 stolica województwa.

W ca³oœci, od nowa, wed³ug jednolitego
planu, budowano polskie miasta w œrednio-
wieczu. Zamoœæ powsta³ w taki sam sposób,
ale kilkaset lat póŸniej, wtedy gdy pojêcia
o funkcjonalnoœci i estetyce, a tak¿e sztuka
obronna by³y ju¿ ca³kiem inne ni¿ w œred-
niowieczu. St¹d unikalnoœæ tego rene-
sansowego za³o¿enia urbanistycznego.
W planie œredniowiecznego miasta nie
umieszczano wy¿szej uczelni; w³aœciciel
mieszka³ w zamku a nie w pa³acu z ogro-
dem; za ochronê s³u¿y³y mury miejskie,
a nie ³amana fortyfikacja bastionowa. Z wiel-
kiego dzie³a Bartranda Morando bez zmian
zachowa³ siê uk³ad urbanistyczny, natomiast
dzisiejszy kszta³t budynków powstawa³
g³ównie w ci¹gu XVII w. Miasto potrafi³o
obroniæ siê przed „potopem szwedzkim”
i nie zosta³o wówczas zniszczone, w przeci-
wieñstwie do wielu innych.

Zamoœciowi nadano uk³ad szachowni-
cowy, z dwoma prostopad³ymi osiami. Oœ
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wsch. - zach. ma charakter komunikacyjny,
znajduje siê na niej Rynek Wielki oraz dwa
pomocnicze: Solny i Wodny. Krótsza oœ pn.
– pd. ma charakter reprezentacyjny; ³¹czy
Rynek Wielki z pa³acem Zamoyskich,
po³o¿onym miêdzy miastem i fortyfikacjami.
W pobli¿u pa³acu — katedra.

W Rynku Wielkim rzuca siê w oczy ratusz,
umieszczony jednak nie centralnie, lecz
w rogu, bo w tym mieœcie wa¿niejszy by³
pa³ac w³aœciciela. Charakterystyczne schody,
dodaj¹ce ratuszowi monumentalnoœci,
powsta³y póŸniej, w XVII w. Wokó³ Rynku
Wielkiego i Solnego podcieniowe kamie-
nice. Wyró¿niaj¹ siê: Morandowska i Za-
moyskich, postawione na wzór innym
w³aœcicielom buduj¹cym siê w mieœcie.
Kamienice: Szczebrzeska i Turobiñska
nale¿a³y do miasteczek, które mog³y tu
deponowaæ swoje kosztownoœci w razie
zagro¿enia.

Renesansowa katedra (dawna kolegiata)
p.w. Zmartwychwstania Pañskiego,  wznie-
siona w 1587-1637 wg projektu Bernando
Morando, z dekoracj¹ sztukateryjn¹, ren-
esansowymi nagrobkami i krypt¹ grobow¹
Zamoyskich, dzwonnica z 1761-76. Dom
wikariuszy zwany Infu³atk¹ z 1610-20. Pa³ac
Zamoyskich, renesansowy z 1581-86, prze-
budowany wg projektu Jana de Kawe do
potrzeb wojskowych.

Bramy miejskie: Lubelska (1588), Lwo-
wska (1599), Szczebrzeska (1603-1605).
Dawna synagoga z 1610-18, przebud-
owana.

Siedmiobastionowy obwód obronny
przebudowano w 1 po³. XIX w. pod kie-

runkiem Ludwika Mallet-Malletskiego. Wy-
suniêto wówczas 500 m na pd., poza
£abuñkê, murowan¹ dzia³obitniê zwan¹
Rotund¹.

Rotunda, ten wa¿ny fragment twierdzy
zamojskiej do 1939 s³u¿y³ jako prochownia.
W czasie okupacji hitlerowskiej miejsce
eksterminacji ludnoœci polskiej. W Rotun-
dzie zosta³o zamordowanych ponad 8 tys.
osób. W kilkunastu promieniœcie u³o¿onych
celach znajduje siê ekspozycja muzealna,
a tak¿e pomniki, tablice i symboliczne groby.
Wokó³ Rotundy cmentarz z grobami
pomordowanych wiêŸniów — ¿o³nierzy
Wrzeœnia 1939, partyzantów i ludnoœci
cywilnej.

POLESKI PARK NARODOWY
Na Równinie £êczyñsko-W³odawskiej.

Utworzony w 1990, obejmuje 9,7 tys. ha.
Stanowi namiastkê tundry i lasotundry.
Wczeœniej istnia³y tu rezerwaty: Durne
Bagno, Jezioro Moszne, Jezioro D³ugie,
Torfowisko Or³owskie, Bagno Bubnów.

Charakterystycznymi zbiorowiskami roœ-
linnymi s¹ torfowiska: niskie, przejœciowe,
wysokie. Lasy to ubogie bory sosnowe,
a w podtapianych obni¿eniach olsy.

Stwierdzono 928 gatunków roœlin naczy-
niowych, w tym 170 gatunków rzadkich,
wœród nich roœliny pó³nocne: brzoza niska,
wierzba lapoñska, rosiczka d³ugolistna,
gnidosz królewski. 58 gatunków podlega
ochronie. Fauna parku jest równie bogata.
15 gatunków ryb, w tym niezwykle rzadka,
chroniona strzebla przekopowa. Wœród
6 gatunków gadów – ¿ó³w b³otny, jedno
z najwiêkszych lêgowisk w Europie.

Spoœród 146 gatunków ptaków lêgowych,
17 zagro¿onych jest wyginiêciem, m.in.
¿uraw, bocian czarny, sowa b³otna, kulik
wielki. Spotkaæ te¿ mo¿na bielika  najwiê-
kszego drapie¿nego ptaka w naszym kraju.
35 gatunków ssaków, w tym: wydra, bóbr,
gronostaj, ³oœ, wilk.

Symbolem parku jest ¿uraw. Oœrodek Dy-
daktyczno-Muzealny ma siedzibê w Za³u-
czu Starym; Dyrekcja Parku w Urszulinie.

Najciekawsze fragmenty parku udo-
stêpnione s¹ turystom jako œcie¿ki przy-
rodnicze: „D¹b Dominik”, „Sp³awy”,

Poleski  Park Narodowy
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„Perehod”, oraz bardzo ciekawa œcie¿ka
przyrodniczo-historyczna „Na³êcz” w oko-
licy Sosnowicy.

Œcie¿ka przyrodnicza
 „D¹b Dominik”

Na trasie Kolonia £omnica–Jamniki, d³.
4,5 km, upamiêtniaj¹ca prof. Dominika
Fija³kowskiego, jednego z inicjatorów
utworzenia PPN. 14 oznakowanych przy-
stanków umo¿liwia poznanie kompleksu
zbiorowisk roœlinnych zwi¹zanych z suk-
cesj¹ jeziora Moszne.

Wytyczno

Wieœ nad Jeziorem Wytyckim. Miejsce
bitwy ¿o³nierzy Korpusu Ochrony Pogra-
nicza pod dowództwem gen. Wilhelma
Orlika-Rückemana z wojskami radzieckimi
1 X 1939. Pomnik i symboliczny cmentarz.

Œcie¿ka przyrodnicza
„Perehod”

W okolicach Pieszowoli, d³. 5 km (2 wie¿e
i schron obserwacyjny). Przystosowana do
obserwowania przelotów, a tak¿e ptaków
gniazdujacych na terenie parku.

Oœrodek dydaktyczno-muzealny
w Za³uczu Starym

Utworzony w 1993, dzia³alnoœæ eduka-
cyjna i obs³uga ruchu turystycznego.
Ekspozycjê muzealn¹ tworz¹ trzy podsta-
wowe dzia³y: geograficzno-historyczny,
przyrodniczy i etnograficzny.

ROZTOCZAÑSKI PARK
NARODOWY

Utworzony w 1974, obejmuje tereny leœne
o pow. 8,5 tys. ha na Roztoczu Œrodkowym.
808 ha stanowi¹ obszary ochrony œcis³ej:

Roztoczañski  Park  Narodowy
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Bukowa Góra, Czerkies, Jarugi, Miêdzyrze-
ki, Nart.

Na terenie parku chronione s¹ fragmenty
lasów jod³owo-bukowych, typowych dla
Roztocza i regla dolnego Karpat, gr¹dy oraz
torfowiska przejœciowe i wysokie.

Krajobraz parku tworz¹ pasma wzgórz
z gezów, margli i opok. W dolinach zalegaj¹
piaski polodowcowe. Urozmaiceniem s¹
wzgórza ostañcowe, g³ównie z piaskowców.
We wsch. czêœci — w¹wozy lessowe.

Flora naczyniowa liczy ponad 750 gatun-
ków. Stwierdzono wystêpowanie licznych
roœlin górskich (tojad dziobaty, lepiê¿nik
bia³y), reliktów okresu lodowcowego (zimo-
zió³ pó³nocny) oraz atlantyckich (rosiczka
poœrednia). Na terenie parku wyró¿niono
19 ró¿nych zespo³ów leœnych, najcenniejsze
z nich to bory jod³owe i buczyna karpacka.

Bogata fauna parku urozmaicona jest el-
ementami górskimi z ostoi karpackich i po-
dolskich. Na terenie parku gnieŸdzi siê
ponad 125 gatunków ptaków m.in. orlik
krzykliwy, bocian czarny.

Symbolem parku jest tarpan, którego
potomkowie, koniki polskie, ¿yj¹ do dzisiaj
w puszczañskiej ostoi. Oœrodek Edukacyjno-
Muzealny mieœci siê w zabytkowej czêœci
Zwierzyñca, Izba Leœna we Floriance.

Fragmenty parku udostêpnione s¹ turys-
tom na œcie¿kach przyrodniczych Zwie-
rzyniec–Bukowa Góra–Sochy i Zwierzyniec
–Stawy Echo  oraz na œcie¿kach przyrod-
niczo-historycznych: Szewnia Dolna–
Wojda–Kosobudy, Panasówka–Polak.

Obszar Ochrony Œcis³ej
„Bukowa Góra”

W pd.-zach. czêœci parku pomiêdzy
Zwierzyñcem a Sochami, utworzony
w 1934, powierzchnia 132 ha; chroni
drzewostany jod³owe i jod³owo-bukowe.

Obszar Ochrony Œcis³ej „Jarugi”
W pn.-wsch. czêœci parku, w pobli¿u

Kosobud, powierzchnia 200 ha; chroni bu-
czynê karpack¹ oraz gr¹dy lipowo-grabowe.
Rosn¹ tu m.in. ¿ywiec gruczo³owaty,
paprotnica sudecka, przetacznik górski.

Wojda
Wieœ w lasach kosobudzkich, pomiêdzy

Zwierzyñcem a Krasnobrodem. Miejsce
pierwszej otwartej bitwy I Kompanii Kadro-
wej Batalionów Ch³opskich pod dowódz-
twem por. Jerzego Millera ps. „Vis” z ob³aw¹
hitlerowsk¹ 30 XII 1942, uznanej za pocz¹-
tek Powstania Zamojskiego. W miejscu bit-
wy i pacyfikacji wsi stoi pami¹tkowy obelisk.

Zwierzyniec
Miasto nad Wieprzem, 20 km na pd.-zach.

od Zamoœcia, 3,5 tys. mieszkañców. W XVII
w. osada myœliwska ordynacji Zamoyskich.

Roztoczañski  Park  Narodowy
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W XIX w. powsta³ browar i fabryka maszyn
rolniczych. W okresie zaborów Zwierzyniec
stanowi³ ostojê polskoœci. We wrzeœniu
1939 zaciête walki. W czasie okupacji
oœrodek ratowania dzieci Zamojszczyzny.
Dzia³ania te podjêto z inicjatywy Ró¿y i Jana
Zamoyskich.

Barokowy koœció³ œw. Jana Nepomucena
z 1741-47 zwany Koœcio³em na Wodzie.
Zespó³ budynków klasycystycznych by³ego
Zarz¹du Ordynacji. Willa zarz¹dców dóbr

ordynacji obecnie siedziba Dyrekcji Parku.
Browar z 1806.

Oœrodek
Edukacyjno-Muzealny Parku

Na pd. skraju Zwierzyñca, oddany do
u¿ytku w 1994, prowadzi edukacjê przy-
rodnicz¹ i obs³uguje ruch turystyczny
w RPN. Ekspozycjê muzealn¹ tworz¹ trzy
podstawowe dzia³y: geograficzny, history-
czny, przyrodniczy.

Roztoczañski  Park  Narodowy
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Puszcza Lubuska, fot. A. Wielocha.
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WOJEWÓDZTWO
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Powierzchnia  13 984 km2, 1,0 mln mieszkañców.
Gêstoœæ zaludnienia prawie o po³owê ni¿sza od œredniej krajowej.
Pó³nocna i œrodkowa czêœæ województwa le¿y na terenie Pojezierzy Po³udniowoba³tyc-

kich, czêœæ pd.-zach. na Nizinach Œrodkowopolskich, krañce po³udniowe na Nizinach
Sasko-£u¿yckich.

Krajobraz zosta³ ukszta³towany przez dwa ostatnie zlodowacenia. Tereny na pn. od linii
Gubin – Zielona Góra – Wschowa objê³o zlodowacenie ba³tyckie. Na pd. od tej linii
rzeŸba terenu jest wynikiem starego zlodowacenia œrodkowo-polskiego. Miêdzy równo-
le¿nikowo usytuowanymi ³añcuchami wzgórz morenowych wyraŸnie rysuj¹ siê pradoli-
ny: Toruñsko-Eberswaldzka, Warciañsko-Odrzañska i Barycko-G³ogowska. Najwy¿sze
wzniesienia znajduj¹ siê ko³o £agowa (227 m n.p.m.) i ¯ar (226 m); dno doliny Odry
poni¿ej Kostryna po³o¿one jest zaledwie 10 m n.p.m. Przez województwo p³yn¹: Odra,
Warta, Noteæ, Obra, Bóbr, Nysa £u¿ycka. W pó³nocnej i œrodkowej czêœci regionu liczne
jeziora, z których najwiêksze jest Jezioro S³awskie (817 ha).

Lasy zajmuj¹ a¿ ok. 40% obszaru. Najwiêkszymi zwartymi kompleksami s¹: Puszcza
Notecka, Puszcza Lubuska (okolice Rzepina), Bory Zielonogórskie i Bory Dolnoœl¹skie.
W drzewostanie dominuje sosna; w œrodkowej, a zw³aszcza w pn. czêœci regionu mo¿na
spotkaæ rozleg³e partie buczyn.

Województwo obejmuje terytoria o ró¿nej proweniencji historycznej. Przez wieki styka-
³y siê tu peryferyjne obszary Wielkopolski, Œl¹ska, Brandenburgii i £u¿yc. Za Boles³awa
Chrobrego ca³y region znalaz³ siê pod panowaniem polskim. PóŸniej Polacy zmagali siê
z naporem germañskim. W koñcu XV w. ukszta³towa³a siê granica miêdzy Polsk¹ a Œl¹-
skiem i Brandenburgi¹, która bez wiêkszych zmian — jako najspokojniejsza z naszych
granic — dotrwa³a do koñca XVIII w. Po stronie polskiej by³y takie miasta jak Miêdzyrzecz
i Wschowa. Zielona Góra nale¿a³a do Œl¹ska. Okolice Œwiebodzina by³y enklaw¹ œl¹sk¹,
otoczon¹ ziemiami brandenburskimi i polskimi. Po traktacie wersalskim (1919) ca³y ob-
szar dzisiejszego woj. lubuskiego przypad³ Niemcom. W zamieszkanych przez wielu Po-
laków okolicach Babimostu dzia³a³ wówczas Zwi¹zek Polaków w Niemczech.

Zachowa³o siê wiele pami¹tek przesz³oœci regionu, zw³aszcza w pd. czêœci woj. Najcen-
niejsze z nich znajduj¹ siê w ¯aganiu i ¯arach, warto poznaæ te¿  zabytki w Zielonej
Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Miêdzyrzeczu, Szprotawie, Lubsku, Wschowie.

W województwie lubuskim trwa wzmo¿ony ruch przygraniczny; przebiegaj¹ przez nie
tak¿e g³ówne trasy tranzytowe z zachodu na wschód Europy. Jest to teren œrednio uprze-
mys³owiony; najwa¿niejszymi oœrodkami s¹ Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Nowa
Sól i ¯ary. U¿ytki rolne zajmuj¹ niewielk¹ czêœæ regionu. Sprzyja im najd³u¿szy w Polsce
okres wegetacji, ale gleby s¹ s³abe.

BORYSZYN (i PNIEWO)
Fortyfikacje Miêdzyrzeckiego

Rejonu Umocnionego
Wieœ w powiecie miêdzyrzeckim, na Po-

jezierzu £agowskim. 13 km na pn. zach. od
Œwiebodzina.

W latach II wojny œwiatowej le¿a³a na
g³ównej linii obronnej Miêdzyrzeckiego
Rejonu Umocnionego. We wsi koœció³
drewniany p.w. Zwiastowania NMP z 1648,
z wie¿¹ z 1690 i barokowym wyposa¿eniem
wnêtrza z koñca XVII w.
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Wejœcie do podziemi Miêdzyrzeckiego
Rejonu Umocnionego (oznakowan¹ drog¹)
znajduje siê ok. 1 km na pn. wsch. od wsi.
W pobli¿u zachowany schron bojowy z 6-
cio strzelnicow¹ kopu³¹, a nieco dalej „zêby
smoka”, ¿elbetowe zapory przeciwczo³gowe.
Inne wejœcie znajduje siê we wsi Pniewo.

Miêdzyrzecki Rejon Umocniony wybu-
dowali Niemcy przed II wojn¹ œwiatow¹.
Nale¿a³ do najsilniejszych fortyfikacji w Eu-
ropie, porównywano go do francuskiej linii
Maginota.

G³ówny pas MRU tworzy³y ¿elbetowe
schrony i zapory przeciwczo³gowe, sprzê-
¿one z budowlami hydrotechnicznymi.
Najmocniej ufortyfikowany odcinek MRU,
w rejonie Boryszyna i Ka³awy, sk³ada³ siê
z ok. 30 kilkukondygnacyjnych schronów,
po³¹czonych systemem podziemnych
korytarzy o ³¹cznej d³. ok. 50 km. Wszystkie
dzie³a obronne by³y zelektryfikowane i sa-
nalizowane, mia³y bie¿¹c¹ wodê, wenty-
lacjê i windy. Po korytarzach kursowa³y
kolejki elektryczne. W 1945 MRU nie
odegra³ wiêkszej roli militarnej.

W podziemiach wytyczono kilka warian-
tów trasy turystycznej (tylko pod opiek¹
przewodnika), która obejmuje najciekawszy
pd. odcinek systemu fortyfikacji (labirynt
tuneli, podziemne dworce kolejowe, zes-
po³y komór amunicyjnych i technicznych.

W czêœci komór, zamkniêtych dla ruchu
turystycznego, znajduje siê rezerwat
„Nietoperek”. W okresie zimowym prze-
bywa tam ok. 20 tysiêcy nietoperzy 12-tu
gatunków.

BYTOM  ODRZAÑSKI
Zabudowa rynku

Miasto w Pradolinie G³ogowskiej, na
lewym brzegu Odry, 10 km na pd. wsch.
od Nowej Soli, przy linii kol. Zielona Góra
– Wroc³aw i lokalnej drodze z Nowej Soli
do G³ogowa, 4 tys. mieszkañców.

Gród, wzniesiony prawdopodobnie w po³.
XI w., wspomina Gall Anonim opisuj¹c
wyprawê cesarza Henryka V na ziemie
polskie w 1109. Prawa miejskie od po³.
XIII w. W 1601-28 w tutejszym gimnazjum
kszta³ci³a siê szlachta dysydencka z Polski
i Niemiec, m.in. Martin Opitz (1597-1639)

niemiecki poeta i teoretyk literatury,
historiograf króla polskiego W³adys³awa IV
oraz Jonasz Szlichtyng (1592-1661), pisarz
i ideolog ariañski.

Mury budynku gimnazjalnego wykorzy-
stano buduj¹c w 1741-46 nieczynny dziœ
koœció³ ewangelicki. Pierwotnie gotycki koœ-
ció³ œw. Hieronima z XIV w., uzyska³ na prze-
³omie XVII I XVIII w. charakter barokowy.

PóŸnorenesansowy ratusz w naro¿niku
rynku powsta³ w 1602-09 (he³m wie¿y
pochodzi z koñca XVII w.). Kamieniczki
mieszczañskie, w wiêkszoœci ustawione
szczytowo, reprezentuj¹ ró¿ne style, od
póŸnego renesansu, przez barok i klasy-
cyzm, po eklektyzm. Najciekawiej prezen-
tuje siê póŸnorenesansowy Hotel pod
Z³otym Lwem z koñca XVI w., z dwoma
szczytami, ozdobionymi bogat¹ dekoracj¹
stiukow¹ z XVIII w. Na fasadzie d. apteki
zachowa³ siê fragment tablicy przypomi-
naj¹cej spl¹drowanie miasta w 1620 (w cza-
sie wojny trzydziestoletniej) przez lisow-
czyków (na tablicy zwanych kozakami)
w s³u¿bie Ferdynanda II.

DOBIEGNIEW
Muzeum Woldenberczyków

Miasto na Pojezierzu Dobiegniewskim,
nad Mierzêck¹ Strug¹ (dop³ywem Drawy),
nad jez. Wielgie (137 ha). Droga Gorzów
Wlkp.–Gdañsk krzy¿uje siê tu z lini¹ kol.
Poznañ–Szczecin. 3,2 tys. mieszkañców.

W 1250 ksi¹¿ê wielkopolskie Przemys³ I
nada³ osadê cysterkom z Owiñsk pod
Poznaniem. Pod koniec XIII w. opanowali
j¹ Brandenburczycy. Prawa miejskie praw-
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Goœcikowo
dopodobnie przed 1298. Œredniowieczn¹
przesz³oœæ miasta przypominaj¹: gotycki
koœció³ Chrystusa Króla z XIV-XV w. (z neo-
gotyck¹ wie¿¹ 1859) oraz fragmenty murów
miejskich z 2 po³. XIV w. z czatowni¹.
W lewej nawie koœcio³a tryptyk z XIV w.,
a w o³tarzu prawej nawy kopia rzeŸby Ma-
donny Obozowej.

Oko³o 2 km od centrum miasta, przy dro-
dze do Gorzowa, na terenie d. obozu je-
nieckiego, znajduje siê Muzeum Wolden-
berczyków. Oflag II C Woldenberg by³
najwiêkszym obozem polskich jeñców
w Niemczech w czasie II wojny. Istnia³ od
V 1940 do I 1945. Przebywa³o w nim ok.
6 000 oficerów oraz ok. 700 podoficerów
i szeregowców. Prowadzili oni o¿ywion¹
dzia³alnoœæ konspiracyjn¹, a tak¿e  kul-
turalno-oœwiatow¹ i naukow¹. Muzeum,
otwarte w 1987, znajduje siê w d. baraku
obozowym; ilustruje ró¿ne aspekty ¿ycia je-
nieckiego. Pomnik na terenie b. cmentarza
obozowego; pami¹tkowa p³yta na miejscu
d. placu apelowego.

DYCHÓW
Elektrownia wodna

Wieœ nad Bobrem, 10 km od Krosna Od-
rzañskiego, przy drodze do Lubska.

Elektrownia wodna o mocy ok. 80 MW
powsta³a 1933-36, ponownie uruchomiona
w 1951. Jezioro zaporowe ma ok. 100 ha
i 4,1 mln m3 pojemnoœci. Wysokoœæ
piêtrzenia wynosi ok. 30 m. Dla potrzeb
elektrowni utworzono jeszcze dwa mniejsze
zbiorniki wodne, górny w Krzywañcu i dol-
ny, wyrównawczy w Raduszcu Starym
(gdzie pracuje niewielka elektrownia wod-
na). Od jazu w Krzywañcu wody Bobru do-
prowadzone s¹ do g³ównego zbiornika
dwudziestokilometrowym kana³em.

GORZÓW  WIELKOPOLSKI
Muzeum Lubuskie

Miasto nad Wart¹ na pograniczu Równiny
Gorzowskiej i Doliny Gorzowskiej, siedziba
wojewody lubuskiego. 125,4 tys. mieszkañ-
ców.

Osada istnia³a tu we wczesnym œred-
niowieczu. Prawa miejskie 1257. Przez kilka
wieków jeden z wa¿niejszych oœrodków

gospodarczych Marchii Brandenburskiej.
Dziœ miasto jest wa¿nym oœrodkiem prze-
mys³u elektromaszynowego i chemicznego,
kultury (m.in. Teatr im. Juliusza Osterwy),
oœwiaty i szkolnictwa wy¿szego. Co roku
organizowane s¹ w Gorzowie miêdzy-
narodowe spotkania zespo³ów cygañskich.

Najcenniejszym zabytkiem jest katedra
Wniebowziêcia NMP. Jej wczesnogotycki
korpus powsta³ ok. 1290, masywna wie¿a
na pocz. XIV w. (nadbudowana w 1621),
a prezbiterium w 1489. Wewn¹trz rene-
sansowy o³tarz g³ówny w formie tryptyku
z ok. 1600 oraz fragmenty póŸnogotyckiej
polichromii z XV w. Przy katedrze pomnik
biskupa Wilhelma Pluty. Opodal  œwi¹tyni
odtworzono w 1997 fontannê Pauckscha
sprzed stu lat, z charakterystyczn¹ figur¹
dziewczyny z nosid³ami. Zachowa³ siê te¿
fragment muru miejskiego z XV w. z czte-
rema czatowniami. Koœció³ œw. Stanisawa
Kostki i œw. Antoniego (tzw. Bia³y Koœció³)
z XVIII w., po przebudowach ma charakter
eklektyczny.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta
sk³ada siê z dwóch czêœci. Muzeum Sztuk
Dawnych mieœci siê w eklektycznej willi
z 1903-04 przy ul. Warszawskiej 35. M.in.
obszerny zbiór wyrobów konwisarskich
(XVII-XX w.), meble bidermejerowskie (sa-
lon, gabinet i sypialnia) uzupe³nione przed-
miotami ceramicznymi i cynowymi oraz
malarstwem i grafik¹. Portrety epitafijne
duchownych ewangelickich z XVII i XVIII
w. oraz akwarele Henryka Rodakowskiego.
Wokó³ muzeum malowniczy park krajobra-
zowy (4 ha), bêd¹cy ciekawym ogrodem
dendrologicznym.

Muzeum Warty mieœci siê  w d. spichrzu
szachulcowym z 1798. Prezentowana jest
w nim kolekcja sztuki polskiej z XX w. oraz
wystawa ukazuj¹ca dzieje miasta i regionu.

GOŒCIKOWO
Parady¿, zespó³ pocysterski

Wieœ w powiecie œwiebodziñskim na Poj-
ezierzu £agowskim, nad Paklic¹ (dop³ywem
Obry), przy szosie nr 3 w po³owie drogi
miêdzy Œwiebodzinem a Miêdzyrzeczem.

W 1230 komes Bronisz, za zgod¹ ksiêcia
W³adys³awa Odonica, osadzi³ tu cystersów.
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W po³. XIII w. wznieœli oni klasztor zwany
Parady¿em. Od XVI w. opatami byli tu
wy³¹cznie Polacy. W 1834 Prusacy zli-
kwidowali klasztor, od 1836 w jego
budynkach mieœci³o siê katolickie semi-
narium nauczycielskie, a obecnie jest tu
Wy¿sze Seminarium Duchowne diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej.

Budowê koœcio³a Wniebowziêcia NMP
i œw. Marcina oraz klasztoru rozpoczêto
w 1234. Obecny barokowy charakter zes-
pó³ klasztorny otrzyma³ po po¿arze w 1722.
Koœció³ w zrêbie wczesnogotycki, trój-
nawowy, halowy. Nawy kryte s¹ gotyckimi
sklepieniami krzy¿owo-¿ebrowymi. W na-
wie pd. fragment fresku gotyckiego z XV w.
Cenne, barokowe i klasycystyczne wyposa-
¿enie wnêtrza. Jeden z obrazów z XVII
i XVIII w. przedstawia scenê fundacji
opactwa. Interesuj¹ce epitafium opata
Prokopa Sczanieckiego (zm. 1777) z jego
portretem trumiennym. Przed œwi¹tyni¹
rokokowa figura NMP (z XVIII w.) w oto-
czeniu œwiêtych. Do koœcio³a przylegaj¹
budynki klasztorne z dwoma wirydarzami
(mniejszym gotyckim i wiêkszym baro-
kowym) oraz starannie utrzymany ogród.

KOSTRZYN nad Odr¹
Ruiny Starego Miasta i Twierdzy

Miasto przygraniczne u ujœcia Warty do
Odry. Drogowe i kolejowe przejœcie granicz-

ne. Port rzeczny. Du¿y oœrodek przemys³u
papierniczego. 17, 7 tys. mieszkañców.

W po³. X w. gród obronny. W po³. XII w.
osada targowa, która w ci¹gu XIII w. prze-
kszta³ci³a siê w miasto. Od 1232 Kostrzyn
nale¿a³ do templariuszy. W 1261 opano-
wany przez Brandenburgiê sta³ siê jednym
z oœrodków w³adzy w Nowej Marchii.
W XIV w. wzniesiono tu zamek, przebudo-
wany w XVI w. w renesansow¹ rezydencjê.
W po³. XVI w. miasto zamienione zosta³o
w twierdzê, której fortyfikacjê rozbudowy-
wano w XVIII i XIX w. W latach 1820-25
zamek zosta³ przebudowany na koszary.
W 2 po³. XIX w. powsta³o nowe miasto, usy-
tuowane na prawym brzegu Warty. Pod ko-
niec II wojny œwiatowej Kostrzyn by³ jed-
nym z najsilniejszych niemieckich wêz³ów
obronnych na linii Odry. W wyniku walk
w lutym i marcu 1945 Stare Miasto wraz
z zamkiem zosta³o ca³kowicie zniszczone.

Ruiny Starego Miasta usytuowane s¹ w
wid³ach Warty i Odry. Do II wojny œwiato-
wej by³o tu centrum miasta. Przez blisko
50 lat od zakoñczenia wojny nie podjêto
tu ¿adnej próby odbudowy. Zrujnowane
budynki zosta³y rozebrane, a ca³y teren za-
rós³ chwastami. Dopiero w 1994 rozpoczêto
prace porz¹dkowe. Ods³oniêto zarysy ulic
i placów, fundamenty zamku, koœcio³a far-
nego i domów. Dziœ jest to unikalne miej-
sce zwane wspó³czesnymi Pompejami.

Najciekawszym obiektem Starego Miasta
s¹ pozosta³oœci fortyfikacji dawnej twierdzy,
któr¹ w XVI w. wznieœli w³oscy architekci
Francesco Chiamarelli i Roch Guerini. Po
wybudowania twierdza nale¿a³a do najno-
woczeœniejszych i najpotê¿niejszych w Eu-
ropie. Fortyfikacje wzniesiono na planie nie-
regularnego szeœcioboku z czterema bastio-
nami naro¿nymi, dwoma œrodkowymi i trze-
ma bramami. Z odgruzowanych dziœ pozo-
sta³oœci twierdzy najciekawsze s¹ kazamaty
Bastionu Filip, udostêpniane stopniowo
zwiedzaj¹cym (w planach – muzeum).

KO¯UCHÓW
Koœció³ NMP

Miasto w powiecie nowosolskim, po³o¿o-
ne na Wzgórzach Dalkowskich, 22 km na
pd. od Zielonej Góry. 10 tys. mieszkañców.

Ko¿uchów
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Gród kasztelañski wzmiankowany w 1273.
Osada przy nim otrzyma³a prawa miejskie
przed 1295. W czasie II wojny œwiatowej
produkowano tu samojezdne pojazdy
g¹sienicowe z ³adunkiem wybuchowym
(tzw. goliaty) znane z powstania warszaw-
skiego.

Zachowa³y siê obwarowania: dwa pier-
œcienie murów z kamienia polnego. Wew-
nêtrzny powsta³ na prze³omie XIII i XIV w.,
zewnêtrzny, w 2 po³. XV w. Do murów
przylega zamek z koñca XIV w., dziœ siedziba
instytucji kulturalnych. PóŸnogotycki ratusz
z 1489, w 1848-49 uzyska³ formy klasycy-
styczne. Po II wojnie œwiatowej wyekspo-
nowano relikty architektury gotyckiej.

Najciekawszym zabytkiem jest monumen-
talny koœció³  farny p.w. NMP. Gotycka
œwi¹tynia powsta³a w po³. XIII w., w 1340-
69 powiêkszona, a do  dzisiejszych rozmia-
rów rozbudowana na prze³omie XV i XVI w.
Trzynawowa, halowa, z wysok¹ wie¿¹. Przy
nawach bocznych gotyckie kaplice, przy
nawie pd., oœmioboczna kaplica barokowa
z XVIII w. Cenne barokowe i rokokowe
wyposa¿enie wnêtrza. W œwi¹tyni s¹ pocho-
wani piastowscy w³adcy ksiêstwa g³ogow-
skiego: Henryk IX i Henryk XI. W zew-
nêtrzne œciany koœcio³a wmurowano liczne
kamienne p³yty nagrobkowe, renesansowe
i barokowe.

LUBSKO
Koœció³ NMP

i ratusz
Miasto na skraju Wzgórz Gubiñskich, nad

Lubsz¹, 20 km na pn. zach. od ¯ar. 15 tys.
mieszkañców.

Wzmiankowane po raz pierwszy w 1253,
trzydzieœci lat póŸniej otrzyma³o prawa
miejskie. Do 1583 w tutejszym koœciele od-
bywa³y siê nabo¿eñstwa w jêzyku ³u¿yckim.

Na rynku monumentalny koœció³ Wnie-
bowziêcia NMP. Jego najstarsze fragmenty,
murowane z kostki granitowej, s¹ pozosta-
³oœciami œwi¹tyni póŸnoromañskiej z ok.
po³. XIII w. W po³. XIV i na prze³omie XV
i XVI w. nadano mu formy gotyckie. Wie¿a
zwieñczona renesansow¹ attyk¹ i iglic¹.
Cenne wyposa¿enie wnêtrza, m.in. rene-
sansowy, bogato rzeŸbiony o³tarz g³ówny.
Centrum miasta nie zniszczone w 1945;
zachowa³o siê wiele zabytkowych kamienic.
Pozosta³oœci¹ œredniowiecznych obwaro-
wañ jest wie¿a d. Bramy ¯arsiej z XV w.
(zwana te¿ Baszt¹ Katowsk¹).

Obok koœcio³a wznosi siê renesansowy
ratusz, wybudowany 1580-82 (architekt
Antonio Alberti), na planie prostok¹ta;
wysoki dwuspadowy dach z ozdobnymi
szczytami. Analogicznie dekorowane
szczyty wieñcz¹ facjaty nad d³u¿szymi
bokami gmachu. Nad portalem kamienny
kartusz z herbem miasta. Na œcianie ratusza
tablica (w jêzyku polskim i ³u¿yckim) upa-
miêtniaj¹ca urodzonego w 1457 w Lubsku
£u¿yckim wybitnego humanistê, Jana Raka,
profesora kilku niemieckich uniwersytetów.

£AGÓW
Zamek

Wieœ gminna na Pojezierzu £agowskim, na
przesmyku miêdzy jeziorami £agowskim
(82 ha) i Trzeœniowskim (186 ha), 18 km na
pn. zach. od Œwiebodzina.

Pierwsza wzmianka z 1299 dotyczy grodu
na Sokolej Górze, ok. 500 m na pn. zach.
od zamku. W 1347-1810 £agów by³
w rêkach joannitów, którzy utworzyli tu
komandoriê. Prawa miejskie posiada³
£agów w 1808-1932. Obecnie jest znanym
oœrodkiem letniskowym. Co roku odbywa
siê tu ogólnopolskie Lubuskie Lato Filmowe.
Urozmaicone okolice s¹ chronione jako
£agowski Park Krajobrazowy.

Zachowa³ siê uk³ad urbanistyczny d. mia-
steczka, ukszta³towany w XV w. U stóp zam-
ku biegnie ulica o d³. 120 m, zamkniêta od
wsch. Bram¹ Polsk¹, murowan¹ z ceg³y,

£agów
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a od zach. Bram¹ Marchijsk¹, w górnej czê-
œci szachulcow¹. Zachowa³ siê te¿ fragment
muru miejskiego. Koœció³ œw. Jana Chrzci-
ciela z 1726, gruntownie przebudowany
w 1887. G³az z tablic¹ upamiêtnia urodzo-
nego w £agowie Gerharda Domagha (1895-
-1964), laureata nagrody Nobla w dziedzi-
nie medycyny w 1939.

Zamek, d. siedziba komtura, zosta³ wznie-
siony przez joannitów w 2 po³. XIV w.
Rozbudowany w póŸniejszych wiekach, ma
cechy gotyckie i barokowe. Otacza go mur
o wys. 9 m. Z wie¿y o wys. 35 m daleki
widok na okolicê. W zamku mieœci siê
obecnie hotel.

£ÊKNICA
Park Mu¿akowski

Miasto w powiecie ¿arskim, po³o¿one na
£uku Mu¿akowskim, nad Nys¹ £u¿yck¹, ok.
24 km na po³udniowy zachód od ̄ ar. 3 tys.
mieszkañców.

£u¿yckie osiedle Mu¿aków po³o¿one by³o
po obu stronach Nysy £u¿yckiej. Prawa
miejskie uzyska³o przed 1429 r.  W 1945 r.
czêœæ miejscowoœci znajduj¹ca siê na pra-
wym, polskim  brzegu Nysy £u¿yckiej utra-
ci³a prawa miejskie. Otrzyma³a je ponow-
nie w 1969 r.

Niezwyk³¹ atrakcja przyrodnicz¹ jest park
krajobrazowy, po³o¿ony po obu stronach
granicznej rzeki. Zosta³ on za³o¿ony po
1815 r. przez w³aœciciela dóbr mu¿akow-
skich ksiêcia Hermana von Pûckler-Muskau,
literata, a zarazem propagatora i teoretyka
ogrodnictwa krajobrazowego. Urz¹dzanie
parku rozpocz¹³  ogrodnik Jacob Heinrich
Rehder, a po jego œmierci w 1852 r. konty-

nuowa³ Edward Petzold. Zniszczony w cza-
sie II wojny œwiatowej park rozpoczêto re-
staurowaæ po stronie polskiej ok. 1990 r.
Rewaloryzacjê prowadz¹ Krajowy Oœrodek
Badañ i Dokumentacji Zabytków w War-
szawie (po stronie polskiej) i Fundacja Ksiê-
cia Pücklera – Park Bad Muskau (po stronie
niemieckiej).

Powierzchnia objêtego ochron¹ prawn¹
parku wynosi 728 ha, z czego a¿ 522 ha
znajduje siê na wschodnim brzegu Nysy
£u¿yckiej. Rozpoczêta przed kilkunastoma
laty rewaloryzacja polskiej czêœci parku
przynios³a ju¿ efekty. W 1991 r. odtworzo-
no kamieñ Pücklera z jego p³askorzeŸbio-
n¹ podobizn¹, wyremontowano Wiadukt
i Most Królewski, wykonano wiele prac po-
rz¹dkowych. Przez Most Podwójny na Ny-
sie £u¿yckiej w sezonie letnim przejœæ mo¿-
na na zachodni¹ stronê rzeki. Na skraju
parku znajduje siê pawilon informacyjny
z niewielk¹ ekspozycja przedstawiaj¹c¹
dzieje parku oraz osobê jego za³o¿yciela.
Na zachodnim brzegu  rzeki znajduj¹ siê
m.in. Stary i Nowy Zamek, Dom Kawalerski
oraz kilka oryginalnych mostków.

MIÊDZYRZECZ
Dom Starostów

Muzeum Regionalne
Miasto powiatowe w BruŸdzie Zb¹szyñ-

skiej, nad Obr¹; linia kol. Zb¹szynek –
Gorzów Wlkp. 18,6 tys. mieszkañców.

Gród w wid³ach Obry i Paklicy powsta³ we
wczesnym œredniowieczu. Wzmianka
z 1005 dotyczy klasztoru eremitów znaj-
duj¹cego siê na terenie dzisiejszej wsi Œwiêty
Wojciech pod Miêdzyrzeczem. Prawa
miejskie przed 1259.

Poœrodku rynku ratusz z 1581, w obecnej
postaci klasycystyczny po przebudowie w
1813, z neogotyck¹ wie¿¹ zwieñczon¹
wysmuk³ym he³mem. Niedaleko rynku
gotycki koœció³ œw. Jana Chrzciciela z 1474-
79, póŸniej przebudowany.

W wid³ach Obry i Paklicy ruiny zamku
zbudowanego w po³. XIV w. za panowania
Kazimierza Wielkiego. By³a to najdalej na
zach. wysuniêta twierdza I Rzeczypos-
politej. Do dziœ zachowa³y siê mury obwo-
dowe, basteja pd. (z 1564) ze sto¿kowym

Miêdzyrzecz
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dachem gontowym, dwukondygnacyjny
budynek gotycki z dachem namiotowym
i czêœæ renesansowego budynku (z po³.
XVI w.) z tarasem. Ca³oœæ otacza fosa i wa³
zewnêtrzny.

Obok ruin znajduje siê d. rezydencja
starostów miêdzyrzeckich. Barokowy
budynek z 1719 zosta³ w 1 po³. XIX w.
po³¹czony z s¹siaduj¹c¹ oficyn¹. Obecnie
mieœci siê tu Muzeum z ekspozycjami:
archeologiczn¹, historyczn¹, artystyczn¹
i etnograficzn¹. Bogata kolekcja portretów
trumiennych z XVII i XVIII w. Obok park
krajobrazowy z XVIII-XIX w. (5,9 ha) z oka-
zami starych drzew. Przy wejœciu na teren
zamkowy stoi dom bramny, odtworzony
w 1974 wg przekazów z XIX w. Niedaleko,
przy ul. Zamkowej, odrestaurowany budy-
nek d. karczmy z XVIII w.

OCHLA
Park Budownictwa Ludowego

Wieœ na Wale Zielonogórskim, 7 km na
pd. od centrum Zielonej Góry, przy drodze
do ¯agania.

Najcenniejszymi zabytkami wsi s¹: wcze-
snogotycki koœcio³a Œwiêtej Trójcy z 2 po³.
XIII w. (przebud. w XV w.) wzniesiony z ka-
mienia polnego i rudy darniowej oraz
barokowy pa³ac z 1684-87 (obecnie dy-
rekcja Muzeum Etnograficznego).

W pn. czêœci wsi, przy drodze do Zielonej
Góry, po³o¿ony jest Park Budownictwa
Ludowego, bêd¹cy czêœci¹ Muzeum
Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzib¹
w Ochli. Skansen otwarto w 1976. Na

obszarze ok. 13 ha znajduj¹ siê 23 obiekty
budownictwa ludowego z czterech re-
gionów: zachodniej Wielkopolski (m.in.
najstarszy obiekt w skansenie, cha³upa
z Potrzebowa z 1675 r., zagroda z Krobie-
lewa i kuŸnia z Kosieczyna), wschodnich
£u¿yc (m.in. cha³upy z Zaj¹czka i Jêdrzy-
chowic, zagroda z Królowa i kurnik z Dro¿-
kowa), Dolnego Œl¹ska (dzwonnica z Drzon-
kowa i go³êbnik z Wilkanowa) oraz tzw.
obszaru œrodkowolubuskiego (wie¿a winiar-
ska z Budachowa i dzwonnica z Wêgrzynic).
Wewn¹trz obiektów zgromadzono sprzêty
domowe, narzêdzia pracy i wyroby rzemio-
s³a ludowego.

OŒNO  LUBUSKIE
Œredniowieczne

obwarowania miejskie
Miasto w powiecie s³ubickim, na Po-

jezierzu £agowskim, nad £¹czn¹ (dop³ywem
Warty), przy drodze S³ubice–Sulêcin. 3,7
tys. mieszkañców.

Pierwsza wzmianka z 1252, prawa miej-
skie przed 1347. Dziœ miasto ma charakter
letniskowy, nad jez. Reczynek (28 ha)
znajduje siê oœrodek wypoczynkowy.
Pagórkowata, lesista okolica sprzyja upra-
wianiu turystyki.

W centrum miasta monumentalny gotycki
koœció³  œw. Jakuba z XIII w., rozbud. w XV
i XVI w. Na cmentarzu przy ul. S³ubickiej
póŸnogotycki koœció³ œw. Gertrudy z ok. po³.
XV w., pierwotnie szpitalny. Eklektyczny
ratusz z 1842-44. W nim Muzeum Ziemi
Torzymskiej.

Prawie w ca³oœci zachowa³y siê œrednio-
wieczne obwarowania. Mury o d³. 1350 m

Oœno Lubuskie
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zosta³y wzniesione zapewne na pocz.
XIV w. PóŸniejsze s¹ dwie cylindryczne
baszty i dziesiêæ prostok¹tnych czatowni.
Mury maj¹ 2-5 m wys. (pierwotnie ok. 7 m)
i 0,8 m gruboœci. Zbudowane s¹ z kamienia
polnego, górna warstwa z ceg³y. Bramy
miejskie zosta³y rozebrane w XIX w.

SZPROTAWA
Koœció³ NMP

Miasto na Równinie Szprotawskiej, u uj-
œcia Szprotawy do Bobru, przy linii kolejo-
wej i drodze ³¹cz¹cej G³ogów z ¯aganiem.
14 tys. mieszkañców.

Lokacji miasta dokona³ prawdopodobnie
ksi¹¿ê g³ogowski Konrad I ok. po³. XIII w.
Znacznie wczeœniej istnia³ po³o¿ony ok. 4 km
na zach. od centrum miasta gród w I³awie,
w którym w 1000 r. Boles³aw Chrobry wita³
cesarza Ottona III. Od 1932 r. I³awa znaj-
duje siê w granicach Szprotawy.

W mieœcie wiele cennych zabytków. Kilka
fragmentów murów obronnych z XIV-XV w.
o wysokoœci dochodz¹cej do 6 m. Na ryn-
ku okaza³y ratusz o charakterystycznej dwu-
wie¿owej sylwetce. Wzniesiony w XIV w.,
póŸniej wielokrotnie przebudowywany.
Sw¹ obecn¹, barokow¹ formê zawdziêcza
przebudowie w latach 1730-32 wg projek-
tu Marcina Franza M³odszego. W I³awie
znajduje siê póŸnoromañski koœció³ œw. An-
drzeja z pocz¹tku XIII w., rozbudowany
w nastêpnym stuleciu. Niedaleko œrednio-
wiecznej œwi¹tyni, nad brzegiem Bobru
(przy drodze do Ma³omic), stoi pomnik
przypominaj¹cy spotkanie Boles³awa Chro-
brego z Ottonem III.

Gotycki koœció³ farny p.w. Najœwiêtszej
Marii Panny wznosi siê niedaleko rynku.
Pierwsz¹ jednonawow¹ œwi¹tyniê, murowa-
n¹ z kamieni polnych, wzniesiono w tym
miejscu w 2. po³. XIII w. Przebudowana sto
lat póŸniej œwi¹tynia swój obecny wygl¹d
uzyska³a podczas rozbudowy przeprowa-
dzonej w latach 1416-24.

Koœció³ jest budowl¹ halow¹, trójnawow¹,
z obejœciem wokó³ krótkiego prezbiterium.
Nawy przykryte s¹ sklepieniami sieciowy-
mi o wspornikach w kszta³cie masek. Ozdo-
b¹ fasady jest szczyt rozcz³onkowany trze-
ma kondygnacjami ostro³ukowych blend,

podzielonych krzy¿owo. W fakturze muru
widoczny jest zarys szczytu pierwotnej,
wczesnogotyckiej œwi¹tyni. Reliktem tej
budowli jest równie¿ portal prowadz¹cy
z kruchty do nawy pn. W pn. elewacji wie-
¿y znajduje siê kamienna p³yta nagrobna
proboszcza szprotawskiego Bertolda (zm.
w 1316 r.) z rytym wizerunkiem zmar³ego
i minusku³owym napisem w otoku. Obok
dwie renesansowe p³yty nagrobne Kietli-
czów z koñca XVI w. Barokowe wyposa¿e-
nie wnêtrza œwi¹tyni pochodzi z XVIII w.

Oko³o 13 km na po³udniowy wschód od
Szprotawy, przy drodze do Przemkowa, le¿y
wieœ Piotrowice. W lesie, kilkaset metrów
na zachód od zabudowañ, roœnie d¹b
„Chrobry” obwodzie 995 cm. Jest on uwa-
¿any za najstarszy d¹b szypu³kowy w Pol-
sce, jego wiek szacuje siê na blisko 950 lat.

ŒWIERKOCIN
Zoo Safari

Wieœ w gminie Witnica, po³o¿ona nad
Wart¹, przy drodze Nowiny Wielkie–Krze-
szyce. Koœció³ eklektyczny z 1857 r.

Na ³¹kach nadwarciañskich usytuowany
jest prywatny Ogród Zoologiczny typu sa-
fari. Otwarty w 1996 r., co rocznie jest roz-
budowywany i ulepszany. Obecnie na 20
ha powierzchni parku znajduje siê ponad
600 zwierz¹t. Zwierzêta mo¿na ogl¹daæ
z okien w³asnego samochodu lub autokaru
na ponad 2 km trasie prowadz¹cej przez
4 sektory: Ameryki Po³udniowej, Afryki,
Mongolii i Azji.  Zgromadzono tu m.in. ze-
bry, watusi, antylopy, os³y dzikie i domo-
we, wielb³¹dy, lamy oraz strusie Nandu.
Mo¿na tu zwiedzaæ tak¿e na pieszej trasie
zoo tradycyjne, w którym zgromadzono
wiele interesuj¹cych zwierz¹t.

 ZIELONA GÓRA
Muzeum Ziemi Lubuskiej

Miasto na Wale Zielonogórskim, siedziba
samorz¹du województwa lubuskiego; wa¿-
ny wêze³ kolejowy i drogowy. XXX tys.
mieszkañców.

Pierwsza wzmianka 1302, prawa miejskie
od 1223. W przesz³oœci du¿y oœrodek wi-
niarstwa; w 1800 na terenie miasta istnia³o

Zielona Góra
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2200 winnic o ³¹cznej pow. 700 ha. Przed
II wojn¹ œwiatow¹ winoroœl uprawiano ju¿
tylko na 110 ha.

Dziœ Zielona Góra jest wa¿nym oœrodkiem
przemys³u oraz kultury i Nauki, m.in.: Uni-
wersytet Zielonogórski, Teatr Lubuski im.
Leona Kruczkowskiego, Filharmonia Zielo-
nogórska im. Tadeusza Bairda. We wrzeœniu,
w czasie Dni Zielonej Góry, odbywa siê
Œwiêto Winobrania.

Gotycki koœció³ œw. Jadwigi (od 1992 kon-
katedra diecezji zielonogórsko-gorzow-
skiej), zbudowana w koñcu XIV lub na pocz.
XV w., z klasycystyczn¹ wie¿¹ z 1832. Sza-
chulcowy koœció³ MB Czêstochowskiej
wzniesiony w 1746-48 jako œwi¹tynia pro-
testancka. Obok fragment œredniowieczne-
go muru miejskiego. Ratusz z 2. po³. XV w.,
wielokrotnie przebudowywany. Wie¿a £a-
zienna z 1487, najlepiej zachowany frag-
ment œredniowiecznych obwarowañ. Wzo-
rowany na starochrzeœcijañskich  bazylikach
koœció³ Najœwiêtszego Zbawiciela zbud.
1915-16. Niewielka winnica w Parku Win-
nym poni¿ej palmiarni.

Przy al. Niepodleg³oœci 15 znajduje siê
Muzeum Ziemi Lubuskiej.

W jedynym w kraju dziale winiarskim
m.in. urz¹dzenia do produkcji wina, szk³o
artystyczne i u¿ytkowe oraz przedmioty
zwi¹zane z produkcj¹, przechowywaniem
i konsumpcj¹ wina. Ponadto zbiory histo-
ryczne prezentuj¹ce dzieje Zielonej Góry
oraz sztukê œl¹sk¹ XIV-XIX w. (g³ównie rzeŸ-
ba gotycka i barokowa). Interesuj¹ca eks-
pozycja   polskiej sztuki wspó³czesnej, m.in.
galeria autorska Mariana Kruczka. Muzeum
mieœci siê w przebudowanym budynku
z 1889 r.; w jego tylnej elewacji renesanso-
wy portal z 1596, przeniesiony w 1933
z nieistniej¹cego ju¿ dworu w Przytoku pod
Zielon¹ Gór¹.

¯AGAÑ
Pa³ac

Miasto powiatowe nad Bobrem, wœród
Borów Dolnoœl¹skich; wêze³ kolejowy. 28
tys. mieszkañców.

Pierwsza wzmianka z 1202 r. dotyczy
grodu kasztelañskiego, który istnia³ zapewne
na terenie dzisiejszej wsi Stary ̄ agañ, 5 km

na pn. od miasta. Na obecnym miejscu
powsta³o ono w po³owie XIII w. Od
œredniowiecza ¯agañ by³ stolic¹ ksiêstwa,
którym do 1472 w³adali Piastowie œl¹scy
z linii g³ogowskiej. W 1628-34 w³aœcicielem
¯agania by³ Albrecht Wallenstein, s³awny
wódz cesarski w wojnie trzydziestoletniej.
Dwa ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ tu wybitny
astronom Jan Kepler (1571-1630). W 1813
pe³nomocnikiem ds. aprowizacji armii
napoleoñskiej by³ w ¯aganiu Henri Boyle
(1783-1842) pisarz znany pod pseudoni-
mem Stendhal. Dziœ miasto jest wa¿nym
oœrodkiem przemys³u metalowego i lek-
kiego. Na Bobrze pracuj¹ dwie elektrownie
wodne.

Wœród wielu cennych zabytków wyró¿nia
siê zespó³ poagustiañski, w którego sk³ad
wchodz¹: gotycki koœció³ Wniebowziêcia
NMP z 2 po³. XIV w., przebud. po po¿arze
w 1730 w stylu barokowym (wewn¹trz
kamienny sarkofag ksiêcia g³ogowsko-
¿agañskiego Henryka IV zm. 1342), d. Kla-
sztor Augustianów (w obecnej postaci
barokowy), póŸnobarokowy budynek
d. konwiktu (obecnie hotel) i gotycki spich-
lerz z koñca XV w. Na wie¿y koœcio³a za-
instalowano w 1778 pierwszy w Europie
piorunochron. Ponadto: pierwotnie gotycki,
murowany z kamienia koœció³ œw. Piotra i
œw. Paw³a, przekszta³cony w dobie baroku;
d. kolegium Jezuickie z XVII i XVIII w.;
koœció³ Nawiedzenia NMP z XV w., prze-
bud. w XVII w. w stylu barokowym; póŸn-
obarokowy koœció³ Œwiêtego Ducha
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z pocz. XVIII w.; neogotycka œwi¹tynia
Œwiêtego Krzy¿a z 1849. Zachowa³y siê te¿
pokaŸne fragmenty œredniowiecznych
murów oraz wie¿a o wys. 97 m z a¿urowym
¿eliwnym he³mem, pozosta³oœæ roze-
branego koœcio³a ewangelickiego.

Oko³o 3 km od centrum, przy drodze do
I³owy, na miejscu obozu jenieckiego
znajduje siê Muzeum Martyrologii Al-
ianckich Jeñców Wojennych. II wojnê
œwiatow¹ przypominaj¹ te¿ cmentarze
jenieckie i wojskowe.

Barokowy pa³ac stoi na skraju parku
krajobrazowego (15 ha) po³o¿onego w do-
linie Bobru. Budowê wg planów Vizenzo
Voccaccia rozpoczêto ok. 1630. Po ponad
30-letniej przerwie, w 1670 przyst¹piono
do dalszych prac wg proj. Antonio della
Porta. Do koñca XVII w powsta³ monu-
mentalny, czterokondygnacyjny gmach,
otoczony such¹ fos¹, nad któr¹ przerzucono
kamienne mostki. Klasycystyczny wystrój
wnêtrz pochodzi z koñca XVIII w. W po³.
XIX w. rozebrawszy skrzyd³o od strony rzeki
wybudowano tam reprezentacyjny podjazd
i now¹ oran¿eriê. W tamtym okresie ¿a-
gañski pa³ac, w³asnoœæ Doroty Talleyrand-
Perigord, sta³ siê jednym z najbardziej
znanych oœrodków kultury dworskiej
w Europie. Dziœ w gmachu mieszcz¹ siê
liczne instytucje kulturalne.

¯ARY
Koœció³ farny

Miasto powiatowe na Dolnych £u¿ycach.
41 tys. mieszkañców.

Prawa miejskie w 1260. Czêœciowo zacho-
wany œredniowieczny uk³ad urbanistyczny.
W pn. czêœci zespó³ rezydencjonalny
w³aœcicieli miasta: zamek gotycki, znacznie
przebudowany w okresie renesansu,
barokowy pa³ac (zbud. 1710-26), park
krajobrazowy (w nim wczesnoœrednio-
wieczne grodzisko). W s¹siedztwie XIII-
wieczny, kamienny koœció³ p.w. œw. Piotra.
Na Rynku ratusz, wzniesiony w XIV w.,
przebudowany gruntownie w XVI w.
i nastêpnych, z renesansowym portalem,
w 1925 ozdobionym mozaik¹. W pd.-zach.
czêœci miasta pozosta³oœci klasztoru Franci-
szkanów: koœció³ p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a

Œw. (obecnie garnizonowy) z XIV w.,
przebudowany w XVIII i XX oraz dawna
s³odownia. W s¹siedztwie fary dwa gotyckie
budynki nadintendentury przebudowane
w 1 po³. XVIII w., obecnie Archiwum
Pañstwowe. Kamieniczki mieszczañskie
z XVI-XVIII w. wokó³ Rynku i przy ulicach:
Chrobrego, Kardyna³a Wyszyñskiego i Osa-
dników Wojskowych. Fragmenty kamien-
nych murów miejskich z XIV w. z dwiema
kamiennymi wie¿ami wartowniczymi
z prze³omu XIV i XV w. Poza murami m.in.
pierwotnie gotycki koœció³ poszpitalny p.w.
œw. Ducha Œwiêtego z XIV w., gruntownie
przebudowywany na pocz. XVIII w.,
obecnie polskokatolicki p.w. Dobrego
Pasterza.

Koœció³ farny p.w. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa w pd.-wsch. czêœci œrednio-
wiecznego Starego Miasta; orientowany,
gotycki, z ceg³y, nietynkowany. Wzniesiony
w XIV i XV w. z wykorzystaniem czêœci œcian
œwi¹tyni póŸnoromañskiej z XIII. Elewacje
rozcz³onkowane uskokowymi przyporami,
miêdzy którymi umieszczono wysokie okna
(w czêœci okien zrekonstruowane witra¿e),
w elewacjach wschodniej i zachodniej
schodkowe szczyty ze sterczynami i czte-
rema poziomami œlepych arkad. Korpus
g³ówny trzynawowy, halowy, piêcioprzês-
³owy, wsparty na oœmiu oœmiobocznych
filarach. Nawa g³ówna nakryta sklepieniem
gwiaŸdzistym, którego ¿ebra schodz¹ do
maswerkowych konsolek. W surowym
wnêtrzu œwi¹tyni, odbudowanej po zni-
szczeniach wojennych, zwraca uwagê
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barokowo-rokokowa kaplica grobowa rodu
von Promnitz wzniesiona w latach 1670-
72. Jej œciany i sklepienie ozdobiono pó³-
kolumnami oraz wielow¹tkow¹ dekoracj¹
sztukatorsk¹ i kartuszami z malunkami
o tematyce starotestamentowej.

PARK NARODOWY „UJŒCIE WARTY”
Po³o¿ony w Kotlinie Gorzowskiej, w zach.

czêœci Pradoliny Toruñsko-Eberswaldzkiej,
u ujœcia Warty do Odry. Powierzchnia ok.
8 tys. ha, w tym pod ochron¹ œcis³¹ 682 ha.
Otulinê, niemal w ca³oœci, stanowi obszar
Parku Krajobrazowego „Ujœcie Warty”.
W 1977 r. pod nazw¹ „Rezerwat S³oñsk”
ochron¹ objêto obszar zbiornika zalewowe-
go (w 1984 objêty Konwencja Ramsar) jako
obszar szczególnie cenny dla ochrony pta-
sich siedlisk. W 1996 r. powo³ano Park Kra-
jobrazowy „Ujœcie Warty”. 1 VII 2001 r. po-
wsta³ Park Narodowy „Ujœcie Warty”.

Do XVIII w. istnia³a tu szeroka œródl¹dowa
rzeczna delta Warty. W wyniku prac regu-
lacyjnych, m.in. w XVI w. powsta³y obwa-
³owania Odry, a w XVIII w., Warty oraz sys-
tem kana³ów i rowów. W 1788 r. przeko-
pano ujœciowy odcinek Warty (Kana³ Fry-
deryka Wilhelma). W l. 1828-1832 powsta-
³y wa³y lewobrze¿ne, które zamknê³y ob-
szar zbiornika retencyjnego o pow. 51 km2.

W pocz. XX w. wybudowano 5 przepom-
powni, a na tereny okoliczne, dot¹d pra-
wie nie zaludnione, przybyli osadnicy, nie-
zbêdni do utrzymania i konserwowania sys-
temu kana³ów i rowów melioracyjnych.

Teren Parku Warta dzieli na dwie czêœci.
Obszar na pn. od niej nosi nazwê Obwodu
Ochronnego „Polder Pó³nocny”, na pd. zaœ,
bli¿ej Kostrzyna, znajduje siê Obwód
Ochronny „Chyrzyno” oraz Obwód Och-
ronny „S³oñsk”, tworz¹ce tzw. Kostrzyñski
Zbiornik Retencyjny, gdzie wahania pozio-
mu wody w ci¹gu roku dochodz¹ do 4 m.
Rzeki (Warta, Postomia), jeziora (Kostrzyñ-
skie, Kapeloniaste, Oœniañskie), kana³y (m.
in. Starej Warty) oraz ³¹ki i bagna to obszar,
na którym stwierdzono wystêpowanie po-
nad 260 gat. ptaków, w tym 174 lêgowych,
38 gat. ssaków, 35 gat. ryb, ponad 500 gat.
roœlin naczyniowych. Wœród ptaków znaj-
duj¹ siê 64 gat. tzw. „specjalnej troski”,
szczególnie cenne i rzadkie, w tym 31 gat.
lêgowych: derkacz, rybitwa bia³oczelna,
wodniczka, ¿uraw, b¹k i bielik; 4 gat. per-
kozów, 7-8 gat. kaczek. W³aœciwie o ka¿-
dej porze roku mo¿na obserwowaæ przy-
bywaj¹ce tu w ró¿nych celach ptaki. Latem
pierz¹ siê ptaki wodne i b³otne: kaczki, gê-
gawy, ³abêdzie nieme i ³yski. Przebywaj¹
tak¿e bociany czarne. Jesieni¹ zatrzymuj¹

Park Nrodowy „Ujœcie Warty”
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Park Narodowy  „Ujœcie Warty”
siê arktyczne gêsi do 200 tys. Zimuj¹: ³abê-
dzie krzykliwe i nieme, kaczki, gêsi i bieliki
(nawet ok. 50 osobników). Do pocz¹tków
maja mo¿na obserwowaæ toki batalionów.

Wart obejrzenia jest Obwód Ochronny
„Polder Pó³nocny”. Najlepiej zwiedzaæ go
œcie¿k¹ rowerow¹, licz¹c¹ 30 km. Na jej tra-
sie rozmieszczono 20 tablic informacyjnych
oraz trzy wiaty. Ok. 1,5 km od Koryta Starej
Warty, w D¹broszynie mo¿na zwiedziæ cie-
kawy zespó³ pa³acowo-folwarczno-parko-
wy, a w Parku Dolnym (obok Pa³acu) impo-
nuj¹cy okaz mi³orzêbu japoñskiego.

W S³oñsku, d. siedzibie wielkiego mistrza
Joannitów (Zakon Rycerski Œw. Jana Chrzci-
ciela Szpitalników Jerozolimskich), koœció³
gotycki z 1474-1508, przebud. w 1652-
1667, z wie¿¹ z 1817 wg proj. K.F. Schinkla
i ruiny zamku Joannitów.

Noclegi w S³oñsku w gospodarstwach agro-
turystycznych oraz w hotelu w Kostrzynie.

Chyrzyno –
Oœrodek Edukacyjny Parku

Dyrekcja Parku znajduje siê 1 km przed
Kostrzynem, w wybudowanym w 1996 r.
budynku, który pe³ni³ jeszcze przed powo-
³aniem Parku, funkcjê Centrum Zarz¹dza-
nia, Edukacji Przyrodniczej i Badañ Nauko-
wych. Budynek znajduje siê nad kana³em
po³¹czonym z rozlewiskami Warty i Posto-
mi, a góruje nad nim 23 metrowa, oszklo-
na, wie¿a widokowa. W jego wnêtrzu znaj-
duj¹ siê sale dydaktyczne, oraz punkt sprze-
da¿y wydawnictw. Obok „Przyrodniczy
Ogród Zmys³ów”, na który sk³ada siê 13
punktów dydaktycznych, pozwalaj¹cy
w formie interaktywnej zabawy dotkn¹æ,
pow¹chaæ, pos³uchaæ i zobaczyæ przyrod-
nicze eksponaty.

W pobli¿u oœrodka zabytkowa pompow-
nia wody z pocz. XX w.

Œcie¿ka przyrodnicza
„Ptasim szlakiem”

Znajduje siê na terenie Obwodu Ochron-
nego „S³oñsk”, a rozpoczyna od wiaty przy
Moœcie Wysokiñskiego. Na odcinku 2 km
umieszczono 5 tablic informacyjnych, a na
koñcu przy IV Moœcie czatowniê do obser-
wacji ptaków. W okresie lêgowym mo¿na

obserwowaæ ptaki wodno-b³otne m.in. czaj-
kê, rycyka oraz gnie¿d¿¹ce siê na ziemi:
mewy i rybitwy. Ich kolonie lêgowe znaj-
duj¹ siê, w najwy¿szych punktach, przy
g³ównej drodze, a tak¿e przy bocznych dro-
gach. Latem w zaroœlach wierzby i w pobli-
¿u oczek wodnych pierz¹ siê kaczki, gêsi i
³abêdzie. Jesieni¹ przylatuj¹ i zostaj¹ na
zimê ³abêdzie krzykliwe.

ROKITNO
Sanktuarium maryjne

Wieœ 12 km na pn. od Miêdzyrzecza,
w pagórkowatej okolicy, przy drodze do Przy-
tocznej. Wzmiankowana po raz pierwszy
w 1378 r. Znana miejscowoœæ pielgrzymkowa.

Na wzniesieniu w centrum wsi, otoczony
murem ceglanym, póŸnobarokowy koœció³
MB Królowej Rokitniañskiej, zbudowany
w 1746-56 wg proj. K. M. Frantza. Trójna-
wowy, halowy z kopu³¹, o bogatym wystroju
elewacji frontowej, z dwiema niskimi
wie¿ami zwieñczonymi klasycystycznymi
he³mami. Wewn¹trz sklepienie ¿aglaste,
pokryte polichromi¹ z XVIII w. Bogaty wys-
trój barokowy i rokokowy z ok. 1758 r.
W o³tarzu g³ównym obraz MB Rokitniañ-
skiej, maj¹cy przydomek Matki Cierpliwie
S³uchaj¹cej (dzie³o szko³y niderlandzkiej
z XVI w.). Pierœ Madonny zdobi Orze³ Bia³y
wyrzeŸbiony w koœci s³oniowej. W 1670
wizerunek Madonny zosta³ uznany za cudo-
wny. W dniu 18 czerwca 1989 obraz zosta³
koronowany, a Matka Boska Rokitniañska
og³oszona Patronk¹ Ziem Zachodnich.

Przy koœciele muzeum diecezjalne.
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Sulejów Podklasztorze, fot. P. Pierœciñski.
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Powierzchnia  18 219 km2, 2,7 mln mieszkañców.
Pó³nocna czêœæ województwa le¿y na Nizinie Œrodkowomazowieckiej, zachodnia na Nizi-

nie Po³udniowowielkopolskiej a wschodnia na Wzniesieniach Po³udniowomazowieckich, ze
Wzniesieniami £ódzkimi, Wysoczyn¹ Rawsk¹ i Be³chatowsk¹ oraz Równin¹ Piotrkowsk¹.
Pd. i pd.-wsch. czêœæ województwa to teren pagórkowaty nale¿¹cy do Wy¿yny Wieluñskiej,
Wzgórz Radomszczañskich i Opoczyñskich. Najwy¿sze wzniesienie 320 m n.p.m. Najni¿szy
punkt województwa, ko³o £owicza 76 m n.p.m. W Pi¹tku znajduje siê geometryczny œrodek
Polski.

G³ówne rzeki: Warta, Pilica, Bzura, Widawka, Ner, Rawka. Dwa sztuczne zbiorniki wodne:
Jeziorsko (42,3 km2) na Warcie oraz k. Sulejowa na Pilicy (19,8 km2).

Tylko oko³o 20% powierzchni województwa stanowi¹ lasy — najwiêcej w œrodkowym bie-
gu Pilicy i Rawki (Puszcza Pilicka i Bolimowska). 7 parków krajobrazowych i 85 rezerwatów,
chroni¹cych m.in. jod³y i buki przy pn. granicy ich zasiêgu (rezerwat Spa³a, Kobiele Wlk.) lub
naturalne stanowisko cisa (rezerwat Jeleñ).

Województwo nie stanowi jednolitego historycznie regionu. Jego ziemie le¿a³y na pograni-
czu Wielkopolski, Mazowsza i Ma³opolski. Ju¿ w 2 po³. X w. wesz³y w sk³ad pierwszego
pañstwa Piastów. Centralne po³o¿enie sprzyja³o rozwojowi gospodarczemu (lokacje miast
ju¿ przed po³. XIII w.) i politycznemu (Piotrków — miejsce zjazdów, synodów; £owicz —
siedziba arcybiskupa). Po II rozbiorze Polski wiêkszoœæ ziem wesz³a w sk³ad Prus, a od 1807
w sk³ad Ksiêstwa Warszawskiego, póŸniej od 1815 Królestwa Polskiego.
W 1919 z ziem tworz¹cych guberniê piotrkowsk¹ i kalisk¹ powsta³o województwo ³ódzkie,
do którego w 1939 przy³¹czono ziemie zach. województwa warszawskiego (Kutno, £owicz,
Rawa Maz., Skierniewice) oraz kieleckiego (Opoczno, Koñskie).

Na terenie województwa ³ódzkiego znajduje siê wiele cennych zabytków od romañskich
(Tum, Inow³ódz, Sulejów), gotyckich (Boguszyce, Grêbieñ, Oporów),  renesansowych i baro-
kowych (£owicz, Nieborów, O¿arów, Wolbórz) po unikalne w skali europejskiej, zachowane
w niezmienionej formie XIX-wieczne budownictwo przemys³owe £odzi (eklektyzm, histo-
ryzm, secesja). Wiele muzeów, szczególnie w £odzi (od Muzeum Sztuki, W³ókiennictwa po
Muzeum Kinematografii) a tak¿e poza ni¹ (£owicz, Sieradz, Opoczno). Miejsca bitew kam-
panii wrzeœniowej i obozu w Radogoszczy.

W okolicach Spa³y wiele oœrodków wypoczynkowych i Centralny Oœrodek Sportu.
Województwo ³ódzkie ma charakter przemys³owo-rolniczy. Przemys³ skoncentrowany jest

w czêœci œrodkowej, rolnictwo na pó³nocnej. Dominuj¹cy do 1990 roku przemys³ lekki uleg³
transformacji. Miejsce du¿ych fabryk w³ókienniczych i odzie¿owych zajê³y ma³e firmy pry-
watne stawiaj¹ce na wysok¹ jakoœæ wytwarzanych towarów. Dziœ gospodarka regionu to trzy
bran¿e: paliwowo-energetyczna (elektrownia i kopalnia Be³chatów), farmaceutyczna oraz
materia³ów budowlanych (Opoczno, Parady¿, Tub¹dzin – p³ytki ceramiczne, Atlas – kleje).
W 2004 r. wmurowano kamieñ wêgielny pod budowê fabryki maszynek do golenia „Gillet-
te”. Dobrze rozwiniêta jest sieæ kolejowa i drogowa.

nie z panuj¹c¹ mod¹ postanowi³a za³o¿yæ
tu park romantyczny. Formê architekto-
niczn¹ i ogrodnicz¹ projektowa³ Szymon
Bogumi³ Zug przy wspó³udziale Heleny
Radziwi³³owej. Szkice pomys³ów wykony-
wali Jan Piotr Norblin, Aleksander Or³owski
i Józef Sierakowski, póŸniejsze budowle
projektowa³ Henryk Ittar, a prace upiê-

ARKADIA
Park, muzeum

Wieœ na Równinie £owicko-B³oñskiej, nad
Skierniewk¹, 6 km od £owicza.

W 1778 kasztelan wileñski Micha³ Hier-
onim Radziwi³³ naby³ wieœ £upiê dla swojej
¿ony Heleny z PrzeŸdzieckich, która zgod-
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kszaj¹ce (ogrodnicze) wykona³ Wojcich Jasz-
czo³d (uczeñ Bacciarellego i Smuglewicza).
RzeŸbiarskie dekoracje wykona³ Joachim
Staggi, a malowid³a Jan Piotr Norblin.

Arkadia posiada³a nieregularny kszta³t,
sztuczny zbiornik o kszta³cie wyd³u¿onego
stawu z wysp¹, sztuczne góry oraz wiele
budowli: Kaskadê i Chatê przy Wodospa-
dzie, Przybytek Arcykap³ana, zbudowany
czêœciowo z rudy darniowej i zawieraj¹cy
wmurowane fragmenty lapidarialne: hermy
(J. Micha³owicz z Urzêdowa 1580-83),
maszkarony i rozety. W 1783 nad brzegiem
stawu wzniesiono Œwi¹tyniê Diany, bu-
dowlê o klasycznych proporcjach, ozdo-
bion¹ a¿urowym portykiem wspartym na
czterech joñskich kolumnach. Wnêtrze
ukoñczono w 1785 ozdabiaj¹c m.in. plafo-
nem przedstawiaj¹cym Jutrzenkê wypro-
wadzaj¹c¹ rumaki Apollina autorstwa
J. P. Norblina. Zbudowano równie¿ £uk
Grecki. Budowle powsta³e po 1790 to Grota
Sybilli, Domek Gotycki (projekt A. Or³ow-
skiego), Dom Murgrabiego.

Ostatni w³aœciciel Arkadii, Janusz Radziwi³³
w 1930 uporz¹dkowa³ park i udostêpni³ do
zwiedzania. W 1945 Muzeum Narodowe
w Warszawie zaopiekowa³o siê Arkadi¹, a
od 1987 trwa jej restauracja.

BE£CHATÓW
Kopalnia wêgla brunatnego

Miasto powiatowe na WysoczyŸnie Be³-
chatowskiej, nad Rakówk¹, 50 km na pd.
od £odzi, 61 tys. mieszkañców.

Pierwsza wzmianka z 1391, prawa miej-
skie 1737-1870 i ponownie w 1925.
Rozwój przemys³u tkackiego w XIX w.
W latach 60. odkryto w okolicy bogate z³o¿a
wêgla brunatnego. Od 1973 szybki rozwój
miasta zwi¹zany z budow¹ kompleksu
górniczo-energetycznego. Piêciokrotnie
wzros³a liczba mieszkañców, rozwinê³o siê
budownictwo, przemys³ metalowy i maszy-
nowy. Miasto jest liderem w dziedzinie
inwestycji samorz¹dowych.

W starej czêœci miasta zachowa³ siê zespó³
klasztorny Franciszkanów z póŸnobaro-
kowym koœcio³em (1735-50) oraz dwór
z 1 po³. XVII w. W 1995 powsta³o Muzeum
Regionalne, które mieœci siê w budynku
„Strzelca” z lat miêdzywojennych. Posiada
w zbiorach meble i wyposa¿enie pa³acowe
z XIX w., ikonografiê miasta XIX/XX w.,
judaika, zbiór minera³ów. Ekspozycja sta³a
„Dzieje Be³chatowa”.

Kopalnia „Be³chatów” powsta³a 10-15 km
na pd.zach. od miasta, w okolicy wsi Rogo-
wiec. Z³o¿e wystêpuje na obszarze o d³ugo-
œci 25 km i szerokoœci 3 km. Prace górnicze
rozpoczêto po 1975, a pierwsz¹ kopalniê
„Be³chatów” uruchomiono w 1982. Rocz-
nie dostarcza 30 mln ton wêgla brunatnego.
Wraz z kopalni¹ powsta³a najwiêksza w
Europie konwencjonalna elektrownia
cieplna „Be³chatów” o mocy 4320 MW.
W 1996 zdecydowano o przyst¹pieniu do
eksploatacji z³o¿a „Szczerców” i budowy
elektrowni „Be³chatów II” o mocy 800 MW.
Obecnie 12 bloków energetycznych pro-
dukuje rocznie 28 mld kWh, co stanowi ok.
20% energii zu¿ywanej w kraju. Od-
krywkowa eksploatacja wêgla spowodowa³a
zmiany w krajobrazie. Kopalnia ma g³êbo-
koœæ 250 m, a zwa³owisko nadk³adu ziem-
nego osi¹gnê³o wysokoœæ wzglêdn¹ ok. 175
m (345 m n.p.m.) i jest najwy¿szym wznie-
sieniem na Nizinach Œrodkowopolskich.

BOGUS£AWICE
Stadnina koni

Wieœ 1 km od Wolborza, 2 km od trasy
katowickiej.

Pierwsza wzmianka z 1215. Wieœ nale¿a³a
do biskupów kujawskich (jako czêœæ klucza
wolborskiego), a w okresie rozbiorów do

Bogus³awice
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rosyjskiego genera³a Reihnitza, nastêpnie ro-
dziny Witte. Zachowa³ siê dwór z XVIII w.
oraz zabytkowy park z XIX w. Park wraz
z budynkami zajmuje 37 ha.

W powozowni kolekcja zabytkowych po-
wozów i sañ. Od 1921, po upañstwowieniu,
maj¹tek zaadaptowano dla hodowli ogie-
rów ras: wielkopolskiej, œl¹skiej i ardeñskiej.
Ponadto rozwija siê hodowla koni anglo-
arabskich. Stadnina dysponuje niewielkim
hotelem, kryt¹ uje¿d¿alni¹ i hipodromem.
Organizuje przeja¿d¿ki konne, bryczkami,
rajdy i biegi myœliwskie.

BOGUSZYCE
Koœció³ œw. Stanis³awa

Wieœ nad Rawk¹, 5 km na pd.-zach. od
Rawy Mazowieckiej.

Koœció³ p.w. œw. Stanis³awa Biskupa
zbudowany w 1558 z fundacji Wojciecha
Rawicza Boguskiego. Kilkakrotnie restauro-
wany. Drewniany, konstrukcji zrêbowej,
oszalowany, trójnawowy. Korpus na planie
zbli¿onym do kwadratu, z prezbiterium
szerokoœci równej z naw¹ g³ówn¹. Przy
prezbiterium od pn. nowa zakrystia, przy
nawie od pd. i zach. nowe kruchty. Dachy
gontowe, dwuspadowe, nad prezbiterium
z okapem wspartym na kroksztynach.
Odrzwia profilowane, drzwi ze starymi
okuciami.

Nawy boczne nieco ni¿sze od g³ównej,
oddzielone profilowanymi s³upami. Na
belce têczowej krucyfiks z XVI w. Strop
p³aski z zakrzywieniami. Na stropach naw
i prezbiterium renesansowa polichromia
z 1558 o motywach ramowych wype³nio-
nych dekoracj¹ roœlinn¹ oraz arabeskami

i groteskami. W prezbiterium du¿y medal-
ion z Chrystusem Pantokratorem i mniejsze
z popiersiami ewangelistów, w nawie pn.
przedstawienia siedmiu grzechów g³ów-
nych, w nawie pd. siedem postaci mêskich
oraz dwa putta z tarcz¹ herbow¹. Na
œcianach nawy i prezbiterium malowid³a,
m.in. Nawrócenia œw. Paw³a, Œwiêtych bp.
Stanis³awa i Wojciecha. O³tarz g³ówny
barokowy, z wprawionymi czêœciami tryp-
tyków póŸnogotyckich po³. XVI w., rzeŸba
Ukrzy¿owanie, obraz Przemienienie Pañskie,
w predelli p³askorzeŸba Ostatnia Wieczerza,
po bokach póŸnogotyckie rzeŸby œwiêtych
biskupów Stanis³awa i Wojciecha. Dwa
o³tarze boczne barokowe. Lewy z obrazem
œw. Stanis³awa biskupa i Jana Nepomucena.
Prawy z czêœciami gotyckich tryptyków, na
skrzydle data 1558.

W 1999 rozpocz¹³ siê remont dachu
koœcio³a. Przy koœciele drewniana dzwon-
nica (przeniesiona z Lubczyc) z dzwonami:
Wojciech i Stanis³aw.

GRÊBIEÑ
Koœció³ œw. Trójcy

Wieœ, 11 km na pd. od Wielunia. Znana
od 1299, od XIV w. nale¿a³a do arcy-
biskupów gnieŸnieñskich.

Koœció³ œw. Trójcy zbudowano z fundacji
kapitu³y gnieŸnieñskiej. Drewniany, kon-
strukcji zrêbowej, z póŸniejsz¹ wie¿¹.
Prezbiterium wê¿sze od nawy, zamkniête
prosto. Przy nawie od zach. kwadratowa
wie¿a o lekko pochy³ych œcianach (nie
siêgaj¹ca kalenicy dachu nawy), z krucht¹
w przyziemiu. Dach wspólny nad naw¹
i prezbiterium, gontowy, dwuspadowy,
z szerokim okapem nad prezbiterium, na
wie¿y namiotowy.

Wewn¹trz profilowana belka têczowa
z XVI w. Odrzwia z prezbiterium do zakrystii
oraz z kruchty pd. do nawy  w „oœli grzbiet”,
pocz. XVI w. Na œcianach nawy i prezbiter-
ium polichromia póŸnogotycka ze scenami
Mêki Pañskiej. Na stropie nawy polichromia
gotycko-renesansowa, oko³o 1520-30:
zaœniêcie MB, œw. Anna Samotrzeæ, œw.
Jadwiga Œl¹ska, grajek dworski i plebejski
oraz orze³ jagielloñski, herb Korab arcybi-
skupa Jana £askiego, Jastrzêbiec i tarcza ce-
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chowa; ca³oœæ na tle bogatych ornamentów
roœlinno-kwiatowych. Na stropie prezbi-
terium kasetony z rozetami, w polu œrod-
kowym Trójca œw. oraz herby Poraj i Leliwa.

W o³tarzu g³ównym tryptyk gotycki: w cen-
tralnej czêœci rzeŸby MB z Dzieci¹tkiem,
œwiêtych Barbary i Miko³aja z pocz. XVI w.,
na skrzyd³ach malowid³a œwiêtych Jadwigi
Œl¹skiej i Jana Chrzciciela z XIX w. Dwa
o³tarze boczne barokowe.

INOW£ÓDZ
Koœció³ œw. Idziego

Wieœ nad Pilic¹, 16 km na wsch. od Toma-
szowa Mazowieckiego.

Osada przy przeprawie przez Pilicê istnia³a
ju¿ XI w. W po³. XIV w. otrzyma³ Inow³ódz
prawa miejskie. Król Kazimierz Wielki by³
fundatorem murów obronnych, koœcio³a
oraz zamku, który w XVI przebudowa³a
królowa Bona. W po³. XV w. powsta³a
kasztelania inow³odzka. W lasach wokó³
Inow³odza w czasie II wojny œwiatowej
dzia³a³y oddzia³y partyzanckie m.in. mjr.
„Hubala” — Henryka Dobrzañskiego.

Na zach. od rynku ruiny zamku, na rzucie
kwadratu, ze œladami fosy i baszt w na-
ro¿ach. W centrum nad rzek¹ koœció³ œw.
Micha³a zbudowany w 1520, przebudo-
wany w XIX w. w stylu neogotyckim. Wew-
n¹trz gotycka chrzcielnica z pocz. XVI w.

Koœció³ œw. Idziego na wysokim, lewym
brzegu Pilicy, zbudowany przez W³adys³awa
Hermana oko³o 1086 jako wotum z okazji
urodzin Boles³awa Krzywoustego. Odna-
wiany ok. 1780, w koñcu XIX i pocz. XX w.

Zniszczony podczas I wojny œwiatowej.
Restaurowany i czêœciowo rekonstruowany
w 1936-38 przez Wilhelma K. Henneberga.

Romañski, orientowany, murowany z cio-
sanego miejscowego piaskowca. Na rzucie
wyd³u¿onego prostok¹ta z pó³kolist¹ apsyd¹
od wsch. i okr¹g³¹ wie¿¹ od zach. oraz
barokow¹ zakrysti¹ od pn. Mury zwieñ-
czone pod okapem arkadowym fryzem oraz
gzymsem profilowanym. Dach dwuspado-
wy, nad wie¿¹ sto¿kowy. Okna w¹skie,
zamkniête pó³koliœcie o szerokich rozglifie-
niach, w dolnej czêœci wie¿y dwie strzelnice,
w górnej dwie kondygnacje biforiów.

Wewn¹trz strop belkowany, w zakrystii
sklepienie kolebkowe. W zach. czêœci nawy
kruchta sklepiona krzy¿owo, na piêtrze
empora wsparta na s³upie i dwóch filarach
przyœciennych po³¹czonych arkadami.
Posadzka z p³ytek glazurowanych, pokry-
tych ornamentami geometrycznymi. Ponad
mens¹ o³tarzow¹ gotycki krucyfiks z XV w.

KUTNO
Muzeum Bitwy nad Bzur¹ 1939

Miasto powiatowe na zach. skraju Rów-
niny Kutnowskiej, nad Ochni¹ (l. dop³ywem
Bzury), 51 tys. mieszkañców. Wa¿ny wêze³
kolejowy.

Pierwsza wzmianka z 1301, prawa miej-
skie w 1342, od XV w. du¿e skupisko ̄ ydów.
W 1753 po¿ar doszczêtnie zniszczy³ miasto.
Uruchomienie po³¹czenia kolejowego
z Warszaw¹ i z Bydgoszcz¹ w 1861-62
przyczyni³o siê do rozwoju gospodarczego.
W 1921 wybudowano po³¹czenie kolejowe
z Poznaniem. W XIX w. za³o¿ono du¿¹
cukrowniê i fabrykê narzêdzi i maszyn
rolniczych. W rejonie Kutna, £owicza i So-
chaczewa 9-20 IX 1939 armie „Poznañ”
i „Pomorze” toczy³y najwiêksz¹ bitwê
kampanii wrzeœniowej.

Miasto zachowa³o dawny uk³ad z dwoma
rynkami. Ratusz z 1 po³. XIX w. (siedziba
Muzeum Regionalnego). Dawny zajazd tzw.
Pa³ac Podró¿ny Augusta III z XVIII w.
konstrukcji ryglowej. Zabytkowy dworzec
kolejowy z 1862. Dawne koszary.

Zespó³ pa³acowy Giera³ty z lat 1781-85
i 1 po³. XIX w., przebudowany, sk³adaj¹cy
siê z murowanego, parterowego budynku,
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dwóch pawilonów i parku krajobrazowego
z XVIII w.

Muzeum Bitwy nad Bzur¹ 1939 mieœci
siê w dawnej kaplicy – mauzoleum rodziny
Mniewskich (z 1840) na skraju parku w Gie-
ra³tach. Jest to klasycystyczna rotunda
z dwoma portykami zwieñczonymi tym-
panonami, z kopu³¹ o przeszklonej latarni;
wewn¹trz z kasetonow¹ dekoracj¹. W 1969
otwarto tu oddzia³ Muzeum Regionalnego
w Kutnie, przedstawiaj¹cy „Dzieje Bitwy
nad Bzur¹”: mundury, broñ, odznaki
pu³kowe, fotografie, dokumenty.

£OWICZ
Zabudowa Starego Rynku

Katedra i Muzeum
Miasto powiatowe na Równinie £owicko-

B³oñskiej, nad Bzur¹, wêze³ kolejowy.
32 tys. mieszkañców.

Pierwotnie wioska zwana £owiskiem.
Przed 1136 Boles³aw Krzywousty nada³
tutejsze dobra arcybiskupom gnieŸnieñ-
skim, którzy wznieœli zamek, siedzibê ka-
sztelanii wyjêtej spod jurysdykcji ksi¹¿êcej.
W 1298 £owicz otrzyma³ prawa miejskie.
Od 1342 powiat ³owicki nazywany by³
ksiêstwem ³owickim. W 1462 Kazimierz
Jagielloñczyk wcieli³ dobra do korony.
W czasie wojen szwedzkich uleg³ zni-
szczeniu zamek prymasowski. W 1820 tzw.
ksiêstwo ³owickie sta³o siê w³asnoœci¹ ¿ony
Wielkiego Ksiêcia Konstantego Joanny
Grudziñskiej. W 1845 miasto uzyska³o po-
³¹czenie kolejowe z Warszaw¹. We wrze-
œniu 1939 krwawe walki nad Bzur¹  armii
„Poznañ” i „Pomorze”, które zada³y Niem-
com powa¿ne straty.

£owicz jest centrum regionu etnograficz-
nego z charakterystycznymi formami sztuki
ludowej: pasiaki ³owickie, haft, budow-
nictwo drewniane, wycinanka.

Obecnie miasto jest oœrodkiem przemys³u
w³ókienniczego i spo¿ywczego.

Zabytki to m.in.: Koœció³ œw. Ducha, goty-
cki z 1404 (wielokrotnie przebudowywany).
Dawny zespó³ klasztorny Bernardynów (w
pocz. XIX w. koszary, obecnie szko³a).
Koœció³ Pijarów (1672-80) z póŸnobaroko-
w¹ fasad¹ oraz polichromi¹ na sklepieniach
prezbiterium i czêœci¹ naw bocznych.

Katedra p.w. Wniebowziêcia NMP i œw.
Miko³aja, renesansowo-barokowa, zbudo-
wana oko³o 1433, póŸniej (po po¿arze)
w 1652-54 gruntownie przebudowana wg
projektu Tomasza Poncino, a dokoñczona
w 1656-68 (Andrzej Poncino), gruntownie
restaurowana w 1862. W podziemiach
spoczywaj¹ duchowni (m.in. 12 prymasów)
i osoby œwieckie (rzeŸbiarz Jan Micha³owicz
z Urzêdowa).

Trójnawowa budowla z dwiema wie¿ami
zwieñczonymi he³mami. Wnêtrze baro-
kowe, na sklepieniu w nawie g³ównej tablica
fundacyjna abp. Micha³a £ubieñskiego
z jego herbem. W prezbiterium rokokowy
o³tarz z rzeŸbami Jana Plerscha i obrazem
„Wniebowziêcie” (szko³y w³oskiej) oraz
stalle (XVII w.) bogato zdobione. Kaplica
œw. Trójcy (zw. Tarnowskich) z 1609-1611;
œw. Anny (zw. Wê¿yka) póŸnorenesansowa
(1638-40). Kaplica œw. Wiktorii budowana
w 1575-80 wg projektu Jana Micha³owicza,
przeb. w 1782-83, wg projektu Efraima
Schroegera. W o³tarzu  umieszczono
sprowadzone w 1625 relikwie œw. Wiktorii
(patronki £owicza). Tu znajduje sê równie¿
tryptyk z koñca XV w., najstarszy obraz
w katedrze. W kaplicy œw. Wiktorii przez
25 dni w 1814 spoczywa³y zw³oki ks. Józefa
Poniatowskiego wiezione z Lipska do
Warszawy. Kaplica Pana Jezusa  fundowa-
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na w 1760 z krucyfiksem z XVII w. i pom-
nikiem biskupa Komorowskiego. Kaplica
Najœwiêtszego Sakramentu (Lipskich)
fundacji arcybiskupa Jana Lipskiego, skle-
pienie w kszta³cie kopu³y ozdobione freska-
mi, o³tarz – dzie³o Jana Plerscha.

Przy Rynku, nale¿¹ce do zespo³u katedry
budowle: sufragania z po³. XVII w., dawna
kustodia z klasycystyczn¹ elewacj¹, kuria
wikariuszy (z barokow¹ drewnian¹ figur¹ œw.
Jana Nepomucena), brama Prymasowska
po³. XVII w. z herbem Jastrzêbiec.

Dwa rynki: Stary, obecnie Rynek Koœciu-
szki i Nowy, obecnie pl. Kiliñskiego.

W zach. pierzei Rynku 5 kanonii rene-
sansowo-barokowych (XVI-XVII); w pd. ka-
mieniczki z zachowanymi na parterze skle-
pieniami. W pn. pierzei Ratusz (1825-29),
projektu Bonifacego Witkowskiego i Jakuba
Kubickiego, remontowany w 1951 i w 1994.

Po wsch. stronie Starego Rynku gmach
pomisjonarski wzniesiony wg projektu Tyl-
mana z Gameren. Skrzyd³o pd. z kaplic¹
œw. Karola Boromeusza 1689-1701, po-
zosta³e 1705-30; w 1930 przebudowa
skrzyd³a pn. W czasie II wojny zniszczony,
odbudowany w 1947-52 na muzeum.

Muzeum powsta³o w 1952 z po³¹czenia
zbiorów Muzeum Staro¿ytnoœci i Pami¹tek
Historycznych, Muzeum Krajoznawczego
Ziemi £owickiej im. A. Chmieliñskiej (nale-
¿¹cego do PTK) i Muzeum Polskiego w Rap-
persvillu. Zbiory prezentowane s¹ w trzech
dzia³ach. W dawnej Kaplicy z iluzjonisty-
czn¹ polichromi¹ Micha³a Anio³a Palloniego
– sztuka baroku w Polsce (meble, rzeŸba,
tkaniny). Dzia³ historii obrazuje dzieje £owi-
cza (przywileje królewskie i prymasowskie,
mapy, druki, portrety trumienne mieszczan
³owickich, pami¹tki z II wojny œwiatowej).
W dziale etnografii: stroje, malarstwo, wyci-
nanka, rzeŸba z £owickiego. Przy Muzeum
skansen z dwiema zagrodami z XIX i XX w.
z pe³nym wyposa¿eniem wnêtrz. Ponadto
w Maurzycach skansen z zabudowaniami
charakterystycznymi dla regionu ³owickiego.

£ Ó D Ÿ
Miasto wojewódzkie na skrzy¿owaniu

wa¿nych szlaków kolejowych i drogowych.
Przez £ódŸ przep³ywaj¹ rzeki: £ódka, Jasieñ,

Olechówka i Soko³ówka, a na pn.-wsch.
peryferiach Bzura. 807 tys. mieszkañców.

Najstarsza wzmianka z 1332. W 1414 pra-
wa miejskie. Do 1798 £ódŸ by³a w³asnoœci¹
biskupów w³oc³awskich. W 1823 budowa
osady przemys³owej Nowe Miasto, 1824-
28 osada £ódka. Pocz¹tkowo powstawa³y
warsztaty sukiennicze, lniarskie, bawe³-
niane, farbiarnie, potem fabryki w³ókien-
nicze, a przy nich wille i pa³ace w³aœcicieli.
£ódŸ by³a drugim co do wielkoœci miastem
Królestwa Polskiego. Tu osiedlali siê sukien-
nicy, tkacze (pierwsi z Prus) i przemys³owcy
(z Saksonii, Belgii). Mieszkali tu i pracowali
Polacy, Niemcy, ̄ ydzi, Rosjanie. Po I wojnie
œwiatowej kryzys przemys³u zwi¹zany
z utrat¹ rynku rosyjskiego. W czasie okupacji
hitlerowskiej liczne obozy przejœciowe,
getto. Jeden z najwa¿niejszych oœrodków
ruchu oporu na ziemiach polskich w³¹-
czonych do Rzeszy.

Po II wojnie najwiêkszy w Polsce oœrodek
przemys³u w³ókienniczego i odzie¿owego.
7 wy¿szych uczelni, Teatr Wielki, liczne
placówki naukowe, badawcze i kulturalne,
centrum polskiej kinematografii.

Najwiêkszy w kraju kompleks architektury
historycznej i eklektycznej oraz secesyjnej
przy ulicach: Piotrkowskiej, Sienkiewicza,
Wólczañskiej, Koœciuszki. Inne zabytkowe
budowle: koœció³ Wniebowziêcia NMP na
Starym Mieœcie z 1894, ratusz klasycy-
styczny z 1827, domy tkaczy z XIX w. i drew-
niany koœció³ œw. Józefa z XVIII w., barokowy
koœció³ Franciszkanów z 1702-23 i klasztor
z XVII w. Koœcio³y ewangelickie, dwie cerk-
wie, cmentarze ró¿nych wyznañ,  najwiêk-
szy w Europie cmentarz ¿ydowski (43 ha).

W granicach miasta rekreacyjny Las £a-
giewnicki (ok. 1200 ha), ponadto 34 parki
(najwiêkszy Ÿródliska z palmiarni¹).

W £odzi urodzili siê: Julian Tuwim, Artur
Rubinstein, Jerzy Kosiñski, Józef Rotbal.
W³adys³aw Reymont poœwiêci³ £odzi po-
wieœæ „Ziemia Obiecana”, któr¹ Andrzej
Wajda przeniós³ na ekran.

Ulica Piotrkowska
Jej zabudowa odzwierciedla historiê mia-

sta, szczególnie zwi¹zan¹ z rozwojem
przemys³u w³ókienniczego. Nazwa ulicy
(dawnego traktu wiod¹cego z £êczycy przez

£ódŸ
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Zgierz do Piotrkowa) pojawi³a siê w 1823,
kiedy po³¹czono Stare Miasto z Nowym
Miastem. W centralnym punkcie osady
sukienniczej wzniesiono w 1826-27 pier-
wszy gmach administracyjny £odzi prze-
mys³owej — Ratusz Miejski. Wzd³u¿ ulicy
powsta³a kolonia tkacka, a pierwszy muro-
wany budynek mieszkalny zbudowano
w 1835. W 1839 powsta³a pierwsza fabryka
(Geyera) przêdzalnia bawe³ny w pe³ni
zmechanizowana, a nastêpnie w 2 po³. XIX
w. dalsze fabryki, Bank Handlowy (1872),
luksusowe wille i kamienice.

Wœród wielu budynków usytuowanych
przy Piotrkowskiej na uwagê zas³uguj¹:
w Eklektyczna kamienica rodziny Scheible-
rów (nr 11) zbudowana w 1882 wg projektu
Hilarego Majewskiego.

w Najnowoczeœniejsze w £odzi multikino
(nr 67) dawny Teatr Victoria, pierwszy w £o-
dzi, zbudowany w 1877 (na ty³ach hotelu)
przez hotelarza Wilhelma Kerna.
w Obecny „Grand Hotel” (nr 72) powsta³
w 1887 w wyniku przebudowy budynków
fabrycznych nale¿¹cych do Ludwika Meye-
ra, w 1912-13 rozbudowany. Dochodz¹ca
do Piotrkowskiej ulica Moniuszki to Pasa¿

Meyera, powsta³y na terenach nale¿¹cych
do tego przemys³owca, gdzie wybudowano
kilka luksusowych willi projektu (1887)
Hilarego Majewskiego.
wDo Ludwika Geyera nale¿a³a s¹siednia
kamienica, bêd¹ca siedzib¹ Towarzystwa
Akcyjnego, zbudowana w 1886 w stylu
neobarokowym wg projektu Hilarego
Majewskiego. Obecnie w odrestauro-
wanym budynku ma siedzibê Bank Han-
dlowy.
wKamienica pod nr 86 nale¿a³a do Jana
Petersilge, który by³ drukarzem i wydawc¹,
st¹d w wykuszu trzeciego piêtra pos¹g
wynalazcy druku Jana Gutenberga.
wPrzy Piotrkowskiej 100a zbudowany
w 1909 w stylu secesji jednopiêtrowy budy-
nek z poddaszem i ciekawym witra¿em to
dawny dom handlowy Schmechel i Rosner,
póŸniej cukiernia i kawiarnia Esplanada.
wPod nr 104 neobarokowy Pa³ac Juliusza
Heinzla (1874), dziœ siedziba Urzêdu Miasta
£odzi i Urzêdu Wojewódzkiego. Na-
przeciwko „³aweczka Tuwima”, ciekawa for-
ma pomnika.

Zespó³ rezydencjonalno-fabryczny
„Ksiê¿y M³yn”

„Ksiê¿y M³yn”, nieruchomoœæ nale¿¹ca na
pocz¹tku XIX w. do proboszcza parafii
³ódzkiej, od 1825 w³¹czona do osady
lniarsko-bawe³nianej, w 1870 przesz³a na
w³asnoœæ Karola Wilhelma Scheiblera.
Zgodnie z mod¹ na budowanie zespo³ów
fabryczno-rezydencjonalnych, powsta³y
obiekty przemys³owe (przêdzalnia, tkalnia),
gazownia, remiza stra¿y po¿arnej, osiedle
domów robotniczych, szko³a, szpital i inne
budynki. Znaczny udzia³ przy tworzeniu
zabudowañ „Ksiê¿ego M³yna” mia³ architekt
Hilary Majewski.

W 1873-75 powsta³y trzy ci¹gi budynków
mieszkalnych, jednopiêtrowych, z czerwo-
nej ceg³y. By³o w nich przeciêtnie 18 mie-
szkañ o ró¿nej powierzchni (25 i 40 m2)
i ró¿nym standardzie, przeznaczonych dla
robotników, kadry in¿ynieryjno-technicznej
i pracowników administracji fabryki. Dwa
rzêdy budynków rozdziela³a szeroka aleja,
z jednej strony wychodz¹ca na budynek
przêdzalni, a z drugiej na budynek szko³y
z 1876 (dziœ Zespó³ Szkó³ Handlowych).
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W 1884 wybudowano szpital, który by³
pierwszym w £odzi szpitalem fabrycznym.

„Ksiê¿y M³yn” nazywano miastem w mie-
œcie, gdy¿ by³ ogrodzony i tworzy³ zamkniêt¹
ca³oœæ. Budynek przêdzalni, wzniesiony
w 1873, czterokondygnacyjny, z czerwonej
ceg³y – dziœ ma nadbudowan¹ jeszcze jedn¹
kondygnacjê. Do kompleksu nale¿a³a
równie¿ willa  przeznaczona dla Edwarda
Herbsta, dyrektora firmy i ziêcia Karola
Scheiblera. Dziœ willa nazywa siê „Rezy-
dencja Ksiê¿y M³yn” i mieœci Oddzia³ Mu-
zeum Sztuki w £odzi.

Willa przy ul. Wólczañskiej 31/33
Zbudowana w 1903 dla Leopolda Rudolfa

Kindermana. Zaprojektowa³ j¹ w stylu
secesji Gustaw Landau-Gutenteger (autor
m.in. hotelu Bristol w Warszawie). Bogata
dekoracja w formie korzeni, liœci, kwiatów
i owoców, wewn¹trz sztukaterie i witra¿e.
Budynek cechuje charakterystyczna dla
stylu secesyjnego asymetria oraz ró¿norod-
noœæ faktur, od g³adkiego jasnego kamienia
do ¿³obkowanego szarego tynku. Portyk
wsparty na kolumnach w kszta³cie drzew
jab³oni – st¹d nazwa willi „Pod Jab³oniami”.
Zachowa³o siê oryginalne wyposa¿enie
wnêtrza: mahoniowe meble, kominek, ba-
lustrada schodów oraz secesyjne witra¿e. Po
II wojnie w wilii mieœci³o siê przedszkole.
Obecnie Miejskie Galerie Sztuki.

Centralne Muzeum W³ókiennictwa
Przy Piotrkowskiej 282. Powsta³o w 1955,

od 1975 nosi obecn¹ nazwê. Mieœci siê
w dawnej „Bia³ej Fabryce” Ludwika Geyera,
pierwszej w Królestwie Polskim mechanicz-
nej przêdzalni i tkalni. Po II wojnie fabryka
dzia³a³a m.in. pod nazw¹ „Eskimo”. W dzia-
le tkaniny artystycznej prezentowane s¹:
tkaniny polskie (m.in. pasy kontuszowe,
ornaty, ¿akard), orientalne (kobierce perskie,
tureckie, kaukaskie, szale wschodnie) tka-
niny zachodnioeuropejskie (gobeliny XVI-
-XIX w., aksamity, brokaty, koronki), wspó³-
czesna tkanina artystyczna (gobeliny, rzeŸba
tkacka m.in. M. Abakanowicz). W dziale
tkaniny przemys³owej pokazana jest produ-
kcja ze wszystkich rodzajów w³ókien.
W dziale dokumentacji — szkice, projekty,
próbki barw. W dziale tkactwa ludowego
— odzie¿, tkaniny u¿ytkowe. Dzia³ odzie¿y

dawnej i wspó³czesnej prezentuje stroje
dzienne, wieczorowe, kreacje autorskie
plastyków. Pokazano te¿ historiê w³ókien-
nictwa, od manufaktury do zak³adu prze-
mys³owego. W sta³ej ekspozycji dawne
i wspó³czesne narzêdzia w³ókiennicze oraz
dzieje w³ókiennictwa w okrêgu ³ódzkim.

Muzeum Historii m. £odzi
Otwarte w 1975, mieœci siê przy Ogro-

dowej 15, w pa³acu fabrykanta Izraela
Poznañskiego. W 1901-03 rezydencja
uzyska³a formê neobarokow¹. Obecnie
przywraca siê budynkowi dawn¹ œwietnoœæ.
W zbiorach: malarstwo, rzeŸba, grafika,
meble, kolekcja sreber sto³owych z XIX
i XX w., dokumenty i druki zwi¹zane z hi-
stori¹ £odzi, instrumenty muzyczne, pami¹-
tki po Arturze Rubinsteinie. Wystawy tema-
tyczne m.in. „Izrael Poznañski wœród
twórców £odzi przemys³owej”, „£odzianie
w fotografii portretowej”, „Hilary Majewski
i jego architektura”, „Galeria muzyki im. Artu-
ra Rubinsteina”, „£ódŸ w czasie okupacji”.

Muzeum Sztuki
Usytuowane przy ul. Wiêckowskiego 36.

Powsta³o w 1930 ze zbiorów Juliana Bar-
toszewicza i jego syna Kazimierza, ofiarowa-
nych gminie £odzi. Siedziba Muzeum to
dawny pa³ac Maurycego Poznañskiego,
wzniesiony ok. 1896 przez I. Poznañskiego
dla syna, wzorowany na budynku biblioteki
Sansovia w Wenecji. Z reprezentacyjnych
wnêtrz zachowa³a siê sala na I piêtrze z dê-
bow¹ boazeri¹ i kasetonowym sufitem. Miê-
dzynarodowa Kolekcja Sztuki Wspó³czesnej
obejmuje okres od lat 20. do chwili obecnej.
Znajduj¹ siê tu prace m.in. S.I. Witkiewicza,
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L. Chwistka, A i Z. Pronaszków, T. Makow-
skiego, T. Kantora, J. Arpa, P. Mondriana.
W Dziale Sztuki Polskiej XVII-XIX w. portrety
sarmackie, dzie³a epoki stanis³awowskiej
(M. Bacciarelli, J. P. Norblin), malarstwo
XIX w. (P. Micha³owski J. Matejko, W.
Gerson, A i M. Gierymscy, J. Brandt, H.
Rodakowski, L. Wyczó³kowski), malarstwo
M³odej Polski (S. Wyspiañski, J. Mehoffer, J.
Malczewski); Dzia³ Sztuki Obcej oraz Dzia³
Rzemios³a Artystycznego.

Park im. Szarych Szeregów
Pomnik Martyrologii Dzieci

Pomnik upamiêtnia martyrologiê dzieci
w obozie przy ul. Przemys³owej (w obrêbie
ulic Brackiej, E. Plater, Górniczej i Spornej).
Obóz powsta³ jesieni¹ 1942 dla dzieci
(3-16 lat) rozstrzelanych lub uwiêzionych
rodziców. Przebywa³o w nim ok. 4 tys.
dzieci, wyzwolenia 18 I 1945 doczeka³o
800. Pomnik wys. 8 m wg projektu Jadwigi
Janus i Ludwika Mackiewicza ods³oniêto
w 1971. Przedstawia pêkniête serce z po-
staci¹ wychudzonego dziecka. Na p³ycie
napis: „Odebrano Wam ¿ycie, dziœ dajemy
Wam tylko pamiêæ”. Przy pomniku roz-
poczyna siê niebieski szlak Pamiêci Ofiar
Hitlerowskiego Ludobójstwa prowadz¹cy
do Zgierza.

NIEBORÓW
Zespó³ pa³acowo-parkowy

Wieœ na Równinie £owicko-B³oñskiej,
10 km na pd. wsch. od £owicza.

W 1314 istnia³ koœció³ i drewniany dwór.
Od XV w. do 1690 wieœ nale¿a³a do
Nieborowskich, a nastêpnie Micha³a
Radziejowskiego (arcybiskupa gnieŸnieñ-
skiego), który na zrêbach dworu wzniós³
barokowy pa³ac wg projektu Tylmana z Ga-
meren. Jeden z póŸniejszych w³aœcicieli,
Micha³ Kazimierz Ogiñski, po 1766 nada³
wnêtrzom styl rokokowy. Od 1774 do 1945
w³aœcicielami Nieborowa byli Radzi-
wi³³owie. Ksi¹¿ê Micha³ Hieronim Radziwi³³
zgromadzi³ obrazy mistrzów europejskich,
unikatowy ksiêgozbiór, meble polskie,
angielskie i francuskie, srebra, porcelanê,
szk³o, tkaniny. Warszawski architekt Szymon
Bogumi³ Zug za³o¿y³ regularny ogród w stylu
francuskim oraz przebudowa³ w 1784

wnêtrza pa³acowe: Gabinet ¯ó³ty, Zielony
i Sypialniê Wojewody. PóŸniej pa³ac pod-
upad³; dawn¹ œwietnoœæ przywróci³ mu po
1879 Micha³ Piotr Radziwi³³, który za³o¿y³
przy pa³acu manufakturê majoliki. Ostatni
w³aœciciel, Janusz Radziwi³³, przebudowa³
wnêtrza (1922-29), m.in. Salê Weneck¹
i Palarniê, wg proj. Kazimierza Skórewicza
oraz nadbudowa³ mansardowe II piêtro wg
proj. Romualda Gutta. Po II wojnie pa³ac
w Nieborowie i Arkadiê przejê³o Muzeum
Narodowe w Warszawie.

Pa³ac na planie wyd³u¿onego prostok¹ta,
trzykondygnacyjny, flankowany wie¿ami
alkierzowymi, nakrytymi barokowymi
he³mami. W tympanonie od frontu herby
Ogiñskich i Czartoryskich, a od strony
ogrodu herb Radziwi³³ów.

W Sieni G³ównej gotyckie sklepienie
zachowane z dawnego dworu Nieborow-
skich, poœrodku na stole umieszczono
s³ynn¹ marmurow¹ G³owê Niobe (kopia
rzymska z I w. n.e., pierwotnie stoj¹ca
w Arkadii). W g³. klatce schodowej, pokrytej
kobaltowymi p³ytkami ceramicznymi (oko³o
1700), portrety królów oraz w³aœcicieli.
Biblioteka (11 tys. tomów, w tym z XVI w.)
z mahoniowymi szafami, galeri¹ w³adców
europejskich XVIII oraz dwoma globusami
weneckimi. Salon Czerwony z rokokowym
wystrojem z czasów Micha³a Kazimierza
Ogiñskiego, z portretem Anny Orzelskiej,
nieœlubnej córki króla Augusta II Mocnego.

Zbiory pochodz¹ g³ównie z kolekcji
Heleny i Micha³a H. Radziwi³³ów: rzeŸby
antyczne I-III w., portrety polskie (Ra-
dziwi³³ów, koronacyjny Stanis³awa Augusta),
srebra, ceramika, meble.

Nieborów
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Za pa³acem park ze zró¿nicowanym drze-
wostanem (lipy, kasztanowce, mi³orz¹b, de-
renie, platany) i krzewami ozdobnymi. Licz-
ne rzeŸby z kolekcji Heleny Radziwi³³owej,
m.in. cztery kamienne baby z 2 po³. XII w.,
wyobra¿aj¹ce bóstwa Po³owców i kolumna
z Krymu ofiarowana przez Katarzynê II.

OPORÓW
Zamek, Muzeum

Wieœ 15 km na wsch. od Kutna, znana od
1357, prawa miejskie przed 1427 do koñca
XVIII w.

Gotycki zamek Oporowskich wzniós³ ok.
1440 biskup kujawski, póŸniejszy arcy-
biskup gnieŸnieñski W³adys³aw z Oporowa,
pochowany w miejscowym koœciele.

Zamek z ceg³y gotyckiej, z dekoracjami
z zendrówki. Umieszczony na sztucznej
wyspie otoczonej fos¹. Sk³ada siê z piêtro-
wego budynku mieszkalnego, trójkondyg-
nacyjnej wie¿y i baszty mieszcz¹cej kaplicê,
po³¹czonych murem oporowym. Remonto-
wany w XVII, XVIII i XIX w., zachowa³
charakter gotycki. W latach 60. ods³oniêto
XVII-wieczne renesansowe, polichromo-
wane stropy na piêtrze w sypialni, jadalni
i sali rycerskiej oraz gotyckie portale i okna.

Od 1949 w Zamku mieœci siê Muzeum
Wnêtrz Mieszkalnych. W sali Rycerskiej
portrety So³³ohubów (w³aœcicieli w XVIII w.).
Portret córki Ludwika XVI malowany w
1791 przez Johna Verflassena, flamandzki
gobelin z XVII w. („Koronacja cesarzowej
Faustyny”).

Zamek otacza park krajobrazowy, za-
³o¿ony w 1 po³. XIX w. Liczne gatunki
i odmiany drzew egzotycznych (orzech
czarny, d¹b b³otny, ¿ywotnik olbrzymi).

O¯ARÓW
Dwór, Muzeum

Wieœ na Wy¿ynie Wieluñskiej, 15 km na
pd. od Wielunia.

Dawny dwór Bartochowskich i B¹kow-
skich w 1970-80 poddano gruntownej
konserwacji. Od 1981 mieœci siê w nim
Muzeum Wnêtrz Dworskich, Oddzia³
Muzeum Ziemi Wieluñskiej.

Dwór barokowy po³o¿ony na pd.-zach.
krañcu wsi, na krawêdzi ma³ego wznie-

sienia. Zbudowany przez W³adys³awa
Bartochowskiego w po³. XVIII z drewna
modrzewiowego. Konstrukcji zrêbowej,
parterowy, z czterema alkierzykami. Dach
gontowy, wysoki, ³amany polski z póŸniejsz¹
wstawk¹ od przodu, alkierzyki kryte
daszkami namiotowymi o profilu falistym.
Uk³ad wnêtrza dwutraktowy z sieni¹ na osi,
po obu jej stronach dwa kominy. Na cen-
tralnej belce stropu w dawnej sali jadalnej
data 1757.

W stylowym wnêtrzu urz¹dzono dom
szlachecki z salonem, alkow¹, pokojem
myœliwskim, gabinetem, sal¹ jadaln¹.
Z dawnego wyposa¿enia zachowa³y siê
szafa i komoda z po³. XVIII w., zdobione
intarsj¹ i inkrustacj¹. Ponadto eksponowane
s¹ barokowe szafy, kufry, oryginalne pasy
kontuszowe, portrety szlachty wieluñskiej
z XVII, XVII i XIX w. oraz pami¹tki myœ-
liwskie. W Muzeum organizowane s¹
koncerty, odczyty, spotkania z ciekawymi
ludŸmi, sympozja naukowe.

PI¥TEK k. £êczycy
Geometryczny œrodek Polski, pomnik

Wieœ gminna na Równinie £owicko-B³oñ-
skiej, w wid³ach Moszczenicy i Maliny.

Pierwsza wzmianka z 1241, w³asnoœæ
ksi¹¿¹t, póŸniej biskupów gnieŸnieñskich
(do 1796), prawa miejskie 1339 -1870. We
wrzeœniu 1939 zaciête walki. Za mostem
na Malinie obelisk upamiêtniaj¹cy masowy
mord ludnoœci cywilnej we wrzeœniu 1939.

 Gotycki koœció³, przebudowany w XVII
i XVIII w., dzwonnica z 1 po³. XIX w., ple-
bania z 1863, drewniany koœció³ cmentarny

Pi¹tek
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z 1753 i dzwonnica drewniana konstrukcji
s³upowej.

Rynek w Pi¹tku uznany jest za geometry-
czny œrodek Polski. Od 1976 stoi tu pomnik
przedstawiaj¹cy kulê ziemsk¹, wykonany
z obrêczy stalowych wg projektu Zdzis³awa
Lenarta i Stanis³awa Wilczyñskiego.

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Koœció³ Jezuitów

Miasto na Wy¿ynie £ódzkiej, przy linii
kolejowej i trasie szybkiego ruchu Warszawa
– Katowice. 81 tys. mieszkañców.

Zaliczany do najstarszych miast polskich.
Ju¿ w XIII w. miejsce s¹dów ksi¹¿êcych i zja-
zdów rycerstwa. Od 1578 do 1792 siedziba
Trybuna³u Koronnego. Zniszczony podczas
wojen szwedzkich, po¿ar w 1786 zniszczy³
Stare Miasto. Po 1815 powsta³y zak³ady
przetwórcze, w 1889 za³o¿ono hutê szk³a
(obecnie Hortensja). W 1975-98 stolica
województwa.

Gotycki koœció³ farny p.w. œw. Jakuba
z XIV w.; koœció³ i klasztor Bernardynów
zbudowany w 1626-43; koœció³ i klasztor
Dominikanek z 1 po³. XVII w.; dawny
Zamek Królewski (obecnie muzeum)
zbudowany w 1511-21 przez Benedykta
z Sandomierza (po 1918 u¿ytkowany przez
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze);
fragmenty murów obronnych wzniesionych
przez Kazimierza Wielkiego. Poœrodku
Rynku obrys ratusza. Zabytkowe kamienice
w Rynku i przy s¹siednich ulicach, z piw-
nicami i sklepieniami. Dawna Synagoga
(obecnie biblioteka).

Koœció³ Jezuitów p.w. œw. Franciszka Ksa-
werego projektowany przez J. I. Delamarsa

w stylu barokowym, zbud. w 1701-27. Od
1788 do 1864 w rêkach Pijarów, a po 1945
ponownie Jezuitów. Pd. œciana wsparta na
dawnych murach miejskich. Kolebkowe
sklepienia w nawie oraz krzy¿owe w kap-
licach. W prezbiterium i nawie dekoracje
stiukowe i polichromia malowana w 1736-
-41 przez Andrzeja Ahorna. Wyposa¿enie
wnêtrza barokowe, snycerka i rzeŸby zakon-
ników jezuickich. W o³tarzu g³ównym,
drewnianym ze z³oceniami, obraz MB
z Dzieci¹tkiem zwanej Trybunalsk¹. Od
1580 obraz znajdowa³ siê w farze, w czasie
obrad Trybuna³u przenoszony by³ do kaplicy
s¹dowej w zamku, a póŸniej do ratusza. Od
1600 obraz stanowi³ w³asnoœæ Trybuna³u.
W koœciele Jezuitów znajduje siê od 1829.
Barokowe o³tarze boczne i ambona prze-
niesione z koœcio³a Pijarów w 1796.

Do koœcio³a przylega Kolegium, powsta³e
z zakupionych oko³o 1692 i rozbudo-
wanych dwóch kamienic. Szko³a funkcjono-
wa³a od 1706, po kasacie Jezuitów w 1773
przekazana Pijarom. W 1754 rozpoczêto
budowê Nowego Kolegium. Obiekt osta-
tecznie wykoñczyli Pijarzy w 1803. Od
1833, po odebraniu zakonnikom pe³ni³o
funkcje gimnazjum rz¹dowego.

ROGÓW k. Koluszek
Muzeum przyrodniczo-leœne,

ogród dendrologiczny
Wieœ gminna przy linii kol. Skierniewice –

Koluszki, 10 km na pn.-wsch. od Brzezin.
Znany od 1394. W 1906 oddzia³ bojowy

PPS zdoby³ ponad 300 tys. rubli z rosyj-
skiego wagonu pocztowego.

1 km na pn.-wsch. od stacji kolejowej
Leœny Zak³ad Doœwiadczalny SGGW i Cen-
trum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej. Oœro-
dek za³o¿ony w 1925 dla potrzeb Wydzia³u
Leœnego. W budynkach mieœci siê akade-
mik, dyrekcja, sale dydaktyczne i pracownie
oraz muzeum leœne.

Arboretum powsta³o w 1923, na obszarze
48 ha zgromadzono ponad 2 tys. gatunków
i odmian roœlin (drzewa ze strefy umiarko-
wanej wszystkich czêœci œwiata), kolekcja
klonów, drzew iglastych i ró¿aneczników.

£adnie wyeksponowane Alpinarium
za³o¿ono w 1958. Obok hodowane s¹ ro-

Rogów
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œliny podlegaj¹ce ochronie gatunkowej
w Polsce.

W muzeum zbiory dotycz¹ce ³owiectwa,
botaniki leœnej i narzêdzia u¿ywane w leœ-
nictwie. Leœna œcie¿ka dydaktyczna.

SIERADZ
Koœció³ farny

Miasto nad Wart¹, przy linii kolejowej
i szosie £ódŸ-Kalisz. Zak³ady dziewiarskie
„Sira” i farmaceutyczne „Polfa”. 45 tys.
mieszkañców.

Najstarsza wzmianka w bulli gnieŸnieñskiej
z 1136. Arabski geograf z XII w. wymienia³
Sieradz na równi z Krakowem, Gnieznem
i Wroc³awiem. W œredniowieczu by³ Sieradz
miejscem zjazdów, synodów. Przed 1255
otrzyma³ prawa miejskie. W XIII w. stolica
ksiêstwa sieradzkiego, a XIV-XVIII w. siedziba
w³adz wojewódzkich i powiatowych. 1975-
-98 stolica województwa.

Zabytki: koœció³ i klasztor dominikañski
wzniesiony w XIV w., póŸniej przebudo-
wany w stylu barokowym, kamienica
królewska (obecnie muzeum), drewniany
koœció³ek cmentarny z 1746.

Koœció³ farny p.w. Wszystkich Œwiêtych
zbudowany w 1370, w XVII w. przebudo-
wany w stylu barokowym. Potê¿ny ³uk nad
g³ównym wejœciem, równie¿ wie¿a na
wysokoœci drugiej kondygnacji podparta
³ukiem. W gotycki szczyt zach. fasady
wmurowano rzeŸbione odrzwia kamienne
pochodz¹ce z dawnego zamku sieradzkiego
(po³. XVII w.). Wewn¹trz barokowy o³tarz
g³ówny z oko³o 1730 z herbem ziemi
sieradzkiej i obrazami: „Wszyscy Œwiêci”
z XVII w. i „Chrystus z Krzy¿em” Wojciecha
Gersona. W o³tarzu bocznym barokowym
obraz z 1500 przedstawiaj¹cy Trójcê Œw.,
w prezbiterium rokokowe stalle z 1764.

SKIERNIEWICE
Dworzec kolejowy

Miasto na Równinie £owicko-B³oñskiej,
nad Skierniewk¹. Instytut Sadownictwa
i Kwiaciarstwa, Instytut Warzywnictwa,
Zak³ad Genetyki PAN. Wêze³ kolejowy.
48 tys. mieszkañców.

Najstarsza wzmianka pochodzi z 1359,
kiedy Skierniewice nale¿a³y do dóbr arcy-

biskupich. Lokacjê miasta potwierdzi³
w 1463 Kazimierz Jagielloñczyk. W XIV-XIX
w. rozwój sukiennictwa. Od 1814 wchodzi-
³o w sk³ad ksiêstwa ³owickiego. Dawny pa³ac
arcybiskupa sta³ siê letni¹ rezydencj¹ ks.
Konstantego, a nastêpnie carów rosyjskich.
Pa³ac zbudowano w 1610-17, skrzyd³a
i kaplica w 1780 (projektowa³ E. Schroeger),
park w stylu krajobrazowym z po³. XIX w.
W Skierniewicach urodzi³ siê pu³kownik Jan
Kozietulski (178-1821). W 1920 pa³ac i fol-
wark przejête przez warszawsk¹ SGGW.
1975-98 stolica województwa.

W 1845 uruchomiono kolej warszawsko-
wiedeñsk¹. Obecny dworzec w Skierniewi-
cach, zosta³ wybudowany wg projektu Jana
Heuricha (seniora),  a jego otwarcie nast¹-
pi³o 28 VI 1874. Zbudowano go z czerwo-
nej licowej ceg³y w stylu neogotyckim na-
wi¹zuj¹cym do œredniowiecznych form ar-
chitektury obronnej (gotyk angielski). Budy-
nek charakteryzuje siê du¿¹ kubatur¹ i bo-
gat¹ dekoracj¹ architektoniczn¹, tak ze-
wnêtrzn¹ (specjalnie wypalana ceg³a) jak
i wewnêtrzn¹ (malowane i z³ocone sztuka-
terie, ozdobne kolumny). Trwaj¹ca od 1991
rekonstrukcja obiektu zosta³a ukoñczona w
2003. Budynek odrestaurowano wg projek-
tu Iwony i Zbigniewa Pieœniak. Budynek zo-
sta³ laureatem konkursu Ministra Kultury-
„Zadbany Zabytek A.D. 2004”.

W 1893 na peronie wybudowano drew-
nian¹ wiatê na ¿eliwnych kolumnach (ist-
nieje do dziœ).

SULEJÓW
Zespó³ klasztorny

Sulejów to miasteczko nad Pilic¹, 14 km
na pd. wsch. od Piotrkowa Tryb. 6 tys. mie-
szkañców.

Przy przeprawie przez Pilicê powsta³a
w 1 po³. XII w. osada, która w 2 po³. XIII w.
uzyska³a prawa miejskie. Utraci³a je w 1870
i ponownie odzyska³a w 1927. We wrzeœniu
1939 w wyniku bombardowañ miasto
zniszczono w 80%. Koœció³ parafialny
z 1901-03, plebania z 2 po³. XIX w.; kaplica
Ligêzów z 1644 oraz kaplica cmentarna
z 1 po³. XIX w.

1,5 km w dó³ rzeki powsta³o Podkla-
sztorze, osada s³u¿ebna klasztoru o.o.

Sulejów
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Cystersów, którym ziemiê nada³ ksi¹¿ê
Kazimierz Sprawiedliwy. Przybyli oni w
1177 z Morimond (Francja). Jako pierwszy
powsta³ koœció³ p.w. œw. Tomasza i NMP.
Zabudowania klasztorne w kszta³cie
kwadratu, z wirydarzem poœrodku, dobudo-
wane do pd. œciany koœcio³a. W 1259 prace
budowlane przerwa³ najazd tatarski. Przed
wypraw¹ pod Grunwald król W³adys³aw
Jagie³³o uczestniczy³ we mszy wotywnej
w koœciele sulejowskim. W XIV-XVI w. wielu
dostojników goœci³o w opactwie w zwi¹zku
ze zjazdami i sejmami, jakie odbywa³y siê
w pobliskim Piotrkowie. W czasie wojen
szwedzkich klasztor zosta³ zdobyty i z³u-
piony. Odbudowany w XVII i pocz¹tku
XVIII w. Ukazem carskim z 1819 uleg³
kasacji. W po³. XIX w. przy koœciele powsta³a
parafia, a budynki klasztorne niszcza³y.
Cystersi ponownie objêli koœció³ w 1985.

Koœció³ romañsko-gotycki, bazylikowy,
trójnawowy, oszkarpowany. Nawa g³ówna
kryta dwuspadowym dachem, nawy boczne
i kaplice dachami pulpitowymi. Zachowa³o
siê wiele cennych, najstarszych reliktów,
m.in. tympanon z symbolik¹ Mêki Pañskiej
(kruk, s³oñce zas³aniane przez ksiê¿yc i krzy¿
grecki), kamienny portal (1230) z kolum-
nami o p³asko rzeŸbionych g³owicach z de-
koracj¹ akantu i lilii. W prezbiterium
sklepienie krzy¿owe, w nawach krzy¿owo-
¿ebrowe, w transepcie i kaplicach ostro³u-
kowe. Wsporniki i zworniki z motywami
roœlinnymi i plecionk¹. Na œcianach prez-
biterium polichromia przedstawiaj¹ca
postacie aposto³ów, sceny figuralne (XVII w.),
a na têczy i œrodkowej czêœci œcian prez-
biterium polichromia z 1552. Liczne p³yty
nagrobne z XVII i XVIII w. Wyposa¿enie

barokowe i rokokowe. W o³tarzu g³ównym
(z 1788) obraz Wniebowziêcia NMP z 1 po³.
XVII w., jeden z o³tarzy bocznych z gotyckim
krucyfiksem. W kaplicy o³tarz b³ogos³a-
wionego Wincentego Kad³ubka, rokokowe
stalle i ambona.

Z klasztoru zachowa³o siê skrzyd³o wsch.
z kapitularzem póŸnoromañskim, wspartym
na centralnej kolumnie i gotyckim kru¿gan-
kiem. Z dawnego pa³acu opatów zosta³a
jedna œciana. Zachowa³y siê budynki gos-
podarcze z XV-XVI w. i XVII w.; dawny
arsena³ z XVI-XVI w.

TOMASZÓW MAZOWIECKI
Rezerwat „Niebieskie Ÿród³a”

Miasto powiatowe, na Równinie Piotr-
kowskiej, nad Pilic¹ i jej dop³ywami
Wolbork¹ i Czarn¹. 70 tys. mieszkañców

Osada za³o¿ona w 1788 przez Tomasza
Ostrowskiego, który uruchomi³ zak³ady
metalurgiczne przerabiaj¹ce miejscowe
rudy ¿elaza, a w 1824 manufakturê tkack¹,
do której sprowadzano tkaczy ze Œl¹ska.
W 1829 prawa miejskie. Tomaszów by³
miejscem wielu strajków. W 1942 zgin¹³ tu
dowódca pierwszego oddzia³u partyzan-
ckiego GL Franciszek Zubrzycki „Ma³y
Franek”.

Oœrodek przemys³owy, m.in. zak³ady
w³ókien sztucznych, przemys³u we³nianego,
wyrobów filcowych, dywanów.

Koœció³ p.w. œw. Antoniego Padewskiego
z 1862-64 (H. Marconi). Przeniesiony
z Tobiaszowa drewniany koœció³ z 1781-87.

Tomaszów Mazowieck i

„N
ie

bi
es

ki
e 

Ÿr
ód

³a
”,

 fo
t. 

P. 
Pi

er
œc

iñ
sk

i.

Su
le

jó
w

-P
od

kl
as

zt
pr

ze
, f

ot
. P

. P
ie

rœ
ci

ñs
ki

.



102
£

Ó
D

Z
K

I
E

Klasycystyczny pa³ac pierwszych w³aœcicieli
z 1812, w którym mieœci siê od 1927
muzeum (za³o¿one przez prof. T. Seweryna
i dzia³aczy PTK).

Na pd. od Tomaszowa, blisko prawego
brzegu Pilicy bij¹ „Niebieskie Ÿród³a”. S¹
to dwa wywierzyska oddzielone wysp¹.
Barwa Ÿróde³ spowodowana jest refleksem
œwiat³a s³onecznego. Czysta woda prze-
filtrowana przez ³awice piasku i wapienie,
zawieraj¹ce nieco rozpuszczonego wêglanu
wapnia poch³ania promienie czerwone,
przepuszcza zaœ odbite od piaszczystego
dna promienie niebieskie i zielone.

Pierwsza wzmianka o Ÿród³ach pochodzi
z po³. XVIII, kiedy u ujœcia Ÿróde³ sta³ m³yn,
do którego dobudowano karczmê „Utrata”
(m³yn istnia³ do wrzeœnia 1939). Mieszkañcy
pobliskiej Brzostówki zarobkowo rozwozili
wodê z „Niebieskich Ÿróde³” pos³uguj¹c siê
¿urawiem oraz konnymi beczkowozami.
Ok. 1912 zbudowano pomost dla ogl¹daj¹-
cych. W 1928 wziêto je pod ochronê. Od
1937 Zarz¹d m. Tomaszowa urz¹dza³ tu
park turystyczno-przyrodniczy. Usypano
wyspy, posadzono ozdobne drzewa i krze-
wy. Rosn¹ tu olsze, wierzby, topole bia³e,
kruszyna, kalina, dereñ, chmiel, azalia pon-
tyjska. W 1961 utworzono rezerwat
„Niebieskie Ÿród³a” (29 ha). W 1994-97
przeprowadzono renaturalizacjê rezerwatu,
której celem by³o zapobie¿enie spadkowi
wydajnoœci Ÿróde³ i usuniêcie mu³ów
dennych. Rezerwat jest zimow¹ ostoj¹
ptaków wodnych.

TUM k. £êczycy
Kolegiata

Wieœ, 2 km na wsch. od £êczycy.
Grodzisko, zwane „Szwedzk¹ Gór¹”, to

pozosta³oœci najstarszej przedlokacyjnej
£êczycy, datowane na VI-VII w.

Oko³o 1000 r. za³o¿ono opactwo bene-
dyktyñskie, œlady fundamentów odkryto
w 1954-56 pod posadzk¹ kolegiaty.

Kolegiata p.w. NMP i œw. Aleksego,
zbudowana (ok. 1140-1161) z granitu i pia-
skowca. Powsta³o tu Kolegium Kanoników
Regularnych. Na synodzie w 1285 podjêto
uchwa³ê, aby proboszczami i nauczycielami
by³y wy³¹cznie osoby mówi¹ce po polsku.

W 1294 Litwini zdobyli i czêœciowo spalili
koœció³. Przebudowany pod koniec XV w.
w stylu gotyckim, a po po¿arze w 1704
w stylu klasycystycznym. Czêœciowo znisz-
czony w 1939, po wojnie odbudowany
z przywróceniem stylu romañskiego i gotyc-
kiego.

Jest to trójnawowa bazylika, zamkniêta
trzema absydami, z dwiema kwadratowymi
wie¿ami od zach. Romañski portal z pias-
kowca, bogato rzeŸbiony, w tympanonie
pieta z adoruj¹cymi po bokach anio³ami.
W nawie g³ównej rzeŸba Chrystusa sie-
dz¹cego na podwójnej têczy. W 1952
odkryto w zach. absydzie romañsk¹ po-
lichromiê. Do zakrystii prowadz¹ odrzwia
gotyckie z XV w. W nawach bocznych
sklepienia krzy¿owe. PóŸnogotyckie stalle,
relikwiarz z XII i XV w., p³yta nagrobkowa
Leonarda Oleœnickiego z XVI w.

Obok kolegiaty znajduje siê drewniany
koœció³ œw. Miko³aja.

WALEWICE k. £owicza
Zespó³ pa³acowo-parkowy

Wieœ po³o¿ona 4 km na pn. od szosy
£owicz – £êczyca.

Pierwsza wzmianka z 1316. Na prze³omie
XVIII-XIX w. w³aœcicielem posiad³oœci by³
szambelan Anastazy Walewski. Jego ¿ona
Maria (z domu £êczyñska) w 1810 urodzi³a
w Walewicach naturalnego syna Napoleo-
na I. Przed I wojn¹ istnia³a tu hodowla koni
orientalnych, potem zaczêto hodowaæ
anglo-araby. W okresie miêdzywojennym
stadnina dostarcza³a konie dla wojska.

Walewice
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W 1945 Walewice zosta³y przejête przez
Pañstwowe Zak³ady Chowu Koni, urz¹-
dzono m.in. muzeum, a pa³ac objêto opiek¹
konserwatorsk¹. Obecnie mieœci siê w nim
dyrekcja Stadniny Koni, a czêœæ pa³acu pe³ni
funkcje hotelowe.

Pa³ac zbudowany nad Mrog¹ w 1783,
w miejscu drewnianego dworu, przez Hila-
rego Szpilowskiego, dla Anastazego Walew-
skiego i jego ¿ony Magdaleny z Tyzenhau-
zów. Prostok¹tny korpus g³ówny i dwa
pawilony, po³¹czone z nim galeriami. Fasada
g³ówna z portykiem czterokolumnowym
joñskim zwieñczonym trójk¹tnym fronton-
em. W tympanonie kartusz z herbem
Pomian. Wewn¹trz klatka schodowa, prze-
dzielona na parterze kolumnad¹ toskañsk¹.
Parter dwutraktowy z osobnymi pokojami
w ryzalitach. Zachowa³y siê klasycystyczne
skrzyd³a drzwi, kilka posadzek i kominek
na parterze.

Pawilony na planie kwadratu, jedno-
piêtrowe, kryte dachem namiotowym.

Park krajobrazowy o powierzchni 13,5 ha
projektowany przez W³adys³awa Kronen-
berga w 1886, ze starym drzewostanem
(d¹b szypu³kowy obwód 5,85 m), póŸno-
barokowe i klasycystyczne rzeŸby z piasko-
wca (koniec XVII w.) przedstawiaj¹: Marsa,
Wenus, Dianê, dwie hermy mê¿a zbrojnego
w stylu antycznym. Aleja wjazdowa d³ugoœci
250 m, wysadzana lipami i grabami.

WARTA
Zespó³ klasztorny

Miasto w Kotlinie Sieradzkiej, nad Wart¹,
4 tys. mieszkañców.

Prawa miejskie potwierdzone w 1255.
W 1331 Wartê z³upili Krzy¿acy. W latach
1423-47 odby³o siê tu 7 zjazdów pañstwo-
wych, na pierwszym wydano tzw. statut
warcki. We wrzeœniu 1939 w okolicach
Warty pn. skrzyd³o Armii „£ódŸ” broni³o
przeprawy przez rzekê. W Warcie urodzi³
siê pp³k. Stefan Skar¿yñski (1899-1942),
który w 1933 samotnie przelecia³ przez
Atlantyk.

Zachowa³ siê œredniowieczny uk³ad urba-
nistyczny z wyd³u¿onym, prostok¹tnym
rynkiem. Klasycystyczny ratusz, zabytkowe
kamienice z 1 po³. XIX w. Koœció³ parafialny.

Wê¿e
z po³. XIV w. (przebudowany w XVII w.)
z dwoma gotyckimi portalami i renesan-
sowym o³tarzem g³ównym. Barokowy
koœció³ i klasztor Bernardynek. Muzeum
Miasta i Rzeki Warty przy ul. 20 Stycznia
prowadzone przez PTTK.

Zespó³ klasztorny Bernardynów wybu-
dowany w stylu gotyckim w 1479-82, prze-
budowany w XVIII w. w stylu barokowym.
Koœció³ Wniebowziêcia NMP z koñca
XV w., z ceg³y, fasada z wysuniêtymi wie-
¿ami. Barokowe he³my wie¿ z XVIII w. Od
pn. przylega póŸnorenesansowa kaplica œw.
Anny (1610-12). Bogate wyposa¿enie wnê-
trza: polichromia z 2 po³. XVIII w., na
œcianach kaplicy polichromia przedstawia-
j¹ca sceny z ¿ycia œw. Anny. Ciekawy o³tarz
g³ówny z bramkami oddzielaj¹cymi prez-
biterium od chóru zakonnego. Wœród
licznych nagrobków i sarkofagów na uwagê
zas³uguje marmurowy sarkofag z 1640
b³ogos³awionego Rafa³a z Proszowic fun-
dacji prymasa Jana Lipskiego oraz w prez-
biterium p³yta nagrobkowa z marmuru,
przedstawiaj¹ca b³ogos³awionego Melchi-
zedecha (zmar³ 1480), pochodz¹ca z po-
cz¹tku XVII w. Cenny renesansowy obraz
Tomasza Dolabelli, przedstawiaj¹cy œw.
Stanis³awa Szczepanowskiego.

Klasztor murowany, z XV w. przebudo-
wany w XVII-XVIII w. i po 1945 (gotyk zbaro-
kizowany). W czêœci klasztoru mieœci siê
Szpital Psychiatryczny. Przed klasztorem
kaplica œw. Barbary zbudowana w 1726 na
planie prostok¹ta z barokowym portalem.

WÊ¯E
Rezerwat geologiczny

Wieœ Wê¿e le¿y na Wy¿ynie Wieluñskiej,
8 km  na pd. zach. od Dzia³oszyna.

Rezerwat geologiczny „Wê¿e”, na pn. od
wsi, ma 21 ha. Powsta³ w 1978. Obejmuje
najdalej na pn. wysuniêty fragment skalnego
krajobrazu Jury Krakowsko-Czêstochow-
skiej. Jest to góra Zelce, wapienny pagór
ostañcowy (246 m. n.p.m.) licz¹cy 700 m
d³ugoœci, szerokoœci 3000 m i wysokoœci 53
m ponad dolinê Warty, powsta³y w górnej
jurze (153-136 mln lat temu). Spoœród 24
jaskiñ odkrytych na Wy¿ynie Wieluñskiej 10
znajduje siê na Górze „Zelce”, m.in.:
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Wolbórz
Stalagmitowa, Samsonowicza (stanowisko
paleontologiczne), Za Krat¹. W jaskiniach
w 1933 prof. Jan Samsonowicz odkry³ szcz¹-
tki fauny plioceñskiej sprzed 3 mln lat.

Ciekawa roœlinnoœæ wapieniolubna m.in.
paprocie: zanokcica skalna i murowa,
paprotnica krucha; murawa naskalna: kost-
rzewa blada, czosnek, rojnik pospolity;
murawa kserotermiczna: g³owienka wielko-
kwiatowa, dzwonek skupiony, sza³wia,
rumian ¿ó³ty; porosty, mchy, irga zwyczajna.
Wystêpuj¹ tu rzadkie gatunki œlimaków
i motyli (paŸ ¿eglarz).

Przez rezerwat przebiegaj¹ szlaki turysty-
czne: niebieski z Siemkowic i czerwony
z Wielunia. Oba prowadz¹ do Czêstocho-
wy. Niedaleko wsi Lisowice ciekawe
zjawisko krasowe – Ÿród³a szczelinowe,
ujœcie podziemnej Suchej Strugi.

WOLBÓRZ
Zespó³ pa³acowo-parkowy

Wieœ k. Piotrkowa Tryb., w wid³ach
Wolborki i Moszczanki, przy szosie Warsza-
wa – Katowice.

Pierwsza wzmianka z 1065, od po³. XII w.
do koñca XVII w posiadaniu biskupów
w³oc³awskich. Prawa miejskie w 1273.
W latach: 1410, 1414, 1419 i 1422 punkt
zborny wojsk wyruszaj¹cych przeciwko
Krzy¿akom. Rozkwit miasta w XV-XVI w.,
produkcja sukna, handel, rzemios³o.

W 1503 urodzi³ siê tu Andrzej Frycz-
Modrzewski, który uczêszcza³ do szko³y
przy koœciele parafialnym (pomnik na

skwerku za koœcio³em). Po wojnach szwedz-
kich upadek miasta. Utrata praw miejskich
w 1870.

Zachowa³ siê stary uk³ad urbanistyczny.
Koœció³ z XV w., w po³. XVIII w. przebudo-
wane wnêtrza i wie¿a (wg Placidiego).
W o³tarzach obrazy Franciszka Smugle-
wicza.

Na pd. od rynku, przy wylocie trasy
katowickiej w kierunku Piotrkowa, zespó³
pa³acowy (pa³ac, dwie oficyny, kordegardy)
i park. Zbudowany w 1626 przez bp. Józefa
Lipskiego a w 1773 przebudowany przez
architekta F. Placidiego na zlecenie bp.
Antoniego Ostrowskiego. W 1915 spalony,
odbudowany w 1937, obecnie odrestauro-
wany. Na œrodku dziedziñca Pomnik Czynu
Grunwaldzkiego wystawiony w 550 rocz-
nicê wymarszu wojsk W³adys³awa Jagie³³y
z Wolborza pod Grunwald.

Pa³ac dwukondygnacyjny na planie pro-
stok¹ta z trzema ryzalitami o zaokr¹glonych
naro¿nikach w fasadzie frontowej. Elewacje
rozcz³onkowane joñskimi pilastrami, zwieñ-
czone szczytami trójk¹tnym i pó³kolistym.
Dach czterospadowy z mansardowymi
oknami (przebudowany w 1937). Wnêtrze
przebudowane. Oficyny jednopiêtrowe na
planie wyd³u¿onego prostok¹ta. Park baro-
kowy z po³. XVIII w., jednoosiowy, ze starymi
lipami. Na osi d³ugi kana³. Od drogi do
pa³acu prowadzi aleja lipowa.

Zespó³ pa³acowy u¿ytkowany przez Ze-
spó³ Szkó³ Rolniczych. Ponadto znajduje siê
tu izba muzealna.
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Zamek Ojców, fot. M. Krzemieñ.
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WOJEWÓDZTWO
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Powierzchnia 15 144 km2, 3,3 mln. mieszkañców.
Obejmuje czêœæ Wy¿yny Ma³opolskiej, Pogórza Podkarpackiego, Beskidów Zachodnich,

Beskidu Niskiego, Pienin i Tatr. Ogromne zró¿nicowanie krajobrazu: od doliny Wis³y po
najwy¿sze w Polsce góry. Ca³e województwo (za wyj¹tkiem Orawy) le¿y w dorzeczu Wi-
s³y. G³. rzeki to Wis³a, Skawa, Raba, Dunajec z Popradem i Bia³¹. Naturalne jeziora wyso-
kogórskie w Tatrach (43) oraz sztuczne zbiorniki: na Dunajcu (Czorsztyn, Ro¿nów, Czchów),
Rabie (Dobczyce) i Ropie (Klimówka). Zalesienie wynosi 29%. Najwiêksze kompleksy
leœne znajduj¹ siê w Gorcach, Beskidzie S¹deckim i ¯ywieckim oraz w Tatrach. Reliktem
podkarpackich puszcz jest Puszcza Niepo³omicka.

Na terenie woj. le¿y 5 parków narodowych: Babiogórski, Gorczañski, Ojcowski, Pieniñ-
ski i Tatrzañski, a tak¿e czêœæ Magurskiego. Liczne parki krajobrazowe: Popradzki, Bielañ-
sko-Tyniecki, Rudniañski, Tenczyñski, D³ubniañski, Dolinki Krakowskie i czêœæ Orlich
Gniazd.

Mieszka³o tu s³owiañskie plemiê Wiœlan. Od 1038 do 1596 stolic¹ Polski by³ Kraków.
W 1364 Kazimierz Wielki za³o¿y³ pierwszy w Polsce Uniwersytet (Akademia Krakowska
póŸniej Uniwersytet Jagielloñski). W 1815-1846 Kraków by³ Wolnym Miastem (Rzeczpo-
spolita Krakowska). W XIX w. rozwinê³y siê ma³opolskie uzdrowiska, g³ównie Krynica
i Szczawnica. W okresie autonomii galicyjskiej (1867-1914) Kraków sta³ siê duchow¹
stolic¹ Polski. Rozwija³o siê tu ¿ycie kulturalne i naukowe.

Zakopane, „odkryte” przez Tytusa Cha³ubiñskiego, przyci¹ga³o ludzi, którym obcowa-
nie z górami dawa³o poczucie wolnoœci. Powo³ane w 1874 Towarzystwo Tatrzañskie za-
pocz¹tkowa³o zorganizowany ruch turystyczny i krajoznawczy w Polsce. Stworzony przez
Stanis³awa Witkiewicza „prapolski” styl zakopiañski emanowa³ daleko poza Podhale. G³ów-
nie dziêki Mariuszowi Zaruskiemu w pocz. XX w. zaczêto w Tatrach uprawiaæ narciar-
stwo, które sta³o siê masowe po otwarciu kolejek na Kasprowy Wierch i Guba³ówkê.

W 1910 ods³oniêcie pomnika grunwaldzkiego w Krakowie rozbudzi³o nastroje patrio-
tyczne we wszystkich trzech zaborach. W 1914 z Krakowa wyruszy³y w bój Legiony Pi³-
sudskiego. Podczas II wojny œwiatowej Kraków by³ stolic¹ Generalnej Guberni, a w Oœwiê-
cimiu dzia³a³ najwiêkszy hitlerowski obóz koncentracyjny. Kontakty z rz¹dem i wojskiem
polskim na Zachodzie utrzymywano dziêki szlakom kurierskim, wiod¹cym na Wêgry przez
m.in. Nowy S¹cz, Piwniczn¹, Zakopane, Kroœcienko.

Najwiêkszym zespo³em zabytków jest Kraków, wpisany razem z Wieliczk¹ na listê Œwia-
towego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Wa¿nym miejscem kultu jest Kalwaria Ze-
brzydowska (te¿ na liœcie UNESCO). Budz¹ zainteresowanie pami¹tki kultury ¿ydowskiej
(Kraków, Tarnów) i ³emkowskie cerkwie.

Województwo ma charakter przemys³owo-rolniczy. Cechuje siê najwiêkszym w kraju
rozdrobieniem gospodarstw rolnych. G³ówne oœrodki przemys³owe to: Kraków, Tarnów,
Nowy S¹cz, Oœwiêcim, Kêty, Olkusz, Chrzanów, Trzebinia. Ma³opolska to jeden z najwa¿-
niejszych regionów turystycznych w Polsce. Miêdzynarodowy port lotniczy w Balicach,
odcinek autostrady A-2 miêdzy Katowicami i Krakowem, miêdzynarodowa droga nr 7
Warszawa–Chy¿ne.

W Krakowie, naukowym centrum województwa, liczne wy¿sze uczelnie: Uniwersytet
Jagielloñski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Ekonomiczna, Politechnika Krakow-
ska, Akademia Sztuk Piêknych i inne.
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BARTNE
Cerkiew drewniana

Wieœ na pd. od Gorlic nad potokiem
Bartne.

W 1796 urodzi³ siê tutaj greckokatolicki
biskup przemyski Foma Polañski, a w 1843
biskup diecezji grekokatolickiej w Stanis³a-
wowie - Julian Pe³esz. W XIX i 1 po³. XX w.
Bartne by³o g³ównym oœrodkiem ³emkow-
skiego kamieniarstwa. Tu, z miejscowego
piaskowca, wykonano wiêkszoœæ krzy¿y
i nagrobków, jakie napotykamy w zach.
czêœci Beskidu Niskiego. W 1947 wieœ
ca³kowicie wysiedlona. Po 1956 wiele
rodzin ³emkowskich powróci³o.

Drewniana cerkiew prawos³awna p.w.
œw. Kosmy i Damiana pochodzi z 1930.

Drewniana cerkiew greckokatolicka
z 1842, odnowiona w 1968-70, s³u¿y jako
muzeum sztuki cerkiewnej, filia Muzeum
Okrêgowego w Nowym S¹czu. Typowa
cerkiew zachodnio³emkowska, trójdzielna,
z wie¿¹ konstrukcji s³upowej zwieñczon¹
izbic¹. Ikonostas barokowy z XVIII w.
z ikonami z XVII w. Czêœæ ikon zosta³a
przeniesiona z innych, ju¿ nie istniej¹cych
cerkiewek. Obok cmentarz za³o¿ony
w 1877, na nim interesuj¹ce kamienne
krzy¿e.

300  na pn.-wsch. cmentarzyk z I wojny
œwiatowej, projektu Hansa Mayra. Po-
chowano na nim 29 ¿o³nierzy armii
rosyjskiej i 57 austro-wêgierskiej.

BIECZ
Kolegiata Bo¿ego Cia³a

Miasto na Pogórzu Ciê¿kowickim, nad
rz. Rop¹, 10 km na wsch. od Gorlic. Linia
kol. Jas³o – Stró¿e. 5 tys. mieszkañców.

Zanim Kazimierz Wielki przy³¹czy³ Ruœ
Czerwon¹ do Polski, Biecz by³ g³ównym
grodem Ma³opolski na pograniczu z Rusi¹
i Wêgrami. PóŸniej rozwija³ siê dziêki
po³o¿eniu przy szlakach handlowych.
Wzmiankowany jako gród kasztelañski od
XII w. Prawa miejskie od 2 po³. XIII w.
Urodzi³ siê tu Marcin Kromer (1512-89)
geograf, historyk i biskup warmiñski.

Zachowa³y siê fragmenty murów obron-
nych. Na rynku kamienice z XVI w. oraz
renesansowy ratusz (1569) z wie¿¹ o wys.

40 m. Pami¹tki z historii Biecza zgromadzo-
no w Muzeum Regionalnym w „Krome-
rówce”, kamienicy mieszczañskiej z 1519.
Ponadto w „Domu z Baszt¹”, renesansowej
kamienicy z 1523, w której w XVI w. otwarto
pierwsz¹ aptekê na Podkarpaciu, znajduje
siê muzeum aptekarstwa.

PóŸnogotycka kolegiata Bo¿ego Cia³a,
z kamienia i ceg³y, trójnawowa, halowa
z 8 kaplicami. W prezbiterium maniery-
styczne, ¿ebrowane ostro³ukowe sklepienie
gwiaŸdziste. O³tarz z XVI w., cenny obraz
„Zdjêcie z krzy¿a” z XVI w. oraz polichromia
W³odzimierza Tetmajera z 1905. Wy-
posa¿enie koœcio³a gotyckie, renesansowe,
barokowe, m.in. spi¿owa chrzcielnica
(1458), belka têczowa (1482), ambona
(1604), drzwi do zakrystii z lanego ¿elaza.
W nawach bocznych renesansowe nagrobki
z XVI w.

Nieopodal koœcio³a, w ci¹gu murów
obronnych, póŸnogotycka (XV w.) wie¿a-
-dzwonnica (21 m) oraz plebania z XVII w.

BINAROWA
Koœció³ drewniany

Wieœ po³o¿ona  na Pogórzu Cie¿kowickim
w gminie Biecz nad rzek¹ Sitniczank¹,
za³o¿ona w 1347 roku, 2 tys. mieszkañców.
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Drewniany póŸnogotycki koœció³ parafia-
lny pod wezwaniem Œw. Micha³a Archanio³a
zbudowany ok. 1500 roku. W roku 1596
dobudowano wie¿ê (najprawdopodobniej
najstarsza tego typu w Polsce). Przebu-
dowany w latach 1641-1650, powsta³a
wówczas kaplica p.w. Anio³ów Stró¿ów.

Koœció³ ma konstrukcjê zrêbow¹. Prezbi-
terium zamkniête wieloboczne.

PóŸnogotycka, z pocz. XVI w. polichromia
patronowa (zachowana jedynie na stro-
pach). W latach 1641-1650 powsta³a wspa-
nia³a, póŸnorenesansowa polichromia na
œcianach, zawieraj¹ca motywy figuralne,
ornamentalne i architektoniczne.

W manierystycznym o³tarzu g³ównym
z pocz. XVII w. póŸnogotycka figura Matki
Boskiej z Dzieci¹tkiem z ok.1430 r.

Przy pó³nocnej nawie tryptyk czterech
dziewic z oryginalnymi, XIV wiecznymi
rzeŸbami Ma³gorzaty, Doroty, Barbary i Ka-
tarzyny, a tak¿e z pochodz¹c¹ z XIX wiecz-
nego feretronu, rzeŸb¹ Matki Boskiej
z Dzieci¹tkiem. W lewym bocznym o³tarzu,
s³yn¹cy ³askami, XVII wieczny obraz Matki
Boskiej £askawej, wg tradycji dar Króla Jana
Kazimierza. Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e goty-
cka kamienna chrzcielnica z 1522 r. i na
dzwonnicy, gotycki dzwon z XV w. Koœció³
zosta³ wpisany na Listê Œwiatowego Dziedzi-
ctwa Kulturalnego UNESCO w 2003.

BOCHNIA
Kopalnia soli

Miasto powiatowe nad Rab¹, 30 tys.
mieszk. Jako wieœ wzmiankowana w XII w.
Akt lokacyjny otrzyma³a  w 1253 r.

W roku 1248 po raz pierwszy w Polsce
odkryto tutaj tward¹ sól kamienn¹. Wów-
czas to Boles³aw Wstydliwy zaj¹³ te ziemie
i przy pomocy Cystersów za³o¿y³ kopalniê
soli – najstarsz¹ w Polsce.

  W Bochni zachowa³ siê gotycki koœció³
p.w. Œw. Miko³aja z pierwszej po³. XV w.
z o³tarzem g³ównym ufundowanym przez
Konfederatów Barskich w 1768 roku, dzie-
³em Piotra Korneckiego z Gdowa. W Kaplicy
œw. Kingi, z cudownym obrazem Matki
Boskiej z Dzieci¹tkiem, znajduje siê poli-
chromia, dzie³o Jana Matejki.

W 1995 roku powsta³o w Bochni „Uzdro-
wisko Kopalnia Soli Bochnia”.

Kopalnia soli jest udostêpniona turystom
i mo¿na j¹ zwiedzaæ na dwu trasach
turystycznej i turystyczno-geologicznej.
Zwiedzanie obejmuje m.i. zjazd „Szybem
Sutoris” wybitym w po³. XIII w., najstarszym
dziœ funkcjonuj¹cym szybem w górnictwie
polskim, przejœcie pod³u¿ni¹ „August”  lub
poziomem „Wernier” i schodami „Regis”,
„Stajniê Mysiur” prawie niezmienion¹ od
dwustu lat, pod³u¿niê „Dobosz” i komory
„Chrystian” oraz „Kie-ratowa”, „Kaplicê œw.
Kingi” wydr¹¿on¹ w 1747 r., komorê
„Wa¿yn” najwiêksz¹ w kopalni (d³. 255 m,
max. szer. 14,4 m, max. wys. 7,2 m),
eksploatowan¹ od 1697, le¿¹c¹ na g³êb.
248 m, poziom „Danielowiec”, najstarszy
z XIII w. o g³êb. 69 m.

CHABÓWKA
Skansen Taboru Kolejowego

Wieœ 2 km od Rabki przy drodze Kraków
– Zakopane, za³o¿ona w XVI w. W 1884
otwarto liniê kol. z Suchej Beskidzkiej do
Nowego S¹cza. W 1899 uruchomiono jej
odga³êzienie z Chabówki do Zakopanego.
Wczeœniej podró¿ni zmierzaj¹cy do stolicy
Tatr przesiadali siê w Chabówce na góralskie
furki.

Ok. 1900 powsta³a tu parowozownia, na
terenie której dziœ znajduje siê Skansen
Taboru Kolejowego i hotelik. Skansen
nawi¹zuje do tradycji „Galicyjskiej Kolei
Transwersalnej” z ¯ywca przez Chabówkê,
Zagórz do Stryja. Wœród ponad 100
eksponatów znajduj¹ siê: tendrzak (pa-
rowóz i wêglarka w jednym) z 1878, stare
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wagony pierwszej, drugiej, trzeciej, a nawet
czwartej klasy. Jest tak¿e rz¹dowa salonka.
Jednym z najcenniejszych zabytków jest
zespó³ spalinowy z lat miêdzywojennych.
Skansen organizuje przejazdy poci¹gami
retro.

CHOCHO£ÓW
Drewniana zabudowa

Wieœ na Podhalu (770 m n.p.m., ponad
1000 mieszkañców) przy drodze Zakopane
– Czarny Dunajec. 17 km od Zakopanego.

W 1592 król Zygmunt III zatwierdzi³
Bart³omiejowi Klusce Chocho³owskiemu
so³ectwo we wsi Chocho³ów, œwie¿o przez
niego lokowanej. Do 1770 królewszczyzna.
21 II 1846 pod wodz¹ ksiêdza Leopolda
Kmietowicza oraz Jana Kantego Andrusi-
kiewicza wybuch³o, skierowane przeciw
austriackiemu zaborcy Powstanie Chocho-
³owskie, tzw. „Poruseñstwo”. Pomnik
powstañców w centrum wsi. Naprzeciw
— Muzeum w góralskiej cha³upie Jana Bafii
z 1889 (izba bia³a, czarna, sieñ i komora).
Wyposa¿enie (meble obrazy na szkle,
ceramika) z okolic Chocho³owa z koñca
XIX w.; dokumenty dotycz¹cy powstania
chocho³owskiego.

Stoj¹cy w centrum wsi koœció³ p.w. œw.
Jacka pochodzi z lat 1853-66. Projektowa³
go Feliks Ksiê¿arski, a ufundowa³ chocho-
³owianin ks. Wojciech B³aszyñski, który
tak¿e prowadzi³ budowê. Zabi³a go belka
spadaj¹ca z rusztowania. W bocznym
o³tarzu obraz MB Chocho³owskiej, po-

chodz¹cy z pierwotnego koœció³ka. Na
œcianach freski Walerego Eljasza-Ra-
dzikowskiego.

Wzd³u¿ g³ównej ulicy Chocho³owa ci¹gn¹
siê parterowe, drewniane domy o konstru-
kcji zrêbowej, zbudowane z p³azów czêsto
o imponuj¹cej gruboœci. Charakterystyczne
jest ustawienie domów szczytami do drogi
a frontem do s³oñca. Szczególnie cenn¹
cha³upê Anny Styrculi zbudowano z jednej
„jedli” œciêtej ponad sto lat temu na
Ostryszu. Przy wjeŸdzie do Chocho³owa od
strony Czarnego Dunajca w gazdostwie
B³aszyñskich znajduje siê izba regionalna,
w której zgromadzono liczne stare sprzêty
góralskie.

CIÊ¯KOWICE
Rezerwat „Skamienia³e Miasto”

Miasteczko na wzgórzu 280 m n.p.m., nad
rz. Bia³¹, przy drodze Gorlice – Tarnów.
2,5 tys. mieszkañców.

Pierwsza wzmianka z 1123-25 z doku-
mentu zatwierdzaj¹cego wieœ Cecouici jako
posiad³oœæ klasztoru tynieckiego. Akt lokacji
miastu nada³ w 1348 król Kazimierz Wielki,
który jeszcze w 1336 rozpocz¹³ budowê
koœcio³a œw. Andrzeja (spalonego w 1893).
W 1998 Ciê¿kowice odzyska³y prawa
miejskie, utracone w 1934.

Uk³ad przestrzenny nie zmieni³ siê od
czasów lokacji. Charakter miasteczku
nadaje zespó³ drewnianych domów, w ryn-
ku i przy ul. Grunwaldzkiej, o charakte-
rystycznych dachach wspartych na dre-
wnianych filarach i tworz¹cych urokliwe
podcienia. Podmurówki z ciê¿kowickiego
piaskowca. Domy te pochodz¹ z prze³omu
XVIII i XIX wieku. Na rynku Ratusz z 1564.
Neogotycki koœció³ œw. Andrzeja zbud. wg
proj. J. Sas Zubrzyckiego w 1901-02.
Wewn¹trz malowany na desce obraz „Ecce
Homo” ofiarowany Ciê¿kowicom przez
papie¿a Urbana VIII w 1632. W miasteczku
Muzeum przyrodnicze im. Krystyny
i W³odzimierza Tomków.

Kilometr na pd. od rynku, na zboczach
wzgórza Ska³a (367 m n.p.m.) znajduje siê
rezerwat skalny „Skamienia³e Miasto”
o pow. 15 ha. Ochron¹ objêto malowniczo
u³o¿one ostañce z piaskowca ciê¿ko-
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wickiego o nazwach: Ratusz, Warownie,
Grupa Borsuka, Grunwald (z jaskini¹
szczelinow¹). Charakterystyczna ska³a
Czarownica (wys. 13 m), o profilu wiedŸmy,
stromo opada ku brzegom Bia³ej.

Na pn. wsch. od Skamienia³ego Miasta
objêto ochron¹ licz¹cy 40 m W¹wóz
Czarownic, ze œcianami 20 m wys. oraz
10-metrow¹ kaskad¹ Ostruszanki. Przez
oba rezerwaty prowadzi niebieski szlak,
zaczynaj¹cy siê na parkingu przy drodze
Ciê¿kowice – Gorlice.

DÊBNO
Zamek

Wieœ nad potokiem NiedŸwiedŸ na skraju
Pogórza Wielickiego, 24 km od Tarnowa
w kierunku Krakowa. Pierwsza wzmianka
z 1315.

Na niewielkim wzniesieniu zamek ry-
cerski, zbud. w 1470-80 przez Jakuba
Dêbiñskiego kasztelana krakowskiego.
Rozbudowany przez Ferenca Weselegi
(sekretarza króla Stefana Batorego) w II po³.
XVI w. Kolejna przebudowa w XVII w., kiedy
w³aœcicielem by³ ród Tar³ów. W 1867 po¿ar.
W wyniku prac konserwatorskich przywró-
cono pierwotny wygl¹d rezydencji.

Zamek z kamienia, sk³ada siê z czterech
budynków powi¹zanych murami, two-
rz¹cych prostok¹tny dziedziniec. Wejœcie
przez barokowy portal z 1722. W budynku
zach. dobrze zachowane wieloboczne
wie¿yczki, nadwieszone i osadzone na
cylindrycznych trzonach. Bogata dekoracja
rzeŸbiarska wnêtrz, wykuszów i wie¿yczek.

Charakterystyczna dla XV w. faktura œcian
ceglanych, zdobionych rombami z zen-
drówki. Detale kamieniarskie wykonano
wg szkiców Jana Matejki.

W zamku od 1976 istnieje muzeum:
malarstwo (portrety sarmackie), meble,
zegary (g³. francuskie z XVIII w.), srebra,
porcelana, kobierce i tkaniny oraz broñ
i akcesoria myœliwskie.

DÊBNO PODHALAÑSKIE
Koœció³

Wieœ letniskowa na wys. 535 m n.p.m.
w wid³ach Dunajca i Bia³ki Tatrzañskiej, przy
drodze Nowy Targ – Kroœcienko.

Po raz pierwszy nazwa pojawia siê
w dokumencie w 1254, który potwierdza
nadanie Teodora Cedrona z 1234 dla
klasztoru w Szczyrzycu. Lokacja wsi w 1335.

Koœció³ p.w. œw. Micha³a Archanio³a
z XV w., drewniany o konstrukcji zrêbowej,
œciany szalowane deskami, dach kryty
gontem. Ogrodzenie z dylów drewnianych
³¹czonych na zr¹b, nakrytych daszkiem
gontowym. Wie¿a (dobud. 1601-07), kon-
strukcji s³upowej z nadwieszon¹ izbic¹. Na
œcianach i stropie polichromia z ok. 1500.

W o³tarzu g³. tryptyk z XVI-XVIII w. O³tarze
boczne barokowe. Ambona gotycka. RzeŸ-
ba patrona ok. 1420. Na prostej belce têczy
krucyfiks z koñca XIV w. Odkryty tutaj obraz
na desce lipowej z ok. 1280, najstarszy
zachowany w Polsce, przedstawiaj¹cy
œw. Katarzynê i œw. Agnieszkê, zdepono-
wano w muzeum diecezjalnym w Krakowie.

Dêbno Podhalañskie

D
êb

no
 P

od
ha

la
ñs

ki
e,

 k
oœ

ci
ó³

, f
ot

. a
rc

h.

D
êb

no
, z

am
ek

, f
ot

. M
. K

rz
em

ie
ñ.



112
M

A
£

O
P

O
L

S
K

I
E

Zamiast dzwonków do mszy u¿ywane s¹
oryginalne cymba³ki z XV w. im grubsza
p³ytka, tym wy¿szy ton wydaje.

W Dêbnie ¿y³ i tworzy³ ludowy twórca
rzeŸbiarz i poeta Józef Janos (1895-1985).
Jego prace znajduj¹ siê równie¿ w koœciele:
w szczycie kruchty rzeŸba „Chrystus u s³u-
pa”, krzy¿ procesyjny, stacje drogi krzy-
¿owej, konfesjona³.

DOBCZYCE
Jezioro Dobczyckie i ruiny zamku

Miasto w dolinie Raby, przy drodze
Myœlenice–Bochnia. 6 tys. mieszkañców.

Pierwsza wzmianka 1226. Dokument
lokacyjny z 1362. Od XIV w. królew-
szczyzna, od XVI w. starostwo niegrodowe.
Po po¿arze w 1768 przeniesiono miasto ze
wzgórza w dolinê rzeki.

W koœciele parafialnym p.w. M.B. Wspo-
mo¿enia Wiernych (zbud. 1947-49) gotycki
krucyfiks z XV w.; chrzcielnica z XIII w.
wykonana z jednego bloku piaskowca;
w o³tarzu drewniana polichromowana
rzeŸba Piety z XV w.

Zaporê na Rabie o d³. 617 m, wys. 31 m
i szer. w koronie 8,5 m, ³¹cz¹c¹ Górê
Zamkow¹ z Gór¹ Ja³owcow¹, zbudowano
w 1972-87. Powsta³o Jezioro Dobczyckie
o œredniej pow. lustra 10,5 km2 i g³êbokoœci
29 m. Zbiera wodê dla Krakowa. Samorz¹d
czyni starania o dopuszczenie funkcji
rekreacyjnych na jeziorze i wokó³ niego.

Na Górze Zamkowej pierwsze fortyfikacje
powsta³y w XIV w. Za Kazimierza Wielkiego
rozbudowano zamek i otoczono miasto
murami. Modernizacja i rozszerzenie
zamku w XVI i XVII w. Zniszczony przez
Szwedów w 1702. Od 1960 trwaj¹ prace
restauracyjne. Muzeum Regionalne PTTK
zajê³o 9 pomieszczeñ, m.in. XVI-wieczn¹
kaplicê zamkowa œw. Kazimierza, sale
kominkow¹, p³atnersk¹ i hutnicz¹. Zbiory
zwi¹zane z histori¹ zamku i miasta.
W katowni (u¿ywanej od XIII do XVIII w.)
zachowane narzêdzia tortur.

Poni¿ej zamku ma³y skansen budownictwa
drewnianego z XIX w. Karczma „Na Zbóju”
z Krzyszkowic (1830), spichlerz z Zagórzan
(1863), kurnik z Gaika (1890), XIX-wieczna
wozownia, kamienna figura przydro¿na

z Gaika z 1604. Nieopodal klasycystyczny
koœció³ p.w. œw. Jana Chrzciciela (1928-34),
ju¿ trzeci w tym miejscu. Pierwszy, para-
fialny powsta³ w XIII w. Obok kamienna
dzwonnica z trzema dzwonami.

GORLICE
Cmentarz wojenny z 1915

Miasto powiatowe na granicy Pogórza
Ciê¿kowickiego i Beskidu Niskiego, na
wzniesieniu nad rzeka Rop¹. 30 tys.
mieszkañców.

Za³o¿one w 1355 przez Ders³awa Kar-
wacjana (dzier¿awcê ¿up bocheñskich),
ponownie lokowane na prawie mag-
deburskim w 1417 przez króla W³adys³awa
Jagie³³ê. Pozostawa³o w cieniu pobliskiego
Biecza. Zniszczone przez wojska Rakoczego
w 1657. W 1853 w miejscowej aptece
Ignacy £ukasiewicz przeprowadzi³ pierwsz¹
na œwiecie destylacjê ropy. W 2 po³. XIX w.
gwa³towny rozwój przemys³u naftowego
w okolicy spowodowa³ rozkwit miasta.
W pocz¹tkach I wojny œwiatowej Gorlice
przez 126 dni znajdowa³y siê na linii fronu.
Jego prze³amanie w V 1915 przez wojska
niemieckie i austriackie pod dowództwem
gen. Augusta von Mackensena, tzw. bitwa
gorlicka, zdecydowa³o o losach wojny na
froncie wschodnim.

Po II wojnie rozbudowano zak³ady
przemys³owe. W Gorlicach istniej¹: fabryka
maszyn górniczych i wiertniczych, rafineria
ropy naftowej, wytwórnia materia³ów
izolacyjnych, zak³ady drzewne.

Dzisiejszy wygl¹d centrum Gorlic to efekt
dwóch odbudów miasta: po wielkim po-
¿arze w 1874 i po I wojnie. Charakte-
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rystyczny, stromy rynek z ratuszem, w któ-
rym znajdowa³a siê apteka I. £ukasiewicza.
Muzeum Regionalne PTTK, zbiory zwi¹zane
z bitw¹ gorlick¹, przemys³em naftowym,
etnografi¹ Pogórzan i £emków. Koœció³
z koñca XIX w (odbudowany 1920-23) proj.
M. F. Pavoniego z o³tarzem wykonanym
przez Leonarda Marconiego. Na skarpie
rekonstrukcja Dworu Karwacjanów z XV w.
(oryginalne funamenty). Za Rop¹, przy ul.
Wêgierskiej kapliczka z Jezusem Fraso-
bliwym, w niej I. £ukasiewicz umieœci³ pier-
wsz¹ na œwiecie uliczn¹ latarniê naftow¹.

Na Górze Cmentarnej znajduje siê jeden
z najbardziej monumentalnych cmentarzy
wojskowych, spoœród 388, jakie Austriacy
zbudowali w zachodniej Galicji w latach
1915-18, po odejœciu frontu na wschód. W
akcji tej uczestniczyli wybitni artyœci wielu
narodów wchodz¹cych w sk³ad Monarchii.
Wzgórze (357 m. n.p.m.) dominuj¹ce nad
Gorlicami odegra³o szczególn¹ rolê w bitwie
gorlickiej, dlatego wybrano je na centralny
cmentarz. Konkurs na jego projekt wygra³
Emil Ladewig. Spoczywa tu 427 poleg³ych
z armii austro-wêgierskiej, 139 z niemieckiej
i 287 z rosyjskiej. 149 mogi³ pojedynczych
i 161 zbiorowych. Cmentarz ma wymiary
130 na 75 m. Otacza go kamienny mur,
wchodzi siê przez monumentaln¹ bramê,
w œrodku dominuje wielki, kamienny krzy¿.
Cmentarz wyremontowany w 1995, obok
wybudowano kaplicê polow¹.

JASKINIA
WIERZCHOWSKA GÓRNA

Jaskinia
Znajduje siê w Jurze Krakowsko-Czê-

stochowskiej, na lewym zboczu Doliny
Kluczwody, w masywie ska³ek Berdo, na
wysokoœci 388 m n.p.m. To teren wsi
Wierzchowie, na zach. od Bia³ego Koœcio³a,
po³o¿onego przy drodze Kraków – Olkusz.

Jaskinia Wierzchowska Górna ma trzy
otwory, dwa ok. 10 m nad dnem doliny
i jeden w ska³kach kilkanaœcie metrów
wy¿ej. Ogólna d³. korytarzy ok. 950 m zaœ
deniwelacja do 25 m.

Pierwsz¹ wzmiankê o jaskini opubliko-
wano w 1853. Pierwsze badania naukowe
przeprowadzi³ w latach 1871-73 Jan

Zawisza, w³aœciciel Ojcowa. Gotfryd Os-
sowski w 1884-86 sporz¹dzi³ plan i wpro-
wadzi³ stosowane do dziœ nazewnictwo.
Nastêpne badania dopiero w 1970 i 1974
prowadzi³o krakowskie Muzeum Archeo-
logiczne. Liczne znaleziska typowe dla
kultur neolitycznych, ponadto szkielety
wielu zwierz¹t, w tym niedŸwiedzia i lwa
jaskiniowego, hieny, renifera.

Do jaskini wchodzi siê korytarzem wstêp-
nym przez ¿elazn¹ bramê do rozleg³ej
komory – Hali Wielkiej Dolnej. Zim¹
powstaj¹ tutaj charakterystyczne nacieki,
tzw. „ch³opki lodowe”. Dalej po³o¿one s¹:
„NiedŸwiedzie trony”, „Jama hieny”, „Hala
Wielka Górna”, „Sala Cz³owieka Pierwot-
go” i inne. Formy naciekowe, nietoperze,
ciekawe paj¹ki Meta menardi. Zwiedzanie
jaskini trwa ok. 1 godz.

JAWORKI
Rezerwat „W¹wóz Homole”

Wieœ 6 km na wsch. od Szczawnicy. Wraz
z trzema s¹siednimi tworzy³a tzw. Ruœ Szla-
chtowsk¹ – najdalej na zach. wysuniêty frag-
ment £emkowszczyny po polskiej stronie
Karpat. Po II wojnie wysiedlono £emków, a
ich hale oddano w u¿ytkowanie Podhala-
nom, którym zabroniono wypasu w Tatrach.
Przy okazji powsta³ w Jaworkach oœrodek
Instytutu Melioracji U¿ytków Zielonych. Do
dziœ mo¿na tu spotkaæ stada owiec.

Jaworki
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We wsi murowana cerkiew z XVIII w. (dziœ
koœció³ œw. Jana Chrzciciela) z ikonostasem
i polichromi¹ z 1926. Oœrodek turystyki
jeŸdzieckiej PTTK. Stylowa karczma.

W¹wóz Homole (d³. ok. 1 km), od 1963
uznany za rezerwat œcis³y, ci¹gnie siê od
doliny Grajcarka a¿ po hale „Jaworskie
Obszary”, pod Wysok¹ (1052 m n.p.m.).
Dawniej poszukiwano tutaj z³ota. W¹wóz
zosta³ ukszta³towany ok. 10 tys. lat temu
w wyniku ruchów górotwórczych. W¹skim
dnem w¹wozu us³anym blokami i otoczo-
nymi g³azami, p³ynie potok Kamionka
tworz¹c malownicze kaskady i oczka.
Strome œciany w¹wozu, wysokie na 70 do
120 m, zbudowane s¹ z kolorowych
wapieni (w dolej czêœæ bia³ych, w górnej
czerwonych). Zwiedzanie w¹wozu koñczy
siê na polanie, gdzie znajduj¹ siê bloki
wapienia zwane Kamiennymi Ksiêgami.
Podobno s¹ w nich zapisane losy ludzkie,
tylko nikt ich dot¹d nie umia³ odczytaæ.

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Zespó³ klasztorny i kalwaria

Miasteczko na granicy Beskidu Makow-
skiego u podnó¿a góry ¯ar (335-400 m
n.p.m.) linia kol. Kraków–Zakopane, droga
Cieszyn–Kraków, 4,5 tys. mieszkañców.

Powstanie miasteczka zwi¹zane jest z roz-
poczêciem przez wojewodê krakowskiego
Miko³aja Zebrzydowskiego w 1600 budowy
pierwszej w Polsce kalwarii. W 1617 zez-
woli³ on na osiedlanie siê u stóp góry przy
drodze do klasztoru. By³a to pierwsza loka-
cja miasta, które otrzyma³o nazwê Zebrzy-
dów. Lokowa³ je powtórnie w 1640 Jan
Zebrzydowski, jako Nowy Zebrzydów. Po
po¿arze w 1715 odbudowano miasto dalej
od klasztoru, wokó³ obecnego rynku. Po
pierwszym rozbiorze otrzyma³o now¹
nazwê – Kalwaria. Od pocz¹tku do dziœ
rozwija siê tu stolarstwo. Obecnie dzia³a
1200 zak³adów, a kalwaryjskie meble znane
s¹ w ca³ym kraju. Co roku w lipcu odbywaj¹
siê Targi Meblowe.

Uk³ad urbanistyczny miasta pochodzi
z XVII w. Przy ul. Klasztornej zachowa³y siê
XVIII-wieczne kamieniczki z pierwszej osa-
dy. Stacje kol. Kalwaria-Lanckorona i Kal-
waria Zebrzydowska pochodz¹ z XIX w.

Budowê zespo³u klasztornego O.O. Ber-
nardynów z Koœcio³em MB Anielskiej
(w 1979 Jan Pawe³ II nada³ mu godnoœæ
Bazyliki Mniejszej) rozpocz¹³ w 1600
M. Zebrzydowski. Plany wykona³ W³och
Bernadoni, a pracami kierowa³ Belg Pawe³
Baudarth. Konsekracja koœcio³a nast¹pi³a
w 1609. Ostateczny kszta³t pochodzi
z XVIII w., kiedy to Magdalena Czartoryska
uzupe³ni³a kaplice i rozbudowa³a klasztor.
Barokowa Bazylika z cudownym obrazem
MB Kalwaryjskiej (I po³. XVII w.) ma ory-
ginalne wyposa¿enie i malowid³a z pocz¹tku
XVII w. W o³tarzu krucyfiks (1600) i srebrna
figura MB Anielskiej przywieziona w 1590
z Loretto we W³oszech przez Miko³aja
Zebrzydowskiego. Zabudowania klasztorne
zdobi modernistyczna polichromia  Kazi-
mierza Tetmajera. Liczne kaplice, dzie-
dziñce i ogrody; domy pielgrzymów i kramy
z XIX w. Obok nowy budynek Wy¿szego
Seminarium Duchownego.

Nieopodal Klasztoru, na zboczach gór
¯arek i Lanckoroñskiej oraz w dolinie
rzeczki Cedron, wybudowano 42 manie-
rystyczne i barokowe kaplice stanowi¹ce
„Dró¿ki kalwaryjskie”. 14 z nich tworzy
Drogê Krzy¿ow¹. Klasztor, kaplice oraz
barokowy koœció³ Grobu MB po³¹czone s¹
alejami pomnikowych drzew i leœnymi
œcie¿kami. Najwiêksz¹ frekwencj¹ ciesz¹ siê
Misteria Mêki Pañskiej w Wielkim Tygodniu
oraz Odpust Wniebowziêcia Matki Bo¿ej
(15 VIII). W 2000 klasztor i kalwaria zosta³y
wpisane na listê UNESCO.

Kalwaria Zebrzydowska
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KRAKÓW

Królewskie Sto³eczne
Miasto Kraków to na
mapie Polski miejsce
szczególne. Przez wieki
stolic apolityczna, a do
dziœ kulturalna Polski:
kilkanaœcie wy¿szych
uczelni, ponad trzydzie-
œci muzeów, galerie, fil-
harmonia, kilkanaœcie
teatrów. Le¿y w dolinie
Wis³y na wys. 219 m

n.p.m. nieopodal Bramy
Krakowskiej oddzielaj¹cej

Karpaty od Wy¿yny Ma³opol-
skiej. 740 tys. mieszkañców.

Kraków to najwiêkszy zespó³ zabytkowy
w kraju (ponad 3 000 obiektów archite-
ktury). Tylko na starym mieœcie, na pow.
72 ha, znajduje siê 58 monumentalnych
budowli, 331 starych kamienic i ponad
2 mln ruchomych dzie³ sztuki. W 1978
Kraków zosta³ wpisany na listê Œwiatowego
Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.

Z mroku dziejów wy³ania siê postaæ Kraka,
za³o¿yciela Krakowa, legendarnego w³adcy
Wiœlan, któremu w VII-VIII w. usypano ist-
niej¹cy do dziœ kopiec. Pierwsza wzmianka
pochodzi z 965 kiedy to miasto Krakwa
wspomina³ kupiec arabski Ibrahim Ibn
Jakub. W 1000 powsta³o w Krakowie
biskupstwo. W 1020 Boles³aw Chrobry
rozpocz¹³ budowê Katedry Wawelskiej.
W 1038 Kraków zosta³ stolic¹ Polski i by³
ni¹ do 1596.

Najazd Tatarów w 1241 zniszczy³ Kraków.
Lokacja miasta na prawie magdeburskim
przez Boles³awa Wstydliwego w 1257.
W 1285 zaczêto je otaczaæ murami, które
przetrwa³y do pocz. XIX w. W 1364
Kazimierz Wielki wyda³ Akt Erekcyjny
Akademii Krakowskiej. W Krakowie w 1475
wydrukowano pierwsz¹ w Polsce ksi¹¿kê,
a w 1661 wydano pierwszy periodyk
„Merkuriusz Polski”. W 1525 ostatni Wielki
Mistrz Zakonu Krzy¿aków Albrecht Hohen-
zollern z³o¿y³ na Rynku królowi Zygmun-
towi Staremu ho³d. W 1655 najazd Szwe-
dów i zniszczenie miasta. 1794 przysiêga
Tadeusza Koœciuszki na Rynku Krakowskim.

Od 1795 pod zaborem austriackim. 1815-
46 Kraków Wolnym Miastem. Od 1849
budowa twierdzy. Na prze³omie XIX i XX w.
wa¿ny oœrodek nauki i kultury polskiej.

Wawel
Skaliste wzgórze otoczone Wis³¹ i bagnami

by³o idealne do za³o¿enia grodu obronnego.
Tutaj znajdowa³ siê oœrodek pañstwa Wiœlan.
Wykopaliska potwierdzi³y istnienie licznych
budowli preromañskich i romañskich: naj-
starsza rotunda œw. Feliksa i Adaukta dato-
wana jest na 950, druga na 2 po³. X w.
PóŸniej by³a tutaj siedziba króla Polski i kate-
dra, w której odbywa³y siê najwa¿niejsze
uroczystoœci pañstwowe, w tym 37 korona-
cji. Tu tak¿e grzebano królów i bohaterów
narodowych.

W historii wawelskich budowli wyró¿niaj¹
siê trzy okresy: romañski za panowania
Boles³awa Chrobrego, gotycki za Kazimierza
Wielkiego i renesansowy za Zygmunta
Starego i Zygmunta Augusta.

Po pierwszej katedrze (1020-40) zwanej
„chrobrowsk¹” pozosta³a krypta œw. Ge-
reona. Kolejna „katedra hermanowska”
powsta³a w 1085-1142. Jej mury stanowi¹
zr¹b obecnej katedry. Zachowa³a siê tak¿e
krypta œw. Leonarda z 1118. Za Boles³awa
Krzywoustego dobudowano cztery wie¿e,
z których jedna, Srebrnych Dzwonów
przetrwa³a do dziœ. W 1320 rozpoczê³a siê
trwaj¹ca 44 lata przebudowa, której
wynikiem jest obecny gotycki kszta³t.

Wejœcie przez drzwi z monogramem Ka-
zimierza Wielkiego, otoczone portalem
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z 1640. Obok koœci mamuta, wieloryba
i czaszka nosoro¿ca. Katedra jest trzy-
nawow¹ bazylik¹ z transeptem, obejœciem
i wieñcem kaplic. W centrum, pod kopu³¹
konfesja œw. Stanis³awa (1626-29) ze srebrn¹
trumn¹ mêczennika (1670). W nawach
i obejœciu okaza³e sarkofagi królów polskich,
wœród nich œw. Jadwigi.

Wa¿niejsze kaplice: Œwiêtokrzyska (2 po³.
XV w., z gotyckim nagrobkiem Kazimierza
Jagielloñczyka wyk. przez Wita Stwosza);
romañska Szafrañców, przebud. w 1420;
barokowa Wazów z 1664-76; Zygmun-
towska 1524-33, najwspanialsze dzie³o
renesansu w œrodkowej Europie; biskupa
Konarskiego z 1520-21; Jana Olbrachta
z XVI w.; biskupa Za³uskiego (1344, prze-
budowana w stylu rokoko 1758-66);
Mariacka (z po³. XIV w. przebud. w 1594-
-95 na kaplicê grobow¹ Stefana Batorego);
biskupa Gamrata (z 1 po³. XIV w. przebu.
w 1545-47); Skotnickich (z 1339 przebu-
dowana w stylu barokowym w 1625).

Z kaplicy Czartoryskich (XV w. przebud.
w XIX w.) wejœcie do Krypty Œw. Leonarda
(1050-1118), gdzie znajduj¹ siê groby
królów oraz T. Koœciuszki i J. Pi³sudskiego

Zakrysti¹ od XV w. jest gotycka kaplica
z 1322. St¹d wejœcie do skarbca i na Wie¿ê
Zygmuntowsk¹ ze s³ynnym Dzwonem
Zygmunta z 1520 r.: wys. 1,95 m, œrednica
2,60 m, obwód 8 m, waga 11 ton.

W katedrze, w urz¹dzonej w 1890 krypcie
s¹ pochowani A. Mickiewicz i J. S³owacki.

Zamek gotycki na Wawelu zosta³ zbudo-
wany przez W³adys³awa £okietka i Kazi-
mierza Wielkiego na pozosta³oœciach grodu
z X- XIII w. W 1499-1536 Zygmunt Stary
wzniós³ renesansowy zamek z arkadowym
dziedziñcem. W XIX w. Austriacy prze-
kszta³cili zamek w koszary. W 1905 za zgod¹
cesarza Franciszka Józefa przeszed³ on na

w³asnoœæ spo³eczeñstwa polskiego i od tego
czasu jest restaurowany. Mo¿na zobaczyæ
wnêtrza gotyckie i renesansowe. W funda-
mentach kuchni królewskich zrekonstru-
owana rotunda œw. Feliksa i Adaukta.

W zamku Pañstwowe Zbiory Sztuki obej-
muj¹ce skarbiec, zbrojowniê i komnaty
królewskie. W skarbcu m.in. miecz „Szczer-
biec” z XIII w., kielich Kazimierza Wielkiego
z 1320, w³ócznia œw. Maurycego, korona
Zygmunta Starego i wiele innych skarbów.
Zbrojownia posiada kolekcjê broni siecz-
nej, drzewcowej, palnej i innych militariów.
Najs³ynniejsza z komnat, komnata królowej
Jadwigi w baszcie „Kurza Stopka”; Sala
Poselska z „g³owami wawelskimi” w kase-
tonach na stropie; Sala Senatorska. Wielkim
skarbem wawelskim s¹ 143 arrasy wykon-
ane na zamówienie Zygmunta Starego i Zy-
gmunta Augusta.

Wawelskie fortyfikacje przebudowywano
od kamienno-ziemnych z IX w. przez
kamienne z XIII-XIV w., po ceglane z XVIII-
-XIX w. Baszty: Senatorska, Z³odziejska,
Sandomierska. Ze starych bram zachowa³a
siê tylko jedna, Wazowska (1595). Stoj¹c¹
przed ni¹ bramê Herbow¹ wybudowano
w 1921. Miêdzy nimi Bastion W³adys³awa
IV (1581) z pomnikiem Tadeusza Koœciuszki.

Smocza Jama to jedna z wielu jaskiñ we
wnêtrzu wawelskiego wzgórza. Legenda
mówi, ¿e mia³ tu legowisko Smok, który
zagra¿a³ mieszkañcom Krakowa. Dziœ przed
Smocz¹ Jam¹ stoi smok ziej¹cy ogniem —
rzeŸba Bronis³awa Chromego .

Koœció³ Mariacki
Bazylika Wniebowziêcia NMP. Pierwszy

raz zbudowana w XI w., nastêpne 1221-22
oraz na prze³omie XIII i XIV w., fragmenty
zachowane w dolnych partiach wie¿.
Z kolejnej budowli (1355-65) zachowane

Kraków

1. Wawel
2. Koœció³ Mariacki
3. Sukiennice
4. Barbakan i Brama Floriañska
5. Teatr im. Juliusza S³owackiego
6. Koœció³ œw. Anny
7. Collegium Maius
8. Planty
9. Koœció³ œw. Piotra i Paw³a

10. Koœció³ œw. Katarzyny

11. Cmentarz Rakowicki
12. Stara Bo¿nica
13. Kopiec Koœciuszki
14. Kopiec Pi³sudzkiego
15. Tyniec Opactwo Benedyktynów
16. Koœció³ i Klasztor Kamedu³ów

na Srebrnej Górze
17. Zbiory Czartoryskich
18. „Rydlówka”
19. Koœció³ w Nowej Hucie-Bieñczycach
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do dziœ prezbiterium. Pod koniec XIV w.
w miejsce rozebranego koœcio³a halowego
postawiono obecny bazylikowy. W 1435-
-46 dobudowano kaplice boczne.

Wy¿sza wie¿a, „sygnalica” (81 m) nakryta
gotyckim he³mem (1478) pochodzi z pocz.
XV w. Co godzinê stra¿ak gra z niej hejna³.
Ni¿sza wie¿a (69 m), „dzwonnica” (dzwon
„Pó³zygmunt” z 1438), ma he³m renesan-
sowy z 1592. Miêdzy wie¿ami okno z ka-
miennymi ozdobami z XV w. i witra¿em
J. Mehoffera i St. Wyspiañskiego.

Barokowa kruchta wg proj. F. Placidiego
pochodzi z 1750-53. Przy wejœciu od
str. Pl. Mariackiego wisz¹ œredniowieczne
kuny, a nad nim znajduje siê zegar s³o-
neczny z 1752.

Wysoka na 28 m nawa zamkniêta têcz¹.
Za ni¹ prezbiterium, w koñcu którego wspa-
nia³y O³tarz Wita Stwosza (1477-99),
oœwietlony przez witra¿e z lat 1370-90.
Pentaptyk wykonany w drzewie lipowym,
z³ocony i polichromowany, o wymiarach
11x13 m, uwa¿any za najwiêkszy o³tarz
gotycki w Europie.

Przy œcianach prezbiterium wczesno-
barokowe stalle. Polichromia koœcio³a jest
dzie³em Jana Matejki, któremu pomagali

Józef Mehoffer i Stanis³aw Wyspiañski.
Wiêkszoœæ kaplic ufundowana zosta³a przez
znamienite rody krakowskie: Bonerów,
Wierzynków, Montelupich i in. W koœciele
znajduje siê ponad 200 nagrobków i tablic
nagrobnych, a pod koœcio³em 52 krypty.

Sukiennice
Znajduj¹ siê na œrodku Rynku G³ównego,

jednego z najwiêkszych (200x200 m)
w Europie. Sukiennice za³o¿y³ w XIII w.
Boles³aw Wstydliwy, a Kazimierz Wielki
w XIV w. przekszta³ci³ je w „trzynawow¹”
budowlê o d³. 108 m i szer. 18 m. Zacho-
wa³y siê gotyckie mury pod³u¿ne i szczyty.
W 1556-59 w³oski rzeŸbiarz Jan Maria
Padovano odbudowa³ gmach po po¿arze
i ozdobi³ piêkn¹ attyk¹. Obecny wygl¹d
pochodzi z lat 1875-1879. Sukiennice nadal
pe³ni¹ rolê handlow¹.

Na I piêtrze od 1879 znajduje siê Galeria
Malarstwa Muzeum Narodowego. Obrazy
z prze³omu XIX i XX w.: Matejki, Axento-
wicza, Che³moñskiego, Boznañskiej, Fa³ata,
Gierymskiego, Grottgera, Malczewskiego,
Wyczó³kowskiego i in.

Barbakan i Brama Floriañska
Najbardziej efektowny fragment murów

obronnych miasta (których wiêkszoœæ
rozebrano w XIX w.). Zgodê na ich budowê
wyda³ Leszek Czarny w 1285. Pierwsze
partie, z bramami: Grodzk¹, Szewsk¹
i Floriañsk¹, powsta³y do 1300, ale ukoñ-
czono mury dopiero w XV w. Mia³y wów-
czas 47 baszt i 8 bram g³ównych. Od wsch.
broni³ miasta dodatkowo Barbakan (1498-
-99). Ma œrednicê 24,4 m, mury o gruboœci
ponad 3 m i 130 strzelnic, których ogniem
kierowano z 7 wie¿yczek.

Brama Floriañska, po³¹czona z Barbaka-
nem, jest jedyn¹, która ocala³a. Zachowa³y
siê tak¿e fragment murów z basztami oraz
renesansowy Arsena³ (1565-66) przebudo-
wany w XIX w.

Przy Bramie Floriañskiej zaczyna siê tzw.
droga królewska, prowadz¹ca przez ul.
Floriañsk¹, Rynek, ul. Grodzk¹ na Wawel.

Teatr im. Juliusza S³owackiego
Monumentalny budynek wzorowany na

Operze Paryskiej, zbudowany w 1893 wg
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proj. Jana Zawiejskiego. Napis na fasadzie:
„Kraków Narodowej Sztuce” przypomina
zarówno o tym, ¿e teatr powsta³ dziêki
sk³adkom, jak i o ówczesnym zami³owaniu
do narodowych tradycji. Na fasadzie
alegorie Poezji, Dramatu, Komedii, Œpiewu,
Tañca, Weso³oœci i Smutku. Teatralna
kurtyna jest wielkim obrazem Henryka
Siemiradzkiego (1894). Tutaj w 1901 odby³a
siê prapremiera „Wesela” Stanis³awa
Wyspiañskiego. Tu wystêpowali m.in. Hel-
ena Modrzejewska i Ludwik Solski. W gar-
derobie Solskiego, któr¹ mo¿na zwiedzaæ,
na œcianach malowid³aWyspiañskiego, Kos-
saka, Mehoffera, Tetmajera i in.

Koœció³ œw. Anny
Uniwersytecka kolegiata w obecnej po-

staci zosta³a zaprojektowana przez Tylmana
z Gameren i zbudowana w 1689-1703 na
miejscu XIV-wiecznej œwi¹tyni. Stanowi
jeden z najwspanialszych przyk³adów
baroku w Krakowie. Ozdob¹ wnêtrza jest
pastelowa, stiukowa dekoracja Baltazara
Fontany, autora tak¿e o³tarzy i konfesji œw.
Jana Kantego. Koœció³ œw. Anny jest w³aœnie
miejscem kultu œw. Jana Kantego, który
w XV w. by³ profesorem teologii na kra-
kowskim uniwersytecie, a obecnie jest jego
patronem. Kaplica i o³tarz w prawym
ramieniu transeptu, jemu poœwiêcone,
nale¿¹ do najwspanialszych zabytków
koœcio³a. W centralnym miejscu o³tarza
znajduje siê sarkofag z relikwiami Œwiêtego,
podtrzymywany przez personifikacje
4 wydzia³ów uniwersyteckich: teologii,
prawa, medycyny i filozofii. W o³tarzu g³.
cenny obraz przedstawiaj¹cy œw. Annê
Samotrzeci¹ pêdzla Jerzego Eleutera Sie-
miginowskiego.

Collegium Maius
Najstarsza czêœæ Uniwersytetu Jagielloñ-

skiego, wybudowana za pieni¹dze królowej
Jadwigi przez W³adys³awa Jagie³³ê w 1400.
Gotyckiemu budynkowi w XV w. dodano
arkadowy dziedziniec, a w XVI w. biblio-
tekê. W XIX w. zosta³ przebudowany w stylu
neogotyckim.

Dziedziniec Collegium to jeden z naj-
piêkniejszych zau³ków Krakowa. Na jego
œrodku studnia z 1517. Wewn¹trz znajduj¹

siê zbiory muzeum uniwersyteckiego.
Wœród nich: zapis Królowej Jadwigi,
najstarsze na œwiecie ber³o rektorskie XV w.,
globus z 1510 z npisem „America noviter
reperta”, XV-wieczne instrumentarium
Marcina Bylicy z Olkusza, a tak¿e astro-
labium arabskie z XI w.

Planty
Unikatowy okrê¿ny park d³. 4 100 m i pow.

21 ha, za³o¿ony w 1822, w miejsce murów
obronnych rozebranych z pocz. XIX w.
Miejsce spacerów krakowian i turystów,
tras¹ od Dworca G³ównego woko³o starego
miasta na Wawel i z powrotem do dworca.
Liczne pomniki, zaznaczone kszta³ty
fundamentów baszt i bram z murów
obronnych, sadzawka; stylowe ogrodzenie,
³awki i oœwietlenie.

Koœció³ œw. Piotra i Paw³a
Przy ul. Grodzkiej, pierwszy barokowy

koœció³ w Krakowie, zbudowany w 1619 wg
proj. Giovanniego Trevano.  Przed koœcio-
³em, na coko³ach, charakterystyczny rz¹d
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12 póŸnobarokowych figur aposto³ów (I po³.
XVIII w.). Surowe piêkno tej monumen-
talnej, zbudowanej na planie ³aciñskiego
krzy¿a, jezuickiej œwi¹tyni robi du¿e
wra¿enie. Strome schody poœrodku prez-
biterium prowadz¹ do krypty s³ynnego
kaznodziei Piotra Skargi (zm. 1612 ).

W s¹siedztwie obronny, romañski koœció³
œw. Andrzeja z XI w. Wnêtrze barokowe
z piêkn¹ rokokow¹ ambon¹ przedsta-
wiaj¹c¹ ³ódŸ piotrow¹. Od 1316 nale¿y do
klasztoru Klarysek.

Koœció³ œw. Katarzyny
Przy ul. Augustiañskiej, wspania³a, monu-

mentalna, trzynawowa bazylika bez wie¿
powsta³a w 1425. Gotyckie kru¿ganki
z fragmentami polichromii z 2 po³ XIV w.
Barokowy o³tarz g³ówny (1634), niezwykle
bogato zdobiony, z obrazem œw. Katarzyny
(XVII w.), doskonale komponuje siê ze
stallami. We wnêtrzu manierystyczny
nagrobek Wawrzyñca Spytka Jordana
z 1603.

Cmentarz Rakowicki
Przy ul. Rakowickiej jedna z najstarszych

nekropolii w Polsce (1802). Niepowtarzalny
klimat tworz¹ wiekowe drzewa i niezliczone
XIX- i XX-wieczne pomniki nagrobne,
niejednokrotnie d³uta najwybitniejszych
polskich rzeŸbiarzy, m.in. Xawerego Duni-
kowskiego i Antoniego Madeyskiego.
Znajduj¹ siê tutaj grobowce Matejki, Mod-
rzejewskiej, Kossaków, Dietla, Rydla,
Micha³owskiego i wielu innych zas³u¿onych
dla Krakowa i Polski artystów, naukowców,
pisarzy, ¿o³nierzy.

Stara Bo¿nica
Przy ul. Szerokiej, z koñca XV w., najstarsza

zachowana w Polsce synagoga. Zniszczona
w czasie II wojny œwiatowej odrestaurowana
w 1958 (przywrócono renesansowy kszta³t
nadany przez Mateusza Gucciego w 1557-
70), dziœ siedziba muzeum judaistycznego.
Zbiory pt. „Tradycje i Sztuka ¯ydów Pol-
skich” obejmuj¹ przedmioty rytualne: bimê,
o³tarz, skarbonê, a tak¿e malarstwo, ksiêgi
i fotografie.

Synagoga Remuh, powsta³a w 1557, naj-
mniejsza w Krakowie, do dziœ spe³nia swoj¹
funkcjê. Na sto³ach le¿¹ ksiêgi i stosy ta³esów

posk³adanych w kostkê. Obok synagogi
znajduje siê za³o¿ony w 1551 unikalny
cmentarz Remuh. Wœród wielu renesan-
sowych nagrobków znajduje siê grobowiec
rabina Remuh, do którego zje¿d¿aj¹ ¯ydzi
z ca³ego œwiata. Obok najstarszy na tym
cmentarzu nagrobek ¿ony rabina Goldy
Auerbach.

Kopiec Koœciuszki
Góruj¹cy nad Krakowskimi B³oniami,

usypany na wzgórzu b³. Bronis³awy w latach
1820-23. Zawiera ziemiê z pól bitewnych
Rac³awic, Maciejowic, Dubienki i Ameryki.
Ma 34 m wys. Z korony kopca, gdzie
w 1860 umieszczono tatrzañski, granitowy
g³az z napisem „Koœciuszce”, wspania³y
widok na Kraków. Kopiec otoczony jest
murami z 1856, stanowi¹cymi czêœæ
fortyfikacji zbudowanych przez Austriaków.
Obecnie w forcie mieœci siê hotel.

Kopiec Pi³sudskiego
Najm³odszy i najwiêkszy z krakowskich

kopców, usypany w 1934-37 na Sowiñcu
(najwy¿sze wzniesienie w okolicy Krakowa
- 358 m n.p.m.). Ma 38 m wysokoœci.
Zwany jest „Mogi³¹ mogi³”, gdy¿ zawiera
ziemiê z wielu pól bitew polskiego ¿o³-
nierza. Z korony widok na Beskidy i ska³ki
jurajskie.

Tyniec
Opactwo Benedyktynów

9 km na zach. od centrum Krakowa, nad
Wis³¹ na wapiennych ska³ach le¿y opactwo
tynieckie, fundowane przez Boles³awa
Œmia³ego w 1070. Zbudowane w stylu
romañskim, przebudowywane w XV, XVII
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i XVIII w. obwarowane w pocz. XVII w.
W 1830 po¿ar zniszczy³ klasztor, który, choæ
ostatnio odbudowywany, nadal czêœciowo
jest w ruinie.

Koœció³ p.w. œw. Piotra i Paw³a, gotycki
z pocz. XV w., powsta³ w miejsce romañskiej
œwi¹tyni z II po³. XI w. Przebudowywany
w XVII i XVIII w. Obecny wygl¹d i wystrój
barokowy. Archeolodzy odkryli romañskie
podziemie i zarys nawy, a tak¿e fundamenty
romañskich absyd. Do najcenniejszych
znalezisk nale¿y szczeroz³oty kielich pod-
ró¿ny, odkryty w jednym z 7 grobów opatów
z XI - XIII w. znajduj¹cych siê pod posadzk¹
prezbiterium. Szczególne brzmienie maj¹
tynieckie organy, obywaj¹ siê tu koncerty.

Koœció³ i klasztor Kamedu³ów
na Srebrnej Górze

Zbudowany z fundacji marsza³ka wlk. ko-
ronnego Miko³aja Wolskiego w 1605-32
przez w³oskiego architekta Andrzeja Spezzo.
Koœció³ jednonawowy, z rzêdami bocznych
kaplic oraz monumentaln¹, dwuwie¿ow¹
fasad¹. Bogate wyposa¿enie wnêtrza
zawiera miêdzy innymi cykle  obrazów
Tomasso Dolabelli o œw. W³adys³awie (1632)
oraz o œw. Romualdzie (1643). Za koœcio³em
Erem z 10 domkami pustelniczymi. Klasztor
zwiedzaæ mog¹ tylko mê¿czyŸni, kobiety
wpuszczane s¹ tylko do koœcio³a.

„Rydlówka”
Regionalne Muzeum M³odej Polski „Ryd-

lówka” w Bronowicach znajduje siê
w drewnianym dworku W³odzimierza
Tetmajera, póŸniej nale¿¹cym do Lucjana
Rydla. W zbiorach pami¹tki rodzinne
Rydlów (stroje, dokumenty), eksponaty

zwi¹zane z „Weselem” Wyspiañskiego,
a tak¿e aran¿acja wnêtrz m³odopolskich
i zbiory etnograficzne z terenu Bronowic.

Koœció³
w Nowej Hucie-Bieñczycach

Tzw. Arka Pana, wg projektu Wojciecha
Pietrzyka. Koœció³ konsekrowa³ w 1977
kard. Karol Wojty³a, nadaj¹c mu wezwanie
MB Królowej Polski. We wnêtrzu o nie-
zwykle rzeŸbiarskim kszta³cie, zwraca
uwagê pe³na ekspresji figura Chrystusa
Ukrzy¿owanego, odlana w br¹zie przez
Bronis³awa Chromego. W nowoczesnym
tabernakulum (dar diecezji Sankt Polten)
kamieñ przywieziony przez kosmonautów
z ksiê¿yca, dar papie¿a Jana Paw³a VI. Przed
koœcio³em dzwony u³o¿one w tzw. carillon,
ufundowane przez Holendrów. W pod-
zienej kaplicy Pojednania Piety Polskie –
rzeŸby Antoniego Rz¹sy, symbolizuj¹ce mar-
tyrologiê Polaków podczas II wojny œwiato-
wej. Patronem kaplicy jest œw. Maksymilian
Kolbe, którego figurê wykona³ tak¿e Rz¹sa.

Zbiory Czartoryskich
Gromadzone od XVIII w. w Pu³awach,

w XIX w. trafi³y do Krakowa. Muzeum
Czartoryskich mieœci siê w Arsenale, w tzw.
Klasztorku (d. pijarskie Collegium Novum
z po³. XVIII w.) oraz w pa³acu powsta³ym
z trzech XVI-wiecznych kamienic.

W galerii malarstwa m.in. „Dama z ³a-
siczk¹” Leonarda da Vinci oraz „Pejza¿
z mi³osiernym samarytaninem” Rembrand-
ta, malarstwo polskie i kolekcja miniatur
z XVI-XIX w.

W dziale rzemios³a porcelana miœnieñska
i wiedeñska; szk³o weneckie, czeskie, œl¹skie
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i niemieckie; wyroby ze srebra, gobeliny,
pami¹tki rodu Czartoryskich. W zbrojowni
zbroje husarskie, kolekcja szabel, broñ
palna. Sztuka staro¿ytna egipska, grecka,
rzymska i etruska.

Do zbiorów Czartoryskich nale¿y tak¿e
Biblioteka przy ul. œw. Marka. Dzia³ druków
i kartografii obejmuje starodruki polskie
w tym 340 inkunabu³ów, ponad 4 500
druków z XVI w., zbiór dzie³ polskich i ob-
cych, zbiory kartograficzne.

W Dziale rêkopisów, najbogatszym
w Polsce, m.in. autograf Kroniki Jana D³u-
gosza, bulle papieskie, archiwum króla Sta-
nis³awa Augusta Poniatowskiego.

KRYNICA
Centrum uzdrowiska

Znane uzdrowisko na granicy Beskidu
S¹deckiego i Niskiego, 500 - 700 m n.p.m.
35 km na pd. od Nowego S¹cza. 13 tys.
mieszkañców.

Pierwsza wzmianka o wsi z 1547. Pierwszy
opis leczniczych w³aœciwoœci wód 1721.
Ujêcie Zdroju G³ównego i budowa ³azienek
1807. W 1860-90 rozwój uzdrowiska
zwi¹zany z dzia³alnoœci¹ balneologa, prof.
Józefa Dietla. W 1889 powstaje Dom
Zdrojowy (dzisiaj Stary Dom Zdrojowy)
z sal¹ koncertow¹. W 1914 odwiercono na
g³. 810 m wodê „Zuber”. W 1918-39
rozwój uzdrowiska, m.in. zagospoda-
rowanie Góry Parkowej. Jan Kiepura
zbudowa³ s³ynny pensjonat „Patria”.

Najwa¿niejsze zdroje to: „Zuber”, „G³ów-
ny”, „S³otwinka”, „Mieczys³aw”, „Jan”,
„Józef”. Wystêpuj¹ tu tak¿e wartoœciowe

borowiny. Dzia³aj¹ zak³ady przyrodo-
lecznicze, sanatoria i domy wczasowe.

W centrum uzdrowiska ci¹g spacerowy
przyleg³y do Parku Zdrojowego, a przy nim
m.in. ³azienki borowinowe, Stare £azienki,
Nowa Pijalnia, alpinarium, Nowy i Stary
Dom Zdrojowy, Nowe £azienki, stylowe
pensjonaty, dolna stacja kolejki na Górê
Parkow¹ (741 m. n.p.m.).

W Krynicy tworzy³ Nikifor zwany Kry-
nickim (Epifan Drowniak, 1895-1968).
Muzeum Nikifora w XIX-wiecznej willi „Ro-
manówka” (77 obrazów, pami¹tki).

Wokó³ miasta atrakcyjne tereny turysty-
czne, m.in. kolejka gondolowa na Jawo-
rzynê Krynick¹ (1116 m n.p.m.).

LANCKORONA
Drewniana zabudowa

Wieœ na zboczach Góry Lanckoroñskiej
(550 m n.p.m.) nieopodal drogi Kraków –
Kalwaria Zebrzydowska. 2 tys. miesz-
kañców.

Dzieje Lanckorony zwi¹zane s¹ z zamkiem
wybudowanym na Górze Lanckoroñskiej
przez Kazimierza Wielkiego przed 1336.
Z tego te¿ roku pochodzi akt lokacji na
prawie magdeburskim. W 1410 za pano-
wania W³adys³awa Jagie³³y Lanckorona sta³a
siê siedzib¹ starostwa niegrodowego.
Zamek i miasto ponios³y du¿e straty podczas
najazdu szwedzkiego w 1655. Najwiêksze
zniszczenia dotknê³y jednak Lanckoronê
podczas Konfederacji Barskiej. Postêpuj¹cy
upadek miasta pog³êbi³ w 1886 wielki
po¿ar. W 1933 Lanckorona utraci³a prawa
miejskie.

Nad Lanckoron¹ oprócz malowniczych
ruin zamku góruje ufundowany w 1336
przez Kazimierza Wielkiego koœció³ p.w.
œw. Jana Chrzciciela. Obecny jego kszta³t
pochodzi z XVI w.

Wokó³ stromego rynku stoj¹ drewniane
domki pokryte charakterystycznymi siod³o-
wymi dachami z naczó³kami, których okapy
(nie podparte s³upami) wystaj¹ na 2,5 m.
U¿yteczne by³y one zw³aszcza podczas
jarmarków, podobnie jak bezpoœrednie
wejœcia do piwnic z rynku. Szerokie bramy
(z charakterystycznymi mieczowaniami)
umo¿liwia³y wjazd za³adowan¹ fur¹ na ty³
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gospodarstwa. Ta jednolita zabudowa pow-
sta³a w koñcu XIX w., po wspomnianym
po¿arze. W rynku, w jednej z dwóch nie
spalonych wówczas chat, mieœci siê izba
muzealna Towarzystwa Przyjació³ Lanc-
korony im. prof. Antoniego Krajewskiego.

Z Góry Zamkowej widoki na Babi¹ Górê,
Tatry i Kraków.

LIPNICA MUROWANA
Drewniana zabudowa

Miejscowoœæ w wid³ach Uszwicy i Potoku
Górzañskiego na Pogórzu Wiœnickim,
nieopodal drogi Brzesko – Nowy S¹cz.

Lokowana na prawie magdeburskim
w 1326. Na rozwój miasta du¿y wp³yw
mia³o po³o¿enie przy „trakcie wêgierskim”.
W II po³. XIV w król Kazimierz Wielki
pomóg³ mieszczanom otoczyæ Lipnicê
murami. St¹d nazwa, której w brzmieniu
„Lipnicza Murata” pierwszy raz u¿yto
w 1445. Od XVII w. starostwo niegrodowe.
Upadek miasta rozpocz¹³ siê w 1655, kiedy
to Szwedzi, w odwet za obronê, zniszczyli
je doszczêtnie, razem z murami. Szlaki
komunikacyjne utworzone w XIX w.
ominê³y Lipnicê Murowan¹. W 1934 utra-
ci³a prawa miejskie.

Gotycki, drewniany koœció³ p.w. œw. Leo-
narda wybudowano w XV w. Œciany i strop
pokrywaj¹ malowid³a: gotyckie motywy
patronowe na stropie, barokowe cykle
z 1711, ludowe ilustracje dekalogu na pa-
rapecie chóru.

Przebudowywany wielokrotnie koœció³
gotycki œw. Andrzeja z 1363 zachowa³
w swym wnêtrzu m.in. gotyck¹ rzeŸbê MB

z Dzieci¹tkiem z ok. 1370 oraz chrzcielnicê
kamienn¹ z XIV w.

Na miejscu domu rodzinnego b³. Szymona
w latach 1636-48 zbud. koœció³ pod jego
wezwaniem. W neogotyckim o³tarzu g³.
z 1860 obraz patrona z XVII w.

We dworze, wzniesionym przez Bzow-
skich w 1830, w latach 1883-85 mieszka³y
b³ogos³awione siostry Ledóchowskie, Maria
i Urszula.

Zachowa³ siê pierwotny uk³ad urbani-
styczny, nieco zak³ócony wskutek wybudo-
wania w 1686 „Domu staroœciñskich”,
siedziby lipnickich starostów niegrodowych.
Wokó³ kwadratowego rynku wznosz¹ siê
parterowe, w wiêkszoœci drewniane XIX-
-wieczne domki, najczêœciej ustawione
szczytem do rynku. Niektóre zachowa³y
podcienia wsparte na s³upach.

W Lipnicy Murowanej od 1957 s¹ organi-
zowane w Niedzielê Palmow¹ konkursy
Palm Wielkanocnych.

W pobli¿u, przy drodze do Muchówki,
ostañce piaskowca ciê¿kowickiego, pomnik
przyrody nieo¿ywionej „Kamienie Brodziñ-
skiego”.

MIECHÓW
Zespó³ klasztorny

Miasto powiatowe przy trasie Kraków –
Warszawa. 12 tys. mieszkañców. Lokowane
przez Przemys³a II w 1290.

Klasztor Bo¿ogrobców (Miechowitów)
ufundowa³ w 1162 Jaksa z Miechowa z rodu
Gryfitów, dla sprowadzonego z Palestyny
zakonu Stró¿ów Grobu Œwiêtego.

W sk³ad kompleksu klasztornego wcho-
dz¹ m.in. koœció³, kaplica, dom genera³ów
(ob. plebania) i cmentarz.

Gotycki koœció³ p.w. Grobu Pañskiego i œw.
Jakuba z XIV w. z fragmentami romañskimi
z XIII w., przebud. w stylu barokowym
w 2 po³. XVIII w. O³tarz g³. rokokowo-kla-
sycystyczny (po 1771) ze stiukow¹ p³asko-
rzeŸb¹ Zmartwychwstania Chrystusa.
Rokokowe o³tarze boczne, organy, ambona,
stalle, tron prepozytów. Kaplica œw. Marii
Magdaleny z XIV/XV w.

Klasztor pierwotnie z II po³. XII w., odbu-
dowany po po¿arach w 1506, ma ciekawe
fragmenty gotyckie i renesansowe.
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 Tomasz z Olkusza dobudowa³ do kla-
sztoru w I po³. XVI w. Kaplicê Grobu
Chrystusa. Restaurowana w 1880. W œrodku
drewniany Grób Chrystusa, barokowy o³tarz
z obrazem na blasze: „Z³o¿enie do grobu”.

Dom Genera³ów Zakonu (dziœ plebania),
póŸnobarokowy z II po³. XVIII w. W Sali
Gryfowej wielki stiukowy kartusz z p³asko-
rzeŸbionym god³em i 34 portrety bo¿ogrob-
ców (przewa¿nie z XVIII w.). Na naro¿niku
muru klasztornego rustykowana  baszta,
prawdopodobnie z 1311.

Cmentarz w ogrodzeniu z 1884. Wejœcie
z rokokowymi wazonami. Na s³upie figura
œw. Jana Nepomucena z 1738. Na cokole
god³o bo¿ogrobców z 1884.

NIEDZICA
Zamek

Zapora na Dunajcu
Wieœ (510 m n.p.m.) u podnó¿y Pienin

Spiskich nad rzeczka Niedziczank¹ nie-
daleko jej ujœcia do Dunajca. 1600 miesz-
kañców.

Pierwsza wzmianka z 1320. Koœció³ œw.
Bart³omieja z pocz. XV w. fundowany przez
Berzeviczych. Gotyckie elementy ostro-
³ukowe. Wnêtrze barokowe. Fragmenty
tryptyku œw. Bart³omieja. Zabytkowy
spichlerz (koniec XVIII w.), a w nim wystawa
etnograficzna Sztuka Ludowa Spisza.

Zamek „Dunajec” (566 m n.p.m.) zosta³
zbudowany ok. 1310 przez Kokosza Ber-
zeviczego, jako drewniano-ziemna stra¿nica
na granicy wêgiersko-polskiej. Przed 1330
za spraw¹ pallatyna wêgierskiego Wilhelma
Drugetha powsta³ murowany zamek (gór-

ny). Ponownie we w³adaniu Berzeviczych,
którzy zbudowali zamek œredni. Jeden z ko-
lejnych w³aœcicieli, Jerzy Horvath w 1600
przekszta³ci³ zamek w renesansow¹ rezy-
dencjê. Ostatnia w³aœcicielka Ilona hrabina
Bethlen, wdowa po Gezie Alapi Salamonie,
opuœci³a zamek w 1943. W 1946 odnalezi-
ono tutaj tajemniczy testament Inków, spi-
sany pismem wêze³kowym na rzemieniach.

Po II wojnie urz¹dzono w dolnym zamku
dom pracy twórczej Stowarzyszenia Histo-
ryków Sztuki — pokoje goœcinne, jadalnia,
kawiarnia. Wykonano wiele prac konser-
watorskich.

W zamku górnym i œrednim Muzeum,
a w nim pozosta³oœci dawnego wyposa¿e-
nia, unikalne hungarica, kolekcja staropol-
skich portretów, stara broñ, trofea myœliw-
skie, zabytki archeologiczne pochodz¹ce
z miejscowych wykopalisk, oraz spiskie
zbiory etnograficzne.

Zapora im. Gabriela Narutowicza (404 m
d³., 56 m wys., elektrownia 90 MW)
przegradza Dunajec nieopodal niedzickiego
zamku. Obok zapory wystawa plonów prac
archeologicznych, prowadzonych przy
okazji jej budowy. Sztuczny zbiornik, zwany
Jeziorem Czorsztyñskim, nape³niono
w 1997, tu¿ przed wielk¹ powodzi¹. Ma
pow. 1 226 ha i 232 mln m3 objêtoœci.
Poni¿ej zbiornik wyrównawczy o pow.
88 ha, który tworzy zapora w Sromowcach
Wy¿nych (11 m wys., elektrownia 2 MW).

NOWY S¥CZ
S¹decki Park Etnograficzny

Miasto powiatowe w Kotlinie S¹deckiej
u ujœcia Kamienicy do Dunajca. 83 tys.
mieszkañców.

Miasto za³o¿one przez króla Wac³awa II
w 1292 na miejscu wsi Kamienica. Oœrodek
handlu z Wêgrami. Rozbudowa³ siê po do-
prowadzeniu linii kolejowych i utworzeniu
du¿ych warsztatów kolejowych (obecnie
ZNTK). 1975-98 stolica województwa.
Przemys³ komputerowy, spo¿ywczy, bu-
dowlany. Wy¿sza Szko³a Biznesu.

Zachowa³ siê zabytkowy uk³ad urbani-
styczny z rynkiem i eklektycznym ratuszem
z XIX w. Koœció³ Narodzenia NMP z II po³.
XIV w. Klasztor ponorbertañski ob. Jezuitów

Nowy S¹cz
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z pocz. XV w. Koœció³ paraf. œw. Ma³gorzaty,
gotycki z 1446. Dom Kanoniczy (XV-XVI w.)
w nim Muzeum Okrêgowe (m.in. du¿y
zbiór ikon z ³emkowskich cerkwi). Frag-
menty murów obronnych z XIV w. oraz
ruiny zamku z ok. 1350. W Starej Synago-
dze z XVIII odbywaj¹ siê wystawy okresowe.

S¹decki Park Etnograficzny zajmuje 20 ha
nad Kamienic¹ w dzielnicy (d. wsi) Falkowa,
4 km od centrum N. S¹cza. Odtworzono
tutaj wsie Lachów S¹deckich, Górali
S¹deckich, Pogórzan, £emków i osadê
Cyganów. Wœród obiektów: XVII-wieczny
dworek z Rdzawy z unikatow¹ polichromi¹
o tematyce sakralnej, XVIII-wieczna cerkiew
z Czarnego nad Wis³ok¹, kurna chata
z Wierchomli z 1891, zrêbowe ³emkowskie
spichlerze tzw. sypañce. Wnêtrza chat, tarta-
ku, m³yna, folusza, wiatraka i olejarni zosta³y
wyposa¿one z du¿¹ dba³oœci¹ o szczegó³y.

NOWY WIŒNICZ
Zamek

Miejscowoœæ na Pogórzu Wielickim przy
drodze Bochnia–Limanowa. W XIII w.
posiad³oœæ klasztoru Benedyktynek
w Stani¹tkach. Od XIV w. rezydencja
Kmitów, od 1590 nale¿y do Lubomirskich.

Na rynku ratusz proj. M. Trapoli z 1620
przebud. w 1863. Barokowy koœció³ farny
proj. M. Trapoli 1620 z piêknym chórem.
Na wzgórzu barokowe budynki klasztoru
Karmelitów proj. M. Trapoli z 1621-35
otoczone murami, w 1788 zamienione na
ciê¿kie wiêzienie. W XIX-wiecznym dworku

letniskowym rodziny Jana Matejki, muze-
um „Koryznówka”.

Po³o¿ony na wzgórzu, zbud. przez Kmitów
zamek zosta³ gruntownie przebud. w 1615-
-21 przez Stanis³awa Lubomirskiego wg
proj. M. Trapoli. Sk³ada siê z bastionowego
systemu obronnego (ca³oœæ wykonana z ³a-
manego piaskowca wiœnickiego) oraz
pa³acowej czêœæ mieszkalnej. G³. brama
wjazdowa o bogatym wystroju architekto-
nicznym prowadzi wprost przed dwupiêtro-
wy pa³ac z prostok¹tnym wewnêtrznym
dziedziñcem. Na czterech naro¿ach znajdu-
j¹ siê baszty pochodz¹ce z czasów Kmitów,
trzy o rzucie okr¹g³ym i jedna kwadratowym.
Podczas przebudowy przez Lubomirskiego
do elewacji pn. zosta³a dostawiona prosto-
k¹tna wie¿a. Dziedziniec zamyka trójkon-
dygnacjowa loggia o trzech arkadach. Do
zamku od strony wsch. przytyka kaplica,
pod któr¹ znajduje siê krypta z piêcioma
sarkofagami rodziny Lubomirskich wykona-
nymi z dêbnickiego marmuru. Od pd.
przylega do zamku dwukondygnacyjny
budynek zwany Kmitówk¹ z zachowanym
pomieszczeniem d. kuchni zamkowej.
Ciekawy jest dzia³aj¹cy do dziœ system
odwodnienia zamku. Do naszych czasów
zamek przetrwa³ w stanie zabezpieczonej
ruiny. Od 1949 prowadzone s¹ prace
konserwatorskie.

ORAWKA
Koœció³

Wieœ na Orawie nad potokiem Czarna
Orawa, przy drodze Zabornia–Chy¿ne.
Pierwsza wzmianka 1557. Akt lokacyjny dla
so³tysa Jerzego Wilgi z 1585. Czêœciowo
zachowana XIX-wieczna zabudowa.

W XVI i XVII w. w³aœciciele Orawy, Thur-
zonowie, usi³owali narzuciæ jej mieszkañ-
com religiê protestanck¹, a ci bronili siê,
maj¹c poparcie katolickich cesarzy austria-
ckich, z którymi Thurzonowie pozostawali
w konflikcie. Kontrreformacja by³a na Gór-
nej Orawie szczególnie silna i burzliwa, a
jej symbolem jest piêkny koœció³ w Orawce.

Œwi¹tyniê protestanck¹ fundowa³ tu
Franciszek Thurzo w 1614. Rzymsko-
katolick¹ parafiê (przez d³ugi czas jedyn¹
na Górnej Orawie) za³o¿y³ ks. Jan Szcze-
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chowicz w 1651. Z jego inicjatywy w 1650-
-56 wybudowano obecny koœció³ drew-
niany, konstrukcji zrêbowej. Konsekrowany
w 1715 p.w. œw. Jana Chrzciciela „in
desertum” (na puszczy). Od strony wsch.
w 1728 dobudowano murowan¹ kaplicê
MB Bolesnej z o³tarzem barokowym, w cen-
trum Pieta, po bokach figury œwiêtych, po
lewej stronie Jan Ewangelista, po prawej
£ukasz. W 1901 rozebrano star¹ wie¿ê i wy-
budowano now¹, z nadwieszon¹ izbic¹.
Wewn¹trz koœcio³a cenna polichromia
figuralna z 1711, której g³ównym tematem
jest ¿ycie Jana Chrzciciela. O³tarze boczne
póŸnobarokowe. Têcza malowana w sym-
bole Mêki Pañskiej. Bogaty zbiór naczyñ,
szat liturgicznych i starych ksi¹g. W po-
sadzce prezbiterium 6 p³yt grobowych.

Koœció³ otacza murek i resztki cmentarza.
W dzwonnicy dzwon ofiarowany przez
cesarza Ferdynanda IV w 1652.

OŒWIÊCIM-BRZEZINKA
Dawne obozy zag³ady

Miasto w Kotlinie Oœwiêcimskiej u ujœcia
So³y do Wis³y. 44 tys. mieszkañców.

W XI i XII w. gród kasztelañski. Prawa
miejskie nada³ ksi¹¿ê opolski W³adys³aw
w 1272. Od 1313 stolica ksiêstwa oœwiê-
cimskiego, zale¿nego od 1327 od Czech,
w 1564 inkorporowanego do Korony. Po
I rozbiorze zagarniête przez Austriê stano-
wi³o odrêbny kraj koronny. Po kongresie
wiedeñskim 1815 wesz³o w sk³ad Zwi¹zku
Niemieckiego. W 1918 ziemie ksiêstwa
oœwiêcimskiego zwrócono Polsce.

W czasie II Wojny Œwiatowej Niemcy
zbudowali w Oœwiêcimiu najwiêkszy obóz
koncentracyjny (40 km2 pow.) Konzen-
trationslager Auschwitz. Pierwszy transport
wiêŸniów 14 VI 1940. Obejmowa³ trzy
obozy: Auschwitz, Birkenau oraz tzw. Bunê
w Monowicach, a tak¿e 45 podobozów.
£¹cznie zginê³o w obozie ok. 4 mln. ludzi
28 narodowoœci, g³. ¯ydów i Polaków.
Niemcy wycofuj¹c siê wysadzili wiêkszoœæ
obiektów w powietrze. Od 1967 obóz
wpisany jest na listê œwiatowego dziedzic-
twa UNESCO.

Na miejscu obozu w 1947 zosta³o utwo-
rzone muzeum, jako Pomnik Mêczeñstwa
Narodu Polskiego i innych Narodów.

Obóz Auschwitz to 28 bloków za podwój-
n¹ lini¹ drutów kolczastych (w czasie
okupacji pod napiêciem). Na teren obozu
wchodzi siê przez bramê z napisem „Arbeit
macht frei” — Praca daje wolnoœæ. W czêœæ
bloków ekspozycja dokumentuj¹ca zbrod-
nie hitlerowskie w obozie, w tym ekspery-
menty medyczne. Na dziedziñcu miêdzy
blokami 10 i 11 „œciana straceñ”, gdzie
strza³em w ty³ g³owy zamordowano ok. 20
tys. wiêŸniów. Blok 11 to s³ynny „blok
œmierci” tu w bunkrze g³odowym zmar³
m.in. œw. Maksymilian Kolbe, który odda³
¿ycie za innego wiêŸnia.

Obóz Birkenau by³ g³. oœrodkiem zag³ady
obozu oœwiêcimskiego. Wiod¹ do niego tory
kolejowe; transporty wiêŸniów dowo¿ono
na rampê wy³adowcz¹. Zachowa³o siê
niewiele baraków, przewa¿nie stercz¹ tylko
ich kominy. W g³êbi ruiny wysadzonych
w powietrze krematoriów i komory gazo-
wej. Tam gdzie urywaj¹ siê tory, monumen-
talny Pomnik Ofiar Faszyzmu ods³oniêty
w 1967. Tutaj 7 VI 1979 podczas swojej
I Pielgrzymki do Ojczyzny papie¿ Jan Pawe³
II odprawi³ mszê polow¹.

Oœwiêcim-Brzezinka
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POWROŸNIK k. Muszyny
Cerkiew drewniana

Wieœ w dolinie Muszynki w Beskidzie S¹-
deckim, przy drodze Krynica–Muszyna, 5
km od Muszyny. Pierwsza wzmianka 1565.

Cerkiew 1604-08. Przeniesiona z powodu
zagro¿enia powodziowego w 1814 na
obecne miejsce. Jedna z najpiêkniejszych
na £emkowszczyŸnie. Remontowana
w XVIII w. i odnowiona w 1965. Drewniana
o konstrukcji zrêbowej z wie¿¹ s³upow¹.
Nad wie¿¹ kopu³a namiotowa, ³amana
uskokowo. W prezbiterium strop z faset¹.
W zakrystii sklepienie kolebkowe. Dach
kryty gontem z trzema baniastymi wie¿ycz-
kami. Polichromia figuralna z 1637. O³tarz
barokowy z ikon¹ MB z Dzieci¹tkiem
XVII w. Resztki polichromii cerkiewnej
z 1607. Ambona z 1700. Sprzêty i wartoœ-
ciowe ikony z XVII i XVIII w. Dzwony
z 1615. Obecnie (od 1956) koœció³ rzym-
skokatolicki.

RAC£AWICE k. Miechowa
Pole bitwy z 1794

Wieœ we wsch. czêœci Wy¿. Miechowskiej
nad rz. Rac³awk¹, przy drodze Miechów –
Kazimierza Wielka. 16 km od Miechowa.

W jej okolicy rozegra³a siê 4 IV 1794
zwyciêska bitwa wojsk Tadeusza Koœciuszki
z rosyjskim oddzia³em gen. A. P. Tormasowa.
Decyduj¹ce znaczenie mia³ atak kosynie-
rów pod wodz¹ Wojciecha G³owackiego
„Bartosza”, którzy zdobyli rosyjskie dzia³a.

 Dziœ stoi w Rac³awicach monumentalny
pomnik, przedstawiaj¹cy G³owackiego
z kos¹ na sztorc, na zdobytym dziale.

SÊKOWA
Koœció³ drewniany

Wieœ w Beskidzie Niskim nad potokiem
Sêkówka, za³o¿ona przez Kazimierza Wiel-
kiego w 1363 r.,1.5 tys. mieszkañców.

PóŸnogotycki jednonawowy koœció³ para-
fialny p.w. Œwiêtych Filipa i Jakuba o kon-
strukcji zrêbowej z wie¿¹ i naw¹ konstrukcji
s³upowej. Zbudowany ok.1520 r. Wie¿a
zakoñczona kopulastym he³mem z latarni¹
i otaczaj¹ce koœció³ podcienia tzw. soboty
dobudowano w XVII w. Dach jednokale-
nicowy, przed³u¿ony nad podcienia, kryty
jest gontem. W 1915 kompletnie zdewasto-
wany przez wojska austriackie. Z czasów
budowy zachowa³y siê piêkne portale i ob-
ramienia okien. W póŸnorenesansowym
o³tarzu g³ównym z pocz. XVII w. znajduje
siê XVI wieczny obraz malowa-ny na
drewnie przedstawiaj¹cy œwiêtych Miko³aja,
Antoniego i Benedykta. Zacho-wa³y siê
tak¿e fragmenty polichromii oraz kamienna
chrzcielnica z 1522 r. Koœció³ w 2003 zosta³
wpisany na Listê Œwiatowego Dziedzictwa
Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.

STARY S¥CZ
Klasztor Klarysek

Miasto w Beskidzie S¹deckim w wid³ach
Dunajca i Popradu, przy drodze Nowy S¹cz
– Nowy Targ. 9 tys. mieszkañców.

Pierwsza wzmianka z 1186. W 1257
Boles³aw Wstydliwy przekaza³ Ziemiê

Stary S¹cz
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S¹deck¹ swojej ¿onie œw. Kindze. Prawa
miejskie przed 1273.

Do dziœ zachowa³ siê œredniowieczny
uk³ad urbanistyczny. W rynku drewniane
domy z podcieniami z koñca XVIII w.
Charakterystyczne okapy i polskie dachy.
W Domu „Na Do³kach” z XVII w. Muzeum
Regionalne im. Seweryna Udzieli (m.in.
historia miasta, zbiory sztuki ludowej).
Koœció³ farny przy ul. Kazimierza Wielkiego
z 1200 przebud. po po¿arze w 1644 w stylu
barokowym; gotycki pos¹g Chrystusa z ok.
1500. W koœciele cmentarnym p.w. œw.
Rocha z 1643-44 fragment gotyckiego
tryptyku z ok.1500.

W 1280 œw. Kinga ufundowa³a klasztor
Klarysek, któremu nada³a miasto. W 1285
rozpoczê³a siê budowa koœcio³a Trójcy
Przenajœwiêtszej, konsekrowanego w 1332.
Barokowy o³tarz g³. wraz z przyleg³ymi
o³tarzami bocznymi wykona³ w koñcu XVII
w. Baltazar Fontana. Obraz z o³tarza g³.
przedstawia Trójcê Przenajœwiêtsz¹
w otoczeniu œwiêtych, wœród których jest
Kinga. O³tarze boczne poœwiêcone œw.
Klarze i œw. Antoniemu. Unikalna ambona
z 1671 z rzeŸbiarskim przedstawieniem
drzewa genealogicznego Chrystusa i NM.
Ciekawostk¹ s¹ organy z dwiema klawia-
turami: jedn¹ w koœciele, a drug¹ za
przegrod¹ oddzielaj¹c¹ zakonnice. W przy-
legaj¹cej do koœcio³a kaplicy, oddzielonej
kut¹ krat¹ z XVII w., znajduje siê grób œw.
Kingi. Tam te¿ z³ocona, wykonana z drzewa
lipowego figura œw. Kingi (ok. 1470). W o³-
tarzu pod figur¹ znajduje siê ufundowana
przez Edwarda Stadnickiego w 1892 srebrna
trumienka z relikwiami Œwiêtej.

Do koœcio³a od pd. przylega póŸnorene-
sansowy budynek klasztoru. Od pn. znaj-
duje siê dziedziniec otoczony XVII-wiecz-
nymi budynkami. Przed klasztorem piêkna
Brama Szeklerska wykonana przez Wêgrów,
rodaków œwiêtej, z okazji jej kanonizacji 16
VI 1999 przez papie¿a Jana Paw³a II.

SUCHA BESKIDZKA
Zamek

Miasto w Beskidzie Makowskim, nad
Skaw¹. 10 tys. mieszkañców. Wêze³ dróg
i kolei. Jako wieœ lokowana w 1405, prawa

miejskie 1529. W centrum stara karczma
„Rzym” notowana ju¿ w 1719.

Koœció³ p.w. Nawiedzenia NMP (1613-14),
klasztor Kanoników Regularnych (1624-30)
Istotnym elementem tego zespo³u by³ cmen-
tarz z 7 kaplicami z ok. 1630 (zachowa³y
siê dwie), otoczony murami z bramkami.

Renesansowy dwór Kaspra Castiglione-
-Suskiego powsta³ ok. 1554. W latach
1608--14 Piotr Komorowski przebudowa³
go na renesansowy zamek, przekszta³cony
w 1707-08 przez Annê Konstancjê Lubo-
mirsk¹ (¿onê Jana Wielopolskiego) w ba-
rokowy Pa³ac Wielopolskich. W 1843-1846
Aleksander Branicki zgromadzi³ tu biblio-
tekê, galeriê malarstwa i inne dzie³a sztuki.
Zgodnie z jego ide¹, od po³. XIX w. a¿ do
wybuchu II wojny œwiatowej pa³ac pe³ni³
rolê oœrodka kultury i sta³ siê wielkim
prywatnym muzeum. Ostatnim w³aœcicie-
lem od 1932 by³ Juliusz Tarnowski. Obecnie
zamek w trakcie odbudowy.

Obok park z prze³. XVIII i XIX w.

SZCZAWNICA
Centrum uzdrowiska

Uzdrowisko na granicy Pienin i Beskidu
S¹deckiego w dolinie potoku Grajcarek. 40
km od Nowego Targu. (430 - 500 m n.p.m.)
7 tys. mieszkañców.

Pierwsza wzmianka z XIV w. Pocz¹tkowo
królewszczyzna nale¿¹ca do starostwa
czorsztyñskiego. Na pocz¹tku XIX w. rz¹d
austriacki rozparcelowa³ czêœæ Szczawnicy
miêdzy ch³opów. Grunt ze Ÿród³ami odkupi³
mieszczanin spiski Kuczera i ocembrowa³
je. W 1828 dobra szczawnickie kupili Stefan

Szczawnica
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i Józefina Szalayowie z Wêgier. Od swych
imion nadali nazwy Ÿród³om. Nastêpnie
skupowali okoliczne Ÿród³a i odkrywali
nowe, zbudowali tak¿e zak³ad k¹pielowy.
Ich syn Józef w 1839-79 doprowadzi³
uzdrowisko do rozkwitu, wspó³pracj¹c
z prof. Józefem Dietlem. Za³o¿ono Park
Górny. W tym czasie dzia³a³ tak¿e Miko³aj
Zyblikiewicz twórca Parku Dolnego oraz
Drogi Pieniñskiej, biegn¹cej brzegiem
Dunajca do Czerwonego Klasztoru. W 1962
Szczawnica uzyska³a prawa miejskie.

Jest tu 7 Ÿróde³ szczaw: „Stefan”, „Józe-
fina” i „Jan” w centrum, ni¿ej „Waleria”
i „Magdalena”, w Parku Dolnym Ÿród³o
„Wanda” i poni¿ej ul. G³ównej — „Szymon”.

Centrum uzdrowiska stanowi pl. Józefa
Dietla z jego pomnikiem. Jest tu stary zak³ad
przyrodoleczniczy, w willi „Pa³ac” (z lat
1864-66) — Muzeum Pieniñskie im. Józefa
Szalaya (historia Szczawnicy, zbiory etno-
graficzne). Obok Park Górny i sanatoria,
w tym góruj¹cy nad uzdrowiskiem „Hutnik”.

Ze Szczawnicy wiod¹ szlaki w Pieniny
i Beskid S¹decki. Jest tu koñcowa przystañ
sp³ywu prze³omem Dunajca i wyci¹g
krzese³kowy na Palenicê.

SZCZYRZYC
Zespó³ klasztorny

Wieœ w Beskidzie Wyspowym w dol.
rzeczki Stradomki. 6 km od drogi Dobczyce
– Mszana Dln. Na górze Grodzisko (618 m
n.p.m.) by³ gród kultury ³u¿yckiej, przejêty
przez S³owian, notowany jako „Castrum de
Cyrichn” w 1270. W 1329 by³ ju¿ w ruinie.

W 1245 wojewoda krakowski, Teodor

z Ruszczy Gryfita, przeniós³ klasztor Cys-
tersów z LudŸmierza do Szczyrzyca.

Przyklasztorny koœció³ zbudowano
w 1620, przebudowywano w XVIII i XIX w.
Zachowa³y siê dwa ostro³ukowe portale
z XVI w. oraz barokowa wie¿yczka z syg-
naturk¹. Wnêtrze barokowe i rokokowe
z XVII-XVIII w. Kamienny nagrobek z XVI w.
W g³. o³tarzu obraz NMP podobno pêdzla
T. Dolabelli z pocz. XVII w. i tabernakulum
z XVIII w. O³tarze boczne rokokowe,
cudowny obraz MB z XVII w., Krucyfiks
z 1 po³. XV w., kamienna kropielnica
z czterema p³askorzeŸbami przedstawia-
j¹cymi Mêkê Chrystusa (koniec XVI w.).

Do koœcio³a przylega zespó³ budynków
klasztornych z XVII w., tworz¹cych kwadrat
z wirydarzem poœrodku. W XIX w. dobudo-
wano drewnian¹ dzwonnicê z cebulastym
he³mem.

Spichlerz klasztorny z XVII w. z kamiennym
portalem z herbem Korczak.

Muzeum Klasztorne Ojców Cystersów, filia
Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, zgro-
madzi³o ksiêgi i rêkopisy, pergaminy
z XIII w., unikatowe dzie³a sztuki (w tym
malowany na desce obraz MB z Dzie-
ci¹tkiem z 1460), naczynia i szaty litur-
giczne, broñ sieczn¹ i paln¹, kusze, pancerz
husarski. Znajduj¹ siê tutaj tak¿e warsztat
tkacki z okolic Szczyrzyca z 1840, narzêdzia
i sprzêty rolnicze oraz kolekcja œwi¹tków
i obrazów na szkle. K¹cik W³adys³awa
Orkana (pisma, listy), wychowanka szko³y
przyklasztornej.

TARNÓW
Zespó³ starego miasta
Muzeum Diecezjalne

Miasto powiatowe na P³askowy¿u Tarnow-
skim, przy trasie Kraków – Rzeszów. Wêze³
drogowy i kolejowy. 122 tys. mieszkañców.

Pierwsza wzmianka o wsi Tarnów z 1125.
Miasto lokowane w 1330, ok. 1350 obwa-
rowane. Po po¿arze w 1483 hetman Jan
Tarnowski w 1535-45 otoczy³ je nowymi
murami. W 1655 Szwedzi zniszczyli miasto,
co zapocz¹tkowa³o jego upadek. W 1756
tarnowska szko³a parafialna zosta³a przek-
szta³cona w koloniê akademick¹ Uniwersy-
tetu Jagielloñskiego. W 1783 ostatni w³a-
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œciciel Tarnowa, ksi¹¿ê Hieronim Sanguszko
zrzek³ siê w³adzy nad miastem.

Zabytkowy zespó³ starego miasta znajdu-
je siê w obrêbie dawnych murów, z których
pozosta³y tylko fragmenty, wiêkszoœæ roze-
brano na prze³omie XVIII i XIX w. Zachowa³o
siê za³o¿enie urbanistyczne z XIV w. Cen-
trum stanowi nieregularny czworobok Ry-
nku. Na œrodku Ratusz, ob. siedziba Muze-
um Okrêgowego (za³. w 1927). Ratusz pow-
stawa³ stopniowo od XIV w. Renesansowy
kszta³t nadali mu w XVI w. kolejno sprowa-
dzeni przez Jana Tarnowskiego w³oscy arty-
œci: Jan Maria Padovano i Jan Villani.

Rynek otoczony jest mieszczañskimi ka-
mienicami z XVI-XIX w. W dwu naro¿nikach
kamienne cembrowiny, pozosta³oœæ po XV-
wiecznych studniach.

N Pl. Katedralnym gotycka, trzynawowa
katedra p.w. Narodzenia NMP z ok. 1400.
Na przestrzeni wieków dobudowywano
kaplice wotywne, po³¹czone w 1810-16
w uk³ad bazylikowy. Piêciokondygnacyjna
wie¿a wys. 72 m. We wnêtrzu katedry
bogactwo zabytków sztuki od XV do XX w.:
pomniki nagrobne (z unikatowym „wisz¹-
cym” – Barbary Tarnowskiej, autorstwa J.M.
Padovano z 1536), XV-wieczne stalle,
neogotycki tron biskupi z kanonickimi
stallami (ok. 1830). Jedna z rzeŸb, drew-
niana, póŸnogotycka z pocz. XVI w.,
przedstawia Chrystusa Frasobliwego. Frag-
menty gotyckiej polichromii z XVI w.

Pl. Rybny w XV-XVII w. wspomaga³ rynek,
przepe³niony w czasie targów. Przy nim frag-
menty XIV-wiecznych murów obronnych.

Ma³y Rynek, po usuniêciu kramów
w 1870, nazwano placem Kazimierza Wiel-
kiego. Pomnik A. Mickiewicza z 1900.

Najstarsze muzeum diecezjalne w Polsce,
za³. w 1888 przez rektora Seminarium Du-
chownego, ks. Józefa Babê. Znajduje siê
przy pl. Katedralnym w trzech gotycko-
renesansowych budynkach d. szko³y para-
fialnej, tzw. Kanonii i Scholasterii z XVI w.
Jeden z nich to Dom Miko³ajowski, miesz-
czañska kamienica z 1524, ofiarowana
w 1527 wikariuszom przez Barbarê i Jana
Miko³ajowskich herbu Gryf. Zachowa³ siê
kartusz herbowy z Gryfem i napisem
„Fundatio Domus per Joannem Mikola-
yowsky MDXXVII”. Gotyckie portale ³¹cz¹
ten dom z kolejnym, przeznaczonym na
szko³ê parafialn¹ przez ks. M. £yczkê w II
po³. XVI w. Trzeci dom dawnej szko³y,
przypominaj¹cy miejsk¹ basztê, w swych
wnêtrzach zachowa³ XVI-wieczny uk³ad.

W muzeum min. romañska rzeŸba, g³owa
Jana Chrzciciela; cechowa sztuka gotycka
z Ma³opolski, rzeŸby i malarstwo tablicowe,
kolekcja dwudziestu XIV-wiecznych gotyc-
kich madonn; XV- i XVI-wieczne tryptyki
i obrazy, szaty liturgiczne i hafty koœcielne
od XV do XIX w., sztuka ludowa, ceramika
huculska, malarstwo „M³odej Polski”; zegary
z XVIII-XX w., medale, monety.

WADOWICE
Dom Jana Paw³a II

Miasto w dolinie Skawy, u podnó¿a
Beskidu Ma³ego, przy trasie Kraków–
Bielsko-Bia³a. 18 tys. mieszkañców.

W rynku koœció³ p.w. NMP. Do prezbiter-
ium pierwotnego koœcio³a z XV w. dobudo-
wano w 1791-98 trzynawowy korpus. We
wnêtrzu obraz MB Nieustaj¹cej Pomocy
koronowany przez papie¿a w 1999,
i portrety proboszczów od XVI w. Na skraju
miasta, nad Skaw¹ klasycystyczny dwór
„Miko³aj” z 1 po³. XIX w. (dziœ stylowa
restauracja).

Nieopodal koœcio³a NMP, przy ul. Koœ-
cielnej, w domu z 1 po³. XIX w., w którym
18 V 1920 urodzi³ siê Karol Wojty³a,
staraniem jego katechety, ks. infu³ata
Edwarda Zachera w 1984 otwarto Muzeum
Jana Paw³a II. W zbiorach nieliczne
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oryginalne sprzêty z domu Wojty³ów,
przedmioty nale¿¹ce do papie¿a, fotografie
i inne dokumenty ¿ycia Ojca Œwiêtego od
dzieciñstwa po dzieñ dzisiejszy.

WIELICZKA
kopalnia soli

Miasto przylegaj¹ce do Krakowa, na
Pogórzu Wielickim. 18 tys. mieszkañców.

Pierwsza wzmianka w dokumencie „Mag-
num Sal” z 1125. Lokacja miasta 1289.

Klasycystyczny koœció³ parafialny p.w.
œw. Klemensa (1787-1805). Barokowy
koœció³ i klasztor Reformatów z 1623-1626.
Modrzewiowy koœció³ œw. Sebastiana
z 1581-1594 z polichromi¹ wykonan¹ przez
W³odzimierza Tetmajera.

Dzieje i rozwój miasta s¹ nierozerwalnie
z³¹czone z kopalni¹ soli. Jej z³o¿e ma d³.
4 km, szer. 1,5 km i gruboœci 300-400 m.

Kopalnia by³a zwiedzana od wieków.
W 1744 zbudowano specjalne schody dla
goœci. Pierwsz¹ ekspozycjê Muzeum Sali-

narnego otwarto w 1898, z okazji 50.
rocznicy panowania Franciszka Józefa .

Dziœ historiê kopalni soli w Wieliczce
prezentuje Muzeum ¯up Krakowskich
utworzone w 1951. Znajduje siê ono
czêœciowo w oryginalnych wyrobiskach
podziemnych, licz¹cej ponad 700 lat
kopalni, zapisanej w 1978 na Listê Dziedzi-
ctwa Kulturowego i Przyrodniczego UNES-
CO. Szczególna wartoœæ muzeum polega na
po³¹czeniu zbiorów przyrodniczych, arty-
stycznych i historycznych z autentycznymi
komorami i chodnikami poeksploatacyj-
nymi z XVIII, XIX i pocz. XX w. Znalaz³y siê

tutaj oryginalne urz¹dzenia i narzêdzia gór-
nicze stosowane od œredniowiecza, jedyna
na œwiecie kolekcja oryginalnych urz¹dzeñ
wyci¹gowych w tym s³ynnych kieratów kon-
nych. S¹ tu tysi¹ce muzealiów geologicz-
nych, paleobotanicznych, paleozoologicz-
nych, archeologicznych, etnograficznych,
karto-graficznych, zabytki sztuki, liczne
doku-menty i inne przedmioty m.in. s³ynny
Róg Górników Wielickich z 1534 z pra-
cowni Albrechta Dürera.

Druga ekspozycja znajduje siê w Zamku
¯upnym z XIII w. Obejmuje m.in. pradzieje,
historiê miasta, wystawê solniczek, a tak¿e
wystawy czasowe.

Specjalna trasa turystyczna zlokalizowana
jest na 3 poziomach do 135 m g³êbokoœci.
Ma ok. 3 km. Do kopalni zje¿d¿a siê szybem
Dani³owicza (1638-40). Trasa prowadzi
przez liczne komory z najwiêksz¹ œw. Kingi
(d³. 50 m, szer. 17 m, wys. 12 m). Liczne
rzeŸby i p³askorzeŸby z soli m.in. figura Jana
Paw³a II autorstwa górnika Stanis³awa
Anio³a. Na koñcu trasy, w 16 wyrobiskach
mieœci siê Muzeum. Na g³. 80 m znajduj¹
siê unikatowe groty kryszta³owe, odkryte w
1860 i 1898, w 1928 roku uznane za
rezerwat geologiczny.

WYGIE£ZÓW k. Chrzanowa
Nadwiœlañski Park Etnograficzny

Wieœ na Grzbiecie Tenczyñskim, u stóp
wzgórza (362 m n.p.m.), na którym widaæ
ruiny zamku Lipowiec (z 1243 r.) nale¿¹cego
kiedyœ do biskupów krakowskich. Na
zboczach znajduje siê bukowy „Czarny
Las”, a w nim rezerwat „Lipowiec” (pow.
12,5 ha) ze stanowiskiem storczyka.

Park etnograficzny powsta³ w 1968 jako
oddzia³ Muzeum w Chrzanowie. Prezentuje
kulturê ludow¹ pd.-zach. czêœæ regionu
zamieszka³ego przez Krakowiaków. Na pow.
3 ha zgromadzono 21 obiektów budow-
nictwa drewnianego: zagrody wiejskie
z oryginalnym wyposa¿eniem cha³up (np.
modrzewiowej cha³upy so³tysa); zabu-
dowania ma³omiasteczkowe, w tym czynn¹
karczmê; kompleks sakralny z XVI w.
z koœció³kiem z Ryczowa oraz obiekty
zwi¹zane z produkcj¹ rzemieœlnicz¹:
warsztat wikliniarski, garncarski, szewski

Wygiez³ów

W
ie

lic
zk

a,
 k

ap
lic

a 
œw

. A
nt

on
ie

go
, f

ot
. P

. P
ie

rœ
ci

ñs
ki

.



132
M

A
£

O
P

O
L

S
K

I
E

i do lania œwiec. Zgromadzono kolekcjê
wyrobów wikliniarskich, ceramiki oraz
ma³opolskiej rzeŸby ludowej. Interesuj¹ce
zbiory zapasek i chust czepcowych z bia³ym
haftem chrzanowskim, a tak¿e bi¿uteria
ludowa.

ZAKOPANE
Muzeum Tatrzañskie

Stary cmentarz na Pêksów Brzyzku

Miasto (800-1000 m n.p.m.) u stóp Tatr,
w kotlinie miêdzy Guba³ówk¹ (1123 m
n.p.m.), a masywem Giewontu (1895 m
n.p.m.). 30 tys. sta³ych mieszkañców.

Pocz¹tki wsi w XVII w. Huta w KuŸnicach
dzia³a³a w po³. XVIII w. Od 1873 popu-
laryzowa³ Zakopane znany lekarz Tytus
Cha³ubiñski (1820-89). Pierwszym tutej-
szym proboszczem by³ ks. Józef Stolarczyk
(1816-93). Stanis³aw Witkiewicz (1851-
-1915) stworzy³ styl zakopiañski, wzoruj¹c
siê na podhalañskiej sztuce ludowej.
W 1873 powsta³o Towarzystwo Tatrzañskie.
W 1899 dotar³a tu kolej z Krakowa. W 1909
Mariusz Zaruski (1867-1941) za³o¿y³
Tatrzañskie Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe. W 1925 zbudowano skoczniê pod
Krokwi¹, dziœ im. Stanis³awa Marusarza.
W 1935-38 powsta³y kolejki na Kasprowy
Wierch (1987 m n.p.m.) i Guba³ówkê
(1123 m n.p.m.).

Dziœ Zakopane jest wielkim oœrodkiem
wczasów, narciarstwa, lecznictwa, baz¹
wypadow¹ w Tatry. Centrum kultury
regionalnej: zespo³y ludowe, muzea,
galerie, izby twórców ludowych, liceum
plastyczne im. Antoniego Kenara.

W 1888 zawi¹za³o siê Towarzystwo
Muzeum Tatrzañskiego. Zbiory udostêp-
niono publicznoœci w 1889. Pocz¹tek da³a
kolekcja Antoniego Kocjana, 351 ptaków,
54 ssaki i in. Po¿ar „Dworca Tatrzañskiego”
w 1900 unicestwi³ zbiory. Obecny budynek
projektu Franciszka M¹czyñskiego wg
szkiców Stanis³awa Witkiewicza powsta³
w 1913-22. Dyrektorem muzeum od 1922
a¿ do œmierci w 1965 by³ Juliusz Zborowski.

Dziœ Muzeum Tatrzañskie posiada dzia³y:
w Przyrodniczy: 58 tys. okazów, m.in.

imponuj¹ca kolekcja mchów T. Cha³ubiñ-
skiego (2700 szt.), zielnik, zbiory zoolo-
giczne i geologiczne.

w Etnograficzny: 10 500 okazów, stroje,
sprzêty domowe i pasterskie, wystrój
wnêtrz, malarstwo na szkle, hafty, spinki.

w Sztuki: 4200 eksponatów, obrazy, grafiki
i rysunki o tematyce tatrzañskiej, akwarele
Walerego Eljasza-Radzikowskiego, obrazy
Leona Wyczó³kowskiego, portrety Stanis-
³awa Ignacego Witkiewicza, karykatury
Kazimierza Sichulskiego, rzeŸby Wojciecha
Brzegi, Antoniego Rz¹sy, W³adys³awa Hasiora.

w Biblioteka: 25 tys. woluminów oraz 2000
tytu³ów periodyków.

Obok Muzeum Alpinarium za³. w 1919,
pow. 750 m2, ponad 500 gat. roœlin u³o-
¿onych wg piêter.

Stary cmentarz obok drewnianego koœ-
ció³ka p.w. MB Czêstochowskiej i œw.
Klemensa z 1847, przy ul. Koœcieliskiej.

W 1848 góral Jan Pêksa z Zakopanego
ofiarowa³ na cmentarz czêœæ swojego gruntu
zwan¹ Pêksów Brzyzkiem. By³ to pierwszy
cmentarz w Zakopanem. Od okresu miê-
dzywojennego pe³ni on rolê Cmentarza Za-
s³u¿onych.

Zakopane
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W 1931 uznany za zabytek. Obok funda-
tora cmentarza i wielu zwyk³ych mieszkañ-
ców Zakopanego, spoczywaj¹ tutaj m.in.:
ks. J. Stolarczyk, pierwszy proboszcz Zako-
panego, Saba³a, T. Cha³ubiñski, S. Wit-
kiewicz, W³adys³aw Orkan, Antoni Kenar,
Kornel Makuszyñski, Pawlikowscy, wielu
przewodników, ratowników, artystów i in-
nych zas³u¿onych dla Tatr i Zakopanego.
W latach 90. symbolicznie przeniesiono tu
ze Wschodu prochy M. Zaruskiego.

ZALIPIE
Oœrodek kultury ludowej

Wieœ na Nizinie Nadwiœlañskiej, k. D¹bro-
wy Tarnowskiej, znana jako malowana wieœ.
Tradycje zdobnicze w Zalipiu siêgaj¹ XIX w.
Wieœ „odkry³” etnograf W³adys³aw Hicki.
Miejscowe gospodynie pokrywaj¹ koloro-
wymi malowid³ami o motywach kwiato-
wych, nie tylko pobielane œciany domów,
zabudowañ gospodarskich, studnie czy psie
budy, ale tak¿e meble i naczynia. Malo-
wid³ami ozdobiony jest równie¿ miejscowy
koœció³. Zalipie znane jest tak¿e z wycinanek
z papieru, haftów oraz wyrobów ze s³omy.

W zagrodzie malarki Felicji Cury³owej (zm.
1974) znajduje siê izba regionalna. Co roku
od 1948, dwa dni po Bo¿ym Ciele organi-
zowany jest konkurs „Malowana Chata”.

ZUBRZYCA GÓRNA
Orawski Park Etnograficzny

Wieœ na obszarze Dzia³ów Orawskich nad
rzeczk¹ Zubrzyc¹, przy szosie z Jab³onki
przez prze³êcz Krowiarki do Zawoi.

Koœció³ paraf. œw. Micha³a Archanio³a (ok.
1840).

Pocz¹tek skansenowi da³ kurny dwór
Moniaków z 1784. Protoplasta tego rodu,
so³tys Mateusz Moniak otrzyma³ w 1647
szlachectwo za zas³ugi dla cesarza austriac-
kiego. Spadkobiercy dworu podarowali go
pañstwu polskiemu. Orawski Park Etnogra-
ficzny powsta³ w 1955 na obszarze 6 ha.

Przeniesiono tutaj charakterystyczne dla
Orawy cha³upy z „wy¿k¹” i „przedwyscem”,
owczarnie, stajnie, wozownie, folusz, tartak,
olejarnie, kuŸnie. Bardzo ciekawe obiekty
ma³ej architektury: dzwonnicê, pasiekê,
kapliczki. Zgromadzono tak¿e bryczki,
wozy, sanki. Bogate s¹ zbiory sztuki ludowej
i sakralnej oraz strojów i haftów.

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY
Za³o¿ony w 1954, obejmuje 3 392 ha,

z czego 91% to lasy. W 1976 zosta³ uznany
przez UNESCO za Rezerwat Biosfery.

Babia Góra, zbudowana z piaskowca
magurskiego, stanowi oddzielny masyw
Beskidu Wysokiego. Najwy¿szym wierz-
cho³kiem jest Diablak (1725 m n.p.m.).
Roœlinnoœæ ma regularne cztery piêtra: regiel
dolny, górny, piêtro kosodrzewiny i alpej-
skie. Wœród 25 zespo³ów roœlinnych na
szczególn¹ uwagê zas³uguje endemiczny
zespó³ wysokogórskiej murawy wapienio-
lubnej. Jedyne stanowiska w Polsce maj¹
tutaj: okrzyn jeleni (symbol parku) oraz
rogownica alpejska. Wystêpuj¹: niedŸwie-
dzie brunatne, rysie i g³uszce.

Markowe Szczawiny
Niewielka polana na pn. stoku Babiej Góry

(1180 m n.p.m.), na niej schronisko PTTK
im. dr. Hugona Zapa³owicza zbudowane
w 1906. Baza wypadowa na szczyt Babiej

Babiogórsk i  Park  Narodowy
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Góry. Obok schroniska Oœrodek Kultury
Turystyki Górskiej PTTK, a w nim m.in.
archaiczny sprzêt turystyczny, stare drogo-
wskazy, mapy itp.

Diablak (1725 m n.p.m.)
Najwy¿szy szczyt w polskich Beskidach.

Na pn. stokach wspania³e lasy bukowo-
jod³owo-œwierkowe. Od 1390 m n.p.m.
piêtro kosodrzewiny, a od 1650 m n.p.m.
piêtro hal z roœlinnoœci¹ typu alpejskiego.
Wierzcho³ek pokrywa rumowisko skalne.
Ze szczytu panorama: Tatry, Podhale, Spisz,
Orawa, Pilsko i Beskid Œl¹ski, Beskid Ma³y,
dalej Beskid Makowski, Wyspowy i Gorce,
a przy dobrej widocznoœci Kraków.

Krowiarki
Prze³êcz (zwana Lipnick¹) (986 m n.p.m.).

Od czasu gdy zbudowano tutaj drogê
i mo¿na dojechaæ samochodem (parking)
popularny punkt wyjœciowy na Babi¹ Górê.
Szlak od Sokolicy (1367 m n.p.m.) ma
charakter wysokogórski i walory krajo-
brazowe. Przy szlaku – limby posadzone
pod koniec XIX w. Od G³ówniaka (1617 m
n.p.m.) go³oborze z alpejskimi murawami,
przybieraj¹cymi barwy w zale¿noœci od do-
minuj¹cych w ró¿nych porach roku roœlin.
Wiosn¹ s¹ to bia³e sasanki i zawilce, latem
¿ó³te jastrzêbce, jesieni¹ rude kêpy situ.

Muzeum Babiogórskiego
Parku Narodowego

Mieœci siê w budynku Dyrekcji Parku
w Zawoi. Mo¿na siê tutaj zapoznaæ z bo-
gactwem flory i fauny BPN. Obok alpinar-
ium z roœlinnoœci¹ babiogórsk¹.

GORCZAÑSKI PARK NARODOWY
Utworzony w 1981, obejmuje 7 030 ha,

w tym 95% stanowi¹ lasy, tworz¹ce tutaj
regiel dolny i górny. Najwiêcej w nich œwier-
ków (44%), buków (40%) i jod³y (16%). Cie-
kawa roœlinnoœæ polan i pasterskie sza³asy.
Fauna typowo leœna: jeleñ, wilk, ryœ, ¿bik
i salamandra plamista — symbol Parku.

Dyrekcja Parku mieœci siê w Porêbie Wlk.
W pobli¿u muzeum „Orkanówka”, dom
piewcy Gorców W³adys³awa Orkana.

Czo³o Turbacza (1258 m n.p.m.)
Pn. wierzcho³ek Turbacza. Na szczycie

tajemnicza, opisywana ju¿ w 1903 przez
W³adys³awa Orkana inskrypcja na skale. Jej
treœæ, zatarta przez czas, na ogó³ wi¹zana
jest z konfederatami barskimi.

Turbacz (1310 m n.p.m.)
Najwy¿sza kulminacja gorczañska, której

sam wierzcho³ek znajduje siê poza Parkiem.
Zbiega siê tutaj a¿ trzynaœcie grzbietów. Na
Hali D³ugiej, sk¹d wspania³a panorama Tatr

Gorczañsk i  Park  Narodowy
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i Podhala, najwiêkszy wêze³ szlaków turysty-
cznych w Gorcach. Od 1958 na jej skraju
(1270 m n.p.m.) schronisko PTTK im.
W³adys³awa Orkana. Obok Oœrodek Kultury
Turystyki Górskiej PTTK poœwiêcony m.in.
historii schronisk górskich w Polsce.

Rezerwat im. W. Orkana
Utworzony zosta³ w 1927 r. na pn. stokach

Turbacza w rejonie Ÿródliskowym potoku
Turbacz. Obecnie w ramach Parku rejon ten
podlega nadal œcis³ej ochronie i obejmuje
319 ha pierwotnej buczyny karpackiej.
Rosn¹ tu ponad dwustuletnie drzewa, a
przyroda rz¹dzi siê w zasadzie w³asnymi
prawami bez ingerencji cz³owieka.

Kud³oñ (1273 m n.p.m.)
Na stokach pn.-wsch. malownicze ska³ki

piaskowca magurskiego. Najbardziej znana
to „skamienia³y baca” przy szlaku do Lubo-
mierza. Grzbietowe polany z pasterskimi
sza³asami maj¹ du¿e walory krajobrazowe.

Borek (1009 m n.p.m.)
Malownicza prze³êcz na grzbiecie miêdzy

Turbaczem i Kud³oniem. Dochodzi tu szosa
leœna z doliny Kamienicy. Niewielkie prze-
wy¿szenie prze³êczy nad pobliskim korytem
tego potoku zagra¿a tzw. kapta¿em czyli
przerwaniem grzbietu i skierowaniem wód
Kamienicy do zlewiska Raby, a nie jak
dotychczas Dunajca.

OJCOWSKI PARK NARODOWY
Utworzony w 1956 obejmuje najpiêk-

niejszy fragment Jury Krakowsko Czêsto-
chowskiej. Pow. 2 146 ha. Niezwykle
urozmaicona rzeŸba krasowa: w¹wozy
wy¿³obione w wapieniach górnojurajskich
oraz ostañce z wapienia . Na terenie parku
znajduje siê ok. 200 jaskiñ ze s³awn¹ Jaskini¹
£okietka oraz Ciemn¹, w której odkryto
najstarsze na ziemiach polskich œlady
bytnoœci cz³owieka paleolitycznego sprzed
ok. 120 tys. lat. W parku wystêpuje ok. 30

Ojcowsk i  Park  Narodowy

G
or

ce
, H

al
a 

D
³u

ga
, f

ot
. M

. K
rz

em
ie

ñ.



136
M

A
£

O
P

O
L

S
K

I
E

zespo³ów roœlinnych. Osobliwoœci jest
brzoza ojcowska. W jaskiniach ¿yje 15
gatunków nietoperzy, z bardzo rzadkim
nockiem orzêsionym.

Na terenie parku znajduj¹ siê tak¿e
ciekawe zabytki: ruiny zamku ojcowskiego
z XIV w. oraz renesansowy zamek w Pies-
kowej Skale z XVI w.

Brama Krakowska
W¹ski, malowniczy przesmyk miêdzy

dwoma wynios³ymi wapiennymi basztami
oddziela dolinê Pr¹dnika od dolinki Za
Bram¹.

Jaskinia £okietka
Znajduje siê 130 m n.p. Pr¹dnika,

w zboczu Góry Che³mowej. Ma 270 m
korytarzy. Znana od dawna, ju¿ od pocz.
XIX w. zwiedzana z przewodnikami. Wed³ug
legendy, ok. 1300 r. mia³ w niej szukaæ
schronienia król W³adys³aw £okietek. St¹d
nazwa jaskini i jej fragmentów: Sali

Rycerskiej, Kuchni, £o¿a £okietka. Jaskinia
jest oœwietlona.

Zamek w Pieskowej Skale
Jeden z najpiêkniejszych w Polsce, zbu-

dowany z kamienia przez Kazimierza
Wielkiego na miejscu wczeœniejszego.
W 1377-1608 nale¿a³ do Szafrañców.
W 1542-544 przebudowany przez M.
Castiglione w stylu renesansowym. W 1 po³.
XVII w. obwarowany bastionowymi forty-
fikacjami. Po restauracji obecnie mo¿emy
ogl¹daæ gotycko-renesansowy zamek
z piêkn¹ loggi¹ i wewnêtrznym arkadowym
dziedziñcem, z 21 maszkaronami z XVI w.
W zach. skrzydle studnia o g³êb. 56 m.
Podworzec zamkniêty od frontu kurtyn¹
z dwoma bastionami z XVII w. Ogród w stylu
w³oskim. W salach zamku – muzeum. Eks-
pozycja „Przemiany w sztuce europejskiej
od XIV do po³. XIX w.” zawiera zbiory z ko-
lekcji wawelskiej. Kawiarnia „Zamkowa”.

Dolina Pr¹dnika
OPN obejmuje fragment doliny Pr¹dnika

od Hamerni do Pieskowej Ska³y (ok. 10 km).
Wzd³u¿ strumienia malownicze grupy
skalne i pojedyncze ostañce. W górze
Koronnej znajduje siê wspomniana wy¿ej
Jaskinia Ciemna. Nieopodal piêkny zak¹tek
Panieñskie Ska³y  z leœniczówk¹ u podnó¿a
oraz ostañcem, Ig³¹ Deotymy. Nieco dalej
po lewej stronie zaczyna siê Dolina S¹s-
powska.

Przy drodze w kierunku Pieskowej Ska³y
zbudowana na moœcie nad potokiem
„Kaplica Na Wodzie” z 1901, m³yn wodny

Ojcowski Park Narodowy
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i Tartak Boronia. Dalej Grodzisko, a na nim
koœció³ z 1642 oraz resztki pustelni b³.
Salomei. Ciekawy obelisk w kszta³cie s³onia.
Na zboczach rezerwat wisienki kar³owatej,
reliktu stepowego.

Wzd³u¿ Pr¹dnika, po prawej stronie,
nieopodal Ska³ Wdowich zaczyna siê Dolina
Zachwytu. Dolinê koñczy (gdy patrzymy w
górê biegu potoku) grupa ska³ Wernyhory,
Mickiewicza, Chopina oraz wspania³y
jurajski cypel z zamkiem góruj¹cym nad
dolin¹. U podnó¿a ostaniec Maczuga Her-
kulesa, znany z legendy o mistrzu Twar-
dowskim.

Muzeum Przyrodnicze im. prof. W³ady-
s³awa Szafera w Ojcowie znajduje siê
w „Willi pod £okietkiem” u podnó¿a Góry
Zamkowej. Zbiory geologiczne, arche-
ologiczne oraz fauna OPN. Na Górze
Zamkowej ruiny kazimierzowskiego zamku
z XIV w., z którego ocala³a brama, oœmio-
k¹tna wie¿a, resztki murów oraz na dzie-
dziñcu kuta w skale studnia (48 m),
czêœciowo zasypana.

PIENIÑSKI PARK NARODOWY

Utworzony w 1932 o pow. 2 346 ha,
obejmuje Pieniny Czorsztyñskie ze szczy-
tem Nowa Góra (902 m n.p.m.), Masyw
Trzech Koron (982 m n.p.m.) i Pieninki
z Sokolic¹ (747 m n.p.m.). Pasmo  zbu-
dowane z wapienia, piaskowca, ³upków
i zlepieñców o ró¿nej odpornoœci na erozjê,

cechuje du¿a ró¿norodnoœæ i bogactwo
form krajobrazowych, z najpiêkniejszym
w Europie prze³omem rzeki przez góry.

Dominuj¹cym drzewostanem jest buczyna
karpacka. Jesieni¹ jej piêkne barwy kon-
trastuj¹ z bia³ymi ska³ami. Wyj¹tkowo
bogate zbiorowisko roœlin, ok. 1 100 gatun-
ków naczyniowych; s¹ relikty: chryzantema
Zawadzkiego i ja³owiec sawina oraz
endemity: mniszek pieniñski i pszonak
pieniñski.

Szczególnie bogaty œwiat owadów; ok.
1600 gatunków motyli, z niepylakiem
apollo na czele.

Dyrekcja PPN mieœci siê w Kroœcienku
n. Dunajcem. Tam te¿ planowane jest utwo-
rzenie Muzeum Parku. Obecnie wystawy
i ekspozycje czasowe prezentowane s¹
w pawilonach: w Szczawnicy przy Drodze
Pieniñskiej („Ptaki Pienin”), w sezonie
sp³ywów w Sromowcach-K¹tach („Przyroda
Pienin”), przy wejœciu do W¹wozu Szop-
czañskiego (Fotografia przyrodnicza).

Sp³yw Prze³omem Pieniñskim

To jedna z najwiêkszych atrakcji turysty-
cznych w Europie. Odbywa siê on na trasie
z K¹tów (466 m n.p.m.) do Szczawnicy (430
m n.p.m.) – 15 km lub do Kroœcienka (420
m n.p.m.) – 18,5 km. Czas sp³ywu ok.
3 godz. Tratwy zbudowane z 5 czó³en
(dawniej d³ubanych z pnia) d³. 5,75 m szer.
45 cm, spiêtych i powi¹zanych. Prowadzi

Pien iñsk i  Park  Narodowy
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je dwóch flisaków. Emocje podczas sp³ywu
s¹ ogromne, Dunajec pokonuje liczne
bystrza i progi. Miejscami szerokoœæ nurtu
wynosi zaledwie kilkanaœcie metrów.

Dziki krajobraz serca Pienin zmienia siê
jak w kalejdoskopie. Pierwsze 6 km, z piêk-
nym widokiem na Trzy Korony, pomiêdzy
wsiami Sromowce Œrednie i Ni¿ne po
stronie polskiej oraz Czerwonym Klasztorem
po s³owackiej. Dalej zaczyna siê prze³om.
Kolejno widoczne: Zbójnicki Uskok (447 m
n.p.m.), Œwinia Ska³a (560 m n.p.m.),
Klejowa Góra, polany Rówienka i Huta,
œciana Facimiechu, dalej za malowniczym
ujœciem Pieniñskiego Potoku, bodaj naj-
piêkniejszy widok na Sokolicê (747 m
n.p.m.), dalej Ska³a Hukowa znana z piêk-
nego echa. Przy osiedlu L¹d w Szczawnicy
przystañ koñcz¹ca prze³om.

Trzy Korony (982 m n.p.m.)
Najwy¿szy szczyt w parku, zbudowany

z wapieni rogowcowych, wznosi siê 522 m
nad poziom Dunajca. Trzy najwy¿sze
wierzcho³ki Okr¹glica, P³aska Ska³a i Pañska
Ska³a tworz¹ koronê. Na Okr¹glicy plat-
forma widokowa z przepiêkn¹ panoram¹
na Tatry, Babi¹ Górê, Gorce, Ma³e Pieniny
i Beskid S¹decki. Z Kroœcienka wiedzie na
Trzy Korony najstarszy szlak w Pieninach,
wyznakowany w 1906.

Sokolica (747 m n.p.m.)
Wznosi siê pionowo 307 m nad Du-

najcem. Z wierzcho³ka bodaj najpiêkniejszy
widok na jego prze³om. Ska³y szczytowe
gêsto poroœniête kwitn¹c¹ do jesieni
chryzantem¹ Zawadzkiego. Na szczycie

rosn¹ reliktowe (z okresu holocenu) sosny,
uwiecznione na wielu fotografiach.

W¹wóz Szopczañski
Malownicza dolina na pd. stokach Pienin

oddziela masyw Trzech Koron od Pienin
Czorsztyñskich. W górnej partii las, ostoja
puchacza. W dolnej czêœci skalny jar wy¿³o-
biony w wapieniu, ostoja pomurnika.
W œcianach lewego brzegu potoku Szop-
czañskiego ma³e jaskinie.

TATRZAÑSKI PARK NARODOWY

Utworzony w 1954 obejmuje 21 164 ha.
W 1992 razem z parkiem po stronie
s³owackiej (TANAP) uznany przez UNESCO
za Rezerwat Biosfery.

TPN obejmuje Tatry Polskie, nasze naj-
m³odsze i najwy¿sze góry typu alpejskiego.
Najwy¿szy szczyt Rysy 2499 m n.p.m.
Urozmaicona rzeŸba – ostre szczyty, granie,
doliny, kot³y polodowcowe, jeziora (naj-
wiêksze Morskie Oko o pow. 35 ha,
a najg³êbsze Wielki Staw Polski 79 m),
potoki z malowniczymi wodospadami
(Wodogrzmoty Mickiewicza, Siklawa),
a tak¿e ok. 650 jaskiñ (najd³u¿szy i
najg³êbszy system Wielka Œnie¿na-Wielka
Litworowa d³. 18 km, g³. 814 m). Deni-
welacja wynosi a¿ 1700 m.

Roœlinnoœæ ma uk³ad piêtrowy: regiel dolny
– lasy jod³owo-bukowe do 1250 m n.p.m.;
regiel górny – bory œwierkowe do 1500 m
n.p.m.; piêtro kosówki – do 1800 m n.p.m.;
piêtro alpejskie – 2300 m n.p.m. a¿ po
piêtro turniowe.

Tatrzañsk i  Park  Narodowy
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Flora liczy ponad 1000 gatunków roœlin
naczyniowych, w tym 85 podlegaj¹cych
ochronie gatunkowej. Wœród nich jest sym-
bol Tatr – szarotka alpejska.

Do osobliwoœci tatrzañskiej fauny nale¿¹:
kozica, œwistak, niedŸwiedŸ, orze³ przedni,
p³ochacz halny i pomurnik, a z owadów
motyl niepylak apollo.

Morskie Oko

Oddalone o 36 km od Zakopanego drog¹,
a o 14 km w linii prostej. Jezioro polodow-
cowe na wys. 1395 m n.p.m., g³êb.
50,8 m, wymiary 862 x 566 m, pow. 35 ha.

Na morenie nad jeziorem (1406 m n.p.m.)
stoi schronisko PTTK prowadzone 1945-
-1985 przez £apiñskich: Czes³awa i Wandê,
nastêpnie ich syna Wojciecha. Kamienna
œcie¿ka wokó³ jeziora wybudowana
w 1890-91 ma 2,5 km. Nieopodal wyp³yw
Rybiego Potoku, a tak¿e dorodne limby.
Otoczenie Morskiego Oka stanowi¹ znane
tatrzañskie szczyty: Mnich (2070 m n.p.m.),
Miêguszowieckie Szczyty: Wielki (2438 m
n.p.m.), Poœredni (2393 m n.p.m.), Czarny
(2410 m n.p.m.), ̄ abi Koñ (2291 m n.p.m.),
Rysy (2499 m n.p.m.). Ze zboczy osuwaj¹
siê piar¿yska zespalane kosodrzewin¹. Zim¹
liczne lawiny.

Dolina Koœcieliska:
Hala Ornak i Jaskinia MroŸna

Jedna z najpiêkniejszych dolin w Tatrach,
d³. 9 km. 10 odga³êzieñ — najwiêksze to
doliny Miêtusia i Tomanowa. Dolna
i œrodkowa czêœæ doliny Koœcieliskiej zbu-
dowana jest ze ska³ osadowych, górna
z krystalicznych. Dnem p³ynie potok Koœ-
cieliski. Na wapieniach licznie wystêpuje
szarotka. Wiosn¹ Kirê Miêtusi¹ pokrywa ³an
krokusów.

Tatrzañsk i  Park  Narodowy
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Tatrzañsk i  Park  Narodowy
Pasterstwo istnia³o tutaj od XVI w. Pierwsze

nadania dla rodu Miêtusów z Cichego
pochodz¹ z 1595. Ju¿ w 1527-36 wydo-
bywano w dol. Koœcieliskiej „srebro, miedŸ
i nieco antimoni”. Do 1876 czynne by³y
tutaj kopalnie ¿elaza. Na ska³ach zachowa³y
siê znaki poszukiwaczy skarbów (1531
i 1663). Przebiega³ têdy tak¿e szlak zbójecki
i przemytniczy.

Wycieczka dolin¹ (6 km, 170 m ró¿nicy
poziomów) zaczyna siê w Kirach, a koñczy
w schronisku PTTK na hali Ornak (zbudo-
wanym przez PTT w 1947-49). Od 1973
nosi ono imiê prof. Walerego Goetla.

W Dolinie Koœcieliskiej odkryto ok. 400
jaskiñ (najwiêksze skupienie w Tatrach).
Jaskinia MroŸna (udostêpniona do zwie-
dzania i oœwietlona) znajduje siê w Bramie
Kraszewskiego na wys. ok. 1100 m i ma 500
m d³. Odkryta w 1934 przez Stefana
Zwoliñskiego. Wejœcie do jaskini specjalnie
przebit¹ sztolni¹ (w 1952). Najwiêksza ko-
mora zw. Wielk¹ ma wym. 27 x 8 m i 12 m
wys. Jest tak¿e Komora Ma³a, Bia³y Chodnik,
Jeziorko Saba³y. Wyjœcie poprzez Komorê
Wstêpn¹ i jej naturalny, pd. wylot.

Dolina Str¹¿yska
Do doliny (ok. 900 m n.p.m.) dochodzi

siê z centrum Zakopanego ulicami Koœ-
cielisk¹ i Kasprusie. Dolina ma 4 km2,
rozci¹ga siê od miasta a¿ po pn. œcianê
Giewontu. Nazwa pochodzi od „strunga”
— zagroda do dojenia owiec. Wymieniana
ju¿ w 1669. W górnej czêœæ doliny Polana
Str¹¿yska (1000 m n.p.m.). Z niej widok na
pn. urwiska Giewontu i Wodospad Sikla-
wicê. Przez Dol. Str¹¿ysk¹ biegnie szlak na
najpopularniejsz¹ górê Polski Giewont
(1895 m n.p.m.).

Hala G¹sienicowa
S³ynê³a niegdyœ z pasterstwa i têtni³a

¿yciem od maja do wrzeœnia. Pasterzy
odwiedzali tutaj myœliwi i zbójnicy. Jako cel

turystyczny znana od pocz. XIX w. W 1890
TT kupi³o tutaj bacówkê, któr¹ 1894
przerobiono na schronisko. Wspó³czesny
„Murowaniec” (1505 m n.p.m.) powsta³
w 1921-25. Odbudowany i rozbudowany
po po¿arze w 1963. Hala G¹sienicowa to
najwiêkszy w Tatrach wêze³ szlaków
turystycznych. Dla jednych jest celem —
piêkne widoki, urokliwe stawki z naj-
piêkniejszym Zielonym Stawem G¹sieni-
cowym (672 m n.p.m.). Dla innych baz¹
wypadow¹ na okoliczne szczyty.

Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.)
Przejazd kolejk¹ linow¹ z KuŸnic (1023 m

n.p.m.) przez Myœlenickie Turnie (1352 m
n.p.m.) trwa 20 min. Górna stacja kolejki,
z restauracj¹, znajduje siê na wys. 1959 m
n.p.m. Powy¿ej Obserwatorium Meteo-
rologiczne. Wyjœcie na widokowy wierz-
cho³ek trwa 8 min. Piêkna panorama na
Tatry Wysokie i Zachodnie. Zim¹ z dolin
G¹sienicowej i Goryczkowej wyci¹gi nar-
ciarskie.

Muzeum TPN
Za³o¿one w 1984. Znajduje siê w Zako-

panem przy ul Cha³ubiñskiego 42a. Eks-
pozycje: przyroda Tatr i historia jej ochrony.
Obok ogród roœlinnoœci tatrzañskiej.
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Warszawa, Plac Zamkowy, fot. A. Wielocha.
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Powierzchnia 35 715 km2, 5 mln mieszkañców.
Granice historycznego Mazowsza nie by³y zbyt dok³adnie wyznaczone. Jego oœ stanowi

œrodkowy bieg Wis³y. Rozci¹ga ono siê na otwartych przestrzeniach Niziny Pó³nocnoma-
zowieckiej, Niziny Œrodkowomazowieckiej oraz w du¿ej czêœci na Nizinie Po³udniowo-
podlaskiej i Wzniesieniach Po³udniowomazowieckich. Ca³y ten obszar pokryty jest utwo-
rami lodowcowymi, czêsto bardzo rozmytymi.

Mazowsze zosta³o w³¹czone do monarchii piastowskiej jako jedna z pierwszych dziel-
nic. Terytorium plemienne Mazowszan (nazwa znana od 1041) na prawym brzegu Wis³y
i dolnej Narwi sta³o siê od 1075 trzonem diecezji p³ockiej (mazowieckiej), a Mazowsze
pd. przypad³o diecezji poznañskiej. W 1138-1526 Mazowsze istnia³o jako osobne ksiê-
stwo pod rz¹dami Piastów mazowieckich. Za Konrada Mazowieckiego, na pocz. XIII w.
usamodzielni³o siê spod w³adzy ksiêcia seniora w Krakowie. Niszczone przez najazdy
pruskie, jaæwieskie i litewskie w XIII w. oraz przez dzia³ania wojenne XIV w., Mazowsze
rozwija³o siê z opóŸnieniem w stosunku do innych ziem polskich. Po bezpotomnej œmier-
ci kolejnych Piastów stopniowo w 1462-1526 w³¹czano do Korony poszczególne dzielni-
ce, które stawa³y siê województwami (Rawa w 1462, P³ock w 1495, Warszawa z Czer-
skiem w 1526).

Po³o¿enie pomiêdzy Krakowem a Wilnem sprawi³o, ¿e pod koniec XVI w. Warszawa
sta³a siê faktyczn¹ stolic¹ Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od 1569 zwo³ywano tu
sejmy walne polsko-litewskie, od 1573 odbywa³y siê elekcje królów polskich. Od 1596
rozpoczêto przebudowê zamku na rezydencjê królewsk¹, w której w 1611 ostatecznie
osiad³ król Zygmunt III Waza. Rozwój gospodarczy zahamowa³y zniszczenia wojenne
w XVII i XVIII w. Na Mazowszu rozegra³ siê ostatni akt dziejów Rzeczypospolitej Obojga
Narodów: warszawskie obrady Sejmu Czteroletniego, uchwalenie Konstytucji 3 Maja,
ostateczna klêska insurekcji koœciuszkowskiej pod Maciejowicami w 1794.

Tak¿e w kolejnych wojnach najbardziej walczono o stolicê. W jej pobli¿u w 1831 roze-
gra³y siê g³ówne bitwy powstania listopadowego: pod Dêbem Wielkim, Stoczkiem £u-
kowskim, Grochowem, Ostro³êk¹ i ostateczny szturm Rosjan na Warszawê.

W czasie I wojny œwiatowej na Mazowszu toczy³y siê d³ugotrwa³e walki pozycyjne, miej-
scami u¿yto na znaczn¹ skalê broni chemicznej. W 1920 po wsch. stronie Wis³y mia³a
miejsce decyduj¹ca faza wojny polsko-bolszewickiej („Cud nad Wis³¹”). Rok 1939 to
bitwy pod M³aw¹, nad Bzur¹, obrona Warszawy i Modlina. Rok 1944 — to Powstanie
Warszawskie.

Po wojnie odbudowano stolicê wysi³kiem ca³ego narodu. Powsta³y nowe zak³ady prze-
mys³owe, np. p³ocka „Petrochemia”. Utworzenie „ma³ych” województw w 1975 przy-
czyni³o siê do rozwoju Ciechanowa, Ostro³êki, P³ocka, Radomia i Siedlec. Po 1989 roz-
kwit³a aglomeracja warszawska, jako g³ówny w kraju oœrodek przedsiêbiorczoœci i inno-
wacji (choæ jednoczeœnie nasili³y siê w niej problemy zwi¹zane z ruchem samochodo-
wym i przestêpczoœci¹), natomiast inne miasta Mazowsza na ogó³ prze¿ywaj¹ k³opoty —
zw³aszcza Radom, gdzie upad³y praktycznie wszystkie du¿e zak³ady. Rolnictwo mazo-
wieckie, tradycyjnie zacofane, tak¿e prze¿ywa wielkie trudnoœci.
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Ciechanów
BROCHÓW

Koœció³ obronny
Wieœ w powiecie sochaczewskim, w Kot-

linie Warszawskiej, nad Bzur¹, ok. 12 km
na pn. od Sochaczewa.

Wzmiankowany w 1 po³. XII w., by³
w³asnoœci¹ ̄ yrona, wielkorz¹dcy Mazowsza
i Kujaw. Przez wieki nale¿a³ do Brocho-
wskich. W 1939 ciê¿kie walki jednostek
armii „Poznañ” i „Pomorze” z wojskami
hitlerowskimi.

W centrum wsi gotycko-renesansowy
koœció³ par. œw. Andrzeja i Jana Chrzciciela,
z trzema kolistymi wie¿ami-basztami
z 1554-61 (wg proj. Jana Babtysty
z Wenecji), przebud. 1665, odbud. po
zniszczeniach w I i II wojnie œwiatowej,
dzwonnica z XIX w., wokó³ koœcio³a mur
obronny z bastejami z XVII w. Koœció³
trójnawowy, sklepienia g³. nawy kolebkowe,
pokryte ornamentem utworzonym z przeni-
kaj¹cych siê form geometrycznych (tzw.
sklepienie pu³tuskie). Wie¿e po³¹czone
wewnêtrznymi korytarzami. W zakrystii
kominek, na którym broni¹cy siê mogli
przygotowywaæ posi³ek. Wewn¹trz koœcio³a
epitafia i pami¹tkowe tablice. Odby³ siê tu

œlub rodziców Fryderyka Chopina oraz jego
chrzest (23 IV 1810, przypomina o tym
tablica ufundowana w 1993). Orygina³y
aktu chrztu kompozytora oraz aktu œlubu
jego rodziców znajduj¹ siê w Kurii Biskupiej
w Warszawie. Na zewn¹trz muru koœ-
cielnego dwie pami¹tkowe tablice poœwiê-
cone ¿o³nierzom poleg³ych we wrzeœniu
1939.

We wsi pocz¹tek zach. odcinka g³. szlaku
(czerwonego) biegn¹cego wzd³u¿ Kampi-
noskiego Parku Narodowego.

BROK
Koœció³ œw. Andrzeja Aposto³a

Miasto w powiecie ostrowskim, na skraju
Doliny Dolnego Bugu i Miêdzyrzecza
£om¿yñskiego, na pr. brzegu Bugu, 11 km
na pd. od Ostrowi Mazowieckiej. Oœrodek
turystyczno-wypoczynkowy. 2 tys. miesz-
kañców.

Wzmiankowany w 1233 jako gród na
drogowym i wodnym szlaku handlowym na
Litwê. Prawa miejskie od 1501 z przerw¹
w 1869-1922. Do 1796 w³asnoœæ biskupów
p³ockich.

Z póŸnorenesansowego pa³acu biskupów
p³ockich z 1617-24 zachowa³a siê wie¿a.
Ratusz z 1 po³. XIX w.

Koœció³ par. œw. Andrzeja Aposto³a zbud.
1542-60 (arch. Jan Baptysta z Wenecji)
z kaplic¹ pn. z ok. 1612 oraz krucht¹
i kaplic¹ pd. z XIX w. Bry³a œwi¹tyni gotycka;
renesansowe szczyty oraz sklepienia
w nawie i prezbiterium (z dekoracyjn¹ siatk¹
sztukatorsk¹). W barokowym o³tarzu g³ów-
nym obraz „Chrystus na krzy¿u” z XVIII w.
Resztki polichromii renesansowej. Dwie
marmurowe tablice epitafijne z 1 po³. XVII
w., p³yta nagrobna z 2 po³. XVI w., dwie
granitowe kropielnice i chrzcielnica z koñca
XVII w. Koœció³ otaczaj¹ pomniki przyrody:
lipy, dêby, wi¹zy i klon.

CIECHANÓW
Zamek

Miasto powiatowe na WysoczyŸnie
Ciechanowskiej, nad £ydyni¹, przy linii kol.
Warszawa-Dzia³dowo. 48 tys. miesz-
kañców. Pocz¹tki osadnictwa w VII w.
Wzmiankowany w 1065. Prawa miejskie od
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po³. XIV w. Rozkwit miasta w XV-XVI w.,
a nastêpnie du¿e zniszczenia w czasie
wojen w XVII i na pocz. XVIII w. Ponowne
o¿ywienie gospodarcze po uzyskaniu
w 1877 po³¹czenia kol. z Warszaw¹
i Gdañskiem. W okresie okupacji hitlerow-
skiej masowe egzekucje. W 1975-98 stolica
województwa.

Na wzgórzu póŸnogotycki koœció³ farny
Nawiedzenia NMP z 1 po³. XVI w. Wyposa-
¿enie wnêtrza g³. neogotyckie, renesansowy
nagrobek Stanis³awa Szczurzyñskiego
z 1556. Obok fary wczesnoœredniowieczne
grodzisko z X-XII w. „Farska Góra”. PóŸno-
gotycki koœció³ poaugustiañski (ob. par. p.w.
Nawiedzenia NMP) z 1 po³. XVI w.,
przebudowany po zrujnowaniu w 2 po³.
XVII w., wyposa¿enie wnêtrza g³. póŸno-
barokowe. Neogotycki ratusz z ok. po³. XIX
w. W mieœcie pomniki Marii Konopnickiej
(1982) i Zygmunta Krasiñskiego (1987).

Nad £ydyni¹ zamek ksi¹¿¹t mazowieckich
zbudowany w XV w. z fundacji ksiêcia
Janusza I. Zachowa³ siê prostok¹tny mur
zewnêtrzny (48x57 m) wraz z dwiema
okr¹g³ymi basztami naro¿nymi: od pd.-
wsch. wiêzienn¹, a od zach. pe³ni¹c¹
funkcjê arsena³u. Mury o pocz¹tkowej wys.
5 m podwy¿szono w XVII w. do 9,8 m.
Czêœæ mieszkalna zamku sk³ada³a siê z tzw.
domu du¿ego, murowanej budowli repre-
zentacyjnej i niewielkiego domu drewnia-
nego. Dom du¿y ostatecznie rozebrano na
pocz. XIX w. Na dziedziñcu g³az upamiêt-
niaj¹cy powieszenie czterech ¿o³nierzy AK.

Zamek by³ Ÿród³em inspiracji dla wielu
pisarzy m.in. Zygmunta Krasiñskiego,

Boles³awa Prusa, Stefana ¯eromskiego,
Marii Konopnickiej, a zw³aszcza Henryka
Sienkiewicza, który w Ciechanowie uloko-
wa³ czêœæ akcji „Krzy¿aków”. W zamku sta³e
ekspozycje Muzeum Szlachty Mazowieckiej
z Ciechanowa: „Œredniowieczna broñ bia³a
i palna” oraz „Archeologia miasta i zamku”.
Interesuj¹ce s¹ militaria znalezione w trakcie
badañ archeologicznych (groty kusz, topór)
oraz dwa dobrze zachowane miecze z XIV
i XV w. W gotyckiej piwnicy wystawy cza-
sowe i koncerty muzyki dawnej.

CZARNIA
Rezerwat „Czarnia”

Wieœ gminna w powiecie ostro³êckim na
Równinie Kurpiowskiej, nad Trybówk¹,
12 km na pn. zach. od Myszyñca, oœrodek
sztuki ludowej.

Celem ochrony jest zachowanie fragmentu
boru œwie¿ego, naturalnego pochodzenia,
charakterystycznego dla dawnej Puszczy
Kurpiowskiej. Wystêpuj¹ tu œwierk i sosna
w wieku 160-180, a miejscami 190-210 lat.
W podszytach g³ównie œwierk pospolity i ja-
³owiec pospolity. W runie borówka leœna
i brusznica, pszeniec leœny, wrzos zwyczajny,
konwalia dwulistna, paproæ orlica pospolita,
szczawik zajêczy. Roœliny chronione:
konwalia majowa i wid³aki. Wœród mchów
i porostów wystêpuje rokiet pospolity, rokiet
pierzasty, p³onnik oraz chrobotek renife-
rowy. Osobliwoœci¹ rezerwatu s¹, jedynie
tu wystêpuj¹ce, sosny bartne.

Przez rezerwat prowadzi szlak zielony
„barci kurpiowskich”. Na jego trasie mo¿na
podziwiaæ unikalne sosny bartne. Pocz¹tek
szlaku znajduje siê ko³o kapliczki œw.
Huberta z lipowego pnia.

CZARNOLAS
Muzeum Jana Kochanowskiego

Wieœ w gm. Policzna na Równinie Radom-
skiej, 14 km na pn. wsch. od Zwolenia.

Wzmiankowany w XV w. W XVI w.
w³asnoœæ Piotra Kochanowskiego i Anny
z Odrow¹¿ów Kochanowskiej, rodziców
Jana Kochanowskiego. Poeta urodzi³ siê
w 1530 w pobliskiej Sycynie, zmar³ 1584
w Lublinie, zosta³ pochowany w Zwoleniu.
W Czarnolesie osiad³ ok. 1570. Tu napisa³

Czarnolas

C
ie

ch
an

ów
, z

am
ek

, f
ot

 .G
. O

r³o
w

sk
a.



146
M

A
Z

O
W

I
E

C
K

I
E

m.in. „Pieœñ œwiêtojañsk¹ o sobótce”,
„Odprawê pos³ów greckich”, „Treny”.

We wsi zespó³ dworski z romantycznym
parkiem. Klasycystyczny dworek z 2 po³.
XIX w. zbud. dla ksiê¿nej Teresy z Lubo-
mirskich Jab³onowskiej, w miejscu modrze-
wiowego z 1789, spalonego w 1853. Przed
dworkiem pomnik Jana Kochanowskiego
(1980, d³uta Mieczys³awa Weltera). Neo-
gotycka kaplica z 1826-46, wg tradycji
wzniesiona w parku na fundamentach
dworku Jana Kochanowskiego z ok. 1560.
Pod kaplic¹ grobowce Jab³onowskich i Lu-
bomirskich. W parku popiersie Piotra
Kochanowskiego, bratanka poety oraz
pomnik Urszulki (symboliczny sarkofag
z po³. XIX w.) postawiony w miejscu, gdzie
mia³a znajdowaæ siê s³ynna czarnoleska lipa.

W dworku mieœci siê, powsta³e w 1961,
biograficzne Muzeum Jana Kochano-
wskiego (Oddzia³ Muzeum Okrêgowego
w Radomiu). Sta³a wystawa „¯ycie
i twórczoœæ Jana Kochanowskiego na tle
epoki renesansu”. Zbiory obejmuj¹: zabyt-
kowe meble (fotel pokryty z³oconym kurdy-
banem, z barokow¹ dekoracj¹ i herbem
Kochanowskich „Korwin”), renesansowe
¿elazne odrzwia z domu poety, dawne
przedmioty codziennego u¿ytku, starodruki
oraz kolekcjê wspó³czesnych gobelinów.

CZERSK
Zamek

Wieœ w powiecie piaseczyñskim, na
wysokim, lewym brzegu Doliny Œrodkowej
Wis³y, 2 km na pd. wsch. od Góry Kalwarii.

Stara osada obrona z X-XI w., stopniowo
powiêkszana i umacniana. Od po³. XIII do

po³. XIV w. stolica ksiêstwa czerskiego.
W XIV-XV w. budowa zamku murowanego.
Prawa miejskie od ok. 1386 do 1869. Po
w³¹czeniu Mazowsza do Korony w 1526
ziemia czerska nale¿a³a do królowej Bony,
która zak³ada³a tu winnice i ogrody. W XVI
w. rozwój rzemios³a i handlu, wytwarzano
tu s³ynne sukno zwane londrynem. Znisz-
czony w czasie wojen szwedzkich, Czersk
ju¿ nie powróci³ do dawnej œwietnoœci,
mimo krótkiego odrodzenia miasta i re-
konstrukcji zamku w 2 po³. XVIII w. W czasie
I wojny œwiatowej dosz³o tu do du¿ej bitwy
rosyjsko-niemieckiej i zniszczenia zamku.

Obecnie wieœ o charakterze rolniczym.
U podnó¿a skarpy wiœlanej sady i uprawy
warzyw i truskawek.

Gotycki zamek wzniesiono z fundacji
ksiêcia mazowieckiego Janusza I w 2 po³.
XIV w. (lub 1 po³. XV w.) na miejscu starszego
grodu. Rozbudowywany i podwy¿szony
XV-XVI w., od 2 po³. XVII w. stopniowo
popada³ w ruinê.

Zachowa³y siê: wie¿a bramna, dwie baszty
na planie ko³a, fragment muru okalaj¹cego
dziedziniec, przyziemia murów oraz
fundamenty murowanych budynków i ko-
œcio³a. Wie¿a bramna zbud. na planie
kwadratu, ma piêæ kondygnacji i 20 m wys.
Mia³a urz¹dzenia uruchamiaj¹ce dwa mosty
zwodzone (dla pieszych i jezdnych). Most
sta³y do zamku zbudowano dopiero
w 1762. W baszcie zach. by³a zbrojownia
i magazyny, a w pd.-wsch. (najwy¿szej,
ok. 22 m) wiêzienie oraz stra¿nica. Mury
zamku mia³y ok. 8 m wys. i 1,8 m szer. Do
pn. odcinka murów przylega³y budynki.
W pd. czêœci dziedziñca zamkowego istnia³a
kaplica œw. Piotra, która pe³ni³a póŸniej
funkcjê kolegiaty.

Obecnie zamek jest pod opiek¹ Oœrodka
Kultury w Górze Kalwarii, a jego pomiesz-
czenia wykorzystywane s¹ na sale wysta-
wowe. Od paru lat corocznie w po³. czer-
wca na zamku organizowane jest „Mazo-
wieckie Œwiêto Duchów”.

CZERWIÑSK nad Wis³¹
Zespó³ klasztorny

Wieœ gminna w powiecie p³oñskim,
w Kotlinie Warszawskiej, na pr. wysokim

Czer wiñsk
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brzegu Wis³y, 9 km na wsch. od Wyszo-
grodu. Sanktuarium Maryjne prowadzone
przez ksiê¿y Salazjanów.

Wzmiankowany w 1065. Od koñca XI w.
do 1795 w³asnoœæ biskupów p³ockich,
którzy osadzili tu kanoników regularnych
lateraneñskich. W po³. XII w. budowa
koœcio³a i klasztoru. Czerwiñsk dzieli³ siê na
dwie czêœci: biskupi¹ (prawa miejskie 1373)
i klasztorn¹ (prawa miejskie 1582). W 1410
spotka³y siê tu i po³¹czy³y wojska W³ady-
s³awa Jagie³³y z wojskami litewskimi ksiêcia
Witolda przed wyruszeniem na wojnê
z Krzy¿akami. Dla ich przeprawy zbudo-
wano pierwszy w dziejach most na Wiœle.
W 1422 nadano tu szlachcie tzw. przywileje
czerwiñskie. W 1475 spisano przywileje
mazowieckie w tzw. Kodeksie Czerwiñskim.
W XV i XVI w. Czerwiñsk rozkwita³ jako
oœrodek handlu wiœlanego. Zniszczony
w czasie wojen szwedzkich w po³. XVII w.
W 1869 utrata praw miejskich.

We wsi liczne domy drewniane z XIX
i pocz. XX w.

Zespó³ klasztorny d. Kanoników Regu-
larnych (od 1923 Salazjanów) sk³ada siê z:
koœcio³a, klasztoru, plebanii, dzwonnicy
i zabudowañ gospodarczych.

Romañski koœció³ par. Zwiastowania NMP
zbud. 1129-56 z dwoma wie¿ami, wielo-
krotnie przebudowywany, restaurowany
w 1903-13 i 1951. Wzniesiony z kamienia,
w niektórych miejscach w¹ska ceg³a
romañska. Jest on trzynawow¹ bazylik¹. Od
wsch. dwie apsydy: skarbiec i kaplica
Ukrzy¿owania. Dwie prostok¹tne, piêcio-
kondygnacyjne wie¿e o wys. 33 m, zbudo-
wane z bloków czerwonego granitu,

a nadbudowane w XIX w. ceg³¹. Wie¿e na
trzech kondygnacjach maj¹ okna podwój-
ne, tzw. biforia, z kolumienkami o g³owicach
m³otkowych. Wewn¹trz w przedsionku
zachowany czêœciowo portal romañski z ok.
1140. W kaplicy Ukrzy¿owania malowid³a
romañskie z pocz. XIII w. W nawie pd.
czêœciowo ods³oniête kolumny romañskie.
Wystrój i wyposa¿enie wewn¹trz koœcio³a
barokowe z XVI i XVII w. W prezbiterium
barokowy o³tarz g³. (z 1633). W nim obraz
MB Czerwiñskiej (z 1612), uwa¿any za
cudowny, koronowany w 1970 przez
prymasa Stefana Wyszyñskiego.

Z koœcio³em od strony pd. styka siê
budynek klasztorny z 1328, wielokrotnie
przebudowywany, ostatnio w 1959-61.
U¿ytkowany przez Kanoników Regularnych
do 1819, przez Norbertanki 1855-1902;
nastêpnie siedziba szpitala, a od 1923
zajmuj¹ go Salazjanie. Wewn¹trz m.in. d.
refektarz ozdobiony gotyckim sklepieniem
¿ebrowanym z gotyckim, ostro³ukowym
portalem. W klasztorze w 1972 powsta³o
muzeum parafialne. W ekspozycji zabytko-
we rzeŸby i obrazy sakralne, detale archite-
ktoniczne, tkaniny, ksiêgi, okucia kowalskie,
a tak¿e ciekawe zbiory etnograficzne z wielu
kontynentów.

PóŸnogotycka dzwonnica tzw. Brama
Opata Kuli zbud. z ceg³y w 1497, restauro-
wana w 1907-13.

Obok figura Chrystusa (z 1910) usytuo-
wana w miejscu, w którym 2 VII 1410
odprawiono mszê œwiêt¹ dla rycerstwa
i gdzie król W³adys³aw Jagie³³o przed
wyruszeniem na Krzy¿aków dokona³ prze-
gl¹du wojsk.

Ogrodzenie zespo³u klasztornego, muro-
wane z 1470-1502, kilkakrotnie przebudo-
wywane. D. spichlerz murowany z koñca
XIX w., w 1921 przebudowany na plebaniê.

Z dziedziñca klasztornego rozleg³y widok
na ogród przyklasztorny, wieœ, Wis³ê i Pu-
szczê Kampinosk¹.

KADZID£O
Oœrodek kultury kurpiowskiej

Wieœ gminna na Równinie Kurpiowskiej,
24 km na pn. od Ostro³êki. 3 tys. miesz-
kañców.

Kadzid³o
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Za³o¿ona w 1 po³. XVIII w. W 2 po³. XIX w.
rozwinê³o siê tu wydobycie bursztynu.
Obecnie Kadzid³o jest jednym z g³ównych
oœrodków tradycyjnej kultury kurpiowskiej.
Zachowano dawne budownictwo, stroje
i zwyczaje. Dzia³a tu wielu twórców ludo-
wych specjalizuj¹cych siê w: wycinankach,
hafcie, tkactwie, koronkarstwie, wypiekach
obrzêdowych (np. byœki) oraz wielu grajków
i tancerzy. Od 1947 dzia³a Zespó³ Pieœni
i Tañca „Kurpianka”. Atrakcj¹ turystyczn¹ s¹
uroczyste obchody œwi¹t koœcielnych, szcze-
gólnie Niedzieli Palmowej i Bo¿ego Cia³a.

W centrum wsi neobarokowy koœció³ par.
Œwiêtego Ducha zbud. 1883-86. W pomie-
szczeniach przy prezbiterium zbiory Para-
fialnego Skarbca Kultury Kurpiowskiej:
krzy¿e cmentarne, figury przydro¿ne,
rzeŸby ludowe, elementy dekoracyjne bu-
downictwa, rzemios³a ludowego i przed-
mioty u¿ytku codziennego Kurpiów.

W pn.-zach. czêœci wsi, przy skrzy¿owaniu
dróg, pomnik z 1985 poœwiêcony pamiêci
Kurpiów poleg³ych w walce ze Szwedami
i w powstaniu styczniowym.

Izba pamiêci Czes³awy Konopkówny
(1925-93), jednej z najs³ynniejszych twór-
czyñ ludowych z Kurpiowszczyzny. Ekspo-
nowane s¹ m.in.: strój ludowy, wycinanki,
byœki oraz zdjêcia i wycinki prasowe.

Przy drodze do Ostro³êki niewielki skansen
Zagroda Kurpiowska (Filia Muzeum Okrêgo-
wego w Ostro³êce) otwarty w 1991, prezen-
tuje: budownictwo, wyposa¿enie  gospo-
darstw w sprzêt i narzêdzia oraz sztukê lu-
dow¹ Kurpiów. Na zagrodê sk³adaj¹ siê:
cha³upa szerokofrontowa, stodo³a, spichlerz,
drewutnia, studnia z ¿urawiem i mane¿.
W cha³upie pokazano dawny sposób urz¹-
dzania wnêtrz mieszkalnych, stare autenty-
czne sprzêty domowe, plastykê ludow¹.
W pozosta³ych obiektah eksponowane s¹
m.in.: narzêdzia rolnicze, naczynia zasobne
i sieci do po³owu ryb.

KOBY£KA
Koœció³ Œwiêtej Trójcy

Miasto w powiecie wo³omiñskim, na
Równinie Wo³omiñskiej, nad rzekami D³ug¹
i Czarn¹ Strug¹, przy linii kol. Warszawa –
Bia³ystok. 16 tys. mieszkañców.

Wzmiankowana w 1 po³. XV w. jako wieœ
rycerska, znana by³a z targów koñskich.
1731 krótkotrwa³a lokacja miasta. W 1782-
-92 czynna by³a persjarnia (wytwórnia
pasów kontuszowych), jedna z pierwszych
w Polsce, za³. przez Franciszka Selimanda.
Posiada³a ona 24 warsztaty i produkowa³a
ok. 60 pasów miesiêcznie. Koby³ka by³a
zniszczona wskutek dzia³añ wojennych
w 1794 oraz w I i II wojnie œwiatowej. Od
1969 ponownie prawa miejskie. Obecnie
znajduje siê tu Przemys³owy Instytut Maszyn
Buowlanych oraz zak³ady sprzêtu tele-
elektronicznego.

W centrum rynek o rzadko spotykanej
formie regularnego trójk¹ta.

Koœció³ par. Œwiêtej Trójcy zbudowany
1741-63 z fundacji bp. Marcina Za³uskiego
(wg proj. Guido Antonio Longhiego) i roz-
budowany dla Jezuitów wg proj. Jakuba
Fontany. W 1755-73 w posiadaniu Jezuitów,
a 1778-1865 Bernardynów. Koœció³ kilka-
krotnie restaurowano, ale zachowa³ pierwo-
tny wygl¹d i bogaty, rokokowy wystrój.
PóŸnobarokowy, murowany z ceg³y i otyn-
kowany, trójnawowy, z dwiema czterokon-
dygnacyjnymi wie¿ami. Fasada dwukon-
dygnacyjna, piêcioosiowa, o faliœcie
wygiêtej linii. Wewn¹trz nawy boczne,
przed³u¿one korytarzami granicz¹cymi
z usytuowan¹ za prezbiterium zakrysti¹.
O³tarz g³. oraz ambona i chrzcielnica
rokokowe, organy z 1898. Od zewn¹trz, za
zakrysti¹, kaplica ogrójcowa z rzeŸbami
Chrystusa na krzy¿u i ³otrów z XVIII w. oraz
figurami MB Bolesnej i œw. Jana Ewangelisty
z XIX w.

Na pd. od fasady koœcio³a pozosta³oœæ
parku z podwójnym szpalerem jesionów,
grabów i lip, za³. w 2 po³. XVIII w. przez
Jezuitów. Od strony pd. koœcio³a murowana
kapliczka wzniesiona na pami¹tkê ocalenia
w czasie wojny polsko-sowieckiej w 1920.

Obok koœcio³a przechodzi zielony szlak
pieszy z Zielonki do Sierakowa.

KONSTANCIN-JEZIORNA
Tê¿nia i zabytkowa

zabudowa uzdrowiska
Miasto w powiecie piaseczyñskim, na

pograniczu Doliny Œrodkowej Wis³y i Rów-

Konstancin-Jeziorna
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niny Warszawskiej, nad Jeziork¹. 17 tys.
mieszkañców.

Miasto powsta³o z d. wsi i parcelacji dóbr
ziemskich. Wsie rycerskie Jeziorna i Skoli-
mów by³y wzmiankowane w XV w. W 1760
w Jeziornej zbudowano m³yn zbo¿owo-
papierniczy, rozbud. w 2 po³. XVIII w.
Rozwój fabryki papieru i wsi po urucho-
mieniu w 1892 kolei w¹skotorowej z War-
szawy, w 1898 wyd³u¿onej do Skolimowa.

W 1897 w wyniku parcelacji dóbr ziem-
skich Obory powsta³ Konstancin, który
rozwin¹³ siê jako podwarszawskie letnisko.
W s¹siedztwie powsta³y te¿ letniska w Chy-
licach i Skolimowie. W 1969 Jeziornê
i Skolimów-Konstancin po³¹czono w jeden
organizm miejski o nazwie Konstancin-
Jeziorna. W 1972 miasto uzyska³o status
uzdrowiska (od 1917 taki status mia³ tylko
Konstancin). W okresie II wojny œwiatowej
wiele tutejszych willi wybrali sobie na
rezydencje niemieccy dygnitarze, a po
wojnie dygnitarze PRL.

Miasto obecnie jest du¿ym oœrodkiem
uzdrowiskowo-letniskowym, leczniczym,
m.in. Sto³eczny Zespó³ Rehabilitacji
„Stocer”. W dzielnicy Skolimów, Dom
Artystów Weteranów Scen Polskich (za³.
w 1927).

W dzielnicy Jeziorna znajduj¹ siê Warsza-
wskie Zak³ady Papiernicze wytwarzaj¹ce
szeroki asortyment wyrobów, w tym
produkowany w sposób tradycyjny papier
rêcznie czerpany. Budynki fabryczne
zbudowane na pocz. XIX w. (proj. Jana
Jakuba Gaya), przebudowane w 1857-69

i w 1887. Przy zak³adach istnieje Muzeum
Papiernictwa pokazuj¹ce m.in. historiê
zak³adu i sposób produkcji papieru rêcznie
czerpanego.

W dzielnicy Konstancina, w parku zdrojo-
wym usytuowana jest tê¿nia solankowa
z inhalatorium zbud. w 1974-79 (d³. 40 m,
wys. 6 m). Podstaw¹ jej dzia³ania jest Ÿród³o
„Julian”, zwieraj¹ce solankê lecznicz¹
o stê¿eniu 6,9% i temperaturze 290C.
Wt³aczana na wys. 6 m i przepuszczana
przez ga³¹zki tarniny wype³niaj¹ce œciany
tê¿ni, solanka rozpryskuje siê na drobne
kropelki. Umieszczone w œrodku tê¿ni
„grzybki”, za pomoc¹ sprê¿onego powie-
trza, rozpylaj¹ solankê na lekk¹ mgie³kê,
wykorzystywan¹ do inhalacji. Sól konstan-
ciñska, g³ównie bromkowo-¿elazisto-jod-
kowo-wapniowo-potasowa, podobna do
ciechociñskiej, dzia³a leczniczo i profilak-
tycznie na drogi oddechowe i uk³ad nerwo-
wy. Mikroklimat przypomina morski.

Zabytkowa zabudowa uzdrowiska skupio-
na jest g³. w centrum dzielnicy Konstancin,
w obszarze ograniczonym ulicami: Pi³su-
dskiego, Matejki, ¯eromskiego i Jagielloñ-
sk¹. Zachowa³y siê tu zabytkowe wille
z koñca XIX w. i pocz. XX w., g³. secesyjne,
dzie³a znanych architektów, m.in.:

w Willa „Anna” (ul. ¯eromskiego 10)
z 1904 wg proj. Jana Heuricha.

w Willê „Este” (ul. Pi³sudskiego 7) zbudowa³
dla siebie w 1905 Miko³aj To³wiñski, prof.
Instytutu Politechnicznego w Warszawie
w 1901-05.

w Dom „Moja” (ul. Sienkiewicza 9) z 1901
wg proj. Bronis³awa Czosnowskiego,
ciekawa, zamkowa bry³a, z herbem Na³êcz
i neogotycka wie¿a.

w Willa „Natemi” (ul. Sienkiewicza 7)
z 1905 wg proj. Józefa Piusa Dziekoñskiego.

w Dom „S³oneczna” (ul. Pi³sudskiego 31)
z 1908 wg proj. Jana Wedegisa. W czasie
II wojny mieszkanie niemieckiego starosty
dystryktu warszawskiego, a potem przez
wiele lat letnia rezydencja ambasadorów
ZSRR. W parku otaczaj¹cym willê: chiñska
altana wykonana z ¿elaza, rosarium, rzeŸba
Stanis³awa Jackiewicza z 1928 „Tancerka”.

w Willa „Œwit” (ul. ¯eromskiego 4) z 1914
wg proj. Zenona Chrzanowskiego zbudo-

Konstancin-Jeziorna
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wana dla malarza-pejza¿ysty Zdzis³awa
Jasiñskiego (1863-1932). W 1920 przebu-
dowan¹ willê naby³ Stefan ̄ eromski (1864-
1925), który tu stale przebywa³ w 1920-25,
Tu napisa³ „Przedwioœnie” i „Uciek³a mi
przepióreczka”. Przed wejœciem kamieñ
upamiêtniaj¹cy pobyt pisarza.

w Dawny pensjonat „Ukrainka” (ul. Batore-
go 16) z 1914 wg proj. Tadeusza To³wiñskie-
go. W 1936-39 mieszka³ tu pisarz Wac³aw
G¹siorowski (1863-1939), który w 1937-39
by³ so³tysem Osady i Uzdrowiska Konstan-
cin, tu napisa³ „Rok 1809” i „Królobójców”.

LIW
Zamek i dwór

Wieœ gminna na pograniczu Wysoczyzny
Ka³uszyñskiej i Obni¿enia Wêgrowskiego,
nad Liwcem, 5 km na pd. zach. od
Wêgrowa.

Wczesnoœredniowieczny punkt obronny,
a nastêpnie gród kasztelañski na wsch.
granicy Mazowsza. Wzmiankowany w XIII-
-XIV w. Prawa miejskie 1421-1869. Naj-
wiêkszy rozwój w XV-XVII w. z racji
po³o¿enia na szlaku handlowym ³¹cz¹cym
Koronê z Litw¹: handel zbo¿em, komora
celna, rzemios³o. Wojny szwedzkie, epide-
mie, po¿ary oraz rozwój pobliskiego
Wêgrowa powoduj¹ upadek miasta. Miej-
sce dwóch bitew wojsk powstañczych
z Rosjanami o przeprawê na Liwcu (II i IV
1831).

We wsi neogotycki koœció³ parafialny œw.
Leonarda z 1907 (proj. Józefa Piusa Dzie-
koñskiego). Wewn¹trz o³tarze boczne
z 1700 i chrzcielnica z po³. XVII w.

Gotycki zamek ksi¹¿¹t mazowieckich
zbudowano w po³. XIV w. na miejscu
istniej¹cego w XI-XII w. obronnego grodu
otoczonego wa³ami drewniano-ziemnymi.
Zamek murowany z ceg³y na podmurówce
z kamienia, na planie kwadratu, z wjazdem
od strony pn.-zach. i dwoma budynkami
mieszkalnymi ustawionymi równolegle przy
murze pn.-wsch. Wjazd do zamku znajdo-
wa³ siê w wysuniêtej na zewn¹trz niskiej
wie¿y otwartej od strony dziedziñca
i zwieñczonej blankami. W 1549-70 pod-
wy¿szono wie¿ê bramn¹ do czterech
kondygnacji. W 1656 i 1703 Szwedzi

zdobyli i spl¹drowali zamek, który po
drugim najeŸdzie popad³ w ruinê. W 1782
na miejscu zniszczonego tzw. domu
mniejszego zbud. barokowy dwór muro-
wany przeznaczony na kancelariê staroœ-
ciñsk¹, który w 2 po³. XIX w. zosta³
zniszczony przez po¿ar. W czasie II wojny
œwiatowej od ca³kowitej rozbiórki uratowa³o
ruiny przekonanie starosty niemieckiego, ¿e
zamek ma pochodzenie krzy¿ackie (prze-
prowadzono nawet pewne prace re-
montowe). W 1955-57 prowadzono ba-
dania archeologiczne, a w 197-61 prace
konserwatorskie; odbudowano dwór
i wie¿ê przystosowuj¹c je na cele muzealne.

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
powsta³o w 1961. Posiada trzy dzia³y:
militarny, artystyczny i historyczny. Zbiory
militariów z XV-XX w. obejmuj¹ m.in. broñ
drzewcow¹, broñ bia³¹(miecze, szable
polskie, kolekcjê ponad 100 egzemplarzy
bagnetów), broñ paln¹ (dzia³a, pociski,
pistolety pojedynkowe, strzelby arabskie,
broñ myœliwsk¹), zbroje, he³my, kolczugi,
misiurki. Najstarsze eksponaty to pa³asz
kawaleryjski, schiavona — pa³asz najem-
ników dalmatyñskich z Wenecji, szpada
waloñska (podstawowa broñ jazdy europej-
skiej w 2 po³. XVII w.) oraz hakownica lon-
towa z pocz. XVII w. Sztukê reprezentuje
kolekcja portretów sarmackich z XVII
i XVIII w., malarstwo batalistyczne, meble
renesansowe oraz tkaniny. W zamku
organizowane s¹ koncerty muzyki klasycz-
nej i popularnej.

Obok zamku przechodzi czerwony szlak
pieszy do Wêgrowa i Siedlec (m.in. przez
Stare Iganie).
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MA£A WIEŒ
Rezerwat „Modrzewina”

Wieœ w gm. Belsk Du¿y na WysoczyŸnie
Rawskiej, 7 km na pd. zach. od Grójca.

We wsi neoklasycystyczny pa³ac z cztere-
ma pawilonami zbud. 1783-86 dla Bazylego
Walickiego, otoczony parkiem geometry-
cznym z XVIII w. i krajobrazowym z XVIII-
-XIX w. Obecnie Dom Wypoczynkowy
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Na pn. zach. od wsi po³o¿ony jest
czêœciowy rezerwat „Modrzewina” o pow.
337 ha. Utworzony w 1959. Ochron¹
objêto rozleg³y las mieszany z du¿ym
udzia³em modrzewia polskiego, którego
okazy osi¹gaj¹ 35 m wysokoœci i wieku 230
lat. Jest to najwiêksze naturalne skupisko
tego gatunku na Mazowszu. W runie pap-
rocie.

MODLIN
Twierdza

Osada i twierdza na wysokim prawym
brzegu Narwi, u jej ujœcia do Wis³y, w po-
bli¿u szosy nr 7 Warszawa–Gdañsk. Przy-
stanek kol. na linii Warszawa–Nasielsk. Nad
Narwi¹ oœrodki wczasowe.

Dawna wieœ ksi¹¿êca, póŸniej królewska.
Od XVII w. punkt obronny. W 1961
w³¹czono Modlin w granice miasta Nowy
Dwór Mazowiecki, le¿¹cego po przeciwnej
stronie Narwi. Dzieli siê obecnie na dwa
osiedla: Stary Modlin i zamieszkany przez
wojskowych Modlin-Twiedzê.

W 1806-07 z inicjatywy Napoleona, wg
proj. gen. Francois de Chasseloup-Laubat
powsta³a tu drewniano-ziemna twierdza
o zarysie pó³owalu, z piêcioma bastionami.
Nastêpnie do 1812 wykonano m.in.:
murowane oszkarpowanie, raweliny pomiê-
dzy kurtynami, bramy, kaponiery i magazy-
ny. W 1822-23 Józef Bem zorganizowa³ tu
pierwsz¹ bateriê rakietników polskich.
W 1831 Modlin by³ jednym z ostatnich
miejsc oporu wojsk polskich.

W 1832-41 gruntowna modernizacja i roz-
budowa twierdzy przez Rosjan, wg proj.
gen. Iwana Dähna i gen. Aleksandra
Feldmana. Wzniesiono wówczas m.in.
zewnêtrzne bastiony i dzia³obitnie, w kur-
tynach za³o¿ono bramy, w kurtynie zach.

wykonano przejœcie podziemne (poternê).
W 1875-1900 powsta³o osiedle oficerskie.

W VIII 1915 twierdza by³a oblê¿ona i zdo-
byta przez wojska niemieckie. Na pocz. XI
1918 niemiecka za³oga zosta³a rozbrojona
przez ¿o³nierzy polskich. W 1918-39 by³ tu
du¿y garnizon i oœrodek szkoleniowy WP.
Od 1914 Modlin sta³ siê tak¿e portem
rzecznym i oœrodkiem szkolenia marynarzy.
W 1939 za³oga broni³a siê od 11 do 29 IX,
ponosz¹c du¿e straty.

Wœród licznych obiektów architektury
obronnej godne uwagi s¹ m.in.: koszary
zbudowane w 1864-75 (o d³. 2,3 km!) na
planie nieregularnego wielok¹ta z du¿ym
dziedziñcem; reduta Napoleona (1811-12),
piêtrowa, na planie kwadratu z dzie-
dziñcem, otoczona fos¹; dzia³obitnia gen.
Iwana Dähna z 1839 - piêtrowa, na planie
pó³kola z dwoma parterowymi skrzyd³ami,
z dziedziñcem, fos¹ i przeciwskarp¹, maj¹ca
52 stanowiska artyleryjskie. Interesuj¹ce s¹
równie¿ inne obiekty, takie jak: bramy,
wie¿a ciœnieñ, m³yn piekarnia, prochownie,
stacje go³êbi pocztowych, elektrownia czy
latryny (obecnie pomieszczenia admini-
stracyjno-gospodarcze).

Ciekawe kasyno oficerskie z ok. 1870,
restaurowane w 1974-76, o cechach
neogotyckich, wnêtrza eklektyczne. Cmen-
tarz forteczny z 2 po³. XIX w. z grobami
¿o³nierzy rosyjskich, niemieckich, legio-
nistów polskich z 1918-20 oraz groby i pom-
nik (z 1997) ¿o³nierzy polskich poleg³ych
w 1920 i 1939. Twierdza udostêpniona do
zwiedzania.

NIEPOKALANÓW
Klasztor franciszkanów

Klasztor Franciszkanów Konwentualnych
obok stacji PKP Teresin-Niepokalanów,
w pow. sochaczewskim, na Równinie
£owicko-B³oñskiej.

Powsta³ w 1927 na gruntach ofiarowanych
przez ksiêcia Jana Druckiego-Lubeckiego,
w³aœciciela dóbr teresiñskich. Inicjatorem
i pierwszym prze³o¿onym Niepokalanowa
by³ œw. Maksymilian Maria Kolbe (1894-
-1941), kanonizowany w 1982 przez
papie¿a Jana Paw³a II. Na pocz¹tek w 1927
wystawiono tu figurkê MB Niepokalanej

Niepokalanów
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i drewniany budynek klasztorny, obecnie
Muzeum ojca Maksymiliana Kolbe.

Muzeum ukazuje dzieciñstwo i m³odoœæ
ojca Maksymiliana, dzia³alnoœæ w zakonie,
prace misyjne, pobyt w Oœwiêcimiu i mê-
czeñsk¹ œmieræ oraz kanonizacjê i kult
œwiêtego.

Bazylika MB Niepokalanej Wszech-
poœredniczki £ask powsta³a w 1948-52
(proj. arch. Zygmunt Gawlik). Trójnawowa,
z transeptem i wyd³u¿onym prezbiterium
otoczonym ambitem. Na balkonie fasady
znajduje siê figura Niepokalanej Marii
Panny, a powy¿ej figury g³ównych œwiêtych
zakonu franciszkañskiego: Bonawentury,
Franciszka z Asy¿u i Antoniego Padew-
skiego. 24 p³askorzeŸby na drzwiach
wejœciowych przedstawiaj¹ uznawane za
cudowne wizerunki MB z sanktuariów z ca-
³ego œwiata. Na a¿urowej wie¿y umieszczo-
ne s¹ 4 dzwony oraz zegar o piêciu tarczach
(jedna wewn¹trz koœcio³a), projektowany
przez brata Wawrzyñca Podwapiñskiego
(autora wielotomowego podrêcznika o
zegarmistrzostwie).

W prezbiterium na podwy¿szeniu znajdu-
je siê uznana za cudown¹ figura Niepoka-
lanej MB. W lewej nawie w kaplicy œw.
Maksymiliana znajduje siê o³tarz z figur¹
œwiêtego, a w mensie jego relikwia.
W oknach naw witra¿e przedstawiaj¹
wydarzenia z ¿ycia MB. W podziemnej
kaplicy MB, pod prezbiterium, znajduje siê
„Panorama Tysi¹clecia” — widowisko ku-
kie³kowe przedstawiaj¹ce wybitne postaci
z historii Polski. Podobne przedstawienie
„Misterium Mêki Pañskiej” pokazywane jest
w pomieszczeniu pod o³tarzem polowym,
po³o¿onym na ty³ach bazyliki.

Przed bazylik¹ pomnik œw. Maksymiliana
Marii Kolbe (1994, proj. Krystyna Fa³dyga-
Solska). Na cmentarzu klasztornym spoczy-
waj¹ wspó³bracia zakonni œwiêtego, jego
rodzony brat, ksi¹¿ê Jan Drucki-Lubecki
i Franciszek Gajowniczek, za którego œw.
Maksymilian ofiarowa³ ¿ycie w Oœwiêcimiu.

Zakonnicy maj¹ w³asn¹ stra¿ po¿arn¹
(z Muzeum Stra¿ackim), infirmeriê (szpi-
talik), piekarniê i drukarniê. W klasztorze
wydawane s¹ miesiêczniki katolickie, ksi¹¿ki
i kalendarze. Dzia³a oœrodek radiowy i tele-
wizyjny „Niepokalanów”. Organizowane s¹

Festiwale Filmów Katolickich. W 1983 od-
wiedzi³ Niepokalanów papie¿ Jan Pawe³ II.

Na terenie stykaj¹cej siê z Niepokala-
nowem wsi Paprotnia, przy szosie Warszawa
– Sochaczew d. zajazd z karczm¹, kuŸni¹
i wozowni¹ z 1 po³. XVIII w. (obecnie
restauracja). Wg przekazów w karczmie
przebywali: Napoleon z Mari¹ Walewsk¹,
Fryderyk Chopin z Konstancj¹ G³adkowsk¹
oraz ksi¹¿ê Konstanty z Joann¹ Grudziñsk¹.

OPINOGÓRA GÓRNA
Zameczek Krasiñskich

Wieœ gminna na WysoczyŸnie Ciechano-
wskiej, 8 km na pn. wsch. od Ciechanowa.

Wzmiankowana w 1185, w³asnoœæ ksi¹¿¹t
mazowieckich (dwór myœliwski). Od 1659
w³asnoœæ rodziny Krasiñskich, od 1844 do
1945 ordynacja. Maj¹tek powiêkszony
przez gen. Wincentego Krasiñskiego (1782-
-1858). Jego syn Zygmunt (1812-59)
przebywa³ w Opinogórze do 1830 i jest tu
pochowany (zm. w Pary¿u). Po II wojnie
œwiatowej maj¹tek rozparcelowano, czêœæ
ziemi oddano w rêce prywatne, z pozo-
sta³oœci utworzono PGR.

PóŸnoklasycystyczny koœció³ par. Wniebo-
wziêcia NMP, jednonawowy, zbud. 1874-
-77 (wg proj. Wincentego Rakiewicza).
Fasada ujêta parami kolumn toskañskich,
zwieñczona trójk¹tnym szczytem. Wew-
n¹trz cenne dzie³a sztuki, m.in. z bia³ego
marmuru kararyjskiego grobowiec Marii
z Radziwi³³ów Krasiñskiej, matki poety
(1841, d³uta Luigi Pampalloniego), a w prez-
biterium marmurowe epitafium W³adys³awa
i Zygmunta Krasiñskich (1881, wykonane
przez Julesa Franceschi). W podziemiach
koœcio³a mieszcz¹ siê krypty grobowe
Krasiñskich.

Neogotycki zameczek, zbudowany
w 1828-43, ojciec podarowa³ Zygmuntowi
w prezencie œlubnym. Rozbudowany
w 1874. Po odbudowie ze zniszczeñ wojen-
nych w 1958-61 przeznaczony na muzeum.
W naro¿u korpusu g³. zameczku oœmio-
boczna wie¿a o czterech kondygnacjach.
Przy wejœciu kamienny portyk z dwiema
ostro³ukowymi arkadami, równie¿ ostro³u-
kowe okna. Œciany wie¿y i gzyms wieñcz¹cy
s¹ pokryte koronkow¹ sztukateri¹.

Opinogóra Górna
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W zameczku od 1961 mieœci siê Muzeum
Romantyzmu. Zbiory zwi¹zane z histori¹
rodziny Krasiñskich, pami¹tki napoleoñskie,
w stylowych wnêtrzach meble z po³. XIX w.

W oficynie z XIX w., odbudowanej
w 1990, druga czêœæ ekspozycji muzealnej.
Oprócz wystaw czasowych, znajduj¹ siê tu
m.in. portrety Krasiñskich i obraz Jerzego
Kossaka „Napoleon na koniu podczas
przeprawy przez rzekê” (1927).

Zameczek po³o¿ony jest w parku krajobra-
zowym (pow. 21 ha) z 1 po³. XIX w. Stary
drzewostan, malownicze stawy i drewniany
dom ogrodnika z po³. XIX w. Z ciekawych
drzew roœnie tu trójiglicznia (glediczja) i p³a-
cz¹cy jesion. Kamienny krzy¿ z 1838
przypomina ksiêcia mazowieckiego Boles³a-
wa IV, który zmar³ w Opinogórze w 1454.
Ponadto pomnik Zygmunta Krasiñskiego
(1989, wg proj. Mieczys³awa Weltera) oraz
murowana ³aweczka (z 1832) i kamienny
okr¹g³y stó³ (z 1 po³. XIX w.).

OROÑSKO
Centrum RzeŸby Polskiej

Wieœ gminna na Równinie Radomskiej,
17 km na pd zach. od Radomia, przy szosie
nr 7 do Krakowa.

Zespó³ dworski w 1840-70 zbudowano
dla Franciszka Ksawerego Christianiego
(wg proj. Francesco Marii Lanciego). Od
1877 w³asnoœæ wybitnego malarza-batalisty
Józefa Brandta (1841-1915).

Klasycystyczny, parterowy dwór z tarasem
po³o¿ony jest w rozleg³ym parku krajobra-
zowym przechodz¹cym w naturalny las ze
stawami i groblami. Wewn¹trz dworu
bogata dekoracja stiukowa, ekspozycja
wnêtrz z po³. XIX w. oraz izba pami¹tek po
Józefie Brandcie. Przed dworem jego
popiersie na wysokim cokole. Neogotycka
oficyna i domek odŸwiernego z po³. XIX w.
Kaplica póŸnoklasycystyczna z 1841. Daw-
na oran¿eria, pracownia Józefa Brandta
(obecnie salon wystawowy), spichlerz i staj-
nia oraz pseudoegipska d. latryna z 2 po³.
XIX w.  W parku rzeŸby z XVII-XIX w. (m.in.
grupa Herkulesa z Anteuszem) przeniesione
z ogrodu zamkowego w Szyd³owcu.

W 1965 w zespole podworskim powsta³
Dom Pracy Twórczej ZPAP, który prze-

kszta³ci³ siê w Centrum RzeŸby Polskiej.
Znajduje siê tu 14 pracowni rzeŸbiarskich
i technicznych, niezbêdne instalacje
i urz¹dzenia oraz baza socjalna i kulturalna,
a tak¿e galeria rzeŸby, salony wystawowe,
pracownie naukowe. W wyspecjalizo-
wanych pracowniach (kamieniarskiej,
ceramicznej, odlewniczej, kuŸni) pracuj¹
wykwalifikowani rzemieœlnicy. Powstaj¹
rzeŸby z kamienia, metalu, drewna,
ceramiki, tworzyw sztucznych. Od 1969
w parku corocznie organizowane s¹ wysta-
wy poplenerowe rzeŸby wspó³czesnej.

OSSÓW k. Koby³ki
Mauzoleum

i Cmentarz Poleg³ych w 1920 r.

Wieœ na Równinie Wo³omiñskiej, nad
D³ug¹, 3 km na pd. wsch. od Koby³ki.

W VIII 1920 znalaz³a siê przy drodze
dofrontowej pomiêdzy I i II lini¹ obrony
Warszawy. 13-14 VIII 1920 toczy³y siê tu
zaciête walki, które sta³y siê symbolem
mêstwa polskiego ¿o³nierza. Poleg³o ok. 100
¿o³nierzy polskich, (wielu w wieku 16-18
lat), m.in. kapelan 236 Pu³ku Piechoty Legii
Akademickiej ksi¹dz Ignacy Jan Skorupka
i dowódca batalionu ochotniczego tego¿
pu³ku porucznik Stanis³aw Matarewicz.

W centrum wsi Szko³a Podstawowa im. ks.
Ignacego Skorupki, a przed ni¹ pomnik jej
patrona oraz Pawilon Ekspozycyjny Bitwy
Warszawskiej, w którym umieszczone s¹
pami¹tki zwi¹zane z wojn¹ z 1920 roku oraz
makieta plastyczna pola bitwy. We wsch.
czêœci wsi obelisk wystawiony dla uczczenia
œmierci (14 VIII 1920) ks. Ignacego Jana
Skorupki, a w miejscu gdzie poleg³ –  krzy¿.
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Na pd. skraju wsi, nad rzek¹ D³ug¹, w lesie
znajduje siê mauzoleum i cmentarz poleg-
³ych w 1920. Na cmentarzu osiem zbioro-
wych mogi³ i jedna pojedyncza oraz pomnik
w kszta³cie graniastos³upa zwieñczony
krzy¿em z licznymi œladami po kulach
z okresu II wojny œwiatowej. Do cmentarza
przylega kaplica MB Zwyciêskiej zbudo-
wana w 1928-29 (wg proj. Brunona Zbo-
rowskiego) i rozbudowana w 1982 (wg proj.
Lecha Dunina i Feliksa Dzie¿anowskiego).
Wewn¹trz kaplicy kopia obrazu MB Czêsto-
chowskiej  i kopia obrazu Jerzego Kossaka
„Cud nad Wis³¹”. Dzwonnica z 1932.

W s¹siedztwie cmentarza figura MB
Zwyciêskiej (1990), a przy bramie ustawio-
ny w 1996 g³az, pomnik poœwiêcony gen.
Józefowi Hallerowi. Cmentarz ten, przyle-
gaj¹cy do rembertowskiego poligonu
wojskowego, do 1978 by³ niedostêpny dla
cywilów. Obecnie co niedzielê w kaplicy
odprawiana jest Msza Œwiêta.

Przez wieœ i obok mauzoleum przechodzi
zielony szlak pieszy z Zielonki do Koby³ki
i dalej przez Strugê do Sierakowa (38 km).

P£OCK
Katedra i Zamek

Miasto powiatowe, na pograniczu Kotliny
P³ockiej i Pojezierza Dobrzyñskiego, nad
Wis³¹ i jej dop³ywem BrzeŸnic¹, port
rzeczny, 131 tys. mieszkañców.

Jedna z najstarszych osad na Mazowszu.
W VIII-IX w. oœr. kultu pogañskiego. W X w.
gród ksi¹¿êcy otoczony wa³em drewniano-
ziemnym. Wzmiankowany 1047. Od 1075
siedziba biskupstwa. Od XI w. stolica
Mazowsza, w 1079-1138 siedziba w³adców
Polski – ksi¹¿¹t: W³adys³awa Hermana
i Boles³awa Krzywoustego, a nastêpnie
siedziba ksi¹¿¹t mazowieckich. W XII w.
oœr. kulturalny i polityczny Polski. W 1177
w mieœcie bito monetê p³ock¹ (brakteaty).
W 1180 za³o¿ono szko³ê przy kolegiacie œw.
Micha³a (póŸniejsza „Ma³achowianka”,
gdzie naucza³ m.in. œw. Andrzej Bobola).
Prawa miejskie od 1237. Niszczony przez
Litwinów, Prusów, Rusinów i Krzy¿aków.
Znaczny rozwój od po³. XIV w. Miasto oto-
czono murami, zbudowano zamek. Po po-
koju toruñskim 1466 wa¿ny port w zbo¿o-

wym handlu wiœlanym. W 1495 w³¹czony
do Korony. W XVI w. rozkwit gospodarczy,
oœrodek ¿ycia kulturalnego i artystycznego.
W XVII i XVIII w. upadek w wyniku wojen
szwedzkich, po¿arów i epidemii. W 1831
w ratuszu odby³a siê ostatnia sesja rz¹du
i sejmu powstañczego. W 1863 oœrodek
walk powstañczych. Od 2 po³. XIX w. rozwój
przemys³u, rzemios³a, spó³dzielczoœci. Na
pocz. XX w. jeden z g³ównych oœrodków
mariawitów. 18-19 VIII 1920 walki wojska
i ludnoœci cywilnej z bolszewikami, zamie-
rzaj¹cymi tu sforsowaæ Wis³ê. W 1923
w³¹czono do miasta lewobrze¿ne Radziwie.
W 1925 P³ock uzyska³ po³¹czenie kolejowe
z Kutnem, a w 1937 z Sierpcem. W okresie
II wojny œwiatowej liczne aresztowania,
wywózki do obozów koncentracyjnych
i egzekucje. Po wojnie zbudowano m.in.
zak³ady rafineryjne i petrochemiczne oraz
nowe dzielnice mieszkaniowe. W 1975-98
P³ock by³ miastem wojewódzkim.

Obecnie du¿y oœrodek przemys³owy,
naukowy i kulturalny Mazowsza. Muzea:
Mazowieckie i Diecezjalne. Ogród zoolo-
giczny. Oœr. turystyczny — stanica wodna,
znakowane szlaki piesze.

Liczne zabytki:
w Zespó³ klasztorny Jezuitów: koœció³ œw.

Micha³a z XII-XIII w. (przebudowany ok. po³.
XIV w., 1660, 1773); klasztor (obecnie
szko³a) z XVII w. (przebudowany 1764,
wie¿a z po³. XV w.).
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w Koœció³ œw. Bart³omieja, pierwotnie
gotycki z 1356, przebudowany 1723.

w Zespó³ klasztoru Dominikanów: koœció³
œw. Dominika z 1227-37 (wielokrotnie
przebudowywany), klasztor z 1 po³. XIII w.
(przebudowany w 1570 i w XIX w.).

w Zespó³ klasztoru Reformatów: koœció³ œw.
Jana Chrzciciela z 1758-71, klasztor (ob.
Wy¿sze Seminarium Duchowne) z 1773-83.

w Katedra i klasztor mariawitów zbudo-
wane 1911-13;

Ponadto d. bo¿nica z ok. 1810; dwie
rogatki z 1816-25; odwach z pocz. XIX w.
(Oddzia³ PTTK) i kilka pomników, m.in.
W³adys³awa Broniewskiego, Jana Paw³a II
i Józefa Pi³sudskiego.

Na wysokiej skarpie wiœlanej, na Wzgórzu
Tumskim usytuowana jest bazylika katedra-
lna Wniebowziêcia NMP. Pierwszy muro-
wany koœció³ powsta³ w 1130-44 w stylu
romañskim, a dwie wie¿e dobudowano
w XIV w. Po po¿arze w 1530 rozebrali go
do fundamentów i zbudowali ponownie
w stylu renesansowym w³oscy architekci.
Przebudowany w 1556-63 przez Jana
Babtystê z Wenecji. W 1787 dodano
klasycystyczn¹ fasadê wg proj. Dominika
Merliniego. W 1901-03 Stefan Szyller
przyróci³ XVI-wieczny charakter koœcio³a.
Obecnie ma romañskie rozplanowanie,
absydy i budulec (ciosany kamieñ); gotyckie
wie¿e, szczyty i oszkarpowanie; renesan-
sow¹ kopu³ê z latarni¹.

Fasada katedry, ujêta wie¿ami, zwieñczona
zêbatym szczytem, w który wmurowano
cztery herbowe tablice biskupów. Poni¿ej
szczytu neorenesansowe okno rozetowe
z piaskowca. Wejœcie do katedry ozdobione
jest romañskim portalem arkadowo-ko-
lumnowym.

W tympanonie br¹zowa p³askorzeŸba
przedstawiaj¹ca ofiarowanie odrestauro-
wanej katedry MB Mazowieckiej.

W kruchcie kopia romañskich Drzwi
P³ockich, których orygina³ z 1154 znajduje
siê w soborze M¹droœci Bo¿ej w Nowo-
grodzie Wielkim. Dwuskrzyd³owe drzwi
sk³adaj¹ siê z 48 p³yt spi¿owych z p³a-
skorzeŸbami przedstawiaj¹cymi sceny ze
Starego i Nowego Testamentu, sceny alego-
ryczne, wizerunki fundatora i wykonawców.

Katedra jest budowl¹ trójnawow¹ z tran-
septem i zamkniêtym pó³koliœcie prezbiter-
ium. Wewn¹trz polichromia W³adys³awa
Drapiewskiego i Czes³awa IdŸkiewicza
z 1903-14 oraz liczne nagrobki, epitafia
i o³tarze z XVI-XIX w.

Na przed³u¿eniu naw bocznych (pod
wie¿ami) znajduj¹ siê dwie kaplice:
Sierpskich i królewska z sarkofagiem ksi¹¿¹t
W³adys³awa Hermana i Boles³awa Krzy-
woustego z 1825.

Z katedr¹ s¹siaduje zamek ksi¹¿¹t mazo-
wieckich. Powsta³ w po³owie XIV w. na
miejscu wczeœniejszych budowli (m.in.
relikty palatium z X-XI w.). Zniszczony
g³ównie wskutek ruchów skarpy i odbu-
dowany, za czasów Zygmunta Starego
przekazany Benedyktynom, którzy wznieœli
tu klasztor i póŸnogotycki koœció³ œw.
Wojciecha. Potem zamek by³ wielokrotnie
przebudowywany, zmienia³ w³aœcicieli
i przeznaczenie. Zachowa³y siê jego chara-
kterystyczne wie¿e: Szlachecka i Zegarowa.

Muzeum Mazowieckie powsta³o z inicjaty-
wy Towarzystwa Naukowego P³ockiego
w 1821 jako Muzeum Publiczne i Szkolne
Województwa P³ockiego, Obecn¹ nazwê
otrzyma³o w 1963. Od 1973 mieœci siê
w zamku ksi¹¿¹t mazowieckich. W 1993 r.
w spichlerzu z XIX w. przy ul. Kazimierza
Wielkiego ulokowano dzia³ etnograficzny
i salê wystaw czasowych.

Muzeum specjalizuje siê w sztuce secesyj-
nej: ponad 8 tys. eksponatów malarstwa,
grafiki, plakatu, rzemios³a artystycznego,
rzeŸby, witra¿y, szk³a dekoracyjnego, ce-
ramiki, bi¿uterii. Szczególnie cenne s¹ zbio-
ry malarstwa i rzeŸby polskiej z XIX/XX w.
oraz szk³o z wytwórni europejskich.

Zaaran¿owano typowe dla epoki wnêtrza
mieszkalne: jadalniê, salon mieszczañski,
salonik „belgijski”, pracowniê krawieck¹
i sypialniê.

Dzia³ archeologiczny obejmuje zabytki
z badañ Kotliny P³ockiej i pn. Mazowsza.

Dzia³ historyczny posiada m.in. liczne
rêkopisy, monety od staro¿ytnoœci po czasy
nowo¿ytne, pami¹tki z powstañ narodo-
wych i okupacji hitlerowskiej.

W dziale etnograficznym eksponowane s¹
m.in. rzeŸby, tkaniny, ceramika i wycinanki
z Mazowsza.

P³ock
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PROBOSZCZEWICE
Grodzisko

Wieœ na Pojezierzu Dobrzyñskim, 12 km
na pn. od P³ocka. Nazwa pochodzi od
w³aœciciela wsi, proboszcza katedry p³ockiej.

We wsi neogotycki koœció³ par. z 1871,
z drewnian¹ dzwonnic¹ i dwór z 1906.

W pd. czêœci wsi znajduje siê grodzisko,
nazywane „Kosmat¹ Gór¹” lub „Szwedz-
kimi Okopami”. Usytuowane na krawêdzi
doliny Wierzbicy, o kszta³cie czworoboku
z zaokr¹glonymi rogami (110x130 m),
otoczone wysokimi wa³ami i fos¹ od strony
pd. Gród istnia³ tu ju¿ w VI-VIII w., a wysokie
wa³y usypano dopiero w XI w. Jest to jedna
z najlepiej zachowanych wczesnoœred-
niowiecznych konstrukcji obronnych.

U stóp grodziska w 1503 wojska mazo-
wieckie dowodzone przez Andrzeja Siep-
rskiego z Gulczewa pokona³y Krzy¿aków.

PRUSZKÓW
Muzeum Staro¿ytnego

Hutnictwa Mazowieckiego

Miasto powiatowe na Równinie £owicko-
B³oñskiej, nad Utrat¹. 53 tys. mieszkañców.

Wzmiankowany w 1415. Rozwój od po³.
XIX w. po uruchomieniu kolei warszawsko-
wiedeñskiej. Prawa miejskie 1916. Podczas
powstania warszawskiego i do pocz¹tku
1945 obóz przejœciowy (Dulag 121) dla
ludnoœci wypêdzonej z Warszawy (przesz³o
przez niego ok. 650 tys. osób). 27 III 1945
w Pruszkowie NKWD podstêpnie areszto-
wa³o 16 przywódców Polski Podziemnej
z gen. Leopoldem Okulickim i Janem Sta-
nis³awem Jankowskim i wywioz³o ich do
Moskwy.

Najcenniejszym zabytkiem jest klasycy-
styczny d. zespó³ pa³acowo-parkowy ro-
dziny Potulickich z pocz. XIX w.

Muzeum Staro¿ytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego powsta³o w 1975. Mieœci siê
w oran¿erii i wozowni pa³acu Potulickich.
Jest to muzeum archeologiczne z dzia³em
poœwiêconym historii miasta. Sta³a ekspo-
zycja prezentuje mazowiecki oœrodek
metalurgiczny istniej¹cy w rejonie Prusz-
kowa, Milanówka i B³onia w okresie od I w.
p.n.e. do IV w. n.e. By³ to drugi co do wiel-

koœci (po œwiêtokrzyskim) oœrodek wytopu
¿elaza w Europie Œrodkowej. Jego odkrycie
w latach 70. XX w. to jedno z najwiêkszych
dokonañ archeologii polskiej.

PRZASNYSZ
Zespó³ klasztorny Bernardynów

Miasto powiatowe, w pn. czêœci Wyso-
czyzny Ciechanowskiej, nad Wêgierk¹,
18 tys. mieszkañców. Powsta³o w 1 po³.
XIII w. Prawa miejskie od 1427. Rozwój
miasta w XV-XVII w., regres w okresie wojen
szwedzkich. W czasie powstania stycz-
niowego w Przasnyszu i okolicach liczne
potyczki. Oœrodek przemys³u spo¿ywczego,
elektrotechnicznego i drzewnego.

Zachowa³ siê dawny uk³ad urbanistyczny
z rynkiem i klasycystycznym ratuszem
z koñca XVIII w. (obecnie Muzeum Histo-
ryczne). PóŸnogotycki koœció³ par. p.w.
Wniebowziêcia NMP zbudowany w 1474-
-85, miejsce chrztu œw. Stanis³awa Kostki.
Zespó³ klasztorny Kapucynek z 1609-16.
Dwa pomniki poœwiêcone powstañcom
1863, liczne miejsca walki i mêczeñstwa
z okresu II wojny œwiatowej.

Na wsch. od rynku, w okolicach parku
miejskiego, po³o¿ony jest zespó³ klasztorny
Bernardynów (obecnie Pasjonistów),
tworz¹cy zamkniêty czworobok z wiryda-
rzem w œrodku.

PóŸnogotycki koœció³ œw. Jakuba i Anny
z 1588-1618, zbudowano z inicjatywy
Paw³a Kostki, brata œw. Stanis³awa. Jednona-
wowy, z wê¿szym prezbiterium, z gotyckim
sklepieniem gwiaŸdzistym. Wewn¹trz
bogaty wystrój malarski i rzeŸbiarski. Od
strony pd. koœcio³a kaplica œw. Anny,
dobudowana przed 1607, z cudownym
obrazem MB z Dzieci¹tkiem z XVI/XVII w.,
przywiezionym przez Paw³a Kostkê z Rzy-
mu. Wie¿a z 1635 (wys. 32 m).

Klasztor wczesnobarokowy z 1637-71.
Jego najciekawsze fragmenty to: refektarz,
korytarz zamykaj¹cy pn. czêœæ wirydarza
i barokowa fasada szczytu pn. skrzyd³a,
wychodz¹ca z czworoboku ku zach.

Koœció³ i klasztor zniszczone w czasie I woj-
ny œwiatowej, odbudowane w 1924-28
przez sprowadzonych tu w 1923 Pasjo-
nistów.

Przasnysz
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PRZYSUCHA
Muzeum im. Oskara Kolberga

Miasto powiatowe na pograniczu Równiny
Radomskiej i Garbu Gielniowskiego, 7 tys.
mieszkañców.

Wzmiankowane w 1490, w XVIII w.
oœrodek górniczo-hutniczy eksploatuj¹cy
okoliczne rudy ¿elaza. Prawa miejskie od
1710. Miejsce urodzenia etnografa Oskara
Kolberga (1814-90). W 1939-40 rejon
dzia³añ Hubalczyków. Obecnie oœrodek
przemys³u budowlanego i spo¿ywczego,
odlewnia ¿eliwa.

Zabytki: barokowo-klasycystyczny koœció³
par. z 1780-86 i synagoga z koñca XVIII w.

Muzeum im. Oskara Kolberga mieœci siê
w dworze Bembiñskich pochodz¹cym z po³.
XIX w. Dwór ma arkadowy portyk od frontu
i taras od strony ogrodu. Muzeum powsta³o
w 1973, a od 1992 jest oddzia³em Muzeum
Wsi Radomskiej. Zgromadzono tu rêkopisy
Oskara Kolberga, rodzinne dokumenty i
portrety, pierwodruki monografii „Lud”, XIX-
wieczne wyposa¿enie dworskie.

PU£TUSK
Zamek

Miasto powiatowe nad Narwi¹. 19 tys.
mieszkañców.

Gród wczesnopiastowski, osada targowa,
kasztelania. Wzmiankowany w XII w. Od
po³. XIII w. do koñca XVIII w. w³asnoœæ
biskupów p³ockich. Prawa miejskie od
1339. W XIV w. niszczony przez Litwinów.
Od XV w. do po³. XVII w. jeden z g³ównych
oœrodków gospodarczych i kulturalnych
Mazowsza.

W 1440 przy miejscowej kolegiacie
powsta³a szko³a, przejêta w 2 po³. XVI w.
przez jezuitów. Wyk³adowcami byli m.in.
œw. Andrzej Bobola (1591-1657), królewski
kaznodzieja Piotr Skarga (1536-1612),
t³umacz Biblii Jakub Wujek (1541-97),
a uczniami m.in. hetman Jan Tarnowski
(1488-1561), kanclerz wielki koronny Jerzy
Ossoliñski (1595-1650), poeta Maciej Kazi-
mierza Sarbiewski (1595-1640), a w XIX w.
pu³tusk¹ szko³ê ukoñczyli: poeta Teofil
Lenartowicz (1822-93) i pisarz Wiktor Go-
mulicki (1848-1919).

W 1531 pierwsza na Mazowszu drukarnia,
od 1565 jeden z pierwszych w Polsce
teatrów. Pu³tusk niszczony by³ przez po¿ary
w 1 po³. XVII w. oraz wojny w po³. XVII w.
i na pocz. XVIII w. W XIX w. wzrost ludnoœci
i rozwój handlu zbo¿em. We wrzeœniu 1939
pod Pu³tuskiem oddzia³y polskie ponios³y
ciê¿kie straty. 14-17 I 1945 wojska radziec-
kie forsowa³y Narew w rejonie miasta, które
dozna³o du¿ych zniszczeñ.

Miasto jest du¿ym oœrodkiem us³ugowym
dla regionu rolniczego; przemys³: ele-
ktrotechniczny, spo¿ywczy, skórzany,
dziewiarski i materia³ów budowlanych.
Dzia³a tu Wy¿sza Szko³a Humanistyczna
i Towarzystwo Kulturalne Ziemi Pu³tuskiej.
Oœrodek turystyczny na szlaku wodnym
Narwi, wêze³ szlaków pieszych.

W centrum prostok¹tny rynek (400 m,
najd³u¿szy w Polsce) po³o¿ony na wyspie
otoczonej przez odnogi Narwi. Rynek
o zwartej, klasycystycznej zabudowie
z 1 po³. XIX w. W ratuszu z XX w. (z oœmio-
kondygnacyjn¹ wie¿¹ gotyck¹ z pocz.
XV w.) mieœci siê Muzeum Regionalne.

Na pn.-zach. krañcu rynku trójnawowa
bazylika p.w. Zwiastowania NMP i œw.
Mateusza, zbud. przed 1443, przebud.
w 1551-60 wg proj. Jana Baptysty z We-
necji. Wewn¹trz w nawie g³ównej rene-
sansowe sklepienie kolebkowe z dekoracj¹
geometryczn¹, tzw. sklepienie pu³tuskie,
a w nawach bocznych sklepienia póŸno-
gotyckie, krzy¿owo-¿ebrowe z XV w.

Dzwonnica z 1507, przeb. 1782-83; pleb-
ania z XVIII w.; kanonia z 1 po³. XIX w.

Na pd.-wsch. krañcu rynku kaplica
zamkowa œw. Marii Magdaleny z 1538,
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przebudowana w 1623 i w 1737-39,
zniszczona w 1945. Po odbudowie mieœci³a
galeriê, a od 1990 jest koœcio³em filialnym.

Na zach. od rynku znajduj¹ siê dwa
zespo³y klasztorne. Zespó³ dawnego
klasztoru franciszkanów reformatów:
koœció³ œw. Józefa z 1640, przeb. w 1 po³.
XVIII w., klasztor z 1640, przeb. po 1803.

Zespó³ dawnego kolegium jezuickiego:
koœció³ œw. Piotra i Paw³a z 1717, rozbu-
dowany 1875, klasztor z 1 po³. XVII w.,
rozbudowany 1803-25, kolegium z 1825.

Na pd.-wsch. krañcu rynku, za kaplic¹ œw.
Marii Magdaleny, na skraju skarpy nad-
narwiañskiej, po³o¿ony jest zamek bisku-
pów p³ockich, zbudowany ok. 1319 na
terenie grodziska z VI-VIII w. i XII w.
Murowany, na rzucie wielobocznej podko-
wy otwartej od pd. W 1618 po³¹czono go
arkadowym mostem z miastem. Zniszczony
przez Szwedów w po³. XVII w. i wojska
rosyjskie w 2 po³. XVIII w. W 1786 odno-
wiony i rozbudowany. W 1812 Francuzi
urz¹dzili tu szpital wojskowy. Funkcjê tê
zamek pe³ni³ póŸniej jeszcze kilkakrotnie.
Po powstaniu styczniowym odebrany
biskupom p³ockim. Od koñca I wojny
œwiatowej do 1975 by³ siedzib¹ ró¿nych
urzêdów. W 1974 zamek wraz z otacza-
j¹cym go terenem zosta³ przekazany To-
warzystwu £¹cznoœci z Poloni¹ Zagraniczn¹
„Polonia”, które przeprowadzi³o remont
obiektu przystosowuj¹c go na Dom Polonii.

Elewacje w stylu klasycystycznym. Przy-
wrócono dawny wygl¹d kaplicy z bogat¹
dekoracj¹ sztukatorsk¹ i zewnêtrznym
wykuszem oraz s¹siaduj¹cej z ni¹ sali
o wystroju z XVIII w. W s¹siedztwie zamku
psiarnia z XVII w. oraz park zamkowy.

W kompleksie hotelowym znajduj¹ siê
restauracje, kawiarnia, bar, galeria sztuki
oraz sale konferencyjne.

RADOM
Muzeum Wsi Radomskiej

Zespó³ klasztorny bernardynów

Miasto powiatowe na Równinie Radom-
skiej, nad Mleczn¹, wa¿ny wêze³ kolei
i dróg, 232 tys. mieszkañców.

W VIII-IX w. osada, póŸniej gród na
sztucznym nasypie na wsch. od obecnego

centrum (grodzisko „Piotrówka”). Wzmian-
kowany 1155. W XI-XIII w. gród kasz-
telañski. Prawa miejskie na pocz. XIV w.
Miasto otoczono murami, wzniesiono
zamek czêsto odwiedzany przez królów.
Rozwój sukiennictwa i garncarstwa. Zjazdy
szlachty: w 1401 unia miêdzy Polsk¹ i Litw¹,
w 1505 konstytucja Nihil novi, a w 1767
konfederacja radomska. Urodzili siê tu:
lekarz i „odkrywca” Zakopnego Tytus
Cha³ubiñski (1820-89) i malarz Jacek
Malczewski (1855-1929). W XIX w. pow-
sta³y zak³ady garbarskie, fabryka no¿y,
fabryka maszyn i narzêdzi rolniczych,
tkalnie, huta szk³a, cegielnia, browar.
W okresie miêdzywojennym dalszy rozwój
przemys³u, m.in. w 1923-26 zbudowano
fabrykê broni. W czasie II wojny œwiatowej
oœrodek ruchu oporu i dzia³alnoœci dywer-
syjno-sabota¿owej. Po wojnie rozbudowa
miasta i przemys³u. Oœrodek kultury i nauki.

Wiêkszoœæ zabytków znajduje siê w cen-
trum miasta, zwanym Nowym Radomiem,
zbudowanym w XIV w. w czasach Ka-
zimierza Wielkiego.

Koœció³ par. œw. Jana Chrzciciela z 1360-
-70 z kaplicami Ró¿añcow¹ (1481) i Kocha-
nowskich (1630-33); wie¿a nadbudowana
w 1881-82; rozbudowany w stylu neogoty-
ckim w 1908-09.

Koœció³ Œwiêtej Trójcy i klasztor benedykty-
nek z 1619-27, przebudowny w 1924-27.

Dawny zespó³ pijarów: koœció³ œw. Jana
Kantego z 1818-20, i kolegium z 1736-56.

Koœció³ ewangelicki z 1784-85, przebu-
dowany na teatr w 1818.

W rynku domy z 1 po³. XIX w. Ratusz neo-
renesansowy z 1847-48.
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Dawne rogatki Warszawska i Lubelska
z 1 po³. XIX w.

W najstarszej czêœci miasta, ok. 1 km na
pd.-zach. od rynku znajduje siê grodzisko
„Piotrówka” i gotycki koœció³ œw. Wac³awa
z prezbiterium z ok. 1300, a naw¹ z 1440
(obecnie oddzia³ Muzeum Okrêgowego).

Przy g³. arterii miasta, w otoczeniu zieleni,
po³o¿ony jest najcenniejszy zabytek
Radomia, zespó³ klasztorny Bernardynów.
PóŸnogotycki, jednonawowy koœció³ œw.
Katarzyny: prezbiterium z 2 po³. XV w.,
nawa z pocz. XVI w., kaplica œw. Anny
z 1 po³. XVI w., z wie¿¹ z XVII w. nakryt¹
barokowym he³mem w 1841. Rozbudo-
wany 1911-12. Korpus oszkarpowany, okna
ostro³ukowe, fasada zach. zwieñczona
szczytem schodkowo-sterczynowym, szczyt
wsch. nawy ujêty w sterczyny z profilowa-
nymi blendami. Dachy pokryte ceg³¹
holendersk¹. W kruchcie póŸnogotycki por-
tal z pocz. XVI w. Wewn¹trz liczne epitafia
z XVI-XIX w. W o³tarzu g³. krucyfiks i figury
z koñca XV w. przypisywane szkole Wita
Stwosza. Stalle z pocz. XVI w. Nowy sarkofag
z 1981 Dionizego Czachowskiego, jednego
z przywódców powstania 1863. Na przy-
koœcielnym cmentarzu, w murze przed fa-
sad¹ koœcio³a, terakotowe stacje Drogi Krzy-
¿owej z 1899 oraz epitafia z 1 po³. XIX w.

Klasztor zbudowany przed 1508, ma trzy
skrzyd³a, które wraz z kru¿gankiem otaczaj¹
wirydarz. Od zach. szczyt sterczynowy
z blendami, a od wsch. szczyt rozcz³on-
kowany blendami zwieñczonymi arkadami
³ukowymi oraz lini¹ ceglanych wnêk.
W klasztorze obrazy g³. z XVIII w.

Od pd. przylega do klasztoru piêtrowy
budynek gospodarczy z oryginaln¹ kuchni¹
z piramidalnym, zwê¿aj¹cym siê kominem
i warzelni¹ wosku. Ca³y zespó³ klasztorny
wraz z ogrodem jest otoczony murem.

Na pd.-zach. krañcu miasta znajduje siê
Muzeum Wsi Radomskiej (pow. 19,7 ha),
otwarte w 1976. Charakterystyczne obiekty
d. budownictwa wiejskiego zestawiono
w zespo³ach regionalnych i funkcjonalnych.
S¹ te¿ zabytki budownictwa przemys³o-
wego, sakralnego i ma³ej architektury. Wozy,
sanie i bryczki; ule, sprzêt pszczelarski;
sztuka ludowa (cenne zbiory ceramiki
i³¿eckiej, rzeŸby) oraz wyroby kowalskie.

RADZIEJOWICE
Zespó³ pa³acowo-parkowy

Wieœ gminna w powiecie ¿yrardowskim,
na pograniczu Równiny £owicko-B³oñskiej
i WysoczyŸny Rawskiej, nad Pisi¹ G¹golin¹,
przy szosie Warszawa–Piotrków Trybunalski.

W XIV w. istnia³ tu dwór myœliwski, wokó³
którego powsta³a wieœ. Od XV w. w po-
siadaniu Radziejowskich, a nastêpnie od
1782 do 1945 Krasiñskich. Goœci³o tu wielu
królów, prymasów, ksi¹¿¹t i pos³ów zagra-
nicznych. We wsi dzia³a obecnie cegielnia
specjalizuj¹ca siê w produkcji ceg³y
nowogotyckiej do rekonstrukcji zabytków.

Przy szosie klasycystyczny koœció³ œw.
Kazimierza zbud. 1820-22 (wg proj. Jakuba
Kubickiego), dzwonnica i plebania z 1 po³.
XIX w. Modrzewiowy dwór z XVIII-XIX w.,
a nad Pisi¹ drewniany m³yn wodny z 1 po³.
XIX w. Na cmentarzu neogotycka kaplica
grobowa Krasiñskich z 1 po³. XIX w. Przy
drodze do Mszczonowa zabytkowa aleja,
oko³o stu lip o obwodach do 5 m.

Zespó³ pa³acowy sk³ada siê z pa³acu
z 2 po³. XVII w. i zameczku z XVI-XVII w.
Ok. 1800 by³y w ruinie. Na pocz. XIX w.
pa³ac przebudowano (wg proj. Jakuba
Kubickiego) w stylu klasycystycznym
a zameczek neogotyckim i po³¹czono
arkadowym pasa¿em. Restaurowane
w 1956-64

Obecnie mieœci siê tu Dom Pracy Twórczej
i Wypoczynku Ministerstwa Kultury i Sztuki.
W pa³acu polichromia z 1809-10 (m.in.
krajobrazy Ojcowa i Pieskowej Ska³y) oraz
wiele cennych dzie³ sztuki (obrazy, rzeŸby
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i meble). W zameczku o cechach obronnych
(skarpy i strzelnice) fragmenty fundamentów
i piwnic z XV-XVI w. W Radziejowicach goœcili
m.in. Józef Che³moñski (1849-1914), Henryk
Sienkiewicz (1846-1916), czêstym goœciem
Jerzy Waldorff (1910-2000).
Miêdzy stawem a pa³acem rozpoœciera siê
rozleg³y park krajobrazowy z 1817 (proj.
Aleksander d’Alfonce de Saint Omer).
Zachowa³y siê w nim liczne okazy starych
dêbów, sosen, wi¹zów, œwierków i bia³o-
drzewów.
We wsi turystyczne szlaki piesze: niebieski
do Grodziska Mazowieckiego, zielony do
Sku³ i dalej do M³ochowa oraz czarny do
Miêdzyborowa.

SIEDLCE
Stary Rynek

Miasto powiatowe na WysoczyŸnie Sied-
leckiej, nad Muchawk¹, przy miêdzyna-
rodowych szlakach drogowych i kolejowych
³¹cz¹cych Europê z Miñskiem Bia³oruskim
i Moskw¹. 76 tys. mieszkañców.

Wzmiankowane w po³. XV w., prawa
miejskie od 1547. Od po³. XVIII w. miasto
by³o kszta³towane urbanistyczne i archite-
ktoniczne przez jego w³aœcicieli, Czartory-
skich; rozwój handlu i rzemios³a. W XIX w.
budowa drogi i linii kolejowej Warszawa –
Brzeœæ oraz rozwój przetwórstwa rolnego.
W 2 po³. XIX w. oœrodek kultury i szko-
lnictwa œredniego, uczniami byli m.in.
Boles³aw Prus i Aleksander Œwiêtochowski.
W 1975-98 stolica województwa.

Miasto jest oœrodkiem przemys³owym
i kulturalnym regionu, przemys³ metalowy
i elektromaszynowy oraz spo¿ywczy,
dziewiarski, materia³ów budowlanych.

Zachowa³ siê d. uk³ad przestrzenny miasta
z 2 po³. XVIII w. W centrum zespó³ pa³a-
cowo-parkowy: klasycystyczny pa³ac
Czartoryskich (póŸniej Ogiñskich; obecnie
siedziba Urzêdu Miejskiego) z 1 po³.
XVIII w., przebudowany z dodaniem
bocznych skrzyde³ w 1776-82; kaplica
Œwiêtego Krzy¿a z 1791, oficyna z 2 po³.
XVIII w. (przebudowana w XIX w.) oraz park
krajobrazowy za³. w 1 po³. XVIII w.,
przekszta³cony i powiêkszony w 1776-81
przez Aleksandrê Ogiñsk¹.

Klasycystyczna poczta z 1 po³. XIX w.; d.
teatr z pocz. XIX w.; neogotycka katedra
Niepokalanego Poczêcia NMP o dwóch
wie¿ach (wys. 72 m) zbudowana w 1905-
12. Pomnik-kolumna powstañców 1863.

Stary Rynek uformowany w po³. XVIII w.
po³o¿ony jest przy ulicy Pi³sudskiego. Przy
ul. Floriañskiej barokowo-klasycystyczny
koœció³ par. œw. Stanis³awa biskupa zbud.
1740-49, dwukondygnacyjna fasada z 1793
(czterokolumnowy portyk toskañski z bal-
konem ozdobionym ¿eliwn¹ balustrad¹).
Wewn¹trz w czterech o³tarzach obrazy
Szymona Czechowicza z po³. XVIII w.

Obok koœcio³a po stronie pd.-wsch.
plebania z po³. XVIII w. Naprzeciwko
koœcio³a, na skwerku, pomnik Tadeusza
Koœciuszki.

Dominuje w rynku póŸnobarokowy ratusz,
zbudowany w 1766-72 z fundacji Aleksa-
ndry Ogiñskiej w miejscu poprzedniego,
drewnianego. W 1784 dobudowano
boczne skrzyd³a. Wielokrotnie niszczony,
odbudowany w 1945-52. Obecnie mieœci
Muzeum Okrêgowe, powsta³e w 1928,
obrazuj¹ce historiê i kulturê Podlasia Za-
chodniego. Jest to budynek o symet-
rycznym, dwuosiowym uk³adzie. Nad
d³ugim korpusem umieszczona jest masy-
wna oœmioboczna wie¿a w górnej czêœci
drewniana, zwieñczona figur¹ Atlasa
dŸwigaj¹cego glob ziemski.

Na zach. od ratusza klasycystyczny d. od-
wach z 2 po³. XVIII w., a za nim zespó³
jednopiêtrowych d. domków zajezdnych
z koñca XVIII w. (z charakterystycznymi
bramami). Przy ul. Kiliñskiego pomnik Jana
Paw³a II.

Z Siedlec wychodzi czerwony szlak pieszy
do Wêgrowa (m.in. przez Stare Iganie,
Such¹ i Liw).

SIERPC
Muzeum Wsi Mazowieckiej

Miasto powiatowe na Równinie Raci¹skiej
nad Sierpienic¹. 20 tys. mieszkañców.

Wzmiankowany w 1065. Prawa miejskie
od 1322. W XV i XVI w. rozwój rzemios³a
i handlu.

Zachowa³ siê d. uk³ad urbanistyczny
miasta z dwoma rynkami z XV/XVI w.

Sierpc
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Gotycko-barokowy koœció³ farny œw. Wita,
Modesta i Krescencji z XV/XVI w. Zespó³
klasztoru Benedyktynek: gotycki koœció³
Wniebowziêcia NMP z 1483-1513 i ba-
rokowy klasztor z 1703. Koœció³ filialny
Œwiêtego Ducha z 1518-19. Klasycystyczny
ratusz z koñca XIX w. (obecnie filia Muzeum
Wsi Mazowieckiej). Cerkiew prawos³awna
z 2 po³. XIX w.

W pn.-zach. czêœci miasta, na terenie
d. przysió³ka Bojanowo, obok drogi Sierpc
– Lipno, usytuowany jest skansen, Muzeum
Wsi Mazowieckiej. Rozleg³y (60 ha),
otoczony z jednej strony Skrw¹, a z drugiej
wpadaj¹c¹ do niej, wij¹c¹ siê malowniczo
Sierpienic¹. Eksponowany jest zespó³
dworski, zespó³ karczemny sk³adaj¹cy siê
z kuŸni, karczmy i cha³upy kowala oraz wieœ
typowa dla terenu Mazowsza, tzw. rzêdów-
ka. Sk³ada siê ona z 11 gospodarstw
usytuowanych po jednej stronie drogi
z odpowiadaj¹cym pasmowy uk³adem pól
z drugiej strony. Obiekty architektury
prezentuj¹ budownictwo mazowieckie od
XVII w. do lat 50. XX w. Wystrój wnêtrz
uwzglêdnia okresy œwi¹teczne, tradycyjne
zajêcia domowe oraz rzemios³o. Uzupe³-
nieniem ekspozycji jest ma³a architektura
oraz zieleñ w ogródkach, sadach i warzyw-
nikach. Hoduje siê konie, kozy, owce,
kaczki, perliczki. W 1997-98 krêcono tu film
„Ogniem i mieczem”. Skansen oferuje
turystom imprezy folklorystyczne, sprzeda¿
dzie³ ludowych twórców, jazdy konne,
przeja¿d¿ki bryczk¹.

SOCHACZEW
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej

i Pola Bitwy nad Bzur¹

Miasto powiatowe, na granicy Równiny
£owicko-B³oñskiej i Kutnowskiej, nad Bzur¹,
40 tys. mieszkañców.

Stary gród kasztelañski (wzmiankowany
w 1221) i osada targowa, na skrzy¿owaniu
wa¿nych dróg. Prawa miejskie przed 1368.
W XIII-XV w. stolica ksiêstwa bêd¹cego
dzielnic¹ Mazowsza. We wrzeœniu 1939
w rejonie miasta rozegra³a siê koñcowa faza
bitwy nad Bzur¹.

Na skarpie prawego brzegu Bzury ruiny
zamku ksi¹¿¹t mazowieckich z XV w.,

zniszczonego przez Szwedów w 1655,
odrestaurowanego w 1789-90, zniszczo-
nego ponownie w powstaniu koœciuszkow-
skim. Na rogu ulic Staszica i Farnej pomnik
w kszta³cie sarkofagu, upamiêtniaj¹cy
Boles³awa Krzywoustego, który zmar³
w 1138 w klasztorze Benedyktynów,
stoj¹cym niegdyœ w tym miejscu. Baszta
Tatarska z XVI/XVII w. Pomnik F. Chopina
ods³oniêty w 1961. Muzeum Kolei W¹sko-
torowej gromadz¹ce zabytkowy tabor oraz
organizuj¹ce przejazdy poci¹giem mu-
zealnym na skraj Kampinoskiego Parku
Narodowego.

W rynku, w klasycystycznym d. ratuszu
z XIX w.,  mieœci siê Muzeum Ziemi Socha-
czewskiej i Pola Bitwy nad Bzur¹ w 1939.
Zbiory historyczne i archeologiczne: archi-
walia, broñ, oporz¹dzenie i umunduro-
wanie ¿o³nierzy WP walcz¹cych w bitwie
nad Bzur¹ oraz pami¹tki i dokumenty
historii miasta i regionu w latach okupacji
niemieckiej, dzia³alnoœci ruchu oporu
(szczególnie obwodu AK „Skowronek”) oraz
pami¹tki po ¿o³nierzach polskich walcz¹-
cych na ró¿nych frontach II wojny œwiato-
wej. Na dziedziñcu muzeum skansen sprzêtu
bojowego WP, m.in. czo³g T-34/85, armata
przeciwlotnicza 85 mm z 1939, ponton
z 1938 pochodz¹cy z walk nad Bzur¹.

STARE IGANIE
Pole bitwy z 1831

Wieœ w gm. Siedlce na WysoczyŸnie
Siedleckiej, nad Muchawk¹, 4 km na zach.
od Siedlec.

Wzmiankowane w XVI w. (pod nazw¹
Igany). W czasie powstania listopadowego
zwyciêska bitwa wojska polskiego z korpu-
sem rosyjskim.

Wiosn¹ 1831, po sukcesach pod Wawrem
i Dêbem Wielkim gen. Ignacy Pr¹dzyñski
d¹¿y³ do opanowania Siedlec, wa¿nego
wêz³a drogowego i tamtejszych du¿ych
magazynów wojskowych. Ok. po³udnia
10 IV 1831 gen. Pr¹dzyñski z 7-tysiêczn¹
grup¹ wojsk,  w tym artyleri¹ Józefa Bema
dotar³ pod Iganie, zajête przez dwukrotnie
liczebniejsze wojska rosyjskie gen. Grigorija
Rosena, strzeg¹ce przeprawy na Muchaw-
ce. Po krwawej walce Polacy opanowali

Stare  Igan ie
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most na Muchawce, odcinaj¹c odwrót
wojskom rosyjskim do Siedlec. W bitwie
poleg³o ok. 1,5 tys. ¿o³nierzy rosyjskich,
a ok. 3 tys. dosta³o siê do niewoli. Polskie
straty wynios³y ok. 400 ¿o³nierzy. Polacy nie
wykorzystali jednak tego zwyciêstwa. Nie
podjêto natychmiastowego ataku na
Siedlce, do których nastêpnego dnia
wkroczy³y g³ówne si³y rosyjskie.

Przy drodze do Siedlec pomnik upa-
miêtniaj¹cy bitwê (ods³oniêty w 1931) wg
proj. Jana Mucharskiego. Ma kszta³t grania-
stos³upa o wysokoœci ok. 8 m zwieñczonego
kul¹, na której umieszczony jest orze³ ze
skrzyd³ami rozpostartymi do lotu (proj. or³a
Wiktoria Jacynina). Na froncie pomnika
Krzy¿ Virtuti Militari, a po bokach wyryte
informacje o sk³adzie wojsk, stratach obu
stron oraz nazwiska dowódców.

Na pd. od pomnika, w Nowych Iganiach
pomiêdzy ogrodzeniami posesji, krzy¿ na
mogile kapitana Hipolita Stokowskiego,
poleg³ego w bitwie. W Nowych Iganiach
Szko³a Podstawowa im. gen. Ignacego
Pr¹dzyñskiego z Izb¹ Pamiêci Narodowej,
poœwiêcon¹ m.in. bitwie igañskiej.

Obok pomnika przechodzi czerwony szlak
pieszy z Siedlec do Wêgrowa.

STUDZIANKI PANCERNE
Pomnik Mauzoleum Wojska Polskiego

Wieœ na Równinie Kozienickiej, w pobli¿u
ujœcia Radomki do Wis³y, 18 km na pd.
wsch. od Warki.

Wzmiankowana w XIV w. W XVII w.
toczy³y siê tu walki ze Szwedami. W okresie
powstania styczniowego 1863-64 by³ to
teren intensywnych walk z carskimi zabor-
cami. W 1914 z tego rejonu uderzy³a na
Warszawê 9 armia niemiecka.

9-16 VIII 1944 I Brygada Pancerna im.
Bohaterów Westerplatte I Armii WP toczy³a
tu krwawe boje z I Dywizj¹ Pancerno-Spa-
dochronow¹ „Herman Goering”. Zginê³o tu
oko³o 1500 ¿o³nierzy niemieckich, znisz-
czono 40 niemieckich czo³gów, dzia³
pancernych i transporterów opance-
rzonych, 21 dzia³ i moŸdzierzy oraz zdobyto
2 sztandary pu³kowe. Straty polskie to 253
¿o³nierzy i 18 czo³gów. Odparcie przeciw-
uderzenia niemieckiego i utrzymanie

przyczó³ka warecko-magnuszewskiego
mia³o du¿e znaczenie — st¹d w styczniu
1945 wysz³o jedno z g³ównych nataræ
operacji wiœlañsko-odrzañskiej.

W 1964 ods³oniêto pomnik-mauzoleum
bitwy: czo³g bior¹cy udzia³ w bitwie oraz
mur z nazwiskami poleg³ych ¿o³nierzy.
W pobli¿u, w miejscu d. folwarku, wie¿a
widokowa. W rocznice bitwy odbywaj¹ siê
tu okolicznoœciowe obchody.

Obok mauzoleum przebiegaj¹ trzy zna-
kowane szlaki piesze: czerwony do Warki
i Puszczy Kozienickiej, niebieski do Mag-
nuszewa i zielony do Dobieszyna.

SULEJÓWEK
Dom Józefa Pi³sudskiego

Miasto na Równinie Wo³omiñskiej, przy
linii kol. Warszawa – Siedlce, 16,3 tys.
mieszkañców.

Wzmiankowany w XV w. W 2 po³. XIX w.
osada letniskowa, potem zaplecze miesz-
kaniowe Warszawy. Przyczyni³o siê do tego
uruchomienie w 1866 linii kolejowej do
Terespola oraz utworzenie w okolicach
w 1898 poligonu artyleryjskiego.

Mieli tu domy twórcy odrodzonego
pañstwa polskiego: Stanis³aw Grabski
(1871-1949), profesor ekonomii, minister
wyznañ religijnych, w 1942-45 przewod-
nicz¹cy Rady Narodowej w Londynie;
Jêdrzej Moraczewski (1870-1944) premier
w 1918-19; marsza³ek Józef Pi³sudski (1867-
-1935); Maciej Rataj (1884-1940) marsza-
³ek Sejmu w 1922-28. W budynku szko³y
podstawowej nr 1 gen. Tadeusz Kutrzeba
27 IX 1939 podpisa³ akt kapitulacji War-
szawy. W czasie II wojny œwiatowej dzia-
³alnoœæ oddzia³ów AK i BCh. Prawa miejskie
od 1962.

Zachowa³o siê kilka secesyjnych willi
z pocz. XX w. oraz domy drewniane
z ciekawymi oknami i werandami. Kopiec
z pomnikiem „Twórców II Rzeczpospolitej”
(1988); na terenie szko³y podstawowej
nr 3 pomnik Józefa Pi³sudskiego; przed
dworkiem „Siedziba” g³az z tablic¹ poœ-
wiêcon¹ Jêdrzejowi Moraczewskiemu, który
tu mieszka³.

Na terenie ograniczonym ulicami Pi³sud-
skiego, Oleandrów, Krasickiego i Paderew-

Sule jówek
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skiego znajduj¹ siê trzy wille: „Otradno”,
„Milusin” i „Bzów”, zwi¹zane z Józefem
Pi³sudskim.

Willê „Otradno” (przy ul. Krasickiego 14)
zbudowan¹ ok. 1900, zakupi³a w 1921
Aleksandra Szczerbiñska. Po œlubie z mar-
sza³kiem mieszka³a tu w 1922 z nim i dwie-
ma córkami. W tym budynku w sierpniu
1944 zgin¹³  Jêdrzej Moraczewski.

Willa „Milusin” (przy ul. Oleandrów 5),
zbudowana w 1922-23 ze sk³adek ¿o³nierzy
(wg proj. prof. arch. Kazimierz Skórewicza),
zosta³a uroczyœcie przekazana marsza³kowi
13 VI 1923 przez gen. Daniela Komo-
rzewskiego i gen. Tadeusza Rozwadow-
skiego, przedstawicieli Komitetu ¯o³nierza
– inicjatora budowy. Dom w stylu polskiego
dworku, murowany, kryty czerwon¹ da-
chówk¹. Od frontu kolumnowy portyk. Na
osi kalenicy znajduje siê ganek z balkonem
wspartym na szeœciu kolumnach. Tu mar-
sza³ek napisa³ rozprawê historyczn¹ „Rok
1920”. Tu przygotowa³ przewrót majowy
w 1926, po którym wkrótce przeniós³ siê
do Belwederu. Po œmierci marsza³ka parter
„Milusina” przeznaczono na muzeum, które
po wojnie zlikwidowano, a znajduj¹ce siê
tu pami¹tki wywieziono. W okresie okupacji
dom pozostawa³ nie zamieszka³y, po wojnie
krótko by³ siedzib¹ administracji radzieckiej,
a nastêpnie posiad³oœæ przejê³o wojsko.
W latach 1956-2001 mieœci³o siê tu
przedszkole, obecnie muzeum „Milusin”
Dom Rodzinny Marsza³ka Józefa Pi³su-
dskiego. Przed domem i po obu stronach
wejœcia umieszczone s¹ tablice pami¹t-
kowe, odtworzone w 1988.

Willê „Bzów” (przy ul. Paderewskiego 94)
zbudowan¹ ok. 1920, w 1923 wykupi³o
wojsko i utworzy³o w niej sta³y posterunek
ochrony marsza³ka. Jest to dom murowany,
parterowy z lizenami na naro¿ach, obecnie
mieszcz¹cy lecznicê miejsk¹.

W 1987 Miejska Rada Narodowa uchwa-
li³a utworzenie strefy historycznej w kwar-
tale ulic Pi³sudskiego – Dworcowa – Kra-
sickiego – Harcerska, a wille „Milusin”,
„Otradno”, „Bzów” i „Siedziba” w tym
samym roku wpisano do rejestru zabytków.
W strefie tej znajduje siê równie¿ kopiec
z pomnikiem Wspó³twórców Polski Niepod-

leg³ej oraz budynek „Helin”, ufundowany
po 1930 przez Helenê i Ignacego Jana
Paderewskich na dom spokojnej staroœci dla
wdów po mê¿ach zas³u¿onych dla ojczyzny.

SZYD£OWIEC
Zamek

Miasto powiatowe na przedgórzu I³¿e-
ckim, nad Korzeniówk¹. 13 tys. miesz-
kañców.

W XII w. siedziba rodu Odrow¹¿ów
(Szyd³owieckich). Prawa miejskie od 1427.
Rozkwit miasta w 2 po³. XV i w XVI w.
W XIX w. powsta³y garbarnie, zak³ady
obróbki ¿elaza i piaskowca oraz m³yny,
póŸniej zak³ady kamienia budowlanego
(piaskowiec szyd³owiecki), zak³ady prze-
mys³u elektronicznego.

W planie miasta zachowane elementy
œredniowiecza. PóŸnogotycki koœció³ œw.
Zygmunta z 1493-1509 z krucht¹ z 1 po³.
XVII w. Ma gotyckie sklepienia i bogato
wyposa¿one wnêtrza. W rynku póŸnore-
nesansowy ratusz z 1602-26.

W pn.-zach. czêœci miasta zamek otoczony
fos¹. Wie¿a bramna, skrzyd³o pn. i mur
kurtynowy z pocz. XVI w. — gotyckie;
skrzyd³o wsch. z XVI w. — renesansowe.
Zamek zrekonstruowany w 1949-58 mieœci
m.in. Dom Kultury i bibliotekê.

Muzeum Ludowych Instrumentów Mu-
zycznych mieszcz¹ce siê w zamku powsta³o
w 1968. Zbiory obejmuj¹ ok. 2 tys. eks-
ponatów. Na sta³ej wystawie jest oko³o 300
instrumentów, od najprostszych — listków,
kory, gwizdków ze s³omy lub pióra, do
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skomplikowanych — harmonii, skrzypiec,
dud. Czêœæ prezentowanych instrumentów
jest zwi¹zana z regionami Polski, np. dudy i
z³óbcoki z Podhala, mazanki z Wielkopolski,
skrzypce diabelskie i burczybas z Kaszub.
Ekspozycja sta³a jest podzielona na dwie
czêœci. Pierwsza to podstawowe typy kapel.
Druga przegl¹d instrumentów w polskiej
muzyce ludowej, usystematyzowany wg
sposobu wytwarzania dŸwiêku. W muzeum
mo¿na wys³uchaæ dokumentalnych nagrañ
prezentowanych instrumentów.

TREBLINKA
Obóz zag³ady ¯ydów

Wieœ na pograniczu Równiny Wo³omiñ-
skiej i Doliny Bugu, 4 km na pd. od Ma³kini
Górnej, przy linii kolejowej Ma³kinia –
Siedlce.

W pobli¿u wsi w 1941-44 funkcjonowa³y
dwa obozy: Treblinka I (Karny obóz pracy)
i Treblinka II (Obóz zag³ady ¯ydów).
W Treblince I osadzano Polaków i ¯ydów,
którzy pracowali w kopalni ¿wiru i na stacji
w Ma³kini przy ³adowaniu wagonów. Czêœæ
zatrudniano w warsztatach obozowych,
a kobiety w prowadzonym przy obozie
gospodarstwie rolnym. Przez obóz przesz³o
ok. 10 tys. wiêŸniów, z których ok. 7 tys.
zmar³o z wycieñczenia, g³odu, tortur lub
zosta³o rozstrzelanych.

Obóz zag³ady Treblinka II by³ otoczony
ogrodzeniem i zasiekami z drutu kol-
czastego, wzd³u¿ którego co kilkadziesi¹t
metrów sta³y wie¿e stra¿nicze z karabinami
maszynowymi. G³ówn¹ czêœæ obozu stano-
wi³y dwa budynki zawieraj¹ce ³¹cznie 13
komór gazowych, w których uœmiercano

jednorazowo ponad 2 tys. osób. 2 VIII 1943
w obozie wybuch³o powstanie; kilkunastu
wiêŸniów usz³o z ¿yciem. Obóz poch³on¹³
ok. 974 tys. ofiar z gett miast polskich,
a tak¿e z okupowanych krajów Europy.
W VIII 1942 zgin¹³ tu pedagog pisarz i lekarz
Janusz Korczak.

Na terenie by³ych obozów (obszar o pow.
135 ha ograniczony wioskami: Poniatowo,
Wólka-Okr¹glik i Nowa-Maliszewa, w wiêk-
szoœci zalesiony), powsta³o w 1963 Muzeum
Walki i Mêczeñstwa, które obejmuje
miejsce niewolniczej pracy wiêŸniów,
pozosta³oœci baraków, symboliczny cmen-
tarz, odtworzon¹ rampê, „drogê œmierci”
oraz „czerwon¹ drogê”, która ³¹czy³a oba
obozy.

Na terenie Treblinki I znajduj¹ siê groby
i pomnik ofiar w formie kamiennego muru,
a na terenie Treblinki II mauzoleum
wybudowane w 1959-64, pomnik w postaci
wysokiej (8 m) granitowej bry³y z p³asko-
rzeŸbami ukazuj¹cymi mêczeñstwo i bo-
haterstwo wiêŸniów, oraz betonowe
podk³ady symbolizuj¹ce bocznicê kolejow¹,
któr¹ poci¹gi z ¯ydami wje¿d¿a³y na teren
obozu. Za pomnikiem symboliczny stos
i symboliczny cmentarz z 17 tys. g³azów
stylizowanych na nagrobki ¿ydowskie. Na
130 g³azach wyryte nazwy miejscowoœci,
a na 9 wielkich s³upach nazwy pañstw,
z których pochodzili pomordowani ¯ydzi.
Obok parkingu pawilon muzeum z ekspo-
zycj¹ fotografii i dokumentów z obozów
w Treblince.

WARKA
Dwór

Muzeum im. Kazimierza Pu³askiego

Miasto w powiecie grójeckim na pogra-
niczu Równiny Warszawskiej i Równiny
Kozienickiej, nad Pilic¹, przy linii kol.
Warszawa – Radom, 11 tys. mieszkañców.

Zacz¹tkiem by³ gród z XI-XII w. we wsi
Stara Warka. Prawa miejskie od 1321.
W XV i XVI w. rozwój rzemios³a, handlu
prowadzonego Pilic¹, warzywnictwa, upraw
winnej latoroœli, a tak¿e pocz¹tek produkcji
s³ynnego piwa. W 1656 zwyciêstwo Stefana
Czarnieckiego nad Szwedami. Tutaj urodzi³
siê Piotr Wysocki (1797-1874; pochowany
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na miejscowym cmentarzu). W 1863 walki
w okolicach miasta (kopiec powstañców
nad Pilic¹). W 2 po³. XIX w. rozwój rzemios³a
i przemys³u. W 1934 Warka uzyska³a po-
³¹czenie kolejowe z Warszaw¹ i Radomiem.
Zniszczenie miasta w czasie walk na przy-
czó³ku warecko-magnuszewskim.

Miasto jest oœrodkiem handlowo-us³ugo-
wym regionu o wysokim poziomie sado-
wnictwa: du¿y browar zbud. 1975, zak³ady
przetwórstwa owocowo-warzywnego,
wytwórnia win; przemys³ maszynowy;
stanica wodna PTTK na szlaku Pilicy.

W rynku klasycystyczny ratusz z 1821,
siedziba Urzêdu Miasta i Gminy. Koœció³
farny œw. Miko³aja z 1603-61, gruntownie
przebudowany w XIX i XX w. D. zespó³
klasztoru Franciszkanów z XVII-XVIII w.
z barokowym koœcio³em MB Szkaplerznej
z 1652-96; w koœciele groby ksi¹¿¹t ma-
zowieckich z XIV w., przeniesione tu w 1859
ze zniszczonego koœcio³a Dominikanów.

W dzielnicy Winiary, w parku krajobra-
zowym z 2 po³. XVIII w. dwór zbud. ok.
1689 dla Stanis³awa Antoniego Szczuki.
W po³. XIX w. i w XX w. gruntownie prze-
budowany. Obecnie dwie czêœci boczne
dworu s¹ piêtrowe, a czêœæ œrodkowa
parterowa; taras widokowy. W XVIII w. dwór
nale¿a³ do Pu³askich, póŸniej czêsto zmie-
nia³ w³aœcicieli, a ostatnimi, do 1945, byli
Godziemba-D¹bscy. PóŸniej mieœci³a siê tu
szko³a z internatem.

Po remoncie w 1962-66 obiekt przeka-
zano powsta³emu w 1967 historyczno-
biograficznemu Muzeum im. Kazimierza
Pu³askiego. Zbiory ilustruj¹ udzia³ Polaków
w ¿yciu politycznym, spo³ecznym i kultural-
nym Stanów Zjednoczonych. Pami¹tki
zwi¹zane z Kazimierzem Pu³askim oraz
Tadeuszem Koœciuszk¹, Julianem Ursynem
Niemcewiczem, Henrykiem Sienkie-
wiczem, Helen¹ Modrzejewsk¹, Pol¹ Ne-
gri, Janem Kiepur¹ i Czes³awem Mi³oszem.

Obrazy o tematyce konfederackiej: Józefa
Brandta „Konfederaci Barscy”, Aleksandra
Raczyñskiego „Biwak Konfederatów”,
Kornelego Szlegiela „Pu³aski w Barze”,
Józefa Che³moñskiego „Pu³aski pod Jasn¹
Gór¹” i akwarela Juliusza Kossaka „Pu³aski
pod murami Czêstochowy”.

Ponadto wyroby rzemios³a artystycznego
polskiego i obcego z XVIII i XIX w. oraz
dokumenty historyczne i kartograficzne.
W parku pomnik Kazimierza Pu³askiego
z 1979 i pami¹tkowy g³az.

Z miasta wychodz¹ trzy znakowane szlaki
piesze: czerwony do Studzianek Pancer-
nych, zielony do Czerska i ¿ó³ty do Chy-
nowa.

WARSZAWA
Stolica Rzeczypospolitej

Polskiej, pow. 495 km2,
1 701 tys. mieszkañców.

Le¿y na Nizinie Œrodko-
womazowieckiej na po-
lodowcowej równinie
erozyjno-akumulacyjnej
oraz na tarasach w doli-
nie Wis³y (od 76 do 116 m
n.p.m.). Krajobraz uroz-
maica wysoka do 26 m
skarpa porozcinana g³ê-
boko dolinkami.

Pierwsza osada na Tar-
gówku datowana jest na okres br¹zu.
Warszawê za³o¿ono przed 1300 (nazwa od
imienia Warsz). By³ to gród ksi¹¿¹t ma-
zowieckich. Pierwsza pisana wzmianka
pochodzi z 1338. Na pocz. XV w. Warszawy
i zamku broni³y potê¿ne mury z g³êbok¹ na
4 m fos¹. W 1408 ks. Janusz Starszy wyda³
przywilej lokacyjny Nowej Warszawy. 100
lat póŸniej Warszawa by³a najwa¿niejszym
miastem Mazowsza. Od XV w. wokó³ Starej
i Nowej Warszawy rozwija³y siê jurydyki,
prywatne miasteczka.

W 1526 król Zygmunt Stary w³¹czy³
Mazowsze wraz z Warszaw¹ do Królestwa.
Wp³ynê³o to na rozwój miasta, które
postanowieniem Unii Lubelskiej (1569)
zosta³o wyznaczone na siedzibê sejmów
walnych Korony i Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego. Od 1573 Warszawa sta³a siê
miejscem elekcji. Zygmunt III Waza w 1596
przeniós³ z Krakowa rezydencjê królewsk¹,
a od 1611 zamieszka³ na sta³e w przebudo-
wanym Zamku. Po po¿arze 1607 gotyckie
miasto odbudowano w stylu renesansowym
i barokowym. W tym czasie poza gêsto
zabudwan¹ Warszaw¹ mieszczañsk¹ rozwi-
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ja³a siê Warszawa szlachecka, dwory i re-
zydencje otoczone parkami.

Po zwyciêstwie Jana III Sobieskiego pod
Wiedniem wzros³o zainteresowanie War-
szaw¹. Nap³ynêli wybitni budowniczowie,
artyœci. Król zbudowa³ letni¹ rezydencjê –
Villa Nova, przyby³o barokowych koœcio³ów
i magnackich pa³aców. W XVIII w. Warszawa
przesz³a istotne zmiany — wytyczono nowe
ulice, wybrukowano ci¹gi wylotowe
z miasta, wybudowano kana³y, miasto oczy-
szczono ze œmieci i b³ota. Za panowania
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego War-
szawa sta³a siê jednym z naj³adniejszych
i najwiêkszych miast ówczesnej Europy. Po
przy³¹czeniu w 1791 jurydyk do miasta,
liczy³a 115 tys. mieszkañców.

Za czasów Ksiêstwa Warszawskiego i Kró-
lestwa Polskiego wzniesiono szereg gma-
chów publicznych. Na rozwój gospodarczy
mia³o wp³yw otwarcie w 1848 kolei war-
szawsko-wiedeñskiej, a w 1862 petersbur-
skiej. W 1870-1914 nast¹pi³ burzliwy
rozwój handlu, powsta³y fabryki i ca³e
dzielnice zabudowane czynszowymi kamie-
nicami. W 1908 uruchomiono tramwaje
elektryczne.

W 1916 do Warszawy w³¹czono gminy
podmiejskie. Wiele strat ponios³o miasto
w czasie I wojny œwiatowej. W 1925 uru-
chomiono port lotniczy. Elektryfikacja linii
do ¯yrardowa, Otwocka i Miñska przyczy-
ni³a siê do rozwoju aglomeracji warszaw-
skiej. Przed wybuchem II wojny œwiatowej
Warszawa liczy³a 1 290 tys. mieszkañców,
a z aglomeracj¹ prawie 1 900 tys.

W 1939 stolica broni³a siê do 28 IX.
W latach okupacji sta³a siê centrum ruchu
oporu. Po upadku Powstania Warszaw-
skiego, w X 1944 hitlerowcy wysiedlili

ludnoœæ i przyst¹pili do systematycznego
palenia i wysadzania w powietrze budyn-
ków. Zak³ady przemys³owe, gmachy u¿y-
tecznoœci publicznej oraz zabytki zosta³y
zniszczone w 90%.

Decyzja o odbudowie Warszawy zapad³a
3 I 1945. W koñcu 1945 Warszawa liczy³a
467 tys. mieszkañców. Powo³ano Biuro
Odbudowy Stolicy. Intensywna odbudowa
(pod has³em „Ca³y naród buduje swoj¹
stolicê”) trwa³a w 1945-53. W 1951
przy³¹czono przedmieœcia i podmiejskie
osiedla. W 1956 Warszawa by³a ju¿ milion-
owym miastem. W 1971-84 odbudowano
Zamek Królewski.

Warszawa jest siedzib¹ w³adz pañstwowych,
centrum administracji, nauki i kultury, wa¿nym
oœrodkiem przemys³owym. Powsta-j¹ wie-
¿owce (najwy¿szy 208 m), banki i nowoczes-
ne centra wystawienniczo-handlowe, a na
stadionie X-lecia, zamiast bazaru „Europa”
stan¹æ ma wkrótce stadion narodowy.

Zamek Królewski
Przy Placu Zamkowym. Na pocz. XV w.

rozbudowany przez ks. Janusza I, na funda-
mentach drewnianego zamku z XIII w.
W 1569-72 przebudowany dla potrzeb
Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
W 1598-1619 król Zygmunt III rozbudowa³
zamek w stylu wczesnego baroku w³oskiego
i przeniós³ do niego sw¹ siedzibê oraz
g³ówne urzêdy Rzeczypospolitej. Zamek
otrzyma³ piêcioskrzyd³ow¹ bry³ê z góruj¹c¹
wie¿¹ (60 m), ozdobion¹ w roku 1622
zegarem. Najazd Szwedów w 1655 spowo-
dowa³ zniszczenie i spustoszenie. Za Au-
gusta III powsta³a rokokowa fasada od strony
Wis³y. Czasy œwietnoœci Zamku to pano-
wanie króla Stanis³awa Augusta Poniatow-

Warszawa

1. Zamek Królewski
2. Katedra Œw. Jana Chrzciciela
3. Rynek Starego Miasta
4. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
5. Rynek Nowego Miasta
6. Krakowskie Przedmieœcie
7. Ogród Saski
8. Grób Nieznanego ¯o³nierza
9. Muzeum Narodowe

10. Muzeum Wojska Polskiego
11. £azienki Królewskie

12. Wilanów
13. Koœció³ i Klasztor Bernardynów
14. Ogród Botaniczny
15. Cmentarz Pow¹zkowski
16. Cmentarz ewangelicko-augsburski
17. Cmentarz ¯ydowski
18. Cerkiew na Pradze
19. Ogród Zoologiczny
20. Miêdzynarodowy Dworzec Lotniczy
21. Pa³ac Kultury i Nauki
22. Muzeum Powstania Warszawskiego



168
M

A
Z

O
W

I
E

C
K

I
E

skiego. Prace nad przebudow¹ prowadzili:
Jakub Fontana, Dominik Merlini, Jan Ch.
Kamsetzer. Sale zamkowe zdobi³y obrazy
Marcella Bacciarellego i 22 obrazy Canaletta
ukazuj¹ce ówczesn¹ Warszawê. Sala Rady
by³a jednym z miejsc s³ynnych obiadów
czwartkowych.

W 1776-82 zespó³ zamkowy zosta³
powiêkszony od pd. o Pa³ac Pod Blach¹ oraz
Bibliotekê Królewsk¹. W salach Zamku Sejm
powo³a³ Komisjê Edukacji Narodowej,
a w 1791 uchwalono Konstytucjê 3 Maja.
Po odzyskaniu niepodleg³oœci zamek by³
siedzib¹ prezydenta Rzeczypospolitej.
Spalony we wrzeœniu 1939. Pod ostrza³em
artyleryjskim pracownicy Zamku i Muzeum
Narodowego wynieœli najcenniejsze zabytki
i dzie³a sztuki. Wysadzony w powietrze po
Powstaniu Warszawskim.

Decyzjê o odbudowie Zamku podjêto
w 1971. Znalaz³o siê w nim kilka tys. ory-
ginalnych fragmentów architektonicznych
i rzeŸbiarskich, ponad 300 uratowanych
obrazów, wiele rzeŸb, mebli, dzie³ sztuki
zdobniczej, pami¹tek historycznych. S¹ tu
dzie³a sztuki ofiarowane przez Polaków
z kraju i zagranicy. Zamek pe³ni funkcje
muzealne i reprezentacyjne.

Na Placu Zamkowym — Kolumna Zyg-
munta, najstarszy œwiecki pomnik Warszawy
(1644) wzniesiony przez W³adys³awa IV.
Widok na mury obronne z XIV-XV w.

Katedra Œw. Jana Chrzciciela

Ul. Œwiêtojañska 8. Od 1406 kolegiata,
siedziba archidiakonatu mazowieckiego
diecezji poznañskiej, od 1797 katedra, od

1818 archikatedra. Pierwsza wzmianka
1338-39. Œwi¹tynia trójnawowa, halowa,
z wysokim, dwuspadowym dachem z dwo-
ma szczytami. Gotycki charakter nada³ jej
ksi¹¿ê Janusz I pod koniec XIV w. Œwi¹tyni¹
opiekowali siê: ksi¹¿êta mazowieccy, kró-
lowie polscy, patrycjat i cechy. Fundowano
kaplice, o³tarze, tablice pami¹tkowe,
nagrobki, epitafia. W podziemiach cho-
wano dostojników. Nabo¿eñstwami w ko-
œciele œw. Jana rozpoczyna³y siê sejmy. Tu
œpiewano uroczyste Te Deum po wyborze
króla, g³osi³ kazania Piotr Skarga, a Stanis³aw
August Poniatowski zaprzysiêga³ Konstytucjê
3 Maja. Tu zosta³ odczytany akt fundacyjny
Komisji Edukacji Narodowej. W czasie
zaborów odprawiano nabo¿eñstwa w ro-
cznice narodowe i modlono siê w wa¿nych
dla Polaków intencjach. W roku 1917 w
archikatedrze zakoñczy³ siê pierwszy zjazd
biskupów z trzech zaborów, ¿¹daj¹cych
niepodleg³oœci Polski. W czasie Powstania
Warszawkiego walki toczy³y siê w koœciele.
Po upadku Powstania hitlerowcy wysadzili
mury w powietrze. Katedrê, odbudowan¹
w stylu gotyckim wg proj. prof. Jana
Zachwatowicza, konsekrowa³ w 1960
prymas Stefan Wyszyñski. Otrzyma³a ona
tytu³ Bazyliki Archidiecezjalnej. Pozosta³a
miejscem modlitwy za naród i ojczyznê.

Na drzwiach wejœciowych z blachy
miedzianej przedstawiono sceny z ¿ycia œw.
Jana oraz historiê koœcio³a. Wewn¹trz
wyeksponowano zachowane fragmenty
gotyckie, zrekonstruowano renesansow¹
p³ytê z nagrobka ostatnich ksi¹¿¹t mazo-
wieckich, klasycystyczny pomnik Stanis³awa
Ma³achowskiego, Kaplicê Bractwa Literac-
kiego z XVII w., barokow¹ Kaplicê Bary-
czków. Witra¿e proj. prof. W³adys³aw
Taranczewski. Sprzed wojny zachowa³y siê
nieliczne epitafia, fragmenty tablic nagrob-
nych, piêknie kutych krat, balustrad. W ka-
plicy z 1990 znajduje siê sarkofag Prymasa
Tysi¹clecia, Stefana Wyszyñskiego. W kryp-
tach prochy ksi¹¿¹t mazowieckich, arcybis-
kupów warszawskich, Henryka Sienkie-
wicza, Gabriela Narutowicza, Ignacego
Paderewskiego oraz Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego. W katedrze umieszczane
s¹ tablice upamiêtniaj¹ce poleg³ych i po-
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mordowanych za ojczyznê, epitafia z po-
piersiami s³awnych Polaków.

Rynek Starego Miasta
Na planie prostok¹ta 90 x 73 m. Po

wielkim po¿arze w roku 1606 Rynek utraci³
gotycki wygl¹d, a wiele kamienic otrzyma³o
renesansowe attyki. Na œrodku sta³ ratusz,
pierwotnie gotycki, po po¿arach renesan-
sowy, barokowy, od czasów stanis³awo-
wskich klasycystyczny, rozebrany w 1817.
Targ zlikwidowano w 1915, uporz¹dko-
wano Rynek a jego pierzeje otrzyma³y
imiona: pn. Jana Dekerta, wsch. Franciszka
Barssa, zach. Hugona Ko³³¹taja, pd. Ignace-
go Zakrzewskiego. Starówkê, zniszczon¹
w czasie wojny w 90%,odbudowano
w 1948-53 z zachowaniem dawnego uk³a-
du przestrzennego.

Jedn¹ z najstarszych kamienic jest naro¿na
„Pod œw. Ann¹” (nr 31) z fragmentami
murów gotyckich, renesansow¹ attyk¹,
wczesnobarokowym portalem, sgraffitow¹
dekoracj¹. Na naro¿niku w niszy XVI-wie-
czna figura œw. Anny Samotrzeciej. Po
stronie Ko³³¹taja uwagê zwraca kamienica
Klucznikowska (nr 21) z zachowanym
podwójnym gotyckim portalem, wzniesiona
w 1608 dla burmistrza Paw³a Zembrzu-
skiego. Zmar³ w niej Hugo Ko³³¹taj. Pod nr
25 kamienica bêd¹ca od 1566 w³asnoœci¹
Fukierów, pod nr 27 winiarnia Grzegorza
Korby z XVI w. przejêta wraz z budynkiem
w 1810 przez Fukierów - dziœ restauracja,
zabytkowe wnêtrza, arkadowy dziedziniec
z kru¿gankami.

Po stronie Dekerta, zajmowanej przez
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy,

uwagê zwraca XVI-wieczna kamienica „Pod
Murzynkiem” (nr 36) nale¿¹ca do w³oskiej
rodziny Gianottich (Dzianotti), trudni¹cej siê
w XVII w. handlem zamorskim. Pod nr 32
kamienica Baryczków z XV w. z renesan-
sow¹ attyk¹, w³asnoœæ zas³u¿onego dla
Warszawy kupieckiego rodu. Bogata
elewacja z wczesnobarokowym portalem
z gmerkiem. Naro¿na XVII w. kamienica
Falkiewiczowska (nr 28) z attyk¹ i figurami
MB, œw. Stanis³awa bp. i œw. El¿biety.

Po stronie Barssa pod nr 24 Klub Ksiêgarza.
W tej kamienicy w XVIII w., w drukarni
Piotra Dufoura t³oczono pierwsze w War-
szawie codzienne pismo, „Gazetê Rz¹-
dow¹”. Kamienica „Pod fortun¹” (nr 22)
z fasad¹ ozdobion¹ barwnymi freskami
i rustykowanym portalem z XVII w. zwi¹zana
jest z wybitnymi malarzami: Szymonem
Czechowiczem i £ukaszem Smuglewiczem.
W kamienicy pod nr 20 ods³oniêto frag-
menty gotyckiego muru i zrekonstruowano
gotyck¹ sieñ. Pod nr 18 mieœci siê Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza. Naro¿na
kamienica (nr 2) zwana „Klasztorkiem” (od
zakonu Jezuitów) ozdobiona jest medalio-
nem z podobizn¹ Piotra Skargi. Mieœci siê
tu Staromiejski Dom Kultury. Na Zapiecku
w jezdni umieszczono tablicê informuj¹c¹
o wpisaniu Warszawskiej Starówki do
rejestru Œwiatowego Dziedzictwa Kultu-
ralnego i Przyrodniczego UNESCO. W 1999
na Rynku ustawiono pomnik Warszawskiej
Syrenki, który powróci³ tu po latach. Pomnik
autorstwa K. Hegla odlany w 1855 r.
w zak³adach Mintera.

Muzeum Historyczne
m. st. Warszawy

Rynek Starego Miasta, strona Dekerta.
W Kamienicy Baryczkowskiej od 1936
mieœci³o siê Muzeum Dawnej Warszawy.
Zniszczone w czasie wojny, odbudowane
w 1948-53. Zajmuje 11 kamieniczek. W za-
bytkowych, stylowych wnêtrzach zgroma-
dzono pami¹tki, dzie³a sztuki i warszaw-
skiego rzemios³a, archiwalia. Muzeum
posiada bogate kolekcje malarstwa, grafiki,
numizmatów, starych planów i rycin, starej
fotografii, pami¹tki po powstaniach jak
równie¿ makiety nie istniej¹cych ju¿
zabytków, gotyckiego mostu, ratusza, dwor-
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ca kolei warszawsko-wiedeñskiej, pano-
ramê XVIII-wiecznego miasta. Zag³adê
i odbudowê Warszawy mo¿na obejrzeæ na
wstrz¹saj¹cym filmie dokumentalnym.
W Muzeum czynna jest biblioteka
z bogatym zbiorem varsavianów.

Rynek Nowego Miasta
Wytyczono wzd³u¿ ul. Freta na mocy

przywileju lokacyjnego z 1408. Wymiary
135 na 120 m. Po II wojnie kamienice od-
budowano wed³ug kszta³tu z XVIII i XIX w.

Przy Rynku na skarpie w 1411 konse-
krowano gotycki koœció³ NMP ufundowany
przez Annê, ¿onê ksiêcia Janusza. Znisz-
czony w 1944. Odbudowany w stylu
gotyckim, wewn¹trz gwiaŸdziste sklepienia,
fragmenty oryginalnej gotyckiej architektury
oraz polichromii.

Na Rynku koœció³ Sakramentek p.w. œw.
Kazimierza ufundowany przez Marysieñkê
Sobiesk¹ dla uczczenia zwyciêstwa pod
Wiedniem. Barokow¹ œwi¹tyniê, na planie
krzy¿a greckiego, zaprojektowa³ i zbudowa³
Tylman z Gameren. W czasie Powstania
Warszawskiego uleg³a ca³kowitej zag³adzie.
W szpitalu powstañczym mieszcz¹cym siê
w podziemiach zginê³o ok. 1000 osób.
Odbudow¹ w 1945-72 kierowa³a arch.
siostra Michaela Wielicka. Wnêtrze wspó³-
czesne. Zachowa³ siê barokowy nagrobek
wnuczki Jana III Sobieskiego. W lewym
o³tarzu figura œw. Józefa z XVII w., szko³y
francuskiej. W podziemiach mauzoleum.

Za koœcio³em Sakramentek znajduje siê
koœció³ œw. Benona wzniesiony na pocz.
XVII w. W pocz. XIX w. przebudowany na
fabrykê wyrobów ¿elaznych. Do 1939
mieœci³y siê tu ró¿ne zak³ady przemys³owe.

Krakowskie Przedmieœcie
Dawniej Czerskie, Bernardyñskie. Zaczyna

siê tu Trakt Królewski wiod¹cy z Zamku do
£azienek i Wilanowa. W czasie II wojny
œwiatowej wiêkszoœæ zabudowy uleg³a
zniszczeniu. Pierwsza od pl. Zamkowego
naro¿na, barokowa kamienica Johna
z rokokow¹ elewacj¹, mansardowym
dachem i rzygaczami w kszta³cie smoków,
zosta³a odbudowana na podstawie obrazu
Canaletta. Nastêpna, klasycystyczna ka-
mienica Roeslera, przebudowana przez S.B.

Zuga, mieœci³a pierwszy w Warszawie dom
handlowy.

Pod nr 15 w Pa³acu Czartoryskich (Den-
hoffa) mieœci siê Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Pa³ac z XVII w.
zachowa³ barokowy charakter. Brama
neobarokowa z 1897. W kordegardzie
przebudowanej przez S.B. Zuga, galeria
sztuki nowoczesnej. Pa³ac odbudowano
w 1948.

Hotel „Europejski” proj. H. Marconiego
powsta³ w 1855-72. W perspektywie widok
na Grób Nieznanego ¯o³nierza. Pod nr 5
Pa³ac Czapskich zajmuje za³o¿ona w 1816
Akademia Sztuk Piêknych. PóŸnobarokowy
pa³ac wybudowano w 1740 przez K. Baya
i A. Locciego, klasycystyczne oficyny pro-
jektu Kamsetzera, brama pa³acowa z or³ami
z koñca XVIII w. Tablice upamiêtniaj¹ pobyt
F. Chopina oraz C. Norwida.

Barokowy koœció³ Œw. Krzy¿a proj. J. Sz.
Belottiego (1682-96). Fasada z dwoma
wie¿ami proj. Józefa i Jakuba Fontanów
(1726-54). Wewn¹trz urny z sercem Fry-
deryka Chopina oraz sercem W³adys³awa
Reymonta.

Na wprost pomnik Miko³aja Kopernika
d³uta Bertela Thorvaldsena, ods³oniêty
w 1830, za nim Pa³ac Staszica wybudowany
w 1820-23 wg proj. Antoniego Corazziego
dla Towarzystwa Królewskiego Przyjació³
Nauk, obecnie siedziba PAN. Pod nr 4/6
wybudowany w 1954 Dom Turysty PTTK.

Pod nr 26/28 zespó³ zabytkowych obiek-
tów zajmuje Uniwersytet Warszawski,
za³o¿ony w 1816. Na dziedziñcu, na wprost
neobarokowej bramy z 1900, znajduje siê
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neorenesansowa Biblioteka; po bokach
klasycystyczne budynki z 1818-20. W Pa-
³acu Kazimierzowskim mieœci siê Rektorat
i Senat. Pa³ac wybudowany w 1634 przez
W³adys³awa IV, odbudowany po wojnach
szwedzkich przez Jana Kazimierza. W 1785-
-94 mieœci³a siê tu Szko³a Rycerska. Pod nr
30  Pa³ac Uruskich-Czartoryskich wybudo-
wany przez ojca króla Stanis³awaAugusta
w 1741. Obok (nr 32) znajduje siê dzia³
rêkopisów BUW oraz Gabinet Rycin z ko-
lekcji Stanis³awa Augusta.

Przed koœcio³em i klasztorem Wizytek
ods³oniêty w 1987 pomnik kard. Stefana
Wyszyñskiego. Barokowy koœció³ i o³tarz g³.
proj. E. Schroegera ocala³ z wojennej po-
¿ogi. Wewn¹trz XVIII-wieczna ambona,
liczne epitafia. Tu koncertowa³ m³ody
Chopin.

Na skwerze przy ul. Karowej pomnik
B. Prusa. Hotel „Bristol” zaprojektowa³
W. Marconi dla I.J. Paderewskiego. W 1919
odbywa³y siê tu posiedzenia rz¹du.

Pa³ac Radziwi³³ów (nr 46/48) zbudowany
przez Constantino Tencallê dla hetmana
S. Koniecpolskiego. Od 1918 siedziba Rady
Ministrów. Tu w 1955 podpisano Uk³ad
Warszawski, a w 1989 toczy³y siê obrady
„okr¹g³ego sto³u”. Od 1994 siedziba Pre-
zydenta Rzeczypospolitej. Na dziedziñcu
pomnik ks. Józefa Poniatowskiego d³uta
B. Thorvaldsena, zniszczony w 1944,
odtworzony i podarowany Warszawie
w 1952 przez Kopenhagê.

Obok barokowy koœció³ i klasztor pokar-
melicki proj. J. Sz. Belottiego. Fasadê pro-
jektowa³ Efraim Schroeger (1782). Wnêtrze

barokowe, o³tarz g³. proj. Tylmana z Ga-
meren.

Na skwerze pomnik Adama Mickiewicza
d³uta C. Godebskiego, ufundowany ze
sk³adek spo³eczeñstwa w stulecie urodzin
poety, zniszczony w czasie wojny, zre-
konstruowany w 1950. Za pomnikiem
„Dziekanka” d. klasycystyczny dwór
dziekana kapitu³y warszawskiej, odbu-
dowany ze sk³adek mieszkañców Krakowa
na dom akademicki uczelni artystycznych.
Na skwerze barokowa figura MB Pas-
sawskiej ufundowana przez J. S. Belottiego.

Pod nr 64 renesansowy budynek Resursy
Obywatelskiej z 1861, obecnie Dom
Polonii. Pod nr 66 klasycystyczny odwach
projektu Ch.P. Aignera, w 1870-84 sale
wystawowe Towarzystwa Zachêty Sztuk
Piêknych, w 1884-1939 Muzeum Prze-
mys³u i Rolnictwa, tu rozpoczyna³a pracê
naukow¹ Maria Sk³odowska-Curie. Obec-
nie Centralna Biblioteka Rolnicza. Na
budynku tablica upamiêtniaj¹ca powstanie
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Koœció³ œw. Anny ufundowany w 1454
przez ks. Boles³awa IV i ks. Annê. Po potopie
szwedzkim odbudowany w stylu baroko-
wym. Klasycystyczna fasada i wolnostoj¹ca
dzwonnica proj. Ch.P. Aignera. Wewn¹trz
barokowe o³tarze i bogata polichromia.
Zachowa³y siê fragmenty gotyckich murów
od strony skarpy oraz w zakrystii gotyckie
sklepienia kryszta³owe. Za koœcio³em
rozleg³y widok na trasê W-Z i Pragê.

Ogród Saski
Grób Nieznanego ¯o³nierza

Ogród jest czêœci¹ barokowego za³o¿enia
urbanistycznego Osi Saskiej. W arkadach
Pa³acu Saskiego w 1925 z³o¿ono prochy
Nieznanego ¯o³nierza. Grób projektowa³
rzeŸbiarz Stanis³aw Ostrowski. Z pa³acu po
II wojnie œwiatowej ocala³ jedynie parterowy
fragment kolumnady. W odbudowanych
arkadach z³o¿one s¹ urny z prochami
¿o³nierzy polskich z wielu frontów, a na
filarach umieszczono tablice z nazwami pól
bitew stoczonych przez Polaków.

Za Grobem w kierunku zach. Ogród Saski
proj. Tylmana z Gameren. Udostêpniony
publicznoœci w 1727. W 1816-1827
zmieniony  na park angielski przez Jamesa
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Savage’a. Na 15 ha roœnie 130 gatunków
drzew i krzewów. RzeŸby z XVIII w. Fran-
ciszka Ksawerego Deybela. Klasycystyczny
okr¹g³y budynek (wie¿a ciœnieñ z 1855)
i empirowa fontanna proj. Henryka Mar-
coniego. Kamienny zegar s³oneczny z 1 po³.
XIX w. ufundowa³ fizyk Antoni Magier.

W kier. wsch. Plac Pi³sudskiego (d. Zwy-
ciêstwa), na którym papie¿ Jan Pawe³ II
w czasie pierwszej wizyty w Polsce w 1979
odprawi³ mszê œw. Pomnik Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego – dzie³o Tadeusza £odziany,
postawiono w roku 1995.

Muzeum Narodowe

Al. Jerozolimskie 3. Budynki Muzeum
Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego
wzniesiono wg proj. Tadeusza To³wiñskiego
w 1927-38. Otwarto je wraz z wystaw¹
„Warszawa wczoraj, dziœ, jutro”. Wczeœniej
Muzeum Narodowe mieœci³o siê przy
Podwalu 15. Utworzy³o je miasto w 1916,
przej¹wszy zbiory powsta³ego w 1862
Muzeum Sztuk Piêknych. W okresie
II wojny czêœæ zbiorów Muzeum Narodo-
wego, z nara¿eniem ¿ycia, uratowa³
dyrektor, prof. Stanis³aw Lorentz wraz
z pracownikami. Zamkniête Muzeum zo-
sta³o ograbione prze hitlerowców. 3 V 1945
otwarto pierwsz¹ powojenn¹ wystawê
„Warszawa oskar¿a”. Rozbudowane
w 1965-72. Bogate zbiory sztuki staro¿ytnej
egipskiej, greckiej, etruskiej, bizantyjskiej,
m.in. s³ynne freski z Faras, zbiory sztuki
z okresu œredniowiecza, bogata Galeria
Polskiej Sztuki Nowo¿ytnej, Galeria Sztuki
Obcej Nowo¿ytnej, Gabinet Monet i Medali
i utworzona w 1958 Galeria Sztuki Wspó³-
czesnej, zbiory sztuki zdobniczej. Muzeum
organizuje wystawy czasowe.

Muzeum Wojska Polskiego

Al. Jerozolimskie 3, wsch. skrzyd³o kom-
pleksu gmachów Muzeum Narodowego.
Pocz¹tek muzeum da³y zbiory zbrojowni
gen. Jana Henryka D¹browskiego oraz
Arsena³u Warszawskiego. W 1919 jako
Polskie Muzeum Wojskowe ulokowano je
w Zamku Królewskim, w rok póŸniej
przeniesiono na ul. Podwale 15. W 1922
oficjalnie otwarto jako Muzeum Wojska.

W obecnym miejscu od 1938. Znakomite
zbiory zniszczono i zrabowano w czasie
wojny. Muzeum reaktywowane 22 VIII
1945. Zbiory czêœciowo rewindykowano.
W dziale archeologicznym broñ od epoki
kamienia po X wiek. W kolejnych salach
przedstawiono historiê polskiego wojska od
œredniowiecza po czasy wspó³czesne,
pami¹tki po powstaniach narodowych i wal-
kach Polaków poza granicami. Prezentowa-
na jest równie¿ historyczna broñ z Europy,
Azji, Afryki i Australii, malarstwo bata-
listyczne, rzeŸba, grafika. Na placu wystawa
sprzêtu bojowego.

£azienki Królewskie

Zespó³ pa³acowo-parkowy przy Al. Uja-
zdowskich. Znajdowa³a siê tu ³aŸnia
Lubomirskich, któr¹ przebudowa³ w 1690
Tylman z Gameren. Posiad³oœæ naby³ król
Stanis³aw August Poniatowski. Na pow.
ponad 70 ha jego ogrodnicy za³o¿yli ogród
francuski, któremu Jan Christian Schuch
nada³ cechy parku angielskiego. Park
otworzono dla publicznoœci w 1865.
Wiêkszoœæ budowli na terenie £azienek to
dzie³a arch. Dominika Merliniego i Jana
Chrystiana Kamsetzera.

Pa³ac na Wodzie, zbudowany w stylu
klasycystycznym w 1777-93 zosta³ spalony
przez Niemców w XII 1944. Odbudowê
i rekonstrukcjê wnêtrz ukoñczono w 1964.
Na tarasie rzeŸby z XVIII w. Fasadê zdobi
portyk z korynckim kapitelem, attyk¹ i rzeŸ-
bami. W centralnej czêœci tzw. belweder,
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zwieñczony balustrad¹ i rzeŸbami, os³ania
kopu³ê dawnej ³aŸni. W pieczo³owicie
zrekonstruowanych wnêtrzach dzie³a sztuki
i meble uratowane z po¿ogi, uzupe³nione
przedmiotami z epoki. Na parterze naj-
starsza czêœæ – rotunda, pokój Bachusa
i ³azienka. Dalej sale: balowa, Salomona,
Malinowa, jadalna i kaplica. Na piêtrze
prywatne apartamenty króla, wyposa¿one
w uratowane sprzêty.

Na terenie parku znajduj¹ siê:
w Budynek Wodozbioru zwany „okr¹gla-

kiem” wybudowany w 1777-78, wzorowa-
ny na rzymskim grobowcu Cecylii Metelli.

w Budynek Pomarañczarni – w skrzydle
zach. pomieszczenia dla s³u¿by, a we wsch.
teatr królewski. Za Pomarañczarni¹ klasy-
cystyczne ujêcie Ÿród³a.

w Przy promenadzie Bia³y Domek wznie-
siony w 1774-76. Drewniana, otynkowana
budowla na planie kwadratu ozdobiona jest
balustrad¹ i belwederem. Wnêtrze z boga-
t¹ dekoracj¹ malarsk¹. Zegar s³oneczny
z 1776.

w Budynek Nowej Kordegardy mieœci³ do
1782 teatr dworski, nastêpnie kordegardê
Przebudowany w 1830 przez Jakuba Kubic-
kiego, obecnie kawiarnia.

W Wielkiej Oficynie w czasach Królestwa
Polskiego mieœci³a siê Szko³a Podchor¹¿ych.
St¹d pod wodz¹ Piotra Wysockiego w listo-
padow¹ noc 1830 grupa podchor¹¿ych wy-
ruszy³a do walki z zaborc¹ (tablica pami¹t-
kowa i popiersie P. Wysockiego). Od 1992
mieœci siê tu Muzeum I.J. Paderewskiego
i WychodŸctwa Polskiego w Ameryce.

Pa³ac Myœlewicki król ofiarowa³ ksiêciu
Józefowi Poniatowskiemu. Ocala³e wnêtrza
zdobi¹ malowid³a, stiuki i rzeŸby. Koszary
Kantonistów od 1985 mieszcz¹ Muzeum
£owiectwa i JeŸdziectwa.

Amfiteatr ze scen¹ na wyspie, zbudowany
na wzór staro¿ytnego teatru w Herculanum,
otaczaj¹ pos¹gi staro¿ytnych i nowo¿ytnych
tragediopisarzy.

W zach. czêœci parku widok na po³o¿ony
na skarpie Pa³ac Belwederski.

Wilanów
W 1677 król Jan III Sobieski stworzy³ tu

wiejsk¹ rezydencjê, przebudowuj¹c dwór
szlachecki na okaza³y pa³ac, zwany Villa

Nova. W latach 1730-35 Wilanów dzier-
¿awi³ król August II Mocny. Restauracjê i roz-
budowê rezydencji prowadzi³a  Izabela
z Czartoryskich Lubomirska, a po znisz-
czeniach z czasów insurekcji koœciusz-
kowskiej — Stanis³aw Kostka Potocki.
Powiêkszy³ on artystyczne i naukowe zbiory
wilanowskie, ukszta³towa³ otoczenie pa³acu.
W 1805 otworzy³ jedno z pierwszych
w Polsce muzeów publicznych. W1892-
1945 Wilanów by³ w³asnoœci¹ Branickich.
Podupad³a w okresie miêdzywojennym
posiad³oœæ zosta³a zniszczona i zdewa-
stowana w czasie wojny.

W 1945 zespó³ pa³acowo-ogrodowy zosta³
upañstwowiony jako oddzia³ Muzeum
Narodowego w Warszawie. W 1955-66
rekonstrukcja i konserwacja. Mo¿na zwie-
dzaæ: Galeriê Portretu Polskiego od XVI do
XIX w. ze szczególnie cennymi sarmackimi
portretami trumiennymi; pokoje i gabineciki
barokowe dzieci królewskich; salê uczt Jana
III wykorzystan¹ przez Potockiego na bib-
liotekê; reprezentacyjn¹ czêœæ goœcinn¹,
Gabinet Etruski z kolekcj¹ waz.

Twórc¹ za³o¿enia ogrodowego by³ A. Boy.
Zegar s³oneczny z 1684 to dzie³o Jana
Heweliusza i Jakuba Kochañskiego. Dwupo-
ziomowy ogród w³oski zdobi¹ kamienne
pos¹gi i baseny z fontannami. W czêœci
angielsko-chiñskiej, za³o¿onej przez S.B.
Zuga, ustawiono sarkofag oraz obelisk ku
czci Potockich. W pn. czêœci romantyczny
park krajobrazowy z altan¹ chiñsk¹ i mo-
stem rzymskim.
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Z licznych obiektów le¿¹cych na terenie
zespo³u pa³acowo-ogrodowego najcen-
niejsze to: £azienka Izabelli Lubomirskiej
z zachowanym oryginalnym wyposa¿eniem
wnêtrz i malowid³ami al fresco; neogotyckie
mauzoleum Stanis³awa Kostki i Aleksandry
Potockich; kamienny most z fos¹ z 1850;
barokowa brama z 1689; uje¿d¿alnia
i wozownia (w pawilonie dobudowanym
w 1968 Muzeum Plakatu); studnia z 1868;
klasycystyczna kordegarda, oficyny, stajnie.

Barokowa KuŸnia z XVIII w. PóŸnobaro-
kowy koœció³ œw. Anny przebudowany
w 1857-70 w stylu neorenesansowym.

Na Polach Wilanowskich budowana jest
Œwi¹tynia Opatrznoœci Bo¿ej, której wznie-
sienie uchwala³y kolejno w 1791 Sejm
Czteroletni, w 1921 Sejm Ustawodawczy
i w 1998 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Koœció³ i Klasztor Bernardynów
Ul. Czerniakowska 2/4. Jeden z niewielu

w Warszawie zabytków ocala³ych z wojen-
nej po¿ogi. Barokowy koœció³ p.w. œw.
Antoniego i Bonifacego projektowa³ Tylman
z Gameren, a budowa³ w 1689-91 Izydor
Affaita. Na planie greckiego krzy¿a z cen-
traln¹ kopu³¹ i oœmiobocznym prezbiterium.
Zachowa³y siê oryginalne stiukowe deko-
racje F. Maino i freski F. A. Giorgioli,
zabytkowa nastawa o³tarza g³.,  kraty z 1777.
Freski przedstawiaj¹ historiê budowy
koœcio³a, sprowadzenie z Wenecji obrazu
œw. Antoniego oraz sceny z ¿ycia patrona.
Tryptyk „Op³akiwanie Chrystusa” z XVI w.
(szko³a holenderska). Pod o³tarzem szklana
trumienka z relikwiami œw. Bonifacego, dar
papie¿a Innocentego XI.

Z korytarza wejœcie do kaplicy b³. £ady-
s³awa z Gielniowa, patrona Warszawy,
Zabytkowy obraz przedstawia b³. £adys³awa
na tle panoramy œródmieœcia. W klasztorze
zachowana XVIII-wieczna polichromia.
Budynki otoczone murem z neogotyck¹
bram¹ — dzwonnic¹. Na murze liczne
tablice poœwiêcone ofiarom ostatniej wojny.

Ogród Botaniczny
Al. Ujazdowskie 4. Placówka naukowa

Uniwersytetu Warszawskiego. Za³o¿ony
w 1818 na pow. 4,5 ha. Zgromadzono tu
ponad 10 tys. gatunków roœlin. Obok

klasycystyczne Obserwatorium Astrono-
micznego, wybudowane dla potrzeb
Uniwersytetu Warszawskiego w 1819-25.
Ogród i obserwatorium zniszczone w czasie
wojny zrekonstruowano w 1948-49.

Popiersia prof. Micha³a Szuberta, za³o-
¿yciela ogrodu oraz Jakuba Wagi, autora
„Flory polskiej”. Na terenie ogrodu pozo-
sta³oœæ fundamentów Œwi¹tyni Opatrznoœci,
któr¹ zamierzano postawiæ dla upamiêt-
nienia Konstytucji 3 Maja. W 1974 w Po-
wsinie na obszarze 200 ha za³o¿ono nowy
Ogród Botaniczny PAN.

Cmentarz Pow¹zkowski

Przy ul. Pow¹zkowskiej. Za³o¿ony w 1790
na gruntach wsi Pow¹zki, pow. 43 ha.
Koœció³ œw. Karola Boromeusza, projektu
Dominika Merliniego, z 1792-95. Po
zniszczeniach wojennych odbudowany
w stylu klasycystycznym. Przy bramie
wejœciowej Œw. Honoraty umieszczony jest
wykaz grobów osób zas³u¿onych dla
polskiej kultury i nauki. W katakumbach
proj. D. Merliniego spoczywaj¹ wybitni
ludzie koñca XVIII i pocz¹tku XIX w. m.in.
D. Merlini, Hugo Ko³³¹taj, Franciszek
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Bohomolec, Micha³ Ogiñski, W 1925 przy
pd. œcianie katakumb za³o¿ono Alejê
Zas³u¿onych. Spoczywaj¹ tu: W³adys³aw
Reymont, Maria D¹browska, Pola Goja-
wiczyñska, Leopold Staff, Boles³aw Prus,
Stanis³aw Moniuszko, Stefan Jaracz, jest
symboliczna mogi³a Stefana Starzyñskiego.
Restauracja zabytków Pow¹zek prowa-
dzona jest przez spo³eczny komitet powo³a-
ny z inicjatywy Jerzego Waldorffa.

Dalej przy ul. Pow¹zkowskiej znajduje siê
Cmentarz Komunalny (d. Wojskowy) za-
³o¿ony w 1912. Spoczywaj¹ tu prochy
weteranów Powstania Styczniowego,
¿o³nierzy I wojny œwiatowej, obroñców
Warszawy w 1920, poleg³ych w 1939-45.
Kwatery Brygady Spadochronowej „Cicho-
ciemnych”, ¿o³nierzy AK, harcerskich
batalionów „Zoœka” i „Parasol”, grób
Aleksandra Kamiñskiego, symboliczne
pomniki i obeliski wzniesione ¯o³nierzom
Powstania Warszawskiego, Ofiarom Hitlero-
wskich Obozów Koncentracyjnych oraz
zamordowanym w Katyniu. W Alei Zas³u-
¿onych spoczywaj¹ m.in.: Zofia Na³kowska,
Julian Tuwim, W³adys³aw Broniewski,
Xawery Dunikowski, Oskar Lange, Alek-
sander Zelwerowicz, Leon Schiller, Leonid
Teliga.

Cmentarz
ewangelicko-augsburski

Przy ul. M³ynarskiej. Za³o¿ony w 1792.
Zajmuje 15 ha. Kaplica z 1834 ufundowana
przez Mariê ze S³uckich Halpertow¹,
przebudowana w stylu empire wg proj.
J. Heuricha, pe³ni funkcjê domu pogrze-
bowego. Mauzolea i grobowce klasycy-
styczne i neogotyckie. Spoczywaj¹ tu
malarze, architekci, naukowcy, przemy-
s³owcy: Zygmunt Vogel, Wojciech Gerson,
Jan Ch. Kamsetzer, Szymon B. Zug, Micha³
Schubert, Samuel B. Linde, Emil Wedel.
Obok Cmentarz Kalwiñski oraz czynny
w 1840-1867 Muzu³mañski Cmentarz Kau-
kaski.

Cmentarz ¯ydowski
Przy ul. Okopowej. Za³o¿ony w 1799.

Zajmuje ok. 36 ha. Ozdobne nagrobki
zaczêto stawiaæ w okresie miêdzywojen-
nym. Spoczywa tu: Szymon Askenazy,

Hipolit Wawelberg, Ludwik Zamenhof,
Samuel Orgelbrand, Estera Kamiñska, Adam
Czerniakow. Mauzoleum i zbiorowe mogi³y
zamordowanych przez hitlerowców.

Cerkiew na Pradze
Prawos³awny sobór (katedra) p.w. œw. Marii

Magdaleny. Wybudowana w 1886-87 na
rzucie krzy¿a o prawie równych ramionach,
wg planu arch. synodalnego N.A. Syczewa.
Budowa³ D.P. Palicyn. Styl bizantyjsko-
rosyjski, kopu³y symbolizuj¹ Pana Jezusa
i 4 Ewangelistów. Cerkiew s³u¿y³a nap³y-
waj¹cej ludnoœci rosyjskiej i wojsku stacjo-
nuj¹cemu na Pradze. W 1915 ewakuowano
do Rosji duchowieñstwo, wywieziono wiele
ikon, szat liturgicznych. W niepodleg³ej
Polsce przeniesiono tu siedzibê metropolity
(sobór na Placu Saskim zosta³ rozebrany).
Znacznie zniszczona w czasie II wojny
œwiatowej. Restaurowana w 1968-70.
Wewn¹trz bogate dekoracje malarskie. Na
uwagê zas³uguje fresk „Ostatnia wieczerza”
dwa ikonostasy i liczne ikony, w tym MB
Poczajowskiej.

Ogród Zoologiczny
Przy ul. Ratuszowej. Urz¹dzony wg proj.

Wenantego Burdziñskiego, otwarty w 1928.
W 1938 zajmowa³ 32 ha, by³ najwiêkszym
i najnowoczeœniejszy w Europie. Ze zni-
szczeñ wojennych odbudowany w 1948.
Powiêkszony do 42 ha. Pod koniec XX w.
dokonano modernizacji, otwarto nowocze-
sne herpetarium oraz ptaszarniê z azylem
dla ptaków krajowych. Znajduje siê tu 77
gatunków ssaków, 209 ptaków, 49 gadów,
12 p³azów oraz 69 gatunków ryb. £¹cznie
przebywa tu prawie 3600 zwierz¹t.

Port Lotniczy
im. Fryderyka Chopina

W 1934 port lotniczy zosta³ przeniesiony
z Pola Mokotowskiego na Okêcie. W 1965-
-69 wg proj. Krystyny Król-Dobrowolskiej
i Jana Dobrowolskiego wzniesiono Miêdzy-
narodowy Dworzec. Ju¿ po 10 latach okaza³
siê za ma³y. „Okêcie II”, wykonane przez
niemieck¹ firmê „Hochtlef”, od 1992
obs³uguje ruch pasa¿erski i towarowy.
W holu g³ównym o pow. ponad 2 200 m2

znajduje siê 10 stanowisk odprawiaj¹cych
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pasa¿erów, restauracja, kawiarnia, sklepy,
kioski, przedstawicielstwa linii lotniczych.
Taras widokowy. Po uruchomieniu drugiego
terminalu, port bêdzie obs³ugiwa³ ponad 10
mln pasa¿erów rocznie.

Pa³ac Kultury i Nauki

Pa³ac zbudowany w 1955 jako dar Zwi¹-
zku Radzieckiego. Pocz¹tkowo nosi³ imiê
Józefa Stalina. Z iglic¹ ma wys. 234 m.
Ponad 800 tys. m3 kubatury, 3 288 po-
mieszczeñ. Sala Kongresowa, Muzeum
Techniki, Muzeum Ewolucji, Pa³ac M³o-
dzie¿y z p³ywalni¹. Odbywaj¹ siê tu
miêdzynarodowe targi. W 200 r. na szczycie
ods³oniêto najwiêkszy w Europie zegar (tar-
cze o œrednicy 6 m).

Z 30. piêtra warto obejrzeæ panoramê
Warszawy, zwart¹ zabudowê Starówki,
wie¿e œwi¹tyñ i nowoczesne wie¿owce;
z planem w rêku przeœledziæ terytorialny
rozwój miasta. Widocznoœæ do 30 km.

Muzeum Powstania Warszawskiego
Ul. Przyokopowa 28. Zlokalizowane w za-

bytkowej elektrowni tramwajowej (1904 r.).
Publiczn¹ zbiórkê eksponatów zainauguro-
wano 11 listopada 2003 r. Projekt architek-
toniczny  gmachu muzeum  opracowa³ ze-
spo³ W. Obtu³owicza. Konkurs na ekspozy-
cjê sta³¹  (rozstrzygniêto 30.1.2004 r.), wy-
gra³ projekt zespo³u w sk³adzie M. Nizio,
J.K³aput, D. Kunowski. Uroczyste otwarcie
nast¹pi³o 31 VII 2004 r. W 60 rocznicê wy-
buchu powstania udostêpniono do zwie-
dzania ekspozycjê unikatowych fotografii,
pami¹tek, dzwon im. „Montera”, replikê wozu
bojowego „Kubuœ” oraz Mur Pamiêci z wyry-
tymi tysi¹cami nazwisk poleg³ych powstañ-
ców. Ekspozycja ma 3000 m2 powie¿chni,
ponad 500 eksponatów, 1200 fotografii,
mapy, tablice, filmy i kroniki. Znajduje siê tu
sala kinowa, wie¿a widokowa, Archiwum Hi-
storii Mówionej ze wspomnieniami powstañ-
ców oraz Instytut Stefana Starzyñskiego.

¯ELAZOWA WOLA
Dom Fryderyka Chopina

Wieœ na Równinie £owicko-B³oñskiej, nad
Utrat¹, przy drodze z Sochaczewa do Kam-
pinosu. Wzmiankowana w 2 po³. XVI w.

We wsi klasycystyczna oficyna d. dworu
Skarbków, tzw. Dworek Chopina, z koñca
XVIII w., restaurowana po wojnach œwiato-
wych. Miejsce urodzenia Fryderyka Cho-
pina (22 II 1810 lub 1 III 1810). Jego ojciec
Miko³aj by³ tu guwernerem.

W dworku mieœci siê Muzeum Fryderyka
Chopina. Wewn¹trz stylowe meble, forte-
pian i faksymile nut Chopina, portrety i ko-
pie portretów kompozytora i rodziny.
W sezonie letnim odbywaj¹ siê niedzielne
koncerty chopinowskie.

Dworek po³o¿ony jest w piêknym, roz-
leg³ym parku za³o¿onym w 1932-37 (proj.
Franciszka Krzywdy-Polkowskiego) z bardzo
bogat¹ roœlinnoœci¹, tak¿e egzotyczn¹.
W parku obelisk z popiersiem Chopina
(proj. Bronis³awa ¯ochowskiego-Brodzica)
wystawiony w 1894 oraz pomnik Chopina
ods³oniêty w 1969 (proj. Józefa Gos³aw-
skiego z 1954).

We wsi pocz¹tek zielonego szlaku pie-
szego do Kampinosu.

KAMPINOSKI PARK NARODOWY
Po³o¿ony w pradolinie Wis³y na Nizinie

Œrodkowomazowieckiej w pn. zach. czêœci
Kotliny Warszawskiej, na pn. zach. od granic
Warszawy. Idea ochrony Puszczy Kampino-
skiej powsta³a na pocz. XX w., podejmowa³
j¹ w 1925 Stefan ¯eromski, lecz dopiero
Jadwiga i Roman Kobendzowie przyczynili
siê najpierw do powstania rezerwatów
„Granica” (w 1936) i „Sieraków” (w 1937),
a póŸniej Parku. Utworzony w 1959,
obecnie zajmuje 34 300 ha, w tym 68 ha
to enklawa w Smardzewicach k. Toma-
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szowa Mazowieckiego (woj. ³ódzkie obej-
muj¹ca Oœrodek Hodowli ̄ ubrów). Rezer-
waty œcis³e (22 obszary) maj¹ ³¹cznie pow.
4 636 ha, co stanowi 12% pow. W 2000 r.
Park wpisano na œwiatow¹ listê Rezerwatów
Biosfery UNESCO.

Park chroni wydmy œródl¹dowe, fragmenty
leœne o charakterze zbli¿onym do natural-
nego, a tak¿e bogat¹ faunê. Wœród 1104
gatunków roœlin naczyniowych znajduje siê
60 chronionych. Z rzadkich roœlin zacho-
wa³y siê stanowiska chamedafne pó³nocnej
(relikt epoki lodowcowej).

Park jest ostoj¹ ³osia (symbol Parku).
Wystêpuj¹ tu dziki, jelenie, sarny, bobry
(introduktowane w 1980), lisy, borsuki, kuny
domowe i leœne, tchórze, ³asice, gronostaje,
zaj¹ce, króliki. Sporadycznie wydry i wilki.
Od 1992 trwa eksperymentalna reintrodu-
kcja rysia. Zaobserwowano 121 chro-
nionych gatunków ptaków lêgowych lub
przelatuj¹cych. Gnie¿d¿¹ siê tu m.in.:
czapla siwa, bocian czarny, dzierzba
rudog³owa. Z gadów wystêpuj¹: jaszczurki
zielone, zaskroñce, ¿mije, gniewosze i pa-
dalce. Liczbê gatunków owadów szacuje siê
na ponad 4 tys.

W Parku znajduj¹ siê pami¹tki wielu
zdarzeñ historycznych, m.in. w uroczysku
„Zamczysko” grodzisko wczesnohistorycz-
ne, a w uroczysku „Wiersze” cmentarz
partyzantów z 1944. W Izabelinie mieœci
siê Dyrekcja oraz Centrum Edukacyjne.

Park, po³o¿ony u granic Warszawy, jest
licznie odwiedzany przez turystów. Przez
najciekawsze fragmenty wiod¹ znakowane
szlaki piesze (o ³¹cznej d³ugoœci 358 km)
i rowerowe (160 km).

Granica

Wieœ puszczañska (za³. w 2 po³. XVIII w.)
2 km na pn. od Kampinosu. Obecnie jest
siedzib¹ nadleœnictwa i oœrodka dydak-
tyczno-muzealnego.

Na pn. od wsi rozci¹ga siê najstarszy œcis³y
rezerwat „Granica” (utw. 1936; pow. 232
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ha) chroni¹cy tereny wydmowe z przewag¹
boru sosnowego i œwietlistej d¹browy w wie-
ku do 150 lat. Ostoja zwierzyny, m.in. ³osia
i czarnego bociana.

Oœrodek Dydaktyczno-Muzealny Kam-
pinoskiego Parku Narodowego im. Jadwigi
i Romana Kobendzów mieœci siê w drew-
nianej leœniczówce z 1921. Zbiory doku-
mentuj¹ dzieje Puszczy Kampinoskiej, m.in.
walki powstañcze i wojenne oraz okazy
fauny i flory. W 1992 w³¹czono do oœrodka
skansen budownictwa mazowieckiego.
Obok oœrodka zosta³a wyznakowana
œcie¿ka przyrodnicza.

Na zach. skraju rezerwatu „Granica”
usytuowany jest cmentarz wojenny w kszta³-
cie stylizowanego or³a, z mogi³ami ¿o³nierzy
7 pu³ku Strzelców Konnych Wielkopolskich
poleg³ych 16-17 IX 1939 w potyczkach na
terenie puszczy. Na mogi³ach ró¿ne gatunki
mchów puszczañskich.

Palmiry
cmentarz i muzeum

Cmentarz Palmiry, po³o¿ony w pn.-wsch.
czêœci Parku, jest miejscem pamiêci
narodowej z grobami ponad 2 tys. ofiar
terroru hitlerowskiego, zamordowanych
w okolicznym lesie od 14 XII 1939 do
17 VII 1941. Spoczywaj¹ tu m.in.: Mie-
czys³aw Niedzia³kowski, wybitny dzia³acz
PPS; Maciej Rataj, Marsza³ek Sejmu; Jan
Pohoski, wiceprezydent Warszawy; Stefan
Kopeæ i Kazimierz Zakrzewski, profesorowie
Uniwersytetu Warszawskiego; Janusz
Kusociñski, olimpijczyk.

Przy wejœciu na cmentarz usytuowane jest
Muzeum Walki i Mêczeñstwa w Palmirach
(Oddzia³ Muzeum Historycznego m.st.
Warszawy). Sta³a ekspozycja poœwiêcona
historii tragicznych wydarzeñ jakie mia³y tu
miejsce. Cmentarz czêsto odwiedzaj¹
uczestnicy imprez turystycznych.

Rezerwat „Rybitew”
Rezerwat (utw. 1965) o pow. 224,2 ha w

pn. czêœci Parku obejmuje wa³y wydmowe
i zag³êbienia miêdzywydmowe w terenie,
do którego dociera³y wody powodziowe
Wis³y. Wystêpuj¹ tu lasy mieszane z du¿¹

iloœci¹ rzadkich roœlin, jak lilia z³otog³ów,
naparstnica zwyczajna, sasanka, wawrzynek
wilcze³yko. Ostoja zwierzyny. Przez re-
zerwat przechodzi zielony szlak im.
Henryka D¹browskiego.

Rezerwat „Sieraków”
Najwiêkszy i najcenniejszy rezerwat œcis³y

Parku. Zajmuje 1 205 ha w jego w pn.-wsch.
czêœci. Powsta³ w 1937, nosi imiê prof.
Romana Kobendzy. Obejmuje du¿y kom-
pleks wydmowo-bagienny ze zró¿nicowan¹
roœlinnoœci¹ bagiennych olszyn, œwietlistych
d¹brów, borów oraz torfowisk. Wystêpuje
tu wiele rzadkich gatunków roœlin m.in.
chamedafne  i brzoza czarna. Ostoja
zwierzyny, m.in.: bobrów, ³osi, czarnych
bocianów i ¿urawi.

Rezerwat „Zaborów Leœny”
Rezerwat (utw. 1959, pow. 136 ha), we

wsch. czêœci Parku, obejmuje dobrze
zachowane zró¿nicowane zespo³y leœne na
s¹siaduj¹cych ze sob¹ bagnach i terenach
wydmowych, z gr¹dami, olsami i borami
mieszanymi. Ostoja zwierzyny, m.in. ³osia
i ¿urawia. Na jednej z wydm Mogi³a
Powstañców na miejscu bitwy z 1863.

Przez rezerwat przechodz¹ szlaki: zielony
im. Wojciecha Jastrzêbowskiego i ¿ó³ty im.
Powstañców Warszawskich.
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G³ogówek, zamek, fot. R. Hlawacz.
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Powierzchnia 9,4 tys. km2, 1,1 mln mieszkañców.
Województwo le¿y na Wy¿ynie Ma³opolskiej, Nizinie Œl¹skiej, P³askowy¿u G³ubczyc-

kim oraz w Górach Opawskich, w górnej czêœci dorzecza Odry. Kana³ Gliwicki umo¿liwia
wodny transport wêgla. Sztuczne zbiorniki wodne: Otmuchowski, Paczkowski i Nyski na
Nysie K³odzkiej oraz Turawski na Ma³ej Panwi.

Parki Krajobrazowe: Stobrawski, Gór Opawskich i Góry œw. Anny.
Pierwsza wzmianka o plemieniu Opolan posiadaj¹cych 20 grodów pochodzi z IX w.

W czasach piastowskich Opole by³o stolic¹ ksiêstwa; w okresie panowania niemieckiego
utworzono tu rejencjê opolsk¹; zaœ w okresie miêdzywojennym górnoœl¹sk¹; samodziel-
nym województwem zosta³o w 1950.

Najcenniejsze zabytki na OpolszczyŸnie to: Zamek Piastowski w Brzegu zwany „Œl¹skim
Wawelem” oraz œredniowieczny uk³ad urbanistyczny wraz z obwarowaniami miasta Pacz-
kowa, nazywanego polskim Carcassone. Wiele zabytków jest w Opolu i w Nysie. W zró¿-
nicowanym terenie Œl¹ska Opolskiego mo¿na wyró¿niæ 7 podregionów turystyczno-kra-
joznawczych: dooko³a Grzbietu Che³mskiego; Opole i okolice; Ziemia Brzeska; Góry
Opawskie; Region Nysko-Otmuchowski; na skraju Borów Niemodliñskich; kraina leœna
pó³nocnej Opolsczyzny. W Krasiejowie ko³o Ozimka odkryto szcz¹tki pradinozaura Sile-
saurusa Opoliensis sprzed 230 mln lat.

Województwo opolskie osi¹ga wysokie wyniki w rolnictwie a jednoczeœnie posiada do-
brze rozwiniêty przemys³ elektromaszynowy, spo¿ywczy, cementowo-wapienniczy, che-
miczny i inny. Dobrze rozwiniête s¹ podstawowe rodzaje transportu i komunikacji, co
sprzyja turystycznym wyprawom. Zaczyna rozwijaæ siê tak¿e agroturystyka.

BRZEG
Zamek

Miasto w Pradolinie Wroc³awskiej, nad
Odr¹. 40 tys. mieszkañców.

Pierwsza wiadomoœæ z dokumentu Hen-
ryka Brodatego w 1234. Miasto od 1248
na prawie œredzkim. Pierwszym ksiêciem
brzeskim by³ Boles³aw III Rozrzutny (1311-
-1352), za jego panowania ksiêstwo sta³o
siê lennem Korony Czeskiej. Ostatnim
panuj¹cym ksiêciem z rodu Piastów by³
zmar³y w 1675 Jerzy Wilhelm.

Miasto jest oœrodkiem przemys³u maszyno-
wego, elektrotechnicznego, spo¿ywczego,
garbarskiego i skórzanego. Odbywa siê tu
m.in. czêœæ Festiwalu Oratoryjno-Kanta-
towego „Wratislavia Cantans”.

Koœció³ Franciszkanów, zbud. w XIII w.,
mimo licznych przebudów ma wiele cech

gotyku. Z umocnieñ obronnych zachowa³a
siê brama Odrzañska zbudowana w 1595.
W centralnej czêœci rynku renesansowy
ratusz z gotyckimi fragmentami i baro-
kowym wystrojem Sali Rajców. Rynek
zabudowany kamieniczkami (renesans,
barok, secesja, eklektyzm). Neorene-
sansowy budynek poczty, eklektyczny
dworzec kolejowy. Wielk¹ ozdob¹ Brzegu
s¹ tereny zielone, w miejscu zburzonej
twierdzy: Park Centralny i Park Nadodrzañ-
ski z ponad 300 gat. drzew i krzewów.
Z pocz. XX w. pochodzi Park Wolnoœci.

Zamek zwany jest „Œl¹skim Wawelem”.
Kilkakrotnie przebudowywany, g³ównie
w XVI w. przez architektów w³oskich z ro-
dziny Parrów. Po II wojnie œwiatowej
ulokowano w nim Muzeum Piastów Œl¹s-
kich, a od 1966 przyst¹piono do pe³nej
odbudowy i adaptacji.
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Na uwagê zas³uguje trzykondygnacyjna
brama, której dominuj¹cymi elementami s¹:
herb króla Zygmunta Augusta, galeria 24
p³askorzeŸbionych popiersi w³adców pol-
skich i ksi¹¿¹t œl¹skich oraz naturalnej
wielkoœci figury ksiêcia Jerzego II i jego ¿ony
Barbary. Ponadto przy placu Zamkowym:
gotycka kaplica œw. Jadwigi, renesansowe
Gimnazjum Piastowskie, barokowy koœció³
œw. Krzy¿a oraz barokowe rzeŸby kamienne
œw. Tadeusza i œw. Jana Nepomucena.

BYCZYNA
Mury miejskie

Miasto na pograniczu Niziny Po³udnio-
wowielkopolskiej i Wy¿yny WoŸnicko-
Wieluñskiej, przy szosie i linii kolejowej
Katowice – Poznañ. 4 tys. mieszkañców.

Prawa miejskie nada³ Byczynie prawdo-
podobnie Henryk I Brodaty w 1228.
Pierwszy polski przek³ad katechizmu Lutra
dokonany przez byczyñskiego pastora
Krzysztofa Süssenbacha w 1622. Tu hetman
wielki koronny Jan Zamoyski w 1588 rozbi³
wojska habsburskiego pretendenta do
korony polskiej, arcyksiêcia Maksymiliana.

Niewielki oœrodek przemys³u materia³ów
budowlanych, drzewnego i odzie¿owego.
Pod koniec czerwca tradycyjny Zlot Pi³karzy
Weteranów i Mistrzostwa Polski Oldboyów.

Poœrodku rynku stoi ratusz zbudowany
w XV-XVI w., niszczony wielokrotnie
po¿arami i wojnami, w 1968 odbudowany
po II wojnie œwiatowej. Do ratusza „przy-
klejone” kamieniczki. W ratuszu Izba
Tradycji (historia Byczyny i okolic). W ob-
rêbie murów zachowa³y siê domy pocho-
dz¹ce z czasów odbudowy miasta po

po¿arze w 1757 i z pocz¹tku XIX w. Tak¿e
gotycki koœció³ ewangelicki p.w. œw. Miko³aja
zbudowany pod koniec XIV w. Poza murami
zbudowano kaplicê œw. Jadwigi (od 1932
kaplica cmentarna). Barokowy koœció³
œw. Trójcy zbudowany w 1712-1714, po
po¿arze odbudowany w 1765-67, posiada
chrzcielnicê z XVIII w. z czar¹ w postaci rogu
obfitoœci.

Mury obronne otaczaj¹ce miasto po-
chodz¹ z XV i XVI w. Zbudowane na zarysie
elipsy, której g³ówna oœ przebiega w kie-
runku wschód-zachód. Na tej osi, w od-
leg³oœci 280 m, bramy miejskie: Polska
i Niemiecka. Oprócz nich miasto posiada³o
trzeci¹, mniejsz¹ bramê Piaskow¹ na pd.
i furtê od strony pn.-wsch. £uki bram zosta³y
rozebrane w 1838 z powodu groŸby
zawalenia, natomiast zachowa³y siê wie¿e
bramne. Mury obronne tworz¹ tzw. „œcia-
nowy” system obronny o d³ugoœci oko³o
950 m i wysokoœci oko³o 7 m. Zbudowane
s¹ z ceg³y zendrówki na podmurowaniu
z g³azów narzutowych.

G£OGÓWEK
Zespó³ miejski

Miasto na Nizinie Œl¹skiej, w pn. czêœci
P³askowy¿u G³ubczyckiego, nad Osob³og¹
(dop³yw Odry), 6,4 tys. mieszkañców.

Wzmiankowany w 1076 i 1233, prawa
miejskie od 1275. Od 1562 w³asnoœæ
rodziny Oppersdorffów. W okresie najazdu
szwedzkiego miejsce schronienia króla Jana
Kazimierza. W tym czasie bito tu monety
zwane tynfami od nazwiska w³aœciciela
mennicy A. Tynfa. W 1806 na zamku
przebywa³ Ludwik van Beethoven. Z po-
bliskiego Wróblina pochodzi wybitny
malarz kolorysta Jan Cybis.

Niewielki oœrodek przemys³u spo¿yw-
czego, w³ókienniczego i materia³ów budo-
wlanych.

Zachowa³y siê fragmenty œredniowiecz-
nych murów obronnych z Bram¹ Zamkow¹
i Baszt¹ Wiêzienn¹. Gotyckie wnêtrze
koœcio³a œw. Bart³omieja z 1380 uwiecznio-
ne jest w obrazie J. Kossaka „Œluby Jana
Kazimierza”. Natomiast w gotyckim zespole
koœcio³a i klasztoru Franciszkañskiego
koncertowa³ wielokrotnie Beethoven.
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Góra œw.  Anny
W obu koœcio³ach malowid³a œcienne
Sebastiniego i sztukateria Schuberta. W po-
bli¿u koœcio³a Franciszkanów zbudowano
w 1634 kaplicê Bo¿y Grób, która naœladuje
kszta³t jerozolimskiego koœcio³a Grobu
Pañskiego. Ratusz z 1608, wie¿a wodna
z XV w.

Zamek w formie gotyckiej zbudowano
w XIII w. z kamienia. W tym miejscu
w 1562-71 Oppersdorffowie zbudowali
now¹, renesansow¹ rezydencjê — zamek
górny. Drug¹ czêœæ, zamek dolny, zbudo-
wano w 1606-47. Na uwagê zas³uguj¹
bogato zdobione portale z 1671, szcze-
gólnie niesymetryczny portal wjazdowy.
Zamek nie zosta³ zniszczony w czasie
ostatniej wojny, ale nie mia³ przez wiele lat
u¿ytkownika i uleg³ czêœciowej dewastacji.
Obok zamku du¿y park. Obecnie w czêœci
zamku znajduje siê Muzeum Regionalne.

G£UCHO£AZY
Koœció³ œw. Wawrzyñca

Miasto na pograniczu Gór Opawskich
i P³askowy¿u G³ubczyckiego, nad Bia³¹
Prudnick¹, 16 tys. mieszkañców.

W œredniowieczu osada górników wydo-
bywaj¹cych z³oto, za³o¿ona przed 1232
z inicjatywy biskupa wroc³awskiego Wa-
wrzyñca. Flamandzkie prawa miejskie
uzyska³y etapami w latach 1232-1263. Od
1327 pod zwierzchnictwem Czech, w 1428
zniszczone przez husytów, od 1526 pod
zwierzchnictwem Habsburgów, w latach
1618-1648 zniszczone przez Duñczyków
i Szwedów, od 1742 w Prusach.

Oœrodek przemys³u papierniczego i drze-
wnego, tak¿e sanatoryjny i turystyczny,
drogowe przejœcie graniczne G³ucho³azy –
Mikulovice, w pobli¿u oœrodek wypo-
czynkowy i sportów zimowych: Jarno³tó-
wek. Tutaj powsta³ „Order uœmiechu”
nadawany przyjacio³om dzieci na ca³ym
œwiecie.

Koœció³ œw. Wawrzyñca, wczesnogotycki
z dwuwie¿ow¹ fasad¹ z ostro³ukowym
portalem z 2 po³. XIII w. oraz barokowym
halowym korpusem z emporami, wystrój
barokowy i rokokowy; pozosta³oœæ obwaro-
wañ miejskich z XIV-XV w. z wie¿¹ Bramy
G³ównej; zespó³ dawnego wójtostwa z XVII-

XVIII w.; liczne domy z XVIII i XIX w.
Poœrodku rynku pomnik przyrody – lipa
zasadzona w 1648 dla upamiêtnienia
zakoñczenia wojny trzydziestoletniej.

W pd. czêœci miasta znajduje siê Góra
Parkowa zwana tak¿e Gór¹ Chrobrego. Ma
trzy wyraŸne kulminacje, czyli Kopy:
Przedni¹ (490 m), Œredni¹ (543 m) i Tyln¹
(527 m). Na przedniej Kopie stoi wie¿a
widokowa (22 m), zas³oniêta ju¿ niemal ze
wszystkich stron przez okalaj¹cy j¹ œwier-
kowy las z domieszk¹ buka. Obok wie¿y
ruiny spalonego przed kilku laty Domu
Turysty, który nosi³ nazwê: „Wypoczynek
pod wie¿¹ na Górze Chrobrego”. W po-
bli¿u, poœród lasu, kamienna kaplica œw.
Anny. Czêœæ lasu poprzecinano prome-
nadami i zamieniono w park. Na pn.-wsch.
stoku k¹pielisko leœne z trzema basenami,
hotelem, restauracj¹ i muszl¹ koncertow¹.

GÓRA ŒW. ANNY
Zespó³ klasztorny

Muzeum i Pomnik
Czynu Powstañczego

Wieœ na Wy¿ynie Œl¹skiej, na najwy¿szym
wzniesieniu grzbietu Che³ma o wysokoœci
404 m (zwanym kiedyœ Che³mskim Wier-
chem, Gór¹ œw. Jerzego, Gór¹ œw. Jakuba,
Gór¹ Che³msk¹ czy wreszcie Gór¹ œw.
Anny). Od ponad 500 lat znane miejsce
pielgrzymowania.

Góra œw. Anny jest parkiem krajobrazo-
wym, nale¿y do niej m.in. rezerwat
geologiczny z ods³oniêtym sto¿kiem
wulkanicznym i krasowe „Siedem Ÿróde³”
— pocz¹tek potoku Cedron. Jest tu naj-
wiêkszy w Polsce i jeden z wiêkszych
w Europie amfiteatr na 80 tys. osób,
zbudowany w 1934-38 w nieczynnym
kamienio³omie.

Gotycko-barokowy koœció³ œw. Anny zbu-
dowany w 1485-1516. Obecny barokowy
wystrój nadany w 1958-1960. Rangê
bazyliki koœció³ otrzyma³ od Jana Paw³a II
w 1983. W o³tarzu g³ównym cudowna
figurka, relikwiarz z XV w. œw. Anny Samo-
trzeæ. Na jej lewej rêce, córka Maryja, a na
prawej, wnuk Jezus. Na suficie koœcio³a
malowid³a al secco wykonane przez Józefa
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Mitschkê, przedstawiaj¹ce sceny z ¿ycia œw.
Anny. O³tarze boczne z XIX w. o charakterze
barokowym. W najstarszej czêœci koœcio³a
kaplica Matki Boskiej Czêstochowskiej.

Zespó³ kaplic kalwaryjskich „Droga Mêki
Pañskiej i Dró¿ki Matki Boskiej” zbudowano
w 1700-09, przebudowano w latach 1760-
64 oraz 1784-90.

Klasztor Franciszkanów zbudowany z ka-
mienia w 1733-49, rozbudowany w 1905.
Dziedziniec odpustowy z kru¿gankami,
zwany Rajskim Placem, z 1768, roz-
budowano po 1886. Grota Lurdzka zbudo-
wana z kamieni wapiennych w 1912-14.

O Górê œw. Anny stoczono najwiêksz¹
bitwê III Powstania Œl¹skiego. W 1964
powsta³o Muzeum Czynu Powstañczego
w Leœnicy, w 1980 przeniesione do odresta-
urowanego Domu Polskiego, po³o¿onego
miêdzy Leœnic¹ a Gór¹ œw. Anny. Eksponaty
zwi¹zane z powstaniami œl¹skimi w latach
1919, 1920, 1921 oraz plebiscytem. Szcze-
góln¹ wartoœæ ma zbiór sztandarów bojo-
wych i kombatanckich.

Ponad amfiteatrem, na wysokiej skarpie,
monumentalny Pomnik Czynu Powstañ-
czego, autorstwa Xawerego Dunikow-
skiego. Zbudowano go w 1955 na miejscu
niemieckiego mauzoleum, zburzonego po
wojnie. Pomnik stanowi¹ cztery pylony
po³¹czone architrawem. Zdobi je fryz
kamienny z motywami zwierzêcymi

i roœlinnymi. Z naro¿ników wychodz¹ wy-
konane z granitu „g³owy œl¹skie”. Poœrodku
znicz. Na cokole wyryte: Œl¹ski Krzy¿
Powstañczy i Krzy¿ Grunwaldu.

Pomnik otaczaj¹ wykute w kamieniu,
nadnaturalnej wielkoœci postacie: matki
z dzieckiem na rêku, rolnika, górnika i hut-
nika. Na zewnêtrznych œcianach pylonów
reliefy z datami i scenami figuralnymi. Jest
to miejsce sk³adania ho³du tym, którzy za
tê ziemiê oddali swoje ¿ycie.

£AMBINOWICE
Muzeum Martyrologii

Jeñców Wojennych
Wieœ na Nizinie Œl¹skiej, w zach. czêœci

Równiny Niemodliñskiej.
Pruski poligon wojskowy od 1862-64,

obozy dla pokonanych ¿o³nierzy francu-
skich w 1870-71, obozy jenieckie w czasie
I wojny œwiatowej; III Rzesza mia³a tu
oœrodek szkolenia dywersantów. W czasie
II wojny œwiatowej obozy jenieckie Stalag
VIII B i VIII F Lamsdorf. Po wojnie by³ tu
obóz przejœciowy dla wysiedlanej ludnoœci
niemieckiej, a tak¿e czêœci ludnoœci polskiej
z terenów Œl¹ska.

Fabryka maszyn dla przemys³u drzewnego
i papierniczego, wytwórnie pasz.

Na pagórku pod wsi¹ Klucznik (6 km od
muzeum) stoi monumentalny pomnik
Martyrologii Jeñców Wojennych (dwa du¿e

£ambinowice
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pylony), upamiêtniaj¹cy historiê miejsca od
czasów wojny francusko-pruskiej (1870-71)
do koñca II wojny œwiatowej. Pomnik
projektowali: J. Borowczak, J. Beski, F. Je-
sionowski i M. Nowak.

W budynku by³ej komendantury poligonu
za³o¿ono w 1964 Muzeum Martyrologii
Jeñców Wojennych. Gromadzone tu s¹
dokumenty historii obozów oraz materia³y
i przedmioty œwiadcz¹ce o losach jeñców.
Wydawany jest „£ambinowicki Rocznik
Muzealny”. Muzeum sprawuje opiekê nad
najstarszym cmentarzem jeñców francu-
skich za³o¿onym w latach 1870-71, tere-
nem po Stalagu VIII B dla jeñców z ró¿nych
krajów, terenem po Stalagu 318/VIII dla
jeñców radzieckich oraz jeñców z pow-
stania warszawskiego i s³owackiego.
W 1968 teren masowych mogi³ uznano za
Pomnik Pamiêci Narodowej. Ponadto
muzeum zajmuje siê losami ¿o³nierzy
polskich wiêzionych w ponad 100 obozach
rozsianych w okresie II wojny œwiatowej po
ca³ej Europie. Muzeum dysponuje kartotek¹
personaln¹ jeñców polskich licz¹c¹ ok. 600
tys. pozycji. W budynku g³ównym Muzeum
oraz w budynku by³ej wartowni ekspo-
nowane s¹ nastêpuj¹ce wystawy sta³e:
„W niewoli niemieckiej”, „Dzieje obozów
jenieckich w Lamsdorf”, „Radzieccy jeñcy
wojenni w Stalagu 318/VIII F Lamsdorf”,
„¯o³nie¿e polscy w niewoli radzieckiej”,
„Podchor¹¿owie - jeñcy w niewoli Wehrma-
chtu”. Wystawy organizowane s¹ tak¿e
w opolskiej siedzibie muzeum przy ul.
Minorytów 3, gdzie mo¿na nabyæ wyda-
wnictwa muzeum.

MA£UJOWICE
Koœció³

Wieœ na Nizinie Œl¹skiej, 3 km od Brzegu,
na szlaku „Œladami Œredniowiecznych
Polichromii”.

Na polach pod Ma³ujowicami (Mollwitz)
rozegra³a siê 10 IV 1741 pierwsza i naj-
wiêksza bitwa I wojny œl¹skiej miêdzy
Austriakami dowodzonymi przez Wilhelma
von Neipperg, a wojskami pruskimi Fryde-
ryka II. Zwyciêstwo pruskie przes¹dzi³o
o oderwaniu Œl¹ska od Austrii i przy³¹czeniu
na 204 lata do Prus.

Gotycki koœció³ œw. Jakuba Aposto³a
wzmiankowany w 1288, w 1309-1534 pod
patronatem Dominikanek z Wroc³awia.
Obecny z pocz¹tku XIV w. przebudowany
w XVI w. z wie¿¹ dobudowan¹ w XV w.
Bardzo ciekawy i wyj¹tkowy, rzeŸbiony
w piaskowcu gotycki portal z XV w. Wie¿a
jest zakoñczona w sposób specyficzny dla
Œl¹ska: wysok¹ iglic¹ i sterczynami w na-
ro¿nikach. Wnêtrze koœcio³a pokryte
gotyckimi malowid³ami pochodz¹cymi
z czterech okresów: z koñca XIV w.; z lat
1450-60 (warsztat mistrza Teodoryka
z Pragi); sprzed 1483 roku, oraz z 1 po³.
XVI w. Na œcianach szczytowych nawy po
stronie zachodniej umieszczona kompo-
zycja sk³adaj¹ca siê z czterech scen: na
œrodku œciany „Grzech pierworodny”, po
lewej stronie „Stworzenie Ewy”, po prawej
stronie „Wygnanie z Raju” oraz „Bóg Ojciec
i Anio³y”, natomiast na szczycie wsch. na
ca³ej œcianie umieszczono kompozycjê
poœwiêcon¹ scenie „Pok³onu Trzech Króli”.
Pozosta³e œciany nawy daj¹ pe³ny cykl ze
Starego Testamentu (na œcianach pd.
i zach.) i Nowego (na œcianie pn.). Jest to
blisko sto kwater — przyk³ad œredniowie-
cznej „Biblii pauperum”, czyli Biblii dla nie-
piœmiennych. Szczególnym dzie³em sztuki
malarskiej jest strop koœcio³a. Pochodzi
z oko³o 1500 a sk³ada siê z przesz³o 640
ró¿nych desek z kolorowymi ornamentami
geometrycznymi, roœlinnymi, zwierzêcymi,
heraldycznymi. Wokó³ koœcio³a gotyckie
ogrodzenie z bramkami. Przy nim krzy¿
pokutny z wyrytym narzêdziem zbrodni:
wid³ami (s³abo widoczne).

MOSZNA
Zamek-pa³ac

Wieœ na pn.-zach. skraju Kotliny Racibor-
skiej, 35 km od Opola, na trasie Prudnik –
Krapokowice.

Na pn.-wsch. wsi œlady po grodzisku
z okresu kultury ³u¿yckiej. Wieœ wzmian-
kowana w dokumentach biskupich z lat
1374 i 1441. Ka¿dego roku w maju i czerw-
cu odbywa siê tu festyn muzyczny pod
nazw¹ „Œwiêto kwitn¹cych azalii”.

Na terenie Mosznej znajduje siê stadnina
koni pe³nej krwi angielskiej, ba¿anciarnia,

Moszna
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restauracja, koœció³, park krajobrazowy
i hotel.

Zamek (nazywany te¿ pa³acem) jest
monumentaln¹ budowl¹, o kubaturze
63 tys. m3 i powierzchni ok. 7 tys. m2. Budo-
wla sk³ada siê z trzech czêœci: œrodkowej,
barokowej pochodz¹cej z XVIII w., wscho-
dniej neogotyckiej oraz neorenesansowej
czêœci zachodniej wybudowanej w latach
1912-14. Zamek posiada 365 pomieszczeñ
oraz 99 wie¿ i wie¿yczek. Godna uwagi jest
bogata biblioteka wybudowana specjalnie
na przyjazd cesarza Wilhelma II, kaplica
bêd¹ca jednoczeœnie sal¹ koncertow¹,
galeria sztuki w dawnej sali balowej oraz
palmiarnia.

Wokó³ zamku rozpoœciera siê park o po-
wierzchni 250 ha, w którym rosn¹ 200
letnie lipy i 300 letnie dêby, a tak¿e dorodne
krzewy rododendronów i azalii.

Najwiêkszy rozkwit zawdziêcza zamek
fortunie Tiele-Wincklerów, pruskich poten-
tatów przemys³owych i w³aœcicieli ziem-
skich. Od 1972 roku dzia³a w zamku Cen-
trum Terapii Nerwic.

NYSA
Koœció³ œw. Jakuba

Miasto na Nizinie Œl¹skiej, nad Nys¹
K³odzk¹, w pobli¿u zaporowego jez.
Nyskiego (utworzonego w 1971). Oœrodek
przemys³u maszynowego, œrodków tran-
sportu i spo¿ywczego. 48,8 tys. miesz-
kañców.

Osada handlowa przed koñcem XI w. Jan
D³ugosz przypisuje jej za³o¿enie Boles³a-

wowi Krzywoustemu. Od 1201 posiad³oœæ
biskupów wroc³awskich. Jako miasto
lokowana na pocz¹tku XIII w. przez biskupa
Wawrzyñca. Kasztelania otmuchowsko-
nyska przejêta przez biskupów wroc³aw-
skich jako uposa¿enie biskupstwa da³a
pocz¹tek ksiêstwu nyskiemu, które prze-
trwa³o do sekularyzacji w 1810. W XV w.
Nysa zalicza³a siê do najwiêkszych miast
Œl¹ska. Oprócz handlu rozwija³o siê tu
rzemios³o, sukiennictwo i p³óciennictwo.
O 1521 drukarnia, a od 1624 kolegium
jezuickie, w którym kszta³ci³ siê Micha³
Korybut Wiœniowiecki, póŸniejszy król
Polski. Autorem pierwszej mapy Œl¹ska
wydanej w Nysie w 1561 by³ Marcin
Heldwig. W Nysie spêdzi³ ostatnie lata
swojego ¿ycia poeta niemiecki Józef von
Eichendorff (1788-1857).

Wiele zabytków z ró¿nych epok. Koœció³
ewangelicki, dawniej œw. Barbary pochodzi
z prze³omu XIV-XV w., po licznych przebu-
dowach zachowa³a siê m.in. póŸnogotycka
elewacja zach. Koœció³ Zwiastowania NMP
(dawniej Bo¿ego Cia³a) zbudowany w 1372,
jeden z najstarszych, gruntownie przebu-
dowany w 1881-85. Koœció³ p.w. œw. Piotra
i Paw³a (Bo¿ogrobców) zbudowany w 1720-
-27 ma zachowane w ca³oœci barokowe
wyposa¿enie oraz iluzjonistyczne polichro-
mie braci Feliksa Antoniego i Krzysztofa
Tomasza Schefflerów. Do koœcio³a przylega
klasztor z 1708-13. W 1863-65 zbudowano
eklektyczny Dom Macierzysty Zgroma-
dzenia Szarych Sióstr œw. El¿biety. Do tego
klasztoru przylega Kamienica Nyska zbudo-
wana w 1 po³. XVI w. (w elewacji barokowa
rzeŸba œw. Piotra z 1692). Gmach Kolegium
(1669-73) i Gimnazjum Jezuickiego Caroli-
num (1722-25) ³¹czy barokowa brama.

Zachowa³y siê fragmenty œredniowiecz-
nych obwarowañ miejskich, wie¿e Bramy
Wroc³awskiej i Bramy Ziêbickiej z XIV w,
bastion œw. Jadwigi gruntownie przebudo-
wany w 1741-58, oraz budynek starej
komendantury z XVIII w.

W reprezentacyjnym, barokowym Pa³acu
Biskupim (1620-1729) mieœci siê od 1985
Muzeum Nyskie. Na portalu Kurii Biskupiej,
zwanej Dworem, zaznaczane s¹ poziomy
powodzi, które nawiedza³y miasto. Kamie-
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nice mieszczañskie: Kanonia z XIV w,
BliŸniak z XVIII w., zespó³ kamienic w pd.-
zach. pierzei Rynku z XVI-XVII w., a tak¿e
Dom Wagi Miejskiej w stylu renesansu
pó³nocnego. Godnymi uwagi s¹ tak¿e:
d. studnia miejska nakryta kut¹ w ¿elazie
krat¹, fontanna Trytona wykuta w s³awnio-
wickim marmurze w latach 1700-701.

Koœció³ p.w. œw. Jakuba i Agnieszki jest
jednym z najwiêkszych gotyckich na Œl¹sku.
Wg przekazu z XVI w. biskup Jaros³aw
konsekrowa³ nowy koœció³ murowany
w 1198 na miejscu drewnianego. Obecny,
wybudowany w 1401-30 przez Piotra
z Z¹bkowic, ma uk³ad halowy. Dach
o wysokoœci 27 m i powierzchni 4 tys. m2.
Niegdyœ do jego budowy wyciêto du¿y las,
obecnie stalowa konstrukcja o wadze 176
ton dŸwiga 128 tys. sztuk rzymskiej
dachówki. Bogate wyposa¿enie wnêtrz:
m.in. kilkadziesi¹t nagrobków i epitafiów
z XV-XVIII w., tryptyk gotycko-renesansowy
z pocz. XVI w., gotyck¹ figurê œw. Anny,
barokowe baptysterium z gotyck¹ chrzciel-
nic¹, ponadto 19 kaplic z cennymi obra-
zami. Obok koœcio³a dzwonnica (1477-
-1511), zaplanowana do wys. 130 m, jed-
nak nie ukoñczona.

Z Nysy zielony szlak prowadzi do wsi
Koperniki, w której mieszkali przodkowie
Miko³aja Kopernika.

OLESNO
Koœció³ œw. Anny

Miasto na pograniczu Równiny Opolskiej
i Progu WoŸnickiego, nad Stobraw¹,
otoczone Borami Stobrawskimi, 10,7 tys.
mieszkañców.

Prawa miejskie prawdopodobnie od 1275.
Od 1327 pod zwierzchnictwem Czech,
a po wygaœniêciu linii Piastów od 1532
przesz³o w rêce Habsburgów, od 1742
w Prusach. Udzia³ mieszkañców w pow-
staniach œl¹skich 1919-21. Po plebiscycie
w 1921 pozosta³o w granicach Niemiec.
Miejsce urodzenia œl¹skiego dzia³acza
narodowego Józefa Lompy (1797-1863).
Niewielki oœrodek przemys³u ceramicznego,
m³ynarskiego, drzewnego.

Gotycki koœció³ œw. Micha³a zbudowany
w 1374, wnêtrze barokowe. Ratusz z 1820-

-21, czêœciowo przebudowany w 1927-30
i odbudowany w 1948. Pozosta³oœci obwa-
rowañ miejskich. Zabytkowe domy z XVIII
i XIX w. Muzeum im. Jana Nikodema Jaronia
ze zbiorami: historycznymi, archeologicz-
nymi i etnograficznymi.

Koœció³ œw. Anny jest najwiêkszym drew-
nianym na Œl¹sku Opolskim. Le¿y na pn.
skraju miasta, przy drodze do Gorzowa
Œl¹skiego. Zbudowany w 1518 jako koœció³
odpustowy, a rozbudowany na planie
gwiazdy w 1668-70 (dodatkowe kaplice)
i 1707 (zakrystia). Wnêtrze zdobi¹ liczne
obrazy i figury o charakterze wotywnym
z ró¿nych okresów. W o³tarzu nowego
koœcio³a obok rzeŸby œw. Anny umieszczono
gotycki tryptyk zwany „Wielk¹ Œwiêt¹
Rodzin¹”, wykonany w 1517 roku w pra-
cowni mistrza Jana, ucznia Wita Stwosza.
Przestrzeñ miêdzy naw¹ a prezbiterium
przecina belka tryumfalna, na której
zawieszone s¹ wota: kij, rzeŸba g³owy
jelenia œw. Huberta, oraz kajdany tureckie.
W starej czêœci koœcio³a znajduj¹ siê dwa
o³tarze boczne poœwiêcone œw. Józefowi
i œw. Walentemu. W holu ³¹cz¹cym star¹
i now¹ czêœæ œwi¹tyni dwa o³tarze: Matki
Boskiej Bolesnej i NMP Króluj¹cej oraz
obraz wotywny, ufundowany w 1695 roku
przez mieszczanina oleskiego Szymona
Foita, przedstawiaj¹cy jego cudowne
ocalenie, gdy wpad³ w bagno wracaj¹c
z Lubliñca.

W okolicy Olesna zachowa³y siê drew-
niane cha³upy, stodo³y, kapliczki i koœcio³y.
Przebiega tam oznakowany „Szlak Drew-
nianego Budownictwa Sakralnego”.
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OPOLE
Miasto na Nizinie Œl¹skiej, w Pradolinie

Wroc³awskiej, nad Odr¹ oraz na wyspach,
wa¿ny wêze³ kolei i dróg, port rzeczny. 130
tys. mieszkañców.

Pocz¹tki osady plemienia Opolan na
szlaku handlowym Kraków – Wroc³aw
siêgaj¹ VIII w. Prawa miejskie przed 1217;
w 1238 powsta³o ksiêstwo opolsko-raci-
borskie. Za panowania Prus rozpocz¹³ siê
okres silnej germanizacji i du¿ego nap³ywu
ludnoœci niemieckiej. Po podziale Œl¹ska
w 1922, Opole wraz z du¿¹ czêœci¹ Gór-

nego Œl¹ska zosta³o po stronie niemieckiej.
W 1945 wróci³o do Polski.

Stolica rzymskokatolickiej diecezji opol-
skiej. Rozwiniêty przemys³. Uniwersytet,
Politechnika, Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania;
filharmonia, dwa teatry. Muzea: Œl¹ska
Opolskiego, Wsi Opolskiej, Diecezjalne.
Festiwal Piosenki Polskiej, Ogólnopolskie
Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”,
Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalkowych.

W najwy¿szym miejscu Opola, „na górce”
zbudowany przed 1295 (na pami¹tkê

pobytu w Opolu w 984 œw. Wojciecha)
koœció³ pod wezwaniem Matki Boskiej
Bolesnej. W s¹siedztwie: klasztor Do-
minikanów (obecnie Uniwersytet), wie¿a
Zamku Górnego i fragmenty murów
obronnych z koñca XIV w. Inne fragmenty
murów znajduj¹ siê przy ul. ks. Baldiego.

Po zamku piastowskim na wyspie Ostró-
wek pozosta³a jedynie Wie¿a Piastowska
z XIII w., wys. 35 m, charakterystyczny
akcent miasta i œwietny punkt widokowy.

W pobli¿u katedry, Muzeum Diecezjalne
prezentuj¹ce rzeŸbê sakraln¹, malarstwo
i rzemios³o artystyczne. Budynek projekto-
wany na muzeum, ma nowoczesne roz-
wi¹zania wystawowe. W rynku póŸnogotyc-
kie i renesansowe kamieniczki oraz ratusz
zbudowany w 1936 na wzór florenckiego
Palazzo Vecchio na miejscu dawnego
ratusza z XIV w. Nad kana³em M³ynówk¹
(stara Odra) malownicze kamienice tworz¹
„Opolsk¹ Wenecjê”, noc¹ piêknie ilumi-
nowan¹. Na wyspie Bolko du¿y park miejski
za³o¿ony w 1910 oraz ogród zoologiczny.

Koœció³ Franciszkanów
Koœció³ œw. Trójcy przy klasztorze fran-

ciszkanów, zbudowany w 1248 jako koœció³
zamkowy, wielokrotnie przekszta³cany.
W niezmienionej formie zachowa³o siê
wczesnogotyckie prezbiterium z krzy¿owo-
¿ebrowym sklepieniem. Kaplica Piastowska
œw. Anny dobudowana w 1309 z fundacji
Bolka I, zawiera mauzoleum Piastów
Opolskich (w podziemiach pochowano 13
cz³onków rodziny ksi¹¿êcej). W krypcie
polichromia gotycka z XIV w. Zmiana kor-
pusu œwi¹tyni z bazylikowego na halowy jest
dzie³em Bolka II (1313-1356). W 181 kasata
konwentu. Klasztor przejê³y w³adze miej-
skie, a koœció³ przekazano gminie ewan-
gelickiej, która u¿ywa³a go do koñca
ostatniej wojny. Po wojnie klasztor i koœció³
zosta³y gruntownie odrestaurowane, gdy¿
za czasów niemieckich ogo³ocono je z pa-
mi¹tek narodowych. Wróci³y wiêc podwój-
ne nagrobki gotyckie z postaciami Bolka I,
Bolka II, Bolka III i jego ¿ony Anny Oœwiê-
cimskiej, zrekonstruowano dwie kamienne
p³yty nagrobne: Bolka IV i jego ma³¿onki
Ma³gorzaty oraz Miko³aja II, gruntownie
odmalowano pónogotyckie sklepienie
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z zespo³em tarcz herbowych i medalionów,
sporz¹dzono tablicê genealogiczn¹ ksi¹¿¹t
opolsko-raciborskich.

Muzeum Œl¹ska Opolskiego
Zajmuje najstarsz¹ w Opolu kamienicê

(z XV w.), dawn¹ siedzibê kolegium
jezuickiego. Przebudowana na barokow¹,
ma charakterystyczne wzmocnienia murów
i cylindryczne naro¿niki. £¹czy siê wspól-
nym dachem z ni¿ej stoj¹cym budynkiem.
W obu zgromadzono ponad 30 tys. ekspo-
natów. Zbiory archeologiczne, etnogra-
ficzne, historyczne, przyrodnicze i dzie³a
sztuki, a wœród nich kolekcja obrazów
olejnych, akwarel i rysunków pochodz¹cego
z Opolszczyzny Jana Cybisa. Szczególne
miejsce zajmuj¹ wykopaliska z wieloletnich
badañ wczesnoœredniowiecznej osady na
Ostrówku w Opolu. Wystawy sta³e to
„Pradzieje Opolszczyzny” oraz „Opole –
gród, miasto, stolica regionu”.

Muzeum Wsi Opolskiej
Skansen w dzielnicy Bierkowice otwarto

w 1970. Od 1961 przenoszono tam zabytki
wiejskiego budownictwa drewnianego
i kultury ludowej na Œl¹sku Opolskim. S¹ tu
spichlerze, wiatraki, m³yn, koœció³, kuŸnia
wiejska, karczma – razem 46 obiektów
architektury wiejskiej, pochodz¹cych od
XVIII do pocz¹tków XX w. Usytuowano je
w parku o pow. 10 ha. Wiele budynków
wyposa¿onych w meble, sprzêty i narzêdzia
gospodarcze. Muzeum posiada równie¿
bogate zbiory sztuki ludowej i przedmiotów
¿ycia codziennego – razem 7 tys. ekspo-
natów. Skansen organizuje imprezy folk-
lorystyczne.

Amfiteatr
Na wyspie Ostrówek. Wybudowany

w 1963 w czynie spo³ecznym z inicjatywy
przewodnicz¹cego Prezydium MRN Karola
Musia³a, wg projektu Floriana Jesio-
nowskiego. Sceneriê tworz¹ wody Odry,
zabytkowa Wie¿a Piastowska i du¿o zieleni.
Widownia zaplanowana na 5 640 osób
mieœci ok. 8 tys. widzów na Krajowych
Festiwalach Piosenki Polskiej. Estrada o pow.
400 m2 jest od 1979 przykryta dachem wg
projektu Jacka Kucharzewskiego i Andrzeja
Dobrzyñskiego. W 1998 modernizacja
amfiteatru wg projektu Marii S³oty-Pudy
i arka Termi³owskiego: nowe zaplecze sceny
z garderobami, kawiarenk¹ i ma³¹ sal¹
koncertow¹. W planach – muzeum.

OTMUCHÓW
Ratusz i zamek

Miasto w Obni¿eniu Otmuchowskim, na
lewym brzegu Nysy K³odzkiej, miêdzy
jeziorami Otmuchowskim i Nyskim. 5 tys.
mieszkañców.

Gród kasztelañski wzmiankowany w 1115,
w³asnoœæ biskupów wroc³awskich. Prawa
miejskie od 1347. W okresie wojny trzy-
dziestoletniej (1618-1648) kilkakrotnie
niszczony przez Szwedów.

Przemys³ spo¿ywczy; liczne oœrodki
wczasowe, kempingi, hotele, schroniska.
Coroczne „Œwiêto Kwiatów”.

Koœció³ œw. Miko³aja i Ksawerego z 1691-
-1693 jest klasycznym przyk³adem œl¹skiego
baroku z bogato wyposa¿onym wnêtrzem
(zw³aszcza obrazy i freski). Zachowa³y siê
fragmenty gotyckich murów obronnych
z XIV w. z Wie¿¹ Bramy Nyskiej z XV w.
Domy mieszkalne z okresu baroku, przebu-
dowane w XIX w.

Na górze Zamkowej (246 m) wznosi siê
zamek zbudowany w XIII w. na miejscu
wczeœniejszego grodu. By³ wielokrotnie
niszczony i odbudowany; w 1828 czêœcio-
wo rozebrany. Zachowa³o siê skrzyd³o pn.-
wsch. z interesuj¹c¹ zewnêtrzn¹ klatk¹
schodow¹ (tzw. koñskie schody), wie¿a
gotycka i brama z XV w. oraz studnia i frag-
menty murów obronnych. Obecnie
w zamku mieœci siê dom wypoczynkowy.
W parku na podzamczu 26 dêbów, pom-
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ników przyrody oraz ponadkilometrowa
aleja brzozowa. U stóp zamku w 1706-1707
wzniesiono barokowy pa³ac.

Obok na rynku renesansowy ratusz
z 1538 z barokow¹ wie¿¹ z 1618. Elewacje
ratusza pokryte dekoracj¹ sgraffitow¹. Na
pd.-wsch. naro¿niku dwutarczowy zegar
s³oneczny zwany zegarem Paracelsusa z
1575, podobno ufundowany dla uczczenia
lekarza, który zwalczy³ epidemiê.

PACZKÓW
Zespó³ starego miasta

Miasto na Przedgórzu Sudeckim, nad Nys¹
K³odzk¹, 7 km od jeziora Otmuchowskiego.
8 tys. mieszkañców.

Miasto powsta³o w 1254, jako gród maj¹cy
zabezpieczyæ pd.-zach. obszary ksiêstwa
nyskiego. Znacznie zniszczone w czasie
wojen husyckich. Podupad³o po wojnie

siedmioletniej (1756-1763) i sekularyzacji
ksiêstwa nyskiego w 1810.

Oœrodek rolniczy, zak³ady remontowe
maszyn elektrycznych, chemii gospodar-
czej, sprzêtu przeciwpo¿arowego, eksploa-
tacji kruszywa. W budynku by³ej gazowni
miejskiej istnieje Muzeum Gazownictwa,
z bogat¹ kolekcj¹ urz¹dzeñ gazowych.
W s¹siednich wsiach (Doboszowice,
Kamienica, Lubiatów, NiedŸwiedŸ, Pomia-
nów, Unikowice) zachowa³o siê wiele krzy¿y
pokutnych.

Stare miasto Paczkowa zbudowano „na
surowym korzeniu”, co umo¿liwi³o opty-
maln¹ realizacjê za³o¿eñ urbanistycznych.
W rynku bogato zdobione, renesansowe
i barokowe kamieniczki. Ratusz zbudowany
w 1552, w niezmienionej formie pozosta³a
jedynie oœmioboczna wie¿a. Koœció³ œw.
Jana Ewangelisty z masywn¹ wie¿¹ (64 m),
koron¹ attyk, murem tarczowym ze strzel-
nicami oraz studni¹ wewn¹trz koœcio³a —
to wyj¹tkowy  przyk³ad koœcio³a warownego
z okresu renesansu.

Kamienne mury miejskie maj¹ d³. 1200 m
i szer. 9 m. Umieszczono w nich 24 baszty
³upinowe (zachowa³o siê 19), a tak¿e –—
zbudowane w czasach renesansu, wie¿e
bram stanowi¹cych wejœcie do miasta:
K³odzkiej zwanej Górn¹, Wroc³awskiej
(Dolna), Z¹bkowickiej (£aziebna) i Nyskiej.
Fosê, która otacza³a mury, zasypano w 2 po³.
XIX w., a w jej miejscu utworzono pas
platanów i kasztanowców.  Dziêki œwietnie
zachowanym obwarowaniom, Paczków jest
nazywany polskim Carcassone.
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Sanok, kapliczka w MBL, fot. A. Wielocha.
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WOJEWÓDZTWO
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Powierzchnia 17,9 tys. km2, 2,1 mln mieszkañców.

Pó³nocna czêœæ województwa po³o¿ona jest w Kotlinie Sandomierskiej, œrodkowa na
Pogórzu Karpackim, a po³udniowa czêœæ to Beskid Niski i Bieszczady, oddzielone od po-
górza Kotlin¹ Jasielsko-Kroœnieñsk¹. Krajobraz regionu jest bardzo zró¿nicowany. Na pn.
lekko pofalowany, ukszta³towany przez lodowiec skandynawski; w czêœci centralnej pas
wzgórz i kotlin (250-600 m n.p.m.), na pd. zalesione obszary górskie z najwy¿szym wznie-
sieniem — Tarnic¹ (1346 m n.p.m.). Lasy obejmuj¹ œrednio 36% terenu, najwiêcej
w Bieszczadach i Puszczy Sandomierskiej. Przewa¿aj¹ lasy mieszane. ̄ yje tu wiele gatun-
ków zwierz¹t.

Na terenie województwa znajduj¹ siê dwa parki narodowe i 9 parków krajobrazowych.
Pd.-wsch. czêœæ Bieszczadów w³¹czono do Miêdzynarodowego Rezerwatu Biosfery utwo-
rzonego w 1991. Na Sanie dwa zbiorniki retencyjne: jezioro Soliñskie o powierzchni
21,1 km2 z najwy¿sz¹ w Polsce zapor¹ betonow¹ wysokoœci 82 m i w Myczkowcach
o powierzchni 2,2 km2. Zbiornik na Wis³oku w Besku ma pojemnoœæ 13 mln m3.

Zachodnia czêœæ ziem obecnego województwa podkarpackiego nale¿a³a w X w. do ple-
mienia Wiœlan a nastêpnie do pañstwa pierwszych Piastów. Jego granica z Rusi¹ w koñcu
XI w. ustabilizowa³a siê na linii Wis³oka i górnej Jasio³oki, dopóki pod koniec XIV w. nie
przy³¹czono Rusi Czerwonej do Polski. PóŸniej dawna granica polsko-ruska a¿ do 1939
oddziela³a du¿e jednostki administracyjne ze stolicami w Krakowie i Lwowie. W II po³.
XIX w. Podkarpacie by³o œwiatow¹ kolebk¹ przemys³u naftowego.

W 1914-15 trwa³y ciê¿kie walki wojsk austriackich i niemieckich z armi¹ rosyjsk¹.
W 1944 mia³a miejsce jedna z najkrwawszych bitew II wojny — o Prze³êcz Dukielsk¹
(w czasie gdy dogasa³o powstanie warszawskie, Stalin postanowi³ przyjœæ z pomoc¹ po-
wstaniu s³owackiemu). Po wojnie w 1944-47 we wsch. czêœci regionu oddzia³y WP toczy-
³y walki z Ukraiñsk¹ Powstañcz¹ Armi¹, a ludnoœæ ukraiñska i ³emkowska zosta³a przesie-
dlana — pocz¹tkowo na radzieck¹ Ukrainê, a w 1947 na polskie Ziemie Odzyskane
(Akcja „Wis³a”).

Po II wojnie rozwin¹³ siê Rzeszów, który musia³ zast¹piæ Lwów w roli stolicy regionu.
Rozbudowano du¿e fabryki, zak³adane na ogó³ w 1937-39 w Centralnym Okrêgu Prze-
mys³owym (Stalowa Wola, Mielec, Rzeszów, Dêbica, Pustków, Nowa Dêba, Nowa Sarzy-
na). Po 1957 powsta³o tarnobrzeskie zag³êbie siarkowe.

Najwiêksze skupiska zabytków znajduj¹ siê w Przemyœlu i Jaros³awiu. Wyró¿niaj¹ siê
tak¿e: zespo³y zamkowe w £añcucie, Krasiczynie, Baranowie Sandomierskim; drewniane
cerkwie i koœcio³y (Haczów); synagogi; najwiêksza austro-wêgierska twierdza w Przemy-
œlu. Najwa¿niejsze muzea zlokalizowane s¹ w Przemyœlu, Sanoku (ikony), Kroœnie, £añcu-
cie, Rzeszowie, Bóbrce (pierwsza na œwiecie kopalnia ropy naftowej). Skanseny w Sanoku
i Kolbuszowej. Oœrodki pielgrzymkowe w Le¿ajsku i Kalwarii Pac³awskiej. Uzdrowiska
Rymanów Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Polañczyk, Horyniec.

Województwo posiada dogodn¹ sieæ dróg oraz s³abo rozwiniêt¹ sieæ kolejow¹. G³ówna
magistrala to Kraków – Przemyœl z wa¿n¹ stacj¹ prze³adunkow¹ w Medyce.
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BARANÓW SANDOMIERSKI
Zamek

Miasto na Równinie Tarnobrzeskiej, nad
Wis³¹, na skraju Tarnobrzeskiego Okrêgu
Siarkowego. 1,5 tys. mieszkañców.

Wzmiankowany w 1135, prawa miejskie
1623-1896 i od 1934. PóŸnorenesansowy
koœció³ p.w. œw. Jana Chrzciciela.

Renesansowy zamek z czterema okr¹g³ymi
basztami na naro¿ach i wie¿¹ bramn¹.
Poœrodku dziedziniec z trzech stron otoczo-
ny kru¿gankami. Zamek zosta³ wzniesiony
w 1569-88 staraniem Rafa³a Leszczyñskiego
i jego syna Andrzeja. W 1591-1606 obecn¹
formê nada³ zamkowi prawdopodobnie
Santi Gucci, a sztukatorem by³ Jan Babtysta
Falconi. Przebudowa pod koniec XVII w. wg
projektu Tylmana z Gameren. Po II wojnie
œwiatowej zamek uleg³ dewastacji. Odbudo-
wany w 1956-68, w 1959 przejêty przez
„Siarkopol” w Tarnobrzegu na cele repre-
zentacyjne i muzeum. Zamek otoczony jest
parkiem o wspó³czesnej kompozycji.

W zamku znajduje siê muzeum z ekspo-
zycjami: historia zamku, muzeum wnêtrz,
dzia³ archeologiczny, dzia³ geologiczno-
przemys³owy, historia kopalnictwa siarko-
wego, oraz hotel i restauracja.

BLIZNE
Koœció³ drewniany

Wieœ lokowana za czasów Kazimierza
Wielkiego w 1366 r, na Pogórzu Dynow-
skim nad Stobnic¹ u stóp wzgórza zwane-
go Parnasem 7 km na pn. od Brzozowa. Na
wzniesieniu w otoczeniu starych drzew

znajduje siê póŸnogotycki drewniany ko-
œció³ p.w. Wszystkich Œwiêtych. Zbudowa-
ny na prze³omie XV/XVI w. z grubych mo-
drzewiowych bali, zrêbowy z wie¿¹ kon-
strukcji s³upowej dobudowan¹ w XVII w.,
ca³y szalowany gontem. Starannie odrestau-
rowany w latach 1964-74. Wewn¹trz œwi¹-
tyni ciekawe wyposa¿enie: cudowna figu-
ra Matki Bo¿ej £aski Pe³nej, wyrzeŸbiona
w drewnie lipowym ok. 1500 r., ambona
póŸnorenesansowa z I604 r., o³tarze póŸ-
nobarokowe z XVIII w. Nawê zdobi¹ póŸ-
norenesansowe rzeŸby z 1649 r.

Ca³e wnêtrze koœcio³a (œciany i strop)
pokrywa polichromia wykonywana na
przestrzeni kilku stuleci (od XVI do XVIII w.).
Najstarsze fragmenty datowane na 1549 r.
znajduj¹ siê w górnej czêœci œcian pre-
zbiterium. W nawie zachowa³y siê napisy
wymieniaj¹ce nazwiska fundatorów, który-
mi byli miejscowi ch³opi. Dolne czêœci nawy
zdobi lamperia z dekoracj¹ kwiatow¹
z ok.1700 r.

Obok œwi¹tyni znajduje siê interesuj¹cy
zespó³ drewnianych budynków plebañ-
skich: wikarówka, w której funkcjonuje
muzeum parafialne, budynek gospodarczy
kryty s³om¹, wozownia, szpital dla ubogich
i szko³a parafialna.

BÓBRKA k. Krosna
Skansen Przemys³u Naftowego

Wieœ w gminie Chorkówka na Pogórzu
Jasielskim nad potokiem Bagnisko (lewy
dop³yw Jasio³ki), oko³o 10 km od Krosna.

Pierwsza wzmianka w 1277. Lokowana na
prawie niemieckim w 1397. Na terenie wsi
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Dukla
znane by³y ju¿ od dawna naturalne wycieki
„oleju skalnego”, u¿ywanego przez okolicz-
n¹ ludnoœæ do celów gospodarczych i lecz-
niczych.

W po³udniowej czêœci wsi, na zboczu
Grodziska mieœci siê skansen przemys³u
naftowego, na terenie pierwszej na œwiecie
kopalni ropy, za³o¿onej przez Ignacego
£ukasiewicza w 1854. W 1868 by³y tu ju¿
84 szyby, a uzyskano 350 ton ropy. Pierwsze
szyby by³y kopane rêcznie, potem wprowa-
dzono wiercenia udarowe i maszynê
parow¹. W 1961 star¹ kopalniê przezna-
czono na muzeum. Zgromadzono tu
urz¹dzenia wiertnicze i eksploatacyjne,
obrazuj¹ce rozwój kopalnictwa ropy i gazu
ziemnego, m.in. ró¿ne typy wiertni, kieraty
i kiwony pompowe, narzêdzia do wierceñ
udarowych, urz¹dzenia do destylacji ropy
oraz do jej transportu i dystrybucji.

Najstarszy szyb „Franek” z 1854 roku, by³
kopany rêcznie do g³êbokoœci 50 m i obu-
dowany drewnianymi dylami, potem po-
g³êbiono go metod¹ wiertnicz¹ do 150 m.
Ponadto m.in. wiertnie z 1862, szyb
„Janina” z 1878, wiertnia typu kana-
dyjskiego z 1882 i zbiornik ropy. Tak¿e
dawne biuro kopalni i mieszkanie Ignacego
£ukasiewicza, warsztat mechaniczny, kuŸnia
oraz kot³ownia z 1867. W pobli¿u obelisk
upamiêtniaj¹cy za³o¿enie kopalni. W 1984
otwarto muzeum biograficzne Ignacego
£ukasiewicza. Z zawodu by³ on aptkarzem.
W 1853 uzyska³ pierwszy destylat nafty
i skonstruowa³ prototyp lampy naftowej.

CZARNORZEKI k. Krosna
Rezerwat „Prz¹dki”

i ruiny zamku Kamieniec

W Czarnorzecko-Strzy¿owskim Parku
Krajobrazowym, w pobli¿u wsi Czarnorzeki,
znajduje siê rezerwat geologiczny „Prz¹dki”
o pow. 14 ha, utworzony w 1957. Obej-
muje ska³y o wysokoœci ponad 20 m,
fantazyjnie ukszta³towane przez erozjê
wietrzn¹. Najwiêksze to „Prz¹dka Matka”
i „Prz¹dka Baba”. Legenda podaje, ¿e s¹ to
panny dworskie zaklête w kamieñ za karê,
¿e przêd³y w dzieñ œwi¹teczny.

W pobli¿u, na skalistym wzgórzu (452 m
n.p.m.) potê¿ne ruiny zamku Kamieniec

zwanego Odrzykoñskim. Gród istnia³ tu ju¿
w XIII w. Murowany zamek wymieniany
w 1348. W XVII w. nale¿a³ do zwaœnionych
rodów Firlejów i Skotnickich. Ich spór o mur
graniczny pos³u¿y³ Aleksandrowi Fredrze
jako w¹tek „Zemsty”. Gotycki Zamek Górny
zbudowano w XIV w. Od zach. przylega³o
do niego Podzamcze Zachodnie, od wsch.
renesansowy Zamek Œredni i Przedzamcze
Wschodnie. Zachowa³y siê fragmenty
kamiennych murów, baszt i budynków,
wzniesionych z wykorzystaniem natural-
nych ska³. Prace zabezpieczaj¹ce prowa-
dzono na zamku w 1904 i w 2 po³. XX w.
Poœrodku pomnik Tadeusza Koœciuszki, od-
s³oniêty w 1894, odnowiony w 1994.

Ze wzgórza piêkna panorama Kotliny Kroœ-
nieñskiej, Krosna i Beskidu Niskiego.

CZERTE¯ k. Sanoka
Dawna cerkiew

Osada wzmiankowana w 1439. Obecnie
w granicach Sanoka. Dawna cerkiew
greckokatolicka wzniesiona w 1742, restau-
rowana w 1968-69, obecnie koœció³ pa-
rafialny. Drewniana, trójdzielna, nakryta
jedn¹ oœmiopolow¹ kopu³¹, otoczona
sobotami.

DUKLA
Cmentarz wojskowy

Miasto na szlaku przez Prze³êcz Dukielsk¹,
nad Jasio³k¹, w czêœci Beskidu Niskiego
zwanej Beskidem Dukielskim. 2 tys.
mieszkañców.

Prawa miejskie w 1380. Od 1710 nale¿a³a
do Mniszchów, którzy wybudowali tu
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okaza³¹ rezydencjê, rywalizuj¹c¹ z Pu³a-
wami Czartoryskich. Miejscowoœæ zrównana
z ziemi¹ (podobnie jak dziesi¹tki innych
miêdzy Os³aw¹ i Wis³ok¹) w czasie tzw.
operacji dukielskiej jesieni¹ 1944, gdy
wojska radzieckie i korpus czechos³owacki
pod dowództwem gen. Ludwika Swobody
usi³owa³y (bez powodzenia) przyjœæ z po-
moc¹ powstañcom na S³owacji. 9 VI 1997
w Dukli Jan Pawe³ II kanonizowa³ Jana
z Dukli (1414-1484).

Barokowy zespó³ klasztorny bernardynów.
Koœció³ parafialny œw. Marii Magdaleny,
z rokokowym wnêtrzem i nagrobkiem Marii
Amalii z Brühlów Mniszchowej. Ruiny
synagogi z XVIII w. W d. pa³acu Mniszchów
mieœci siê Muzeum Historyczne, z ekspo-
zycj¹ uzbrojenia z II wojny œwiatowej.

Na cmentarzu wojskowym (na pn. krañcu
miasta, powy¿ej koœcio³a Bernardynów)
znajduj¹ siê kwatery poleg³ych w I wojnie
œwiatowej i w bitwie dukielskiej. W g³ównej
czêœci cmentarza 51 zbiorowych mogi³
¿o³nierzy polskich, czechos³owackich i ra-
dzieckich. Pomnik, monumentalna brama.

HACZÓW k. Krosna
Drewniany koœció³

Wieœ, siedziba gminy, nad Wis³okiem
w Kotlinie Jasielsko-Kroœnieñskiej, 10 km od
Krosna.

Osada za³o¿ona przez Kazimierza Wiel-
kiego oko³o 1350. Poœrodku wsi drewniany,
gotycki koœció³ z po³. XV w., rozbudowany
w XVII (wie¿a) i XVIII w. (kaplica), restau-
rowany w latach 1959-94, obecnie nie

u¿ytkowany. Konstrukcji zrêbowej, wie¿a
s³upowa z nadwieszon¹ izbic¹. Soboty
obiegaj¹ ca³¹ nawê i prezbiterium. Drew-
niane ogrodzenie zrekonstruowano
w 1982-83. Wewn¹trz gotycka polichromia
z 2 po³. XV w., odkryta w 1957. Do nowego
koœcio³a wybudowanego obok w 1944
przeniesiono m.in. gotyck¹ figurkê MB
Bolesnej z oko³o 1400 r., koronowan¹ przez
Jana Paw³a II w 1997.

IWONICZ ZDRÓJ
Centrum uzdrowiska

Miasto w dolinie Iwonickiego Potoku, na
pn. krawêdzi Beskidu Niskiego, na pd. od
wsi Iwonicz. 2 tys. mieszkañców.

Uzdrowisko w zacisznej dolinie, ma czy-
ste powietrze z du¿¹ zawartoœci¹ jodu i bro-
mu. Tutejsze Ÿród³a mineralne (szczawy)
opisa³ ju¿ Wojciech Oczko, nadworny
lekarz Stefana Batorego. Uzdrowisko
rozbudowa³ w XIX w. Karol Za³uski. Prawa
miejskie w 1973. Rocznie przebywa tu
oko³o 30 tys. kuracjuszy i wczasowiczów.

Architektura starej czêœci uzdrowiska ma
cechy póŸnoklasycystyczne. G³ówn¹ osi¹
jest deptak z placem poœrodku. Przy nim:
dawny Dom Zdrojowy z 1861; budynek
zwany Bazarem z 1880; Stary Pa³ac z 1838
(dawna rezydencja Za³uskich); dawne
£azienki Mineralne z 1875, przebudowane
w 1922; dom „Pod Jod³¹” z 1898. W zach.
czêœci placu kamienny postument z zega-
rem s³onecznym z 1837, a dalej obelisk
ustawiony w 1856 dla upamiêtnienia
za³o¿yciela uzdrowiska. Powy¿ej pawilony
nad Ÿród³ami: Amelii, Karola, Józefa. Willa
„Krakowiak” z 1868, sanatorium „Orze³
Bia³y” z 1912, a na zboczu Góry Przedziw-
nej szpital uzdrowiskowy „Excelsior”.

W czêœci zach. uzdrowiska, w lesie,
Ÿróde³ko „Be³kotka”, z którego wydobywa
siê ³atwopalny gaz ziemny. Nad Ÿród³em
pomnik Wincentego Pola.

JAROS£AW
Kamienica Orsettich

z podziemn¹ tras¹ turystyczn¹

Miasto powiatowe nad Sanem; linia kol.
Kraków–Przemyœl. 42 tys. mieszkañców.

Jaros³aw
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Osadnictwo bardzo stare, pierwsza
wzmianka z 1152 w latopisie Nestora.
Prawa miejskie w XIV w. By³ tu port na
Sanie; XV-XVII w. wielkie jarmarki, na
których bywali kupcy z Europy i Azji.

Obecnie oœrodek przemys³u cukier-
niczego, miêsnego, drzewnego, huta szk³a,
zak³ady dziewiarskie.

Pojezuicki koœció³ farny, jeden z najwczeœ-
niejszych barokowych w Polsce (1582-94,
póŸniej przebudowywany; proj. J. Briccio;
na schodach ciekawe figury œwiêtych).
Obok gmach dawnego kolegium jezui-
ckiego. Niedu¿y koœció³ Œw. Ducha (XV-
-XVII w.), niegdyœ szpitalny, znajdowa³ siê
na zewn¹trz bramy miejskiej i s³u¿y³ jej
obronie (œlady strzelnic).

Poza obrêbem starego miasta obwarowa-
ne, barokowe zespo³y klasztorne: Benedyk-
tynek (9 baszt; marmurowy portal koœcio³a)
oraz Dominikanów (rokokowe wnêtrze
koœcio³a). Barokowy klasztor Reformatów
z koœcio³em œw. Franciszka (1710-16,
T. Belotti). Kaplica „nad cudownym Ÿród-
³em” (1752). Dawne cerkwie: prawos³awna
(XVI-XVII w.) i grekokatolicka (XVIII w.);
d. synagoga.

W rynku ratusz, pierwotnie gotycki;
obecna pseudorenesansowa forma z pocz.
XX w. W rogu rynku dom Marysieñki
Sobieskiej.

W pd. pierzei rynku renesansowa kamie-
nica Orsettich z 1570, przebudowana
w 1646. Ma szerokie podcienia, piêkn¹
attykê i kilkupoziomowe piwnice. Stanowi³a
w³asnoœæ w³oskiego kupca Wilhelma
Orsettiego. Wewn¹trz wielka izba z bel-

kowanym stropem i pozosta³oœciami XVII-
wiecznej polichromii. Od 1945 mieœci siê
tu Muzeum Regionalne. Zbiory zwi¹zane
z histori¹ miasta i okolicy, unikalny zbiór
kafli.

Pod starym miastem sieæ kilkupoziomo-
wych piwnic i korytarzy z XV-XVII w., siê-
gaj¹cych 15 m w g³¹b lessowej ska³y –
dawne sk³adnice towarów i schrony
podczas najazdów. Czêœæ odrestauro-
wanych podziemi udostêpniono w 1984
jako trasê turystyczn¹. Podczas prac
zabezpieczaj¹cych znaleziono g³êboki dó³
pe³en czaszek ludzkich, a w jednej z piwnic
– polichromiê z XVII w.

KALWARIA PAC£AWSKA
Zespó³ klasztorny Franciszkanów

z kalwari¹
Wieœ i oœrodek p¹tniczy w Parku Krajobra-

zowym Pogórza Przemyskiego.

W 1668 Andrzej Maksymilian Fredro
za³o¿y³ kalwariê na wzgórzu (465 m n.p.m.)
na terenie wsi Pac³aw i sprowadzi³ Fran-
ciszkanów. Ich obecny, barokowy zespó³
klasztorny powsta³ w 1770-75 z fundacji
Szczepana Dwernickiego, rozbudowany
w XIX w. W koœciele p.w. Znalezienia Krzy¿a
Œwiêtego — obraz MB Pac³awskiej, przy-
wieziono tu w 1679 z Kamieñca Podol-
skiego zajêtego przez Turków. Polichromia
Micha³a £oziñskiego (1857, odnowiona
1972-73), barokowe obrazy Micha³a Pole-
jowskiego ze Lwowa, rokokowa ambona.
Pozosta³oœæ ziemnych obwarowañ z XVII w.

Na grzbietach schodz¹cych od klasztoru
w dolinê Wiaru i po drugiej stronie rzeki
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znajduj¹ siê 43 kaplice (38 murowanych
i 5 drewnianych), zbudowane w 1825-75.
Kaplica œw. Marii Magdaleny stoi na wczesn-
oœredniowiecznym grodzisku.

Osada obok klasztoru by³a w XVIII w.
miasteczkiem. Z prze³omu XIX i XX w.
zachowa³o siê kilkadziesi¹t drewnianych
domów konstrukcji przys³upowej, z podcie-
niami do handlu i z wielkimi strychami do
nocowania pielgrzymów (oddzielne wejœcia
na strych). Obok klasztoru od 1995 dzia³a
okaza³y Dom Pielgrzyma.

KOLBUSZOWA
Park Etnograficzny Lasowiaków

Miasto na P³askowy¿u Kolbuszowskim.
9 tys. mieszkañców.

Od pocz. XVIII w. prywatne miasteczko
wœród Puszczy Sandomierskiej, znane z pro-
dukcji mebli. Koœció³ z XVIII-XIX w; Muzeum
Regionalne w klasycystycznej synagodze
z XIX w.; d. zajazd z XIX w.; pozosta³oœci
zespo³u pa³acowego Lubomirskich.

Oko³o 3 km od centrum miasta, wœród
stawów, lasów i pól; Park Etnograficzny —
Muzeum Kultury Ludowej. Za³o¿one
w 1972-78, zajmuje 26 ha. 50 drewnianych
budynków mieszkalnych, gospodarczych,
przemys³owych i sakralnych, w dwóch
sektorach: Lasowiaków i Rzeszowiaków.
Dom z ¯o³yni z 1815 (obecnie budynek
recepcyjny), spichlerz z Ropczyc z XVIII w.,
wiatrak z Rudy z XX w., dwa wiatraki koŸlaki,
wiatrak holender, zagroda z Jeziórka,
cha³upa z Lipnicy, zagroda z Wawrz,
zagroda szewca z ¯o³yni, cha³upa z 1810,
warsztat tkacki, kuŸnia ze wsi Staniszewskie,
budynek szko³y z Trzebosi, karczma z Hadli
Kañczudzkich oraz inne zagrody. W sek-
torze Rzeszowiaków budownictwo z okolic
Rzeszowa, £añcuta i Przeworska. Dwie
zagrody z Markowej z XVII-XIX w. oraz
zagroda wielobudynkowa z Budziejowa
(cha³upa z 1867). Zabudowa skansenu jest
ci¹gle uzupe³niana.

KOMAÑCZA
Klasztor Nazaretanek

Wieœ na pograniczu Beskidu Niskiego
i Bieszczadów nad Os³awic¹. Za³o¿ona
w 1512 na prawie wo³oskim, do 1945 r.

zamieszkana przez £emków. Od 1974 ma
status uzdrowiska.

We wsi dawna greckokatolicka (ob. prawo-
s³awna) cerkiew parafialna p.w. Opieki MB,
drewniana z 1802 r. (sp³onê³a w 2006 r.).

W czêœci wsi zwanej Letnisko, klasztor
sióstr nazaretanek, zbudowany w latach
1929-31 z kamienia i drewna w stylu szwaj-
carskim.

W klasztorze tym przebywa³ Prymas Pol-
ski ks. kard. Stefan Wyszyñski w okresie od
29.X.1955 do 28.X.1956 internowany przez
ówczesne w³adze. Napisa³ tu „Jasnogórskie
Œluby Narodu Polskiego”.

W klasztorze Izba Pamiêci – Muzeum,
poœwiêcone Prymasowi. Sk³ada siê z kaplicy,
pozostawionej w stanie niezmienionym od
czasu pobytu Prymasa oraz z niewielkiego
pokoju z wyposa¿eniem, w którym mieszka³
ks. kard. Stefan Wyszyñski. W Muzeum
zgromadzono liczne pami¹tki. Przed budyn-
kiem klasztoru pomnik Prymasa z 1986 r.

KRASICZYN
Zespó³ zamkowo-parkowy

Wieœ gminna, malowniczo po³o¿ona nad
Sanem, 10 km od Przemyœla. Osada
wzmiankowana w XVI w. W XVII w.
otrzyma³a prawa miejskie i nazwê „Kra-
siczyn” od nazwiska w³aœcicieli.

W 1540-50 drewniano-ziemn¹ fortyfi-
kacjê wzniós³ Jakub Krasicki. Na jej miejscu
ok. 1580 Stanis³aw Krasicki wybudowa³
murowan¹, czworoboczn¹ warowniê, któr¹
Marcin Krasicki w 1598-1614 przekszta³ci³
na manierystyczn¹ rezydencjê. Zamek by³
wielokrotnie niszczony, odbudowywany
i odnawiany. Restauracja w 1928-38 pod

Krasiczyn
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kierunkiem Adolfa Szyszko-Bohusza.
Podczas II wojny œwiatowej zamek znisz-
czony i doszczêtnie ograbiony, potem opu-
szczony. Stopniowa renowacja 1950-75.

Na naro¿ach baszty: Boska (z kaplic¹),
Szlachecka zwana te¿ Rycersk¹, Papieska
i Królewska. Poœrodku dziedziniec z kru¿-
gankami, piêkn¹ loggi¹ i wie¿¹ bramn¹.
Zamek zdobi¹ attyki, dekoracje malarskie,
portale i sztukaterie.

Park typu krajobrazowego o pow. 9 ha
urz¹dzony w XIX-XX w. Ok. 200 gatunków
drzew i krzewów. W czêœci gospodarczej
tzw. domek szwajcarski, oficyna i dawna
stajnia z XIX w. W oficynie hotel.

KROSNO
Koœció³ Franciszkanów
Muzeum Podkarpackie

Miasto powiatowe w Kotlinie Jasielsko-
Kroœnieñskiej nad Wis³okiem, linia kolejowa
Jas³o – Zagórz. 49 tys. mieszkañców.

Bardzo stara osada. Wzmiankowana
w 1282, prawa miejskie w 1342. W 1975-
-98 stolica województwa.

Du¿e zak³ady szklarskie, oœrodek zag³êbia
naftowego, przemys³ meblarski i spo¿ywczy.

Wielokrotnie przebudowywany koœció³
farny p.w. Œwiêtej Trójcy ma cechy gotyckie,
renesansowe, barokowe; cenne wyposa-
¿enie. PóŸnobarokowy zespó³ Kapucynów.
Zabytkowe kamieniczki przy Rynku, m.in.
Wójtowska.

W s¹siedztwie Rynku znajduje siê zespó³
klasztorny Franciszkanów z koœcio³em
Nawiedzenia NMP. Jego pocz¹tki siêgaj¹
XIII w. Pierwotna kaplica zosta³a przekszta³-
cona w koœció³ ze skarbczykiem — obecne
prezbiterium. W XIV w. dobudowano
kaplicê Przemienienia Pañskiego, a w XV-
-XVII w. m.in. s³ynn¹ kaplicê Oœwiêcimów.
Koœció³ sp³on¹³ w 1872 z wyj¹tkiem kaplic.
Po odbudowie i restauracji ma charakter
póŸnogotycki. W g³ównej nawie sklepienie
gwiaŸdziste, w bocznych krzy¿owe, w pre-
zbiterium kolebkowe z luneami. Wyposa-
¿enie g³ównie neogotyckie z XIX i XX w.
Zachowa³y siê renesansowe nagrobki z XVI
i XVII w.: Jana Kamienieckiego (d³uta J. M.
Padovano, ok. 1560), Jadwigi z W³odków
Firlejowej (J. Reitino), Barbary z Kamienie-
ckich Mniszchowej (J. Trwa³y). Wczesnoba-
rokowa kaplica Oœwiêcimów z 1647-48
(arch. W. Petroni). Na rzucie kwadratu,
kopu³a z latarni¹. Marmurowy portal,
dekoracje stiukowe J. Ch. Falconiego.

Z kaplic¹ zwi¹zana jest opowieœæ o za-
kochanym przyrodnim rodzeñstwie: Stani-
s³awi i Annie Oœwiêcimach. Stanis³aw
pojecha³ do Rzymu po zgodê na œlub,
w tym czasie Anna zmar³a. Wróciwszy Sta-
nis³aw kaza³ zbudowaæ tê kaplicê. S¹ w niej
portrety i epitafia m. in. obojga Oœwiê-
cimów.

Przy ul. Pi³sudskiego, Muzeum za³o¿one
w 1954 przez PTTK, w 1975 przekszta³cone
w placówkê okrêgow¹, mieœci siê w d. pa³acu
biskupów przemyskich, wielokrotnie przebu-
dowywanym. Zbiory z zakresu archeologii,
historii miasta i regionu, historii przemys³u
naftowego; rzemios³o artystyczne (szk³o),
malarstwo. Prezentacja dziejów oœwietlenia,
kolekcja ok. 300 lamp naftowych.

LESKO
Synagoga i cmentarz ¿ydowski

Miasto nad Sanem przy obwodnicy bie-
szczadzkiej. 6 tys. mieszkañców.

Lesko
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Wzmiankowane w 1436. Prawa miejskie
w 1456. Zachowany uk³ad przestrzenny
z dwoma rynkami, ratusz, kamienice
mieszczañskie, koœció³ p.w. Nawiedzenia
NMP. Zamek Kmitów z XVI w. przebudo-
wany w XIX w. pod kierunkiem Wincentego
Pola, z parkiem o charakterze krajobrazo-
wym. W pobli¿u miasta pomnik przyrody
„Kamieñ Leski”, wysmuk³a ska³a z piaskow-
ca wysokoœci ok. 30 m.

Na pn. zach. od rynku znajduje siê dawna
synagoga wzniesiona na prze³omie XVI-
-XVII w., restaurowana w 1960-63. Budowla
o charakterze obronnym z elementami stylu
renesansowego. Mieœci siê tu muzeum
zabytkowej rzeŸby w kamieniu i sale
wystawowe.

Poni¿ej, na zboczu, cmentarz ¿ydowski
powsta³y w XVI-XVII w. Stoi tu jeszcze
ok. 500 stel nagrobnych — maceb (by³o ich
ok. 2 tys.) o wysokiej wartoœci artystycznej
i historycznej, pochodz¹cych z XVI-XIX w.
oraz jedna nowa — ku czci ¯ydów zamor-
dowanych w Be³¿cu w czasie II wojny
œwiatowej. ¯ydzi przywêdrowali do Leska
z Hiszpanii uchodz¹c przed przeœladowa-
niami. Przed II wojn¹ ¿y³o ich tutaj 2,5 tys.
na 4 tys. mieszkañców.

LE¯AJSK
Koœció³ bernardynów

Miasto powiatowe na krawêdzi P³asko-
wy¿u Kolbuszowskiego nad Sanem, linia
kolejowa Stalowa Wola – Przeworsk. 15 tys.
mieszkañców.

Pierwsza wzmianka z 1354. Prawa miej-
skie w 1397 od W³adys³awa Jagie³³y. Od
XVIII znacz¹cy oœrodek chasydzki, wokó³
cadyka Elimelecha i jego potomków.
Obecnie: browar, zak³ady przemys³u
tytoniowego, przetwórnia owoców i wa-
rzyw, mleczarnia. Popularny cel pielgrzymek
katolików i chasydów.

Na pn.-zach. krañcu miasta warowny
klasztor Bernardynów. Wczesnobarokowy
koœció³ Zwiastowania NMP wzniesiony
w 1618-28 z fundacji £ukasza Opaliñskiego.
Gruntownie restaurowany w 1891-96.
Niezwykle bogate, trójnawowe wnêtrze,
wyposa¿enie z XVII-XVIII w., polichromia.
W kaplicy, obraz MB Bolesnej z Dzieci¹t-

kiem, zwany Le¿ajsk¹, z XVI w., od 1634
uznany za cudowny. Na chórze wspania³e
organy, bogato zdobione snycerk¹, wykona-
ne w 1680-92, posiadaj¹ 734 registry
i 5 894 piszcza³ki. Odbywaj¹ siê tu s³ynne
koncerty organowe.

Barokowy klasztor, czteroskrzyd³owy,
z czterema pawilonami w naro¿ach i wiry-
darzem poœrodku, zbudowano do 1637.
W klasztorze muzeum prowincji Bernar-
dynów, za³o¿one w 1971 (obrazy, rzeŸby,
naczynia, szaty i sprzêty liturgiczne,
rêkopisy, starodruki).

£AÑCUT
Zespó³ pa³acowo-parkowy

Miasto powiatowe na skraju Pogórza
Rzeszowskiego, linia kolejowa Rzeszów –
Przeworsk. 18 tys. mieszkañców.

Pierwsza wzmianka z XI w. Prawa miejskie
ok. 1349. Obecnie zak³ady przemys³u
spo¿ywczego, odzie¿owego, metalowego.
Koœció³ par. z XV w., przebudowany; zespó³
klasztorny Dominikanów z XIV w., przebu-
dowany; d. synagoga z XVIII w.; kilka
zabytkowych kamienic.

Wschodni¹ czêœæ œródmieœcia zajmuje
zespó³ pa³acowy. Barokowy zamek wg proj.
Macieja Trapoli, z ziemno-murowanymi
fortyfikacjami, zbudowa³ w 1629-41
Stanis³aw Lubomirski. W XVIII w. El¿bieta
z Czartoryskich Lubomirska zmieni³a fortecê
w okaza³¹ rezydencjê pa³acow¹. W 1944
Alfred Potocki, uciekaj¹c przed Rosjanami,
wywióz³ do Szwajcarii 11 wagonów najcen-
niejszych zbiorów sztuki. Muzeum wnêtrz
pa³acowych funkcjonuje tu od 1945.

£añcut
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W³aœciwy pa³ac to czteroskrzyd³owa,
dwupiêtrowa budowla z dziedziñcem
poœrodku i czterema wie¿ami alkierzowymi
na naro¿ach. Do zamku przylegaj¹: biblio-
teka, oficyna (obecnie hotel) i oran¿eria.

Lubomirscy i Potoccy zgromadzili tu cenne
obrazy, rzeŸby, tkaniny, porcelanê, broñ,
pami¹tki historyczne i ksi¹¿ki. Z pomiesz-
czeñ na uwagê zas³uguj¹: Wielka Sieñ,
Kaplica, gabinet Ordynata, pokoje Brenny,
apartament turecki, sala balowa, jadalnia,
teatr, galeria rzeŸb, biblioteka.

W parku angielskim za³o¿onym na prze-
³omie XVIII i XIX w. wiele drzew pomni-
kowych i egzotycznych. W pn.-zach.
bastionie glorietta z 1810. W pd. czêœci
stajnie i  powozownia z 1898-1902,
obecnie muzeum powozów z XIX i XX w.
Jest ich tu ok. 120.

POSADA RYBOTYCKA k. Birczy
Cerkiew obronna

Wioska w dolinie Wiaru, w Parku Krajobra-
zowym Pogórza Przemyskiego. Latem 1945
ludnoœæ wysiedlono na Ukrainê; jesieni¹
upowcy z kurenia Konyka spalili zabudo-
wania. Obecnie mieszka tu kilka rodzin.

W zach. czêœci wsi, na pagórku, znajduje
siê murowana cerkiew obronna, najstarsza

na terenie Polski. Ma formê trzech po-
³¹czonych, masywnych wie¿, z czterospa-
dowymi dachami bez kopu³. W grubych,
kamiennych murach widaæ otwory strzelni-
cze; wokó³ kamienny murek i stare drzewa.
Najstarsza czêœæ, prezbiterium z gotyckimi
szczytami, pochodzi z prze³omu XIV-XV w.
Najm³odsza czêœæ, zachodnia, zbudowana
przed 1506, zawiera na parterze kruchtê
i babiniec, a na piêtrze — kaplicê dla mni-
chów.

Do XVIII w. cerkiew s³u¿y³a niewielkiemu
klasztorowi, pocz¹tkowo prawos³awnemu,
potem unickiemu (greckokatolickiemu),
który znajdowa³ siê poni¿ej. W 1966 spod
wielu warstw farby ods³oniêto polichromiê
z XVI w. Cerkiew remontowana w 1984-
85. Jest fili¹ Muzeum Narodowego z Prze-
myœla. Poni¿ej d. plebania grekokatolicka.

PRUCHNIK k. Jaros³awia
Drewniana zabudowa

Wieœ na zboczu doliny Mleczki, przy
drodze z £añcuta do Przemyœla. 3 tys.
mieszkañców.

Od XV w. do 1935 Pruchnik mia³ prawa
miejskie. Zachowa³ siê uk³ad urbanistyczny
z rynkiem. Przy nim i s¹siednich ulicach
ok. 40 drewnianych domów pochodz¹cych

Pruchnik
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z XIX w., konstrukcji zrêbowej lub s³upowej,
z podcieniami od frontu, wspartymi na
rzeŸbionych s³upach z licznymi, misternymi
detalami. Najciekawsze domy zosta³y od-
restaurowane w latach 70.

Na wzniesieniu niedu¿y kamienny koœció³
z XIV w., przebudowany w 1684 w stylu
póŸnorenesansowym. Obok barokowa
brama z XVIII w.

PRZEMYŒL

Miasto nad Sanem,
w Bramie Przemyskiej,
na drogowej i kolejowej
trasie Kraków – Lwów.
69 tys. mieszkañców.

Miejsce o szczególnym
po³o¿eniu: na granicy
gór i nizin, nad sp³awn¹
rzek¹, w pobli¿u s³onych
Ÿróde³. Liczne œlady osa-

dnictwa ju¿ z epoki br¹zu
(1800-700 p.n.e.). Cmen-

tarzysko Madziarów z okresu ich
wêdrówki do Panonii. Oœrodek plemienny
we wczesnym œredniowieczu. Od po³.
XI w. do koñca XIII w. stolica samodzielnego
ksiêstwa ruskiego. Prawo magdeburskie
w 1389 od W³adys³awa Jagie³³y. Odt¹d do
po³. XVII w. okres pomyœlnoœci miasta. Wg
Ignacego Krasickiego Przemyœl z koñca
XVIII w. to „bram czterech u³omki, kla-
sztorów dziewiêæ i gdzieniegdzie domki”.

Austriacy wybudowali tu jedn¹ z trzech
najwiêkszych twierdz w Europie. Te wie-
loletnie prace budowlane oraz obecnoœæ
du¿ego garnizonu tworzy³y dobr¹ ko-

niunkturê, co widaæ po XIX-wiecznej
zabudowie miejskiej. W marcu 1915
Rosjanie, po dwukrotnym oblê¿eniu, wziêli
twierdzê g³odem; zosta³a odbita przez
Austriaków dwa miesi¹ce póŸniej. W 1919
walki polsko- ukraiñskie. W 1938 by³o to
miasto wiêksze od Rzeszowa; liczy³o 23 tys.
mieszkañców wyznania rzymskokatolickie-
go, 17 tys. moj¿eszowego i 10 tys. grecko-
katolickiego. W 1939-41 Przemyœl nale¿a³
do ZSRR. 1975-98 stolica województwa.

Wzgórze Zamkowe
Zamek zbudowany w XIV w. przez Kazi-

mierza Wielkiego, potem przekszta³cany,
niszczony, odbudowywany. Restaurowany
w 1993. Ma kszta³t czworoboku z dwiema
okr¹g³ymi basztami na naro¿ach skrzyd³a
wschodniego (renesansowe attyki). Od pn.
wie¿a bramna. W skrzydle wsch. sala
teatralna „Fredreum”. Baszta pn.-wsch.
dostêpna jako wie¿a widokowa. W 1967-
-1993 pod dziedziñcem zamkowym odkry-
to fundamenty XI-wiecznej rotundy, pala-
tium i cerkwi katedralnej.

Katedra rzymskokatolicka
Bazylikê archikatedraln¹ p.w. Wniebo-

wziêcia NMP budowano ponad 100 lat, do
1571. Pierwotnie gotycka, póŸniej grun-
townie przebudowywana w 1 po³. XVIII
w stylu barokowym, ostatecznie w 1884-
-1907 wg projektu T. Pryliñskiego. Od strony
prezbiterium oddzielnie stoj¹ca wysoka
wie¿a o wysokoœci 71 m, barokowa z 1764.

W prezbiterium i zakrystii ¿ebrowe
sklepienia gotyckie. U wejœcia do zakrystii
kamienny gotycki portal. Barokowy wystrój
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1. Wzgórze Zamkowe
2. Katedra rzymskokatolicka
3. Katedra bizantyjsko-ukraiñska
4. Muzeum archidiecezjalne

5. Kopiec Tatarski
6. Zespó³ cmentarzy z I i II wojny œwiatowej
7. Koœció³ Karmelitów Bosych

wnêtrza. Polichromia z XVI-XVII w. Witra¿e
projektu Mehoffera i Wojciechowskiego.
W nawie g³ównej m.in. nagrobki Fredrów
z XVII w. W lunetach sklepieñ obrazy
œcienne Popiela z 1902.

Po prawej stronie póŸnobarokowa kaplica
Fredrów z 1730. U jej wejœcia barokowy
portal, na sklepieniu kopu³y freski Stroiñs-
kiego. O³tarz barokowy z czarnego marmu-
ru z gotyckim krucyfiksem. W kaplicy

relikwie biskupa przemyskiego, b³. Jana
Sebastiana Pelczara.

Po lewej stronie kaplica Drohojowskich
dobudowana w 1578, ozdobiona barokow¹
polichromi¹ Stroiñskiego, odnowiona
w XIX w. przez W. Pola.

Katedra bizantyjsko-ukraiñska
Dawny koœció³ jezuicki, barokowy, trójna-

wowy z dwiema wie¿ami w fasadzie,

Przemyœ l
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zbudowany w 1627-1635. Po restauracji
w 1903-1904 u¿ytkowany jako koœció³ gar-
nizonowy. W 1991 przekazany przemyskiej
diecezji koœcio³a bizantyjsko-ukraiñskiego
(zwanego dawniej unickim lub greckoka-
tolickim). W 1991 papie¿ Jan Pawe³ II mia³
tu spotkanie z wyznawcami tego obrz¹dku.
Wewn¹trz XVII-wieczny ikonostas ustawio-
ny w 1996, jeden z najcenniejszych w kraju.

Muzeum archidiecezjalne
im. œw. Jana Sebastiana Pelczara

W gmachu dawnego kolegium jezuickie-
go. Za³o¿one w 1902, udostêpnione
w 1908, eksponuje zabytki religijnej sztuki
katolickiej, bizantyjsko-ukraiñskiej i ¿ydow-
skiej.

Najstarsze to krzy¿ romañski z XII w.,
bizantyjskie pastora³y, portrety czterech
ewangelistów (gobeliny mediolañskie),
gotyckie naczynia liturgiczne, rzeŸby
Madonny z XVI-XVII w., szaty koœcielne,
unikalne gobeliny polskie, rzeŸby, ikony.

Kopiec Tatarski
Na górze Zniesienie znajduje siê kurhan

wys. ok. 12 m. Usypano go przypuszczalnie
w XV-XIII w. p.n.e. Wg innej hipotezy
powsta³ we wczesnym œredniowieczu i jest
grobem za³o¿yciela Przemyœla, ksiêcia
Przemys³awa. Z kopca wspania³a panorama
miasta i okolicy.

Zespó³ cmentarzy
I i II wojny œwiatowej

Na zboczach Zniesienia znajduj¹ siê
rozleg³e tereny cmentarne m.in. z okresu
I i II wojny œwiatowej.

Po prawej stronie cmentarz wojskowy,
za³o¿ony w 1915-16 kryj¹cy szcz¹tki kilku
tysiêcy ¿o³nierzy ró¿nych armii poleg³ych
w walkach pod Przemyœlem w 1914-15
oraz w póŸniejszych wojnach.

Osobne czêœci nekropolii zajmuj¹ cmen-
tarze: austro-wêgierski, odnowiony w 1987
i niemiecki odnowiony w 1992.

W pn. czêœci cmentarz ¿o³nierzy polskich
poleg³ych w 1918, w 1939 i w walkach
z UPA w 1944-47 a tak¿e kwatera ¿o³nierzy
radzieckich poleg³ych w 1941-44.

Wœród polskich mogi³ Grób Nieznanego
¯o³nierza, obok niego Krzy¿ Katyñski
postawiony w 1989.

Z cmentarzem tym s¹siaduje cmentarz
Wehrmachtu urz¹dzony w 1993-95.
W obrêbie cmentarza pozosta³oœæ szañców
„Laboratorium i „Pi³a” zniszczonych przy
jego budowie.

Koœció³ Karmelitów Bosych

Pod wezwaniem œw. Teresy, trójnawowy,
bazylikowy z XVII w przebudowany
w XIX w. O³tarze rokokowe, póŸnoba-
rokowa ambona w kszta³cie ³odzi z ¿aglem
z XVII w., barokowe portale z XVIII w., na
sklepieniach bogata dekoracja stiukowa.

W³adze austriackie, kasuj¹c zakon w 1784,
przekaza³y greckokatolikom zabudowania
klasztorne wraz z koœcio³em. W 1794-1946

Pr
ze

m
yœ

l, 
ka

te
dr

a 
rz

ym
sk

ok
at

ol
ic

ka
, f

ot
. A

. M
ic

ha
lsk

a.

Pr
ze

m
yœ

l, 
ko

œc
ió

³ k
ar

m
el

itó
w

 b
os

yc
h,

 fo
t. 

A.
 M

ic
ha

lsk
a.

Przemyœ l



205

P
O

D
K

A
R

P
A

C
K

IE

pe³ni³ on funkcjê cerkwi katedralnej. W celu
upodobnienia œwi¹tyni do cerkwi, w 2 po³.
XIX w. na skrzy¿owaniu naw wzniesiono
wielk¹ drewnian¹ kopu³ê, której rozbiórka
w 1996 spowodowa³a zadra¿nienia miêdzy
Polakami i Ukraiñcami. Obecnie koœció³
ponownie w posiadaniu Karmelitów.

PRZEWORSK
Zespó³ pa³acowo-parkowy

Miasto powiatowe na po³udniowym skraju
Pogórza Rzeszowskiego nad Mleczk¹, wêze³
kolejowy. 16 tys. mieszkañców.

Wzmiankowany po raz pierwszy w 1281.
Prawa miejskie w 1393 od W³adys³awa
Jagie³³y. Obecnie cukrownia, mleczarnia,
przetwórnia owoców i warzyw. Zachowa³
siê uk³ad urbanistyczny i zabytki: zespó³
klasztorny Bernardynów z XV w. (gotycki
portal, barokowe wnêtrze); gotycko-
barokowy koœció³ par. œw. Ducha (z XV w.,
pierwotnie Bo¿ogrobców); klasztor Sióstr
Mi³osierdzia (XVIII w.); fragmenty murów
miejskich.

Na zachodnim krañcu miasta dawny pa³ac
Lubomirskich, wzniesiony na prze³omie
XVIII-XIX w. w stylu klasycystyczno-roman-
tycznym. Piêkne kominki i sztukaterie
Fryderyka i Antoniego Baumanów. Od 1975
w pa³acu znajduje siê Muzeum Regionalne,
powsta³e w 1958. Eksponuje historiê miasta
i wnêtrza mieszkalne.

Opodal oficyna z XVIII-XIX w. W parku
oran¿eria z XIX w.; zabudowania gospodar-
cze dawnej ordynacji; Muzeum Po¿arnic-
twa powsta³e w 1956 oraz ekspozycja karet
i powozów. Park o powierzchni 12 ha
za³o¿ony w XVIII-XIX w., pierwotnie
geometryczny, obecnie w typie romantycz-
nego ogrodu krajobrazowego.

RADRU¯ k. Horyñca
Zespó³ cerkiewny

Wieœ na Roztoczu Wschodnim, nad Rad-
ru¿k¹, przy granicy z Ukrain¹, 3 km na pd.
wsch. od Horyñca-Zdroju.

Istnia³a ju¿ w 1444 i rz¹dzi³a siê prawem
wo³oskim. Oryginalny zespó³ cerkiewny
o charakterze obronnym powsta³ pod
koniec XVI w. Cerkiew drewniana o ko-
nstrukcji zrêbowej ma opadaj¹ce do ziemi

dachy pokryte gontem. Wewn¹trz polichro-
mia z XVII w. Obok dzwonnica z izbic¹
z XVI-XVII w. oraz murowany, obronny dom
diaka z XVII-XVIII w. Dooko³a ogrodzenie
z kamienia i drewnianych dyli, pokryte
gontowym daszkiem. Zespó³ restaurowany
1963-65. Cerkiew dawniej greckokatolicka,
obecnie nieu¿ytkowana. W pobli¿u dwa
cmentarze greckokatolickie, z wieloma
kamiennymi nagrobkami wykonanymi
przez ludowych artystów w XVIII-XIX w.

RYMANÓW ZDRÓJ
Uzdrowisko

Po³o¿one w dolinie Taboru dop³ywu Wi-
s³oka, w otoczeniu zalesionych wzniesieñ
Beskidu Niskiego, w tzw. klimatycznej kra-
iny zaciszy œródgórskich. Powietrze nasyco-
ne jodem i sol¹ ma cechy klimatu górskie-
go i zarazem morskiego.

Uzdrowisko za³o¿one w 1876 r. przez
Annê z Dzia³yñskich Potock¹ i Stanis³awa
Potockiego. Znajduj¹ siê tu naturalne Ÿró-
d³a wód mineralnych „Tytus”, „Klaudia” i
„Celestynka” oraz z³o¿a borowiny. Ryma-
nów Zdrój znany jest przede wszystkim jako
uzdrowisko dzieciêce. W centrum zabytko-
we wille drewniane z XIX w. szpitale uzdro-
wiskowe, pijalnia wód mineralnych oraz
ciekawy park zdrojowy przez który prze-
p³ywa kaskadowo Tabor.

W odl. 4 km na pn. Rymanów, miasto za³.
przez W³adys³awa Opolczyka w 1376 na
prawie magdeburskim z rynkiem otoczo-
nym starymi kamienicami oraz póŸnobaro-
kowym koœcio³em p.w. œw. Wawrzyñca,
zbud. 1779-81 wg projektu A. Stroiñskiego.
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W o³tarzu g³. Piêta, obraz malowany na
desce, ofiarowany przez W³adys³awa Jagie³-
³ê. W kaplicy renesansowy nagrobek Sie-
nieñskich wyk. w 1580 z marmuru i alaba-
stru z wyrytym na tablicy wierszem Miko³a-
ja Reja „Na groby”. Przed koœcio³em dwie
wie¿e z herbami Ossoliñskich, XVIII wiecz-
na plebania oraz wikarówka. We wsch. czê-
œci miasta klasycystyczny dwór Potockich
z XIX w. Opodal rynku renesansowa Syna-
goga zbududowana z kamienia na prze³.
XVI/XVII w. Na stokach Kalwarii stary cmen-
tarz ¿ydowski z zachowanymi ok. 200 stel-
lami nagrobnymi oraz 2 ohelami, jeden nad
grobem s³ynnych cadyków drugi nad mo-
gi³¹ ¿ydów rozstrzelanych w 1942 r. przez
hitlerowców. Z Rymanowa pochodzi³ Iza-
ak Rabi (1898-1988) œwiatowej s³awy fizyk,
laureat Nagrody Nobla w 1944 r. Na górze
Kalwaria kaplice i stacje pasyjne.

RZESZÓW
Dawny klasztor pijarski

Muzeum Okrêgowe

Miasto wojewódzkie na pograniczu
Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpac-
kiego, nad Wis³okiem, wêze³ kolejowy

i drogowy na trasie Kraków – Lwów; port
lotniczy w Jasionce. 162 tys. mieszkañców.

Pierwotnie zapewne gródek na pograniczu
polsko-ruskim. Prawa miejskie w 1354.
Nale¿a³ do Rzeszowskich, Ligêzów, Ostrog-
skich, Lubomirskich. Znane by³y tutejsze
jarmarki i wyroby z³otnicze. W wyniku
eksterminacji ¯ydów podczas II wojny
straci³ 1/3 mieszkañców. W 1944 liczy³ ich
27 tys. Potem szybki rozwój miasta, które
wybrano na nastêpcê Lwowa w roli oœrodka
regionalnego.

Przemys³ œrodków transportu, spo¿ywczy,
metalowy, elektroniczny, odzie¿owy; du¿y
oœrodek akademicki; teatr, filharmonia.

Na starym mieœcie ratusz, zespó³ klasztorny
Bernardynów, koœció³ farny œw. Stanis³awa
i Wojciecha, 2 dawne synagogi.

Budynek klasztoru Pijarów, trójskrzyd³owy
z obszernym wirydarzem, przekazano
w 1954 na muzeum. W kru¿gankach i dwu
salach naro¿nych parteru zachowa³a siê
ciekawa dekoracja malarska o cechach
póŸnego renesansu i rozwiniêtego baroku.

Muzeum Okrêgowe posiada dzia³y:
w Archeologiczny: ponad 70 tys. przed-

miotów z wszystkich epok pradziejów
Rzeszowszczyzny oraz dokumentacja ok.
2 tys. stanowisk archeologicznych.

w Etnograficzny: stroje ludowe, hafty,
rzeŸby i ceramika ludowa, dawne narzêdzia
rolnicze.

w Historyczny: historia miasta i regionu,
zbiory numizmatyczne, sztuki medalierskiej
i militariów.

w Sztuki: galeria malarstwa obcego z XVII-
XIX w. i polskiego.
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w Biblioteka: 28 tys. tomów z dziedzin
reprezentowanych w muzeum, prasa
rzeszowska z XIX-XX w., starodruki.

SANOK
Zamek

 Muzeum Budownictwa Ludowego

Miasto powiatowe nad Sanem, w Kotlinie
Sanockiej na skraju Pogórza Bukowskiego.
Linia kolejowa Jas³o – Zagórz. 42 tys.
mieszkañców.

Wa¿ny oœrodek osadniczy od wczesnego
œredniowiecza. Wzmiankowany w 1150.
Prawa miejskie w 1339.

Obecnie Zak³ady „Autosan” SA, „Stomil”
SA, Zak³ady miêsne „Beef-San”, oœrodek
ruchu turystycznego, szkolnictwa i kultury.

W naro¿u rynku koœció³ i klasztor Francisz-
kanów (XVII w., przebudowa w XIX).
Neoromañski koœció³ Przemienienia Pañ-
skiego. Murowana cerkiew p.w. Œwiêtej
Trójcy, w 1784-1946 greckokatolicka,
obecnie cerkiew katedralna prawos³awnej
diecezji przemysko-nowos¹deckiej.

Zamek na cyplu wzgórza nad Sanem
powsta³ za czasów Kazimierza Wielkiego;
rozbudowany w XVI w. By³ siedzib¹
starostów. Pod koniec XVIII w. w du¿ej
czêœci rozebrany. Zachowa³ siê g³ówny
budynek, wzniesiony w XVI w. na murach
starszej budowli, ostatnio restaurowany.

Od 1934 w zamku mieœci siê muzeum.
Bogate zbiory z dziedziny archeologii,
historii miasta i regionu; meble, szk³o,
porcelana, malarstwo dawne i wspó³czesne.
Najwiêksza w Polsce kolekcja ok. 800 ikon
(XIV-XIX w.). Kolekcja obrazów Zdzis³awa
Beksiñskiego pochodz¹cego z Sanoka.

Nad Sanem u podnó¿a Gór S³onnych
powsta³ w 1966 skansen — Muzeum
Budownictwa Ludowego o pow. 38 ha.
W sektorze bojkowskim m.in. cerkiew
z Gr¹ziowej (1731), koœció³ek z Rosolina
(1751), m³yn wodny z 1880. W sektorze
³emkowskim m.in. cha³upa z Komañczy
(1885). W sektorze Pogórzan Zachodnich
m.in.: cha³upa z Rzepiennika Strzy¿ow-
skiego (1866) z piecem garncarskim i cha³u-
pa z Moszczenicy (1860) z drewnianym
kieratem. W sektorach Pogórzan Wschod-
nich i Dolinian w 1994 sp³onê³o 15 obiek-
tów. Przetrwa³y m.in.: koœció³ z B¹czala
Dolnego (1667), remiza stra¿acka z Lipnik
(1934), karczma z Roga.

Zabudowê uzupe³niaj¹: liczne kapliczki,
przydro¿ne krzy¿e, ule, p³oty i ogródki.
Wszystkie obiekty maj¹ stosownie urz¹-
dzone wnêtrza. W przygotowaniu kolejna
sektory: ma³omiasteczkowy i pastersko-
hodowlany.

SIENIAWA
Zespó³ pa³acowo-parkowy

Miasto na rozleg³ej równinie na prawym
brzegu Sanu, 22 km na pn. zach. od
Jaros³awia, 2 tys. mieszkañców.

Za³o¿one w XVII w. przez Miko³aja
Hieronima Sieniawskiego. W 1731 dobra
sieniawskie przesz³y w rêce Czartoryskich.
W ich tutejszej rezydencji przebywali m.in.
Tadeusz Koœciuszko, Julian Ursyn Niem-
cewicz oraz w 1818 car Aleksander I.

Barokowy pa³ac, wielokrotnie przebudo-
wywany i rozbudowywany w XVIII-XIX w.,
zniszczony podczas II wojny œwiatowej,
popad³ w ruinê. W 1982-86 odbudowany
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przez „Igloopol”, obecnie pe³ni funkcjê
stylowego hotelu.

Opodal oficyna z XVIII w., oraz klasycy-
styczny pawilon z XIX w. Park o pow. 19 ha
powsta³ w XVII-XVIII w., pierwotnie geomet-
ryczny, w XIX w. powiêkszony i przek-
szta³cony w krajobrazowy; sêdziwe dêby.

SOLINA
Zapora i jezioro

Solina, wieœ w Bieszczadach Zachodnich,
nad jeziorami Soliñskim i Myczkowskim.
Oœrodek turystyczno-wypoczynkowy.

Jedna ze starszych osad w Bieszczadach,
wzmiankowana w 1436, w 2 po³. XV w.
ponownie lokowana na prawie wo³oskim.
Dawna zabudowa, z drewnian¹ cerkwi¹
z 1937 r. zosta³a w 1960-68 zniszczona
podczas budowy zapory wodnej; ponad
lustrem wody znalaz³ siê jedynie przysió³ek
Werlas. Na terenie s¹siedniej wsi Zabrodzie
powsta³o osiedle budowniczych zapory,
przekszta³cone potem w oœrodek wczasowy
– to jest dzisiejsza Solina.

Betonowa zapora na Sanie, d³ugoœci
664 m i wysokoœci 82 m, ³¹czy zbocza
P³aszy i Jawora. Jest najwiêksza w kraju.
Elektrownia ma 4 turbiny o ³¹cznej mocy
120 MW. Wysokoœæ spiêtrzenia wody
60 m. Korona zapory udostêpniona dla
pieszych. Piêkny widok, m.in. na Smerek
i Po³oninê Wetliñsk¹.

Jezioro Soliñskie, jedenaste co do wielkoœci
w Polsce (licz¹c razem z jeziorami natu-
ralnymi) ma 21 km2. Odnogami siêga daleko
w doliny Sanu (26 km) i Solinki (14 km).
Lustro wody 420 m n.p.m. Nad brzegami
oœrodki wypoczynku i sportów wodnych. Po
jeziorze kursuj¹ statki. Akwen bardzo
malowniczy, atrakcyjny dla ¿eglarzy i wêd-
karzy, niebezpieczny dla k¹pi¹cych siê
(strome, trudno dostêpne brzegi, zimna
woda, pr¹dy). Zapora przeciê³a drogê
wêdrówek górskich gatunków ryb; za to do
jeziora wprowadzono gatnki typowe dla
wód nizinnych.

¯ARNOWIEC k. Krosna
Muzeum M. Konopnickiej

Wieœ w Kotlinie Jasielsko-Kroœnieñskiej.
Wzmiankowana w 1340.

Dworek z XVIII w., kryty gontem. Zaku-
piony przez komitet jubileuszowy i przeka-
zany w 1903 Marii Konopnickiej (1842-
-1910) jako dar spo³eczeñstwa. Podczas
okupacji hitlerowskiej mieœci³a siê tu
placówka AK. Ziêæ poetki, Stanis³aw
Mickiewicz zgin¹³ w Oœwiêcimiu. Córka
poetki w 1956 ofiarowa³a dworek pañstwu.
Otwarte w 1960 muzeum prezentuje
pomieszczenia urz¹dzone jak za czasów
pobytu Konopnickiej oraz jej dzie³a i pa-
mi¹tki po niej. Czêœæ ekspozycji w dawnym
spichlerzu z XVIII-XIX w. Wokó³ dworku, na
trasach nad Jasio³k¹, park krajobrazowy
o pow. 3 ha; wiele starych drzew. Na
dolnym tarasie pomnik poetki.

MAGURSKI PARK NARODOWY

Obejmuje pasmo Magury W¹tkowskiej
w œrodkowej czêœci Beskidu Niskiego oraz
wzgórza i doliny na pd. od niej. Pow.
20 tys. ha; otulina 23 tys. ha. 93% po-
wierzchni zajmuj¹ lasy, w tym ok. 36%
ponad stuletnie: buczyny karpackie, bory
jod³owe i jod³owo-œwierkowe. Ok. 500
gatunków roœlin, w tym 40 chronionych.
Ok. 30 gatunków ssaków, m.in. nie-
dŸwiedzie, rysie, ¿biki, wilki, jelenie oraz
140 gatunków ptaków, w tym orze³ przedni
i orlik krzykliwy.

Starania o utworzenie parku rozpocz¹³
w latach 30. oddzia³ PTT w Gorlicach.
G³ówn¹ atrakcj¹ by³y wtedy widokowe ³¹ki
ze ska³kami na pd. zboczach Magury,
porównywane z pieniñskimi, u¿ytkowane
przez £emków z Bartnego i Przegoniny.
Cenny drzewostan mia³y lasy na pn.

Magursk i  Park  Narodowy
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zboczach Magury, nale¿¹ce do dóbr
¿migrodzkich. Gdy w 1995 roku MPN
powsta³ — ³¹ki by³y ju¿ zalesione, a lasy
upañstwowione i przetrzebione. Pojawi³y
siê za to nowe, ciekawe ekosystemy: pod-
legaj¹ce sukcesji przyrodniczej doliny
opuszczonych wsi ³emkowskich: Ciechani,
Œwierzowej Ruskiej i in.

Rezerwat  „Kornuty”

Na pd. zboczu Magury W¹tkowskiej,
utworzony w 1953, pow. 12 ha. Obejmuje
olbrzymie rumowisko skalne powsta³e na
skutek osuwiska, poroœniête jod³owo-
bukowym lasem. Kilka jaskiñ, najwiêksza
Mroczna d³ugoœci 175 m, g³êbokoœci 17 m.

 „Diabli Kamieñ”

Najwiêksza w Beskidzie Niskim wychod-
nia piaskowca magurskiego, w lesie na
zboczu góry Kosma. Grupa stromych ska³ek
kilkunastometrowej wysokoœci. Wed³ug
legendy upuœci³ je diabe³ chc¹cy zniszczyæ
koœció³ w Cieklinie.

Prze³om Wis³oki
na po³udnie od Myscowej

Na odcinku od przysió³ka Ostryszne do wsi
Myscowa, Wis³oka prze³amuje siê miêdzy
stromymi, zalesionymi zboczami Kamienia
(714 m n.p.m.) i Suchani (580 m n.p.m.).
W 1985 poprowadzono têdy szosê.

Krempna
cmentarz wojenny z 1916

Wieœ Krempna istnia³a w 1499, w XIX w.
znany oœrodek kamieniarski. Drewniany

Magurski  Park Narodowy
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koœció³, dawna cerkiew grekokatolicka,
konstrukcji zrêbowej z 1778. W Krempnej
od 1997 znajduje siê dyrekcja Magurskiego
Parku Narodowego.

Na zach. od wsi, na zalesionym pagórku
£okieæ, cmentarz wojenny, zbudowany
z kamienia w 1916 wg proj. wybitnego
s³owackiego architekta Dušana Jurkovièa
(por. has³o „Gorlice”). Gruntowna res-
tauracja w 1990-91 przy udziale austriac-
kiego „Czarnego Krzy¿a”.

Kotañ
cerkiew i lapidarium

Starsza czêœæ miejscowoœci le¿y w bocznej
dolinie. Tu drewniana, dawna cerkiew
³emkowska, zbudowana na prze³omie XVIII
i XIX w. Na cmentarzu kamienne nagrobki
zebrane ze zniszczonych cmentarzy ³em-
kowskich.

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY
Powo³any w 1973, stopniowo powiêk-

szany. Ma 28 tys. ha, w tym 3 tys. pod œcis³¹

ochron¹. Obejmuje ca³e pasmo po³onin od
Smereka po Po³oninê Bukowsk¹, pasmo
graniczne od Rabiej Ska³y po Prze³êcz
U¿ock¹, doliny górnego Sanu, Wo³osatego,
Berehów Górnych. W granicach parku
znajduj¹ siê najwy¿sze szczyty polskich
Bieszczadów.

Jest to typowy fragment Karpat Wschod-
nich z oryginaln¹ rzeŸb¹ gór oraz bogat¹
szat¹ roœlinn¹. Dominuje buczyna karpacka.
W dolinie Sanu sztuczne lasy œwierkowe.
Szczytowe partie zajmuj¹ ³¹ki subalpejskie
zwane po³oninami. Na graniach czêste
wychodnie piaskowca.

W parku stwierdzono ok. 700 gatunków
roœlin oraz 200 gatunków krêgowców. ̄ yj¹
tu m.in. ¿ubry, niedŸwiedzie, wilki, ³osie,
jelenie, rysie, ¿biki, bobry, or³y przednie,
orliki krzykliwe, p³ochacze halne.

Zwiedzanie parku umo¿liwia sieæ szlaków
turystycznych, œcie¿ki dydaktyczno-przy-
rodnicze i szlaki turystyki konnej.

Prze³êcz Wy¿niañska (825 m n.p.m.)

Po³o¿ona pomiêdzy Po³onin¹ Caryñsk¹
a Wielk¹ Rawk¹. Przebiega têdy obwodnica
bieszczadzka pomiêdzy Ustrzykami Gór-
nymi i Berehami Górnymi. Przy zielonym
szlaku schronisko PTTK pod Wierchem
Wy¿niañskim (912 m n.p.m.).

Tarnica (1346 m n.p.m.)

Najwy¿szy szczyt Bieszczadów Zachod-
nich. Nazwa pochodzenia rumuñskiego,

Bieszczdzk i  Park  Narodowy
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oznacza³a siod³o i pierwotnie odnosi³a siê
do prze³êczy miêdzy Tarnic¹ i Szerokim
Wierchem. Wybitny wierzcho³ek Tarnicy,
odsuniêty w bok od g³ównego grzbietu
po³onin i oddzielony od grupy Halicza
Ÿródliskowym kot³em Wo³osatki, stanowi
doskona³y punkt widokowy. Szczyt us³any
z³omiskami. Na stromych zboczach rumo-
wiska kamieni zwane grehotem lub roz-
sypañcami.

Bieszczadzk i  Park  Narodowy

Po³onina Wetliñska

Rozleg³y masyw górski ci¹gn¹cy siê od
Prze³êczy Mieczys³awa Or³owicza (1075 m
n.p.m.) na zach. do wierzcho³ka 1228 m
n.p.m. na wsch., poni¿ej którego znajduje
siê ma³e schronisko PTTK. Od najwy¿szej
kulminacji (1253 m n.p.m.) ku pd. zach.
odga³êzia siê naje¿ony g³azami grzbiet
Hnatowego Berda. Masyw pokrywa rozleg³a
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po³onina; wspania³e widoki. Wzd³u¿ niej
prowadzi czerwony szlak.

Oœrodek turystyki górskiej
w Ustrzykach Górnych.

Ustrzyki Górne, wieœ po³o¿ona nad po-
tokiem Wo³osatym, przy obwodnicy biesz-
czadzkiej, wa¿ny oœrodek turystyki górskiej:
dom wycieczkowy, schronisko PTTK, camp-
ing, oœrodek turystyczno-rekolekcyjny,
siedziba dyrekcji Biesz-czadzkiego Parku
Narodowego.

Punkt wyjœcia w najwy¿sze partie Biesz-
czadów.

Bieszczadzkie Muzeum Przyrodnicze
w Ustrzykach Dolnych

Ustrzyki Dolne to miasto nad Strwi¹¿em,
przy obwodnicy bieszczadzkiej i linii
kolejowej Zagórz – Kroœcienko. 10 tys. mie-
szkañców. Znajduje siê tutaj Bieszczadzkie
Muzeum Przyrodnicze powsta³e w 1967.
Zbiory geologiczne, botaniczne i zoolo-
giczne, ok. 7 tys. eksponatów.

Bieszczadzk i  Park  Narodowy
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Bia³owieski Park Narodowy, fot. P. D¹browski.
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WOJEWÓDZTWO

P O D LP O D LP O D LP O D LP O D L A S K I EA S K I EA S K I EA S K I EA S K I E
Powierzchnia 20 180 km2, 1,2 mln mieszkañców. Niewielka gêstoœæ zaludnienia:

61 osób na km2.
Pó³nocna czêœæ województwa le¿y na pojezierzach Wschodnio i Zachodniosuwalskim,

Mazurskim oraz na Równinie Augustowskiej, uformowanych w okresie zlodowacenia ba³-
tyckiego. Typowy krajobraz polodowcowy, z licznymi jeziorami i wa³ami morenowymi.
Najwy¿sze wzniesienie w województwie: Krzemieniucha 289 m n.p.m.; najwiêksze je-
zioro: Wigry 21,9 km2; najg³êbsze w Polsce Hañcza 108,5 m.

Po³udniowa czêœæ to Nizina Pó³nocnopodlaska, uformowana w okresie zlodowacenia
œrodkowopolskiego. Obejmuje Wysoczyzny: Bia³ostock¹, Drohiczyñsk¹, Kolneñsk¹, Wy-
sokomazowieck¹, Wzgórza Sokólskie i Równinê Bielsk¹. Niewielki fragment wojewódz-
twa le¿y na Nizinie Pó³nocnomazowieckiej, w Puszczy Kurpiowskiej.

Du¿¹ czêœæ terenu zajmuj¹ bagna i torfowiska, a dorzecze Biebrzy to najwiêkszy obszar
bagien w Europie Œrodkowej. Lasy porastaj¹ 29,3% terenu. Mamy tu s³awne puszcze:
Augustowsk¹, Bia³owiesk¹, Knyszyñsk¹. W województwie s¹ 4 parki narodowe, 3 parki
krajobrazowe i kilkadziesi¹t rezerwatów przyrody.

Suwalszczyzna to najzimniejszy obszar w Polsce (poza terenami górskimi). Temperatury
dochodz¹ do -40oC, a pokrywa œnie¿na zalega przez 80-100 dni w roku.

Województwo zajmuje wiêksz¹ czêœæ Podlasia, krainy, w której spotyka³y siê wp³ywy
polskie, ruskie, litewskie, tatarskie.

Tereny na pn. od Narwi i Biebrzy zamieszkiwali Prusowie i Jaæwingowie, którzy pod
naciskiem S³owian wycofali siê na pn. Ziemie te w X w. wesz³y na krótko do pañstwa
Piastów. Pd. i wsch. czêœæ dzisiejszego województwa nale¿a³a do Rusi. W XIII i XIV w.
toczy³y siê o ni¹ walki miêdzy Mazowszem, Rusi¹, Litw¹ i Krzy¿akami. W XV w. ustali³a siê
granica Mazowsza z Wielkim Ksiêstwem Litewskim. Na prze³omie XIV i XV w. prawa
miejskie otrzyma³y: Ciechanowiec, Kolno, £om¿a, Nowogród, Tykocin, Wizna.

W œrodkowym pasie dzisiejszego województwa oraz na pd. od Bugu w 1520 Wielkie
Ksiêstwo Litewskie utworzy³o województwo podlaskie ze stolic¹ w Drohiczynie. W 1569,
po zawarciu Unii Lubelskiej, wesz³o ono w sk³ad Korony. Pn.-wsch. tereny obecnego
województwa nale¿a³y do Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, a zach. do Mazowsza.

W XVI w. lokowano miasta królewskie: Augustów, Kleszczele, Knyszyn, Krynki, KuŸnicê.
Oœrodki miejskie zak³adali tak¿e magnaci. Powsta³y: Grajewo, Rajgród, Siemiatycze, Sej-
ny. Specyfik¹ miast podlaskich by³y ich rolnicze przedmieœcia. Miasta te nabra³y jeszcze
bardziej rolniczego charakteru po upadku rzemios³a spowodowanego najazdem szwedz-
kim w 1655-57, tatarskimi grabie¿ami w 1656 i konfederacjami wojskowymi w 1661-62.
Powstanie kolejnych prywatnych miast spowodowa³o o¿ywienie gospodarcze w koñcu
XVII i w XVIII w.

Po III rozbiorze Polski teren dzisiejszego województwa prawie w ca³oœci zajê³y Prusy.
W wyniku traktatu tyl¿yckiego w 1807 Rosja zabra³a ziemie wsch. z granic¹ na Biebrzy,
Narwi i Bugu. Pozosta³e ziemie wesz³y w sk³ad Ksiêstwa Warszawskiego. Potwierdzenie
tego podzia³u przyniós³ Kongres Wiedeñski w 1815.

Liczne zabytki i pami¹tki kultury polskiej, ruskiej, tatarskiej, ¿ydowskiej spotkamy g³ów-
nie w œrodkowej i pd. czêœci województwa. Naturalne walory pn. czêœci to jeziora, wzgó-
rza, lasy.

Województwo podlaskie jest jednym z najs³abiej rozwiniêtych gospodarczo regionów
Polski. Rzadka jest sieæ komunikacyjna. U¿ytki rolne to 60% powierzchni, du¿o ³¹k i pa-
stwisk sprzyja hodowli byd³a. Uprawia siê ziemniaki, roœliny pastewne i zbo¿a.
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AUGUSTÓW
Kana³ Augustowski

Miasto powiatowe w pd.-zach. czêœci
Równiny Augustowskiej, nad Nett¹, po-
miêdzy jeziorami: Sajnem, Necko i Bia³ym.
Linia kol. Sokó³ka–Suwa³ki. 30 tys. miesz-
kañców.

Osada powsta³a w 1550, prawa miejskie
w 1557 nada³ jej Zygmunt August (st¹d
nazwa), który wyró¿ni³ miasto w³asnym
monogramem w herbie, rozwój w XIX w.

Oœrodek uzdrowiskowy i wczasowy,
zak³ady przemys³u drzewnego i tyto-
niowego, zak³ady szkutnicze. Dawna poczta
(1829, proj. H. Marconi), Muzeum Ziemi
Augustowskiej, ¯egluga Augustowska,
sanktuarium maryjne w Studzienicznej z
drewnianym koœcio³em z 1847.

Kana³ Augustowski zbudowany 1824-38
z inicjatywy Franciszka Ksawerego Druc-
kiego-Lubeckiego, wg projektu gen. Igna-
cego Pr¹dzyñskiego. £¹czy Biebrzê z Czarn¹
Hañcz¹, a tym samym dorzecza Wis³y
i Niemna. Gdy Prusacy zablokowali tra-
dycyjny sp³yw Wis³¹, na terenach nale-
¿¹cych do cesarstwa rosyjskiego utworzono
nowy szlak wodny do Ba³tyku. Kolei wtedy
jeszcze nie by³o.

Kana³ ma 102 km d³ugoœci, z tego 80 km
na terenie Polski. Na trasie rzeki Netta
i Czarna Hañcza (35 km), jeziora: Necko,
Bia³e, Studzieniczne, Gorczyckie, Orle,
Paniewo, Krzywe Mikaszewo, Mikaszówka
(21 km), sztuczne przekopy (45 km).

Najwy¿szy punkt kana³u le¿y 124 m
n.p.m., tj. 15 m nad poziomem Biebrzy
i 39 m nad poziomem Niemna. Te ró¿nice
niweluje 18 œluz (14 na terenie Polski),
w tym trzykomorowa i dwukomorowa.
Najwiêkszy spad ma œluza Paniewo: 6,5 m.

Kana³ zosta³ uznany za zabytek techniki
i architektury, a tak¿e objêty stref¹ chro-
nionego krajobrazu.

W Augustowie przy ulicy 29 Listopada
znajduje siê drewniany, dwutraktowy
domek, w którym od po³. XIX w. mieœci³o
siê biuro portu, potem mieszkania dla
nadzoru i œluzowych. Od 1973 Dzia³ Historii
Kana³u Augustowskiego. Du¿o miejsca
poœwiêcono g³ównemu twórcy Kana³u, gen.
Ignacemu Pr¹dzyñskiemu.

BACHANOWO k. Suwa³k
rezerwat „G³azowisko Bachanowo”

Wieœ na Pojezierzu Wschodniosuwalskim,
nad Czarn¹ Hañcz¹.

Na zach. od wsi rezerwat geologiczno-
krajobrazowy (1 ha) utworzony w 1972,
najwiêksze w kraju skupisko g³azów
narzutowych na tak ma³ym obszarze.

BIA£YSTOK
Miasto wojewódzkie na Nizinie Podlaskiej,

nad Bia³¹ (dop³yw Supraœli), wêze³ komu-
nikacyjny. 291 tys. mieszkañców.

Pierwsza wzmianka z 1320, w XV w. Jakub
Raczko Tabu³towicz lokuje wieœ Bia³ystok,
od 1664 Branickich, pod których pano-
waniem rozkwita. Prawa miejskie w 1692
od Jana III Sobieskiego.

G³ówny w pn.-wsch. Polsce oœrodek
handlu i przemys³u: w³ókiennictwo, kon-
strukcje stalowe, zak³ady miêsne, browar.
6 wy¿szych uczelni, 6 muzeów, 2 teatry,
filharmonia. Zachowa³ siê dawny uk³ad
urbanistyczny, wczesnobarokowy koœció³
NMP z 1617, póŸnobarokowy ratusz
z 1745, klasycystyczna cerkiew œw. Miko³aja
z 1846, klasycystyczne kamienice z XVIII-
-XIX w.

Koœció³ Chrystusa Króla i œw. Rocha
Modernistyczny koœció³ na wzgórzu przy

zbiegu ul. Œw. Rocha i Lipowej, zbudowany
w 1927-46 wg projektu Oskara Sos-
nowskiego. Na planie oœmioboku; attyka
zas³aniaj¹ca dach; w¹skie, wysokie okna.
Wie¿ê (wys. 83 m) wieñczy trzymetrowa
figura Matki Boskiej. Ca³oœæ otoczona
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murem z czterema wie¿yczkami. W nawie
g³ównej witra¿owe sklepienie z przed-
stawieniami Ducha œw. i czterech ewangeli-
stów (projekt Placydy Siedleckiej-Bukows-
kiej). O³tarz g³ówny z figur¹ Chrystusa (d³uta
Stanis³awa Horno-Pop³awskiego). W pn.
czêœci nawy kaplica œw. Rocha z najcen-
niejszym zabytkiem, obrazem patrona
z XVII-XVIII w. W pd. czêœci kaplica z kopi¹
obrazu Matki Bo¿ej Ostrobramskiej.
Ponadto o³tarze œw. Antoniego i Matki Bo¿ej
Mediolañskiej, tablice upamiêtniaj¹ce
¿o³nierzy jednostek kresowych.

Muzeum Podlaskie
Na wsch. od dworca PKP le¿y Rynek

Koœciuszki, którego centralne miejsce
zajmuje zbudowany w 1745-61 przez Jana
Henryka Klemma dwór typu alkierzowego,
stylizowany na barokowy, zwany  ratuszem.
Korpus g³ówny na planie prostok¹ta ³¹czy
siê w naro¿ach z czterema alkierzami,
przykryty czterospadowymi dachami z lu-
karnami. Wie¿a zegarowa (32 m) przykryta
barokowym he³mem z latarni¹. Rozebrany
w 1940 przez okupanta sowieckiego,
odbudowany w 1954-58. Przywrócono
stylowe elewacje, a wnêtrze przystosowano
dla Muzeum Okrêgowego. Zbiory etno-
graficzne, archeologiczne, malarstwo
polskie (m.in. Olga Boznañska, Józef
Che³moñski, Jacek Malczewski, Jan Matej-
ko, Józef Pankiewicz, Stanis³aw Wyspiañski).
Oddzia³y: Muzeum Historyczne; Muzeum
RzeŸby Alfonsa Karnego, Bia³ostockie Mu-
zeum Wsi.

Zespó³ pa³acowo-parkowy

Na wsch. od Rynku Koœciuszki znajduje
siê zespó³ pa³acowo-parkowy. W po³. XV w.
powsta³ tu gotycki zamek obronny Wie-
sio³owskich. W 1691-97 Tylman z Gameren
nada³ mu formê ba-rokowego pa³acu.
Dalsza rozbudowa 1720-72. Od 1745 mia³y
tu siedzibê: Wojskowa Szko³a In¿ynierii i
Budownictwa, Szko³a Artylerii, teatr,
orkiestra, balet. W XIX w. pa³ac podupad³.
Odbudowany w 1945-62, jest siedzib¹
Akademii Medycznej.

Pa³ac w kszta³cie podkowy, sk³ada siê
z dwupiêtrowego korpusu g³ównego i jed-
nopiêtrowych skrzyde³ bocznych. Œciany

zdobi¹ pilastry i gzymsy, dach przes³oniêty
attyk¹. W elewacjach liczne ryzality,
popiersia na konsolach, statuetki we
wnêkach. Skrzyd³a boczne, zdobione jak
korpus g³ówny, ³¹cz¹ siê z nim arkadami.
W czêœciowo zrekonstruowanych wnê-
trzach m.in. sala balowa i kaplica. Ob-
szerna klatka schodowa oparta na dwóch
gigantach i czterech kolumnach.

W sk³ad zespo³u pa³acowego wchodz¹
ponadto: barokowa brama zwana „Gry-
fem”, dwa barokowe budynki studni,
pochodz¹cy z 1755 arsena³, oran¿eria
z 1763, dawne koszary carskie z XIX w.

Park pa³acowy sk³ada siê z dwóch czêœci.
W regularnym parku francuskim równo
strzy¿one krzewy tworz¹ labirynty. G³ówna
aleja przebiega przez most nad dawn¹ fos¹.
W parku w stylu angielskim odtworzono
pawilony toskañski i w³oski.

B£ASKOWIZNA k. Suwa³k
Rezerwat „Jezioro Hañcza”

Wieœ na Pojezierzu Wschodniosuwalskim,
na pd.-wsch. brzegu jeziora Hañcza.

Za³o¿ona w 1603, ulicówka. W czasie
II wojny œwiatowej dzia³a³y tu wielkie m³yny
do kruszenia kamienia.

Rezerwat wodno-krajobrazowy „Jezioro
Hañcza” utworzono w 1963 na 304 ha, dla
ochrony najg³êbszego jeziora w Polsce.
Najwiêksza g³êbokoœæ jeziora 109 m,
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œrednia, 38,7 m, d³ugoœæ 4,5 km, szerokoœæ
do 1,2 km. Po³o¿one 227 m n.p.m. Prze-
p³ywa przez nie rzeka Czarna Hañcza.

W jeziorze ryby: sieja, sielawa, stynka;
gatunki reliktowe np. górski g³owacz
prêgop³etwy i skandynawsko-ba³tyckie
skorupiaki.

CHOROSZCZ
Zespó³ pa³acowy

Miasto na WysoczyŸnie Bia³ostockiej, nad
Choroszczewk¹ (dop³yw Narwi), 12 km na
zach. od Bia³egostoku, 5 tys. mieszkañców.
Pierwsza wzmianka z po³. XV w., prawa
miejskie w 1507.

Rynek z XIX w.; póŸnobarokowy koœció³
podominikañski z XVIII w. obecnie para-
fialny p.w. œw. Jana Chrzciciela i Szczepana;
cerkiew prawos³awna pod wezwaniem
Opieki Matki Boskiej z 1877. Wzórze
„Szubienica”, pomnik na miejscu egzekucji
powstañców styczniowych

W pn.-zach. czêœci miasta, otoczony
geometrycznym parkiem (31 ha) z dominu-
j¹cym krzy¿owym kana³em wodnym
(projekt Ricarda de Tirregille) barokowy
pa³ac Branickich, zbudowany w 1757-59
wg projektu Jana Henryka Klemma, znisz-
czony w 1880, odbudowany w 1962-73.
Piêtrowy, nakryty czterospadowym dachem
z lukarnami. P³askie ryzality w fasadzie,
w elewacji ogrodowej zaokr¹glone. W tym-
panonie nad œrodkow¹ czêœci¹ fasady

herby: Branickich  Gryf i Poniatowskich
Cio³ek. Muzeum Wnêtrz Pa³acowych.

CIECHANOWIEC
Muzeum Rolnictwa

Miasto na pograniczu Wysoczyzn Drohi-
czyñskiej i Wysokomazowieckiej, nad
Nurcem (dop³yw Bugu). Drobny przemys³
spo¿ywczy, skórzany, drzewny. 5 tys.
mieszkañców.

Pierwsza wzmianka w 1241, prawa
miejskie w 1429 od ksiêcia Witolda.
Rozkwit w XV i XVI w. W XVII w. silny
oœrodek arianizmu. W czasie wojen szwedz-
kich miasto zniszczone.

Zachowana fosa okalaj¹ca z trzech stron
za³o¿enie zamkowe z prze³omu XIV
i XV w.; barokowy koœció³ z XVIII w., cerkiew
prawos³awna z XIX w., neogotycka kapliczka
z XIX w., pomnik ksiêdza Krzysztofa Kluka,
Grób Nieznanego ¯o³nierza z okresu miê-
dzywojennego.

W zach. czêœci miasta, przy ulicy Pa³a-
cowej, w klasycystycznym pa³acu nale-
¿¹cym przed II wojn¹ œwiatow¹ do rodziny
Starzeñskich mieœci siê Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka. Muzeum powsta³o
w 1962 staraniem Towarzystwa Mi³oœników
Ciechanowca. Dzia³y: etnograficzny; historii
i sztuki; techniki rolniczej; uprawy roœlin;
hodowli zwierz¹t; bogaty, unikalny dzia³
weterynarii; zielarski z ogrodem roœlin
leczniczych.

W dziale budownictwa ludowego zgro-
madzono 44 obiekty z pogranicza Podlasia
i Mazowsza. Do najcenniejszych nale¿¹:
lamus z Rudki (z dworu Ossoliñskich)
z koñca XVII w., dwór myœliwski z Siemion
zbudowany w 1858 oraz lamus z Rudy
Mazowieckiej i drewniany m³yn wodny
z koñca XIX w. W skansenie Muzeum Pisanki
oraz Muzeum Chleba.

Imprezy folklorystyczne: Jarmark Œwiêtego
Wojciecha, Niedziela ze zwierzêtami i
Podlaskie Œwiêto Chleba.

DROHICZYN
Zespó³ klasztorny i katedra

Miasto na WysoczyŸnie Drohiczyñskiej,
nad Bugiem. Stolica rzymskokatolickiej
diecezji. 2 tys. mieszkañców.

Pa
³a

c 
w

 C
ho

ro
sz

cz
y,

 fo
t. 

St
. K

ry
ci

ñs
ki

.

Drohiczyn



219

P
O

D
L

A
S

K
I

E

Osada handlowa w VIII w. Gród obronny
z XI w., prawa miejskie w 1498, w latach
1513-1795 stolica województwa podlas-
kiego, zniszczony w XVII w.

Barokowy zespó³ klasztorny Francisz-
kanów z XVII w., barokowy koœció³ i klasztor
Benedyktynek z XVIII w., cerkiew z 1798 r.,
Góra Zamkowa – punkt widokowy na
prze³om Bugu, schrony „Lini Mo³otowa”.

Na zach. od rynku zespó³ klasztorny
z katedr¹ Œw. Trójcy zbudowan¹ w latach
1696-1701 na miejscu dawnej fary fundacji
W³adys³awa Jagie³³y (1380), klasztorem
jezuitów (1729-44) – obecnie Kuria Biskupia
i Collegium Nobillium (1746-51) – obecnie
Wy¿sze Seminarium Duchowne.

GRABARKA
Cerkiew Przemienienia Pañskiego

Wieœ w pd. czêœci Wysoczyzny Drohi-
czyñskiej, nad Moszczon¹ (dop³ywem
Bugu), 8 km na wsch. od Siemiatycz. Jeden
z nielicznych w Polsce, ¿eñski klasztor
prawos³awny œw. Marty i Marii.

Na górze Grabarka, 0,5 km na pd. od wsi,
drewniana cerkiew Przemienienia Pañ-
skiego zbudowana po 1710, w 1884
gruntownie przebudowana, odbudowana
po po¿arze w 1990; murowana, oszalo-
wana deskami. Wokó³ cerkwi kilka tysiêcy
krzy¿y wotywnych i pokutnych, na wsch.
od cerkwi cmentarz prawos³awny. U pod-
nó¿a góry, kapliczka nad cudownym
Ÿróde³kiem, wsparta na czterech s³upach,
zwieñczona cebulast¹ kopu³¹. Grabarka to

g³ówny oœrodek pielgrzymkowy wyznaw-
ców prawos³awia w Polsce.

GULBIENISZKI k. Suwa³k
Góra Cisowa

Wieœ 17 km na pn. od Suwa³k, na
Pojezierzu Wschodniosuwalskim. Za³o¿ona
w 1770, zabudowa kolonijna.

Na zach. od wsi wznosi siê Góra Cisowa,
258 m n.p.m., (zwana te¿ Sypan¹, Gulbie-
nisk¹, suwalsk¹ Fud¿ijam¹) najpopu-
larniejszy punkt widokowy w Suwalskim
Parku Krajobrazowym, a tak¿e dobry punkt
orientacyjny, widoczny z ka¿dego miejsca
w Parku.

Cenny obiekt geologiczny wynios³ej
moreny czo³owej, ma charakterystyczny
kszta³t sto¿ka, porównywany do krateru
wulkanu. Pd.-zach. stok zaroœniêty lasem
sosnowym, w nim przy drodze pomnik
przyrody, g³az narzutowy o obwodzie
10 m., wys. 1,65 m.

HAJNÓWKA
Cerkiew Œwiêtej Trójcy

Miasto powiatowe na WysoczyŸnie
Bielskiej, nad Leœn¹ (dop³ywem Bugu),
wêze³ kolejowy. 24 tys. mieszkañców

Pierwsze wzmianki z XVIII w., w okresie
miêdzywojennym najwiêkszy w Polsce
oœrodek przemys³u drzewnego. Prawa
miejskie w 1951.

Oœrodek przemys³u drzewnego i przetwór-
stwa runa leœnego. Muzeum Kultury Bia³o-
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ruskiej, koœció³ p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego, pomnik ¿ubra.

Nowa cerkiew pod wezwaniem Œwiêtej
Trójcy, zbudowana w 1973-82 wg projektu
prof. Aleksandra Grygorowicza. Ciekawa
forma przestrzenna z przenikaj¹cych siê,
modulowanych ³upin. Dwie sto¿kowe
kopu³y z cebulastymi he³mami. Arkady ³¹cz¹
dzwonnicê z cerkwi¹. Budowla dwukondy-
gnacyjna, z siedmioma o³tarzami i salami
katechetycznymi. Witra¿e projektowa³ prof.
Adam Stalony Dobrzañski. Ceramiczny
ikonostas Górnej Cerkwi projektu Grygoro-
wicza. Drewniany ikonostas Dolnej Cerkwi
projektowa³ i wykona³ Jan So³owanik. Ikony
malowali ikonografowie: bu³garscy Asem
Gicow i Dymitr Grozdow; grecki  Dymitrion
Andonopulos, moskiewski Aleksander
Soko³ow. Festiwale Muzyki Cerkiewnej.

KRUSZYNIANY
Meczet i cmentarz muzu³mañski

Wieœ na WysoczyŸnie Bia³ostockiej, 9 km
na pn.-zach. od przejœcia granicznego w Bo-
honikach, 12 km na pd. od Krynek.

W 1679 nadana przez Jana III Sobieskiego
rotmistrzowi chor¹gwi tatarskiej Samuelowi
Murzy-Krzeczowskiemu, który osiedli³ siê tu
wraz z ¿o³nierzami. G³az upamiêtniaj¹cy
300 lat osadnictwa tatarskiego.

Drewniany meczet z XVIII w. na kamien-
nej podmurówce, od pn. dwie naro¿ne
wie¿e, trzecia na kalenicy, zwieñczone
oœmiok¹tnymi he³mami na których osa-

dzono blaszane pó³ksiê¿yce. Od pn. i zach.
przedsionki do sal modlitw, z których
mniejsza, kobieca, oddzielona jest œcian¹
z przeœwitami od wiêkszej, mêskiej. W tej
drugiej znajduje siê wieloboczna wnêka –
mihrab, wskazuj¹ca na pd., w kierunku
Mekki. Obok podwy¿szona kazalnica
minbar z baldachimem i kulistymi podsta-
wkami z pó³ksiê¿ycami. Na œcianach zielone
makaty, muhiry z wersetami Koranu oraz
ca³un ¿a³obny. Teren meczetu otoczony jest
XVIII-wiecznym kamiennym murem.

Na wsch. od meczetu za³o¿ony w XVIII w.
cmentarz – mizar. Na nagrobkach wyryte
wersety z Koranu i pó³ksiê¿yce z gwiazd¹.
Najstarszy zachowany nagrobek z 1744.

£OM¯A
Katedra

Miasto nad Narwi¹. 62 tys. mieszkañców.
Wzmiankowana jako gród w X-XIII w.,

prawa miejskie w 1418 nadane przez
ksiêcia mazowieckiego Janusza I. Rozkwit
miasta w XV i XVI w., upadek spowodowany
najazdem szwedzkim, powodziami i epi-
demiami. 1908 silna twierdza otoczony
fortami. Oœrodek ¿ydowski na prze³omie
XIX i XX w. Siedziba biskupstwa od 1925.
W 1975-98 siedziba województwa.

Oœrodek przemys³owo-us³ugowy, zak³ady
przemys³u drzewnego, materia³ów budo-
wlanych, spo¿ywcze. Pozosta³oœci fortyfi-
kacji ziemnych, póŸnobarokowy koœció³
i klasztor Kapucynów, koœció³ i klasztor
Benedyktynek, klasycystyczny ratusz, za-
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bytkowe domy z XIX w., muzeum ok-
rêgowe, pomniki Jakuba Wagi i Stacha
Konwy.

Koœció³ katedralny p.w. œw. Micha³a
Archanio³a i Jana Chrzciciela przy skrzy¿o-
waniu ulic Dwornej i Gie³czyñskiej. Budowê
rozpoczêto oko³o 1500 z fundacji ksiêcia
Konrada III Rudego, przebudowa w 1691-
92 przez Józefa Szymona Bellotiego w stylu
barokowym, 1891-94 gruntowny remont.
Budowla murowana, póŸnogotycka, pseu-
dobazylikowa, trójnawowa. Fasada z ba-
rokowymi parawanowymi szczytami. Nawy
boczne ni¿sze od piêcioprzês³owej nawy
g³ównej, wydzielone dwuprzês³owe prez-
biterium szerokoœci nawy g³ównej, przy nim
dwie zakrystie. Przy nawie pn. wie¿a z ka-
plic¹, przy pd. kaplica Matki Bo¿ej £om-
¿yñskiej. Sklepienie nawy g³ównej, prez-
biterium i kaplicy pn. gwiaŸdzisto-sieciowe
a naw bocznych i kaplicy pd. kryszta³owe.
Witra¿e wykonane po II wojnie œwiatowej.
We wnêtrzu  póŸnogotyckie, renesansowe
i wczesnobarokowe nagrobki i p³yty
nagrobne, manierystyczny obraz Matki
Bo¿ej £om¿yñskiej, obraz œw. Anny Sa-
motrzeæ (XVII w.), obraz Wojciecha Gersona
Matka Boska Nieustaj¹cej Pomocy, kru-
cyfiks z 1677, XVI-wieczne rzeŸby Jana
Chrzciciela i Stanis³awa biskupa, XVII-
-wieczna ambona, liczne tablice pami¹t-
kowe. Obok katedry pa³ac biskupi z 1925.

NOWOGRÓD
Skansen Kurpiowski

Miasteczko nad Narwi¹ (przy ujœciu Pisy),
2 tys. mieszkañców. Pierwsze wzmianki

z 1320, prawa miejskie w 1427. Rozkwit
miasta w XVI w., g³ówna siedziba bartników
kurpiowskich. Obecnie jest oœrodkiem
wikliniarstwa. Mogi³a-pomnik ¿o³nierzy
poleg³ych w 1920. Koœció³ parafialny
z XVI w., (odbudowany w 1948-55 po
zniszczeniach wojennych), z drzwiami i
rzeŸbami wykonanymi przez rzeŸbiarza
ludowego Konstantego Chojnowskiego.

Na wysokim, lewym brzegu Narwi,
Muzeum Kurpiowskie, za³o¿one w 1927
przez Adama Chêtnika (którego imiê
obecnie nosi). Zbiory z zakresu etnografii
i przyrody do IX 1939 osi¹gnê³y oko³o
10 tys. eksponatów. Muzeum uleg³o
ca³kowitemu zniszczeniu w czasie II wojny
œwiatowej. Ocala³y dwa obrzynki drzew
bartnych oraz niewiele eksponatów ¿e-
laznych, które da³y pocz¹tek tworzonemu
w 1948 Muzeum w £om¿y. Odbudowê
skansenu w Nowogrodzie rozpoczêto
w 1958. Na obszarze 3,5 ha zgromadzono
32 obiekty budowlane wyposa¿one w sprzê-
ty i przedmioty zwi¹zane z kultur¹ kurpio-
wsk¹. Najcenniejsze obiekty to XVIII-
-wieczna zagroda z Gawrych, XIX-wieczny
dwór z Brzózek, cha³upy z Myszyñca
Starego i Kadzid³a.

SEJNY
Zespó³ klasztorny

Miasto powiatowe na Pojezierzu Wschod-
niosuwalskim, nad Marych¹ (dop³ywem
Czarnej Hañczy). 6 tys. mieszkañców.

Pierwsze wzmianki z 1522, za³o¿one
w 1593, prawa miejskie oko³o 1602.
Rozkwit w 2 po³. XVIII i w XIX w.

Obecnie oœrodek kulturalny i handlowy na
pograniczu polsko-litewskim. Zachowa³y
siê: klasycystyczny ratusz z 1840, pa³ac
biskupi z 2 po³. XIX w., dawna synagoga
z XIX w.

Zespó³ klasztorny Dominikanów jest
po³o¿ony w pn.-zach. czêœci miasta,
otoczony XVII-wiecznym ogrodem. Rene-
sansowy koœció³ Nawiedzenia Matki Bo¿ej,
podniesiony w 1976 do rangi bazyliki
mniejszej, zbudowany w 1611-19, rozbu-
dowany w 1760, posiada póŸnobarokow¹
fasadê z dwiema wie¿ami. Wewnêtrzny
wystrój pochodzi g³ównie z XVIII w.: o³tarze,
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obrazy i organy. W prawej kaplicy gotycka
rzeŸba Matki Boskiej z koñca XVI w., pod
chórem barokowe portrety Jerzego Gro-
dzieñskiego (fundatora klasztoru) i Ró¿y
Strtyñskiej (fundatorki fasady) z XVII w.

PóŸnorenesansowy budynek klasztorny
z XVII w., zbudowany na planie prostok¹ta,
z okr¹g³ymi wie¿ami w naro¿ach i dzie-
dziñcem wewnêtrznym.

SUPRAŒL
Zespó³ klasztorny

Miasto na WysoczyŸnie Bia³ostockiej, nad
Supraœl¹ (dop³ywem Narwi), na terenie
Puszczy Knyszyñskiej, 5 tys. mieszkañców.

Pierwsze wzmianki z XIV w., od 1498
siedziba Bazylianów, najwiêkszy rozwój na
pocz. XIX w., prawa miejskie w 1861, od
koñca XIX w. utrata znaczenia na rzecz
Bia³egostoku. W XVII i XVIII w. jeden

z wa¿niejszych oœrodków unickich. Miasto
zniszczone w 1944. Obecnie jest  oœrod-
kiem przemys³u drzewnego, popularn¹
miejscowoœci¹ wypoczynkowo-turystyczn¹.
Od 2002 r. posiada status uzdrowiska

Zachowa³y siê: drewniany dworek Zacher-
tów z 1822 r., pa³ac Bucholtzów z prze³omu
XIX i XX w., barokowy koœció³ parafialny p.w.
Œwiêtej Trójcy, dawna drewniana karczma
z prze³omu XVIII i XIX w., dom tkaczy z I
po³. XIX w., koœció³ p.w. MB Królowej Polski
(d. ewangelicki) z 1885 r., cmentarz z czê-
œci¹ ewangelick¹ z kaplicami grobowymi
z XIX w. i katolick¹ (dawniej unick¹) z kaplic¹
z koñca XIX w..

Na pd. od rynku pobazyliañski zespó³
klasztorny, obecnie klasztor prawos³awny.
Barokowy pa³ac archimandrytów (opatów)
1635-55, zniszczony w 1944, zrekonstru-
owany 1960. Cerkiew obronna p.w.
Zwiastowania NMP z pocz. XVI w., zni-
szczona w 1944, obecnie odbudowywana.
Budynki klasztorne z XVII w. PóŸno-
barokowa dzwonnica-brama z 1696,
cerkiew p.w. œw. Jana Teologa z 1888 r.

SUWA£KI
Muzeum im. Marii Konopnickiej

Miasto na Pojezierzu Wschodniosuwal-
skim, nad Czarn¹ Hañcz¹. 68 tys. miesz-
kañców.

Wieœ Suwa³ki za³o¿yli kameduli z Wigier.
Prawa miejskie w 1720 od króla Augusta II.
W 1975-98 stolica województwa. Zak³ady
przemys³u drzewnego, odzie¿owego,
materia³ów budowlanych. Muzeum Okrê-
gowe, którego zacz¹tkiem by³y zbiory
geologiczne Antoniego Patli (1897-1977),
wielkiego propagatora Suwalszczyzny.

Zachowa³ siê dawny uk³ad przestrzenny
miasta, klasycystyczne domy z XIX w.,
klasycystyczny koœció³ z 1845, dawna
cerkiew, neoklasycystyczny ratusz, cmen-
tarz-pomnik jeñców i ¿o³nierzy sowieckich.

Przy ul. Koœciuszki 31 Muzeum im. Marii
Konopnickiej. Piêtrowy budynek z 1827,
o cechach klasycystycznych, przypomina-
j¹cy zarówno dworek szlachecki jak
i kamienicê mieszczañsk¹. Przez œrodek
przechodzi brama ozdobiona dwoma
parami kolumn wspieraj¹cych balkon.
Piêtro z zarysowanym trójk¹tnym szczytem,
pod którym p³askorzeŸba w kszta³cie
medalionu, zwieñczone schodkow¹ attyk¹.
Na œcianie tablica poœwiêcona Marii
Konopnickiej, która siê tu urodzi³a. W bu-
dynku sta³a ekspozycja poœwiêcona ¿yciu
i twórczoœci poetki.

SZURPI£Y k. Suwa³k
Góra Zamkowa i jeziora szurpilskie

Wieœ na Pojezierzu Wschodniosuwalskim,
15 km na pn. od Suwa³k, za³. ok. 1667.

2 km na pn. od wsi Góra Zamkowa,
(228 m n. p. m.) wzniesienie morenowe
z widokiem na pd.-wsch. czêœæ Suwalskiego
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ParkuParku Krajobrazowego. W w pobli¿u
Góra Koœcielna, Góra Cmentarna i 4 jeziora.

W okresie wczesnego œredniowiecza by³
tu najwiêkszy gród Jaæwingów. Zachowa³y
siê œlady trzech pierœcieni ziemnych
wzmocnionych g³azami. Zdobycie w 1283
grodu przez Krzy¿aków po³o¿y³o kres
pó³nocnej Ja¿wie¿y. PóŸniej Litwini zbu-
dowali tu zamek, okreœlany przez Krzy-
¿aków jako straszny i trudny do zdobycia.

Jezioro Jeglóweczek po³o¿one 187 m
n.p.m., o pow. 1 ha, wyd³u¿one ze wsch.
na zach., otoczone kemowymi wzgórzami.

Jezioro Jeglówek pow. 8 ha, g³êbokoœæ
ponad 30 m, od pd. opiera siê o Górê
Zamkow¹, w pd. czêœci kemowa wysepka.
Otoczone wzgórzami poroœniêtymi miesza-
nym lasem. W czêœci wsch. brzegu, struga
odprowadzaj¹ca wody do jeziora Kopanego.

Jezioro Tchilczysko, 187 n.p.m., pow.
3 ha, od wsch. oparte o Górê Zamkow¹;
pó³nocny brzeg wysoki,  zachodni niski,
trawiasty.

Jezioro Szurpi³y pow. 82 ha, nieregularny
kszta³t, d³. 1,9 km, najwiêksza szer. 550 m,
g³êbokoœæ 46,8 m. D³uga zatoka zach. czêœci
dochodzi do Góry Zamkowej. Wokó³ wy-
nios³e garby morenowe oraz wzgórza
kemowe.

TURTUL
Punkt widokowy

Osada wsi Malesowizna na Pojezierzu
Wschodniosuwalskim, nad Czarn¹ Hañcz¹,
15 km na pn. od Suwa³k. Wymieniana
w pocz¹tku XVII w. Nazwa od dŸwiêku ko³a
m³yñskiego.

Ruiny m³yna. Spiêtrzone przez tamê
m³yñsk¹ wody Czarnej Hañczy tworz¹
wyd³u¿one sztuczne jezioro.

W niewielkiej odleg³oœci na pn.-zach.
stroma, wysoka skarpa, punkt widokowy
na dolinê Czarnej Hañczy i Staw Turtulski.
Ich przed³u¿enie stanowi oz turtulski,
trzykilometrowy ci¹g 14 pod³u¿nych
pagórków o doœæ regularnym kszta³cie,
daj¹cym wra¿enie sztucznie usypanych
wa³ów.

Na wzniesieniu budynki siedziby Suwal-
skiego Parku Krajobrazowego z izb¹ re-
gionaln¹ i punktem informacji turystycznej.

TYKOCIN
Koœció³ œw. Trójcy

Synagoga

Miasto na pograniczu Wysoczyzny Bia³o-
stockiej, Kotliny Biebrzañskiej i Miêdzyrze-
cza £om¿yñskiego, nad Narwi¹, 2 tys.
mieszkañców. Gród mazowiecki z XII-
-XIII w., w 1425 prawa miejskie od ksiêcia
Janusza I, w 1 po³. XV w. w³¹czony do
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, w 1569
powrót do Korony, w 1941 prawie ca³kowita
eksterminacja ludnoœci ¿ydowskiej, w 1950
utrata praw miejskich, które przywrócono
w 1993.

Zachowa³ siê dawny uk³ad przestrzenny
miasta, stary rynek z 1 po³. XV w., alumnat
z 1634, pomnik Stefana Czarnieckiego
z 1761, koœció³ i klasztor bernardynów 1771,
klasztor ksiê¿y misjonarzy z XVIII w., pomnik
Or³a Bia³ego, rekonstrukacja zamku.

Wsch. pierzejê rynku stanowi barokowy
koœció³ œw. Trójcy zbudowany w 1742-49.
Dwie wie¿e po³¹czone z bry³¹ koœcio³a trój-
przês³owymi arkadami na planie æwieræ-
ko³a. Nawa g³ówna ujêta po bokach w rzêdy
kaplic. Barokowo-rokokowe wyposa¿enie
z po³owy XVIII w. W drewnianym, z³oconym
i polichromowanym o³tarzu g³ównym, obraz
Szymona Czechowicza przedstawiaj¹cy œw.
Trójcê, naturalnej wielkoœci postacie œw.
Piotra i Paw³a, p³askorzeŸba Ostatniej
Wieczerzy, wizerunki œwiêtych Jana i Marka.
6 drewnianych, z³oconych i polichromo-
wanych o³tarzy bocznych, bogato zdobione
organy. Portrety Jana Klemensa Branickiego
w zbroi rycerskiej i Izabeli z Poniatowskich

Ty
ko

ci
n,

 k
oœ

ci
ó³

, f
ot

. S
t. 

Kr
yc

iñ
sk

i.

Tykocin



224
P

O
D

L
A

S
K

I
E

Branickiej. Ponadto marmurowe epitafia,
alabastrowe popiersie J. K. Branickiego.

W zach. czêœci miasta, synagoga zbudo-
wana w 1642 na planie kwadratu, w miej-
scu wczeœniejszej drewnianej, mia³a formê
póŸnorenesansow¹ z dachem otoczonym
attyk¹. Przebudowana w XVIII w. w stylu
barokowym z wysokim ceramicznym
dachem ³amanym. Do pn.-zach. naro¿nika
dobudowano wie¿ê. Odbudowana w latach
70., od 1978 muzeum. Wnêtrze zachowa³o
pierwotny uk³ad. Wielk¹ salê z trzech stron
otaczaj¹ babiñce. Przestrzeñ wielkiej sali
organizuje usytuowana centralnie dwukon-
dygnacyjna kazalnica-bima, wsparta na
czterech filarach, zespalaj¹ca siê w filar
palmowy wydzielaj¹cy dziewiêciopolowe
sklepienie. Na wsch. œcianie o³tarz (Aron ha-
Kodesz), na œcianach odrestaurowano
napisy w jêzykach aramejskim i hebrajskim.
Eksponaty muzealne, balsamiczki, lampki
chanukowe, œwieczniki chanukowe, filak-
terie, szaty, lichtarze szabatowe, daj¹
wyobra¿enie o bogactwie rzemios³a arty-
stycznego zwi¹zanego z ¿ydowskim kultem
religijnym. Obok dom talmudyczny ze
sta³ymi ekspozycjami poœwiêconymi krajoz-
nawcy Zygmuntowi Glogerowi i Zygmun-
towi Bujnowskiemu, malarzowi pejza¿yœcie.

BIA£OWIESKI PARK NARODOWY
Po³o¿ony na Równinie Bielskiej, na terenie

Puszczy Bia³owieskiej, 148-172 m n.p.m.
Pocz¹tki parku siêgaj¹ 1921 (rezerwat) i

1932, jednak Bia³owieski Park Narodowy
utworzono dopiero w 1947, w 1996

powiêkszono obszar do 10,5 tys. ha, w tym
4,73 tys. ha to obszar objêty ochron¹ œcis³¹.
Od 1977 uzyska³ status œwiatowego re-
zerwatu biosfery UNESCO a w 1979 sta³
siê Obiektem Dziedzictwa Œwiatowego,
którego granice w 1992 rozszerzono na
s¹siedni park po stronie bia³oruskiej. Na
obszar chroniony sk³adaj¹ siê: kompleks
g³ówny, rezerwat œcis³y, rezerwaty „Wilczy
Szlak” i „G³uszec”; oœrodek hodowlany
z czêœci¹ pokazow¹, Park Pa³acowy.

Obszar Parku prawie w ca³oœci poroœniêty
jest lasem, w którym dominuj¹ gatunki
liœciaste: d¹b, lipa, jesion, grab. Wystêpuje
tu 4,5 tys. gatunków roœlin, wœród nich
rzadkie w tej czêœci Europy: lilia z³otog³ów,
kosaciec syberyjski, wierzba borówkolistna,
skalnica torfowa; 1000 gatunków zwierz¹t:
¿ubry, jelenie, sarny, dziki, rysie, wilki, bobry,
ryjówka poœrednia zwana bia³owiesk¹;
oko³o 130 gatunków ptaków: ¿uraw,
dziêcio³ trójpalczasty, sowa mszarna,
dziwonia, batalion; 7 gatunków gadów:
¿ó³w b³otny, gniewosz plamisty; 11 gatunków
p³azów: rzekotka drzewna, kumak nizinny;
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Na terenie parku ocala³y oficyny pa³acowe
z koñca XIX w.: Dom Marsza³kowski
obecnie dyrekcja BPN, brama pa³acowa,
stajnia marsza³kowska – dom wycieczkowy
PTTK, dom jegierski – poczta, drewniany
budynek z 1845 (dawna leœniczówka) –
Oœrodek Edukacji Przyrodniczej im. prof. J.J.
Karpiñskiego.

Muzeum Przyrodniczo-Leœne
Mieœci siê na terenie parku pa³acowego,

w budynku z 1972. Pocz¹tki muzeum
siêgaj¹ roku 1919. Prezentuje ono historiê
puszczy i osadnictwa na jej obszarze, zajêcia
mieszkañców, przyrodê puszczy, historiê
restytucji ¿ubra. W latach 1996-7 budynek
zmodernizowano a w 2002-4 przygo-
towano now¹ ekspozycjê.

Rezerwat œcis³y
Po³o¿ony 2 km na pn. od Bia³owie¿y,

obejmuje obszar ograniczony ³¹kami od
strony wsi, granic¹ pañstwa, rzekami
HwoŸn¹ i Narewk¹. Naturalny las robi
wra¿enie swoj¹ pierwotnoœci¹. Najpopu-
larniejsze drzewa to powalony w 1974 D¹b
Jagie³³y (wysokoœæ 39,5 m obwód 5,5 m),
d¹b bartny (wysokoœæ 41 m, obwód 5,8 m),
sosna bartna ze œladami dwóch barci, sosna
masztowa (wys. 36 m, obwód 3,05 m).

Zwiedzanie z uprawnionymi przewod-
nikami w grupach 25-osobowych.

Rezerwat pokazowy zwierz¹t
Po³o¿ony 1 km na zach. od Bia³owie¿y,

na obszarze 71 ha. W zagrodach prezento-
wane s¹: ¿ubry, koniki polskie, jelenie, sarny,
³osie, dziki, wilk, ¿ubronie.

Szlak Dêbów Królewskich
Po³o¿ony 6 km na pn.-zach. od Bia³owie¿y,

w uroczysku Stara Bia³owie¿a. Wytyczono
i oznakowano szlak d³ugoœci 450 m, przy
którym rosn¹ 24 pomnikowe dêby o ob-
wodzie 3,4 - 5,1 m, wysokoœci 23-40 m,
nazwane imionami królów i królowych
polskich, ksi¹¿¹t polskich i litewskich.

BIEBRZAÑSKI PARK NARODOWY
Po³o¿ony w pn. czêœci Niziny Pó³nocno-

podlaskiej. Obejmuje du¿¹ czêœæ Kotliny
Biebrzañskiej. Utworzony w 1993, o po-

10 tys. gatunków owadów; ok. 4 tys. ga-
tunków grzybów, z czego opisano 1380,
m.in. gwiazdosz potrójny, czarka szkar³atna,
³yczak tygrysowaty.

Bia³owie¿a
Wieœ na Równinie Bielskiej, nad Narewk¹

(dop³yw Narwi), 23 km na wsch. od
Hajnówki. Od XIV w. dwór myœliwski
zniszczony na prze³omie XVII i XVIII w.,
w po³owie XVIII w. odbudowany jako pa³ac
myœliwski. Wieœ o bogatej historii, odwie-
dzana przez wielu królów, przetoczy³y siê
przez ni¹ walki prawie wszystkich wojen
i powstañ narodowych. Du¿o budynków
drewnianych.

Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu War-
szawskiego, Zak³ad Lasów Naturalnych
Instytut Badawczego Leœnictwa, Dyrekcja
BPN, Zak³ad Badania Ssaków PAN.

Cerkiew prawos³awna z XIX w., neogotycki
koœció³ parafialny z ok. 1930, Park Dyrek-
cyjny z zespo³em szkó³ zawodowych, cmen-
tarz z kaplic¹-cerkwi¹, g³az w miejscu geo-
metrycznego œrodka puszczy (ul. Krzy¿e).

Park pa³acowy
Za³o¿ony w XIX w. na powierzchni 49 ha,

projekt Waleriana Kronenberga. Roœnie tu
ok. 90 gatunków drzew i krzewów, w tym
zgrupowanie dêbów o obwodach 3,5-
-4,5 m, podobno pozosta³oœæ parku kró-
lewskiego z XVIII w.
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wierzchni 59,2 tys. ha, jest najwiêkszym
polskim parkiem narodowym. Otulina o po-
wierzchni 66,8 tys. ha. Park chroni naj-
wiêkszy w Europie œrodkowej kompleks
torfowisk niskich o kilkumetrowej warstwie
torfu, z niewielkim udzia³em torfowisk
przejœciowych i wysokich, a tak¿e zespó³
rozlewisk Biebrzy, jej dorzeczy i starorzeczy,
kana³ów i rowów melioracyjnych z tor-
fowiskami, ostojami zwierz¹t zespo³ami
roœlinnoœci torfowiskowej, bagiennej, leœnej
i ³¹kowej. W szacie roœlinnej wyró¿nia siê
43 zespo³y, 680 gatunków roœlin naczy-
niowych, w tym 82 objête ochron¹ gatun-
kow¹, m.in. brzoza niska, wierzba lapoñska,
gnidosz królewski, skalnica torfowiskowa,
turzyca strunowa. Wœród 273 gatunków
ptaków s¹ bataliony, bekasiki, biegusy,
cietrzewie, dubelty, derkacze, orliki grubo-
dziobe, orliki, œwistuny, ¿urawie. Ze ssaków
m.in. bobry, dziki, jelenie, ³osie, sarny, wilki,
wydry.

Czerwone Bagno
Po³o¿one w œrodkowej czêœci Biebrzañ-

skiego Parku Narodowego, jest najwiêksz¹
w Polsce ostoj¹ ³osia. Od leœniczówki
Grzêdy, przez zbiorowiska mszysto-turzy-
cowe, mechowiska z zakrzewieniami, me-
chowiska otwarte, lasy na siedliskach
mineralnych, prowadz¹ szlaki turystyczne.

Goni¹dz

Miasteczko nad Biebrz¹, nieopodal drogi
Bia³ystok–E³k. We wczesnym œredniowieczu
osada ksi¹¿¹t mazowieckich, w XVII w.
wa¿ny port rzeczny. Zachowano dawne
rozplanowanie czworobocznego rynku.

Neobarokowy, bazylikowy koœció³ p.w.
œw. Agnieszki i Antoniego Padewskiego. We-
wn¹trz otoczony kultem obraz œw. Anto-
niego i polichromie przedstawiaj¹ce sceny
z ¿ycia i dokonane cuda.

 Osowiec Twierdza

Wieœ w œrodkowej czêœci Kotliny Biebrzañ-
skiej, nad Biebrz¹, przy szosie i linii
kolejowej Bia³ystok – E³k. Za³o¿ona na
prze³omie XV i XVI w., prawa miejskie
w 1775, utrata w 1880.

Twierdzê zbudowano w 1882-91, zmoder-
nizowano w 1912-14. Tworzy³a rejon
umocniony o powierzchni 12 km2, broni¹cy
przeprawy przez dolinê Biebrzy oraz
szlaków kolejowych i drogowych z Bia³ego-
stoku do Prus. Twierdza sk³ada siê z czterech
fortów:

 I Centralny. Jest to cytadela przystosowana
do obrony okrê¿nej z koszarami i ma-
gazynami uzbrojenia, amunicji, ¿ywnoœci.

II Zarzeczny, zbudowany dla os³ony
mostów na Biebrzy, ma kszta³t trapezu,
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otoczony fos¹. Magazyny ¿ywnoœci, maszy-
nownie, szpital, sztab.

III Szwedzki, ze stanowiskami bojowymi
piechoty.

IV Nowy, zbudowany w 1909-10 dla
os³ony drogi z Osowca do Strêkowej Góry.

Forty II i III ³¹czy³ tunel pod Biebrz¹,
a III i IV wa³y ziemne ze stanowiskami
piechoty.

W Osowcu–Twierdzy znajduje siê siedziba
dyrekcji Biebrzañskiego Parku Narodowego.
W pobli¿u Terenowy Oœrodek Edukacyjny:
wie¿e widokowe, pomosty obserwacyjne,
k³adki, tablice informacyjne.

Góra Strêkowa k. Wizny
Pole bitwy z 1939

Wizna, wieœ w pd. czêœci Kotliny Bie-
brzañskiej, nad Narwi¹.

8-10 IX 1939 wzd³u¿ Narwi na odcinku
„Wizna” 720 polskich ¿o³nierzy walczy³o

z 19. korpusem pancernym gen. H. Guder-
iana. Wiêkszoœæ obroñców poleg³a, ich
bohaterski dowódca, kpt. W³adys³aw
Raginis pope³ni³ samobójstwo. Na wzgórzu
ruiny schronu dowódcy odcinka „Wizna”.
Przy szosie groby: kpt. Raginisa, por.
Stanis³awa Brykalskiego, dowódcy artylerii
oraz nieznanego ¿o³nierza.

Bagno £awki, szlak zielony
Grobl¹ Honczarowsk¹

Bagno £awki le¿y w pd. czêœci Kotliny
Biebrzañskiej. Szlak rozpoczyna siê przy
„Carskiej Drodze” (oko³o 12 km na pn.
drog¹ ze Strêkowej Góry do Goni¹dza).
Prowadzi w g³¹b torfowisk w kierunku zach.
przez lasy na siedliskach bagiennych,
mechowiska z zakrzewinkami, zbiorowiska
torfowiskowe i wydmowe, koñczy siê
w Uroczysku Pogorza³y. Powrót t¹ sam¹
drog¹ (w obie strony oko³o 14 km).

NARWIAÑSKI PARK NARODOWY
Po³o¿ony w œrodkowej czêœci Niziny

Pó³nocnopodlaskiej. Obejmuje bagienn¹,
poprzecinan¹ korytami rzek, starorzeczy
i kana³ów dolinê górnej Narwi pomiêdzy
Rzêdzianami na pn. a Sura¿em na pd.,
otoczon¹ wzgórzami morenowymi Wyso-
czyzny Wysokomazowieckiej od zach.
i Wysoczyzny Bia³ostockiej od wsch. Utwo-
rzony w 1996 na powierzchni 7,35 tys. ha,
otulina obejmuje 15,4 tys. ha. Bogata
i ró¿norodna roœlinnoœæ wodna (gr¹¿el ¿ó³ty,
grzybieñ bia³y), szuwarowa (pa³ki w¹sko-
listna i szerokolistna, strza³ka wodna),
³¹kowa (turzyce), krzewiasta (wierzba wi-
ciowa), leœna (olsowa i ³êgowa).

Wiele roœlin rzadkich i chronionych: arnika
górska, goŸdzik pyszny, gr¹¿el drobny,
kosaciec syberyjski, podkolan bia³y, wid³ak
ja³owcowaty. Ponad 130 gatunków ptaków,
m.in. b¹k, b¹czek, batalion, b³otniak
stawowy, dubelt, dudek, jastrz¹b, kania
czarna, krogulec, raniuszek, remiz, pokrze-
wka, œwistun, ¿uraw. Wœród zwierz¹t
szczególnie cenna jest obecnoœæ bobra
(reintrodukcja 1980), wystêpuj¹ dziki, jeno-
ty, ³osie, kuny, sarny, zaj¹ce. Wiele gatunków
p³azów i gadów. W wodach leszcze, liny,
karpie,miêtusy, okonie, szczupaki.

Narwiañsk i  Park  Narodowy
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Przez teren Parku prowadz¹ znakowane
szlaki piesze i rowerowe, równie¿ szlak
wodny Narwi¹.

Sura¿
Miasto nad Narwi¹, 7 km na pd.-wsch. od

£ap, 1 tys. mieszkañców. Za³o¿one w XI w.
Prawa miejskie 1440 od Kazimierza
Jagielloñczyka. Zniszczone w czasie wojen
szwedzkich. Po powstaniu styczniowym
utrata praw miejskich, przywrócenie
w 1923.

Miasto po³o¿one po obu stronach rzeki,
sk³ada³o siê z czêœci Lackiej z koœcio³em
i Ruskiej z cerkwi¹. Uk³ad ten jest zacho-
wany. Murowany koœció³ Bo¿ego Cia³a
z 1873-76, drewniana plebania 1918,

drewniany wiatrak z XIX w., muzeum gro-
madz¹ce zbiory archeologiczne, etnogra-
ficzne, numizmaty. Cmentarze: katolicki,
prawos³awny, unicki, ¿ydowski.

Wczesnoœredniowieczne grodzisko zwane
Gór¹ Królowej Bony.

Bokiny
Wieœ oko³o 20 km na pd.-zach. od

Bia³egostoku, przy drodze Bia³ystok –
Wysokie Mazowieckie.

Tradycyjne drewniane zagrody i budynki
kryte strzech¹, kapliczki, widok na rozle-
wiska i torfowiska.

Waniewo
Wieœ oko³o 10 km na pd.-wsch. od zbiegu

szos z Warszawy i £om¿y do Bia³egostoku.
Drewniany koœció³, kapliczki, drewniane

budynki kryte strzech¹, rozleg³y widok na
dolinê Narwi.

Kurowo
Wieœ oko³o 6 km na pd.-wsch. od miejsco-

woœci Je¿ewo le¿¹cej przy szosie Bia³ystok
– Warszawa.

Zachowane za³o¿enie dworsko-ogrodo-
we. W odremontowanym dworku siedziba
Dyrekcji Narwiañskiego Parku Narodowego
oraz muzeum Parku. Z wie¿y widok na
rozlewiska Narwi. Ma³e obozowisko,
pomosty pozwalaj¹ce na spacer po bag-
nach.

WIGIERSKI PARK NARODOWY
Po³o¿ony na Pojezierzu Wschodnio-

suwalskim i Równinie Augustowskiej, na
obszarze morenowo-jeziorowym z dobrze
zachowan¹ rzeŸb¹ polodowcow¹. Utwo-
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rzony w 1998, od 1976 by³ parkiem
krajobrazowym. Zajmuje 15,1 tys. ha,
w tym 2,9 tys. ha wód.

Centrum parku stanowi kompleks jezior
wigierskich z jeziorem Wigry na czele i  je-
ziorami dystroficznymi zwanymi sucharami.
Przez teren parku p³yn¹ rzeki: Czarna
Hañcza, Kamionka, Wiatro³u¿a. Wystêpuj¹
tu bory sosnowe, sosnowo-œwierkowe, lasy
mieszane z bogatym runem, gr¹dy, olsy.
Oko³o 900 gatunków roœlin naczyniowych,
m.in. storczyki, wid³ak ja³owcowaty,
wawrzynek wilcze³yko, lilia z³otog³ów.
Faunê reprezentuje 180 gatunków w tym
ptaki: bociany czarne, rybo³owy, kanie,
myszo³owy; ssaki: bobry, ³osie, dziki, jenoty,
kuny; ryby: sieje, sielawy, stynki.

Rozwiniêta turystyka kajakowa.

Jezioro Wigry

Jezioro rynnowe na pograniczu Pojezierza
Suwalskiego i Równiny Augustowskiej.
Kszta³tem przypomina literê „S”. Zajmuje
2,2 tys. ha., ma d³ugoœæ 17,5 km, szerokoœæ
3,5 km, g³êbokoœæ 73 m. Nieregularna linia
brzegowa d³ugoœci oko³o 60 km, z wysokimi
brzegami poroœniêtymi lasami iglastymi.
Liczne pó³wyspy: zach. Wysoki W¹gie³,
wsch. Rosochaty Róg, p³n.-wsch. Klasztorny.
Na jeziorze liczne wyspy zajmuj¹ce powie-
rzchniê oko³o 70 ha. Przez cieœniny i stru-
myki Wigry ³¹cz¹ siê z 16 innym jeziorami.
Przez jezioro przep³ywa Czarna Hañcza, do
pn. czêœci wp³ywa Wiatro³u¿a. W zatokach
ostoje bobrów.

Bryzgiel, wieœ letniskowa na pd. brzegu
jeziora, za³o¿ona oko³o 1720. Stanica
wodna, pole namiotowe. Widok na naj-
wiêksz¹ wyspê jeziora Wigry — Ostrów.

Cimochowizna, wieœ letniskowa 7 km na
pd. wsch. od Suwa³k, na zach. brzegu jez.
Wigry, z piêknym widokiem na jezioro i po-
kamedulski zespó³ klasztorny na Pó³wyspie
Klasztornym.

Czarna Hañcza
Rzeka Czarna Hañcza, lewy dop³yw

Niemna. Ÿród³a na pn. od jeziora Hañcza
na wysokoœci 245 m n.p.m., d³ugoœæ
141,7 km, przep³ywa przez jeziora Hañcza
i Wigry. W³¹czona do systemu Kana³u
Augustowskiego. Wysoki Most – wieœ na
Równinie Augustowskiej, nad Czarn¹
Hañcz¹, 15 km na pd. zach. od Sejn.
Za³o¿ona na pocz¹tku XVII w., pod koniec
XVIII w. zasiedlona przez staroobrzêdo-
wców. Cha³upa z XIX w. (nr 35), molenna
staroobrzêdowców.

Zespó³ klasztorny Kamedu³ów
w Wigrach

Wigry, wieœ na Pojezierzu Wschodniosu-
walskim, na pó³wyspie jeziora Wigry.
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Za³o¿ona oko³o 1422, oddana w 1667
przez Jana Kazimierza Kamedu³om, którzy
zbudowali drewniany, a po po¿arze 1671
murowany zespó³ klasztorny z koœcio³em,
eremami, refektarzem, wie¿¹ zegarow¹,
szpitalem oraz czêœci¹ laick¹ z domami:
królewskim, kanclerskim i domkiem furt-
iana. Powstaj¹c¹ etapami budowlê opasy-
wa³y mury oporowe. Po 1800 wysiedlenie
zakonników. Zespó³ klasztorny zniszczony
w czasie I i II wojny œwiatowej. Zachowa³a
siê czêœæ koœcio³a, fragment jadalni, erem.
Ca³oœæ zosta³a zrekonstruowana.

Koœció³ p.w. Niepokalanego Poczêcia
NMP, 1694-1745, barokowy, jednonawowy
na planie krzy¿a, w którego ramionach za-
krystia i kaplica. Po obu stronach nawy trzy

pary kaplic. Sklepienie kolebkowe z lu-
netami. O³tarz g³ówny barokowy z XVII w.
z figurami œw. Benedykta i œw. Romualda.
W trzeciej kaplicy po lewej stronie figury
z XVIII w. królów W³adys³awa IV i Jana
Kazimierza.

W eremach dom pracy twórczej Minister-
stwa Kultury. W 1999 wizyta Jana Paw³a II.

P³ociczno Tartak
Wigierska Kolejka W¹skotorowa

Wieœ w powiecie suwalskim na zach.
brzegu jeziora Staw, 2 km na pn.-zach. od
Gawrych Rudy. Muzeum Kolejki W¹sko-
torowej i zajazd dla turystów.

Jedyna w Polsce kolej o przeœwicie 600
mm. Zbudowana po wkroczeniu nie-
mieckich wojsk okupacyjnych ok. 1915 r.
do przewozu drewna z eksploatowanych
lasów Puszczy Augustowskiej do jeziornych
bindug i tartaku w P³ocicznie. G³ówna linia
kolejki liczy³a 36 km. Przewóz drewna
zawieszono w 1989 r.

W 1991 r. wpisana do rejestru zabytków,
a w 2001 r. uruchomiono przewozy
turystyczne na 8 km odcinku P³ociczno–
Krusznik.

Krzywe
Wieœ na pn.-wsch. brzegu jeziora Krzywe,

6 km na pd. wsch. od Suwa³k, przy drodze
Suwa³ki – Sejny. Oœrodek sportów wodnych.

We wsi dyrekcja i muzeum Wigierskiego
Parku Narodowego. W pobli¿u wsi pomnik
rozstrzelanych przez hitlerowców.

Wigiersk i  Park  Narodowy
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Wydmy w S³owiñskim Parku Narododwym, fot. arch.
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WOJEWÓDZTWO

P O M O R S K I EP O M O R S K I EP O M O R S K I EP O M O R S K I EP O M O R S K I E
Powierzchnia 18 293 km2; 2,2 mln mieszkañców, z czego 36% w Trójmieœcie.
Najbardziej na pn. rozci¹ga siê w¹ski pas Pobrze¿y Po³udniowoba³tyckich. RzeŸba polo-

dowcowa, modelowana przez wiatr i fale morskie. Znajduje siê tu najwiêksze w wojewódz-
twie jezioro £ebsko (1 742 ha). Mierzejê Helsk¹ i obszar nad Zatok¹ Gdañsk¹ a¿ do Sopotu
obejmuje Pobrze¿e Kaszubskie, z charakterystycznymi kêpami, m.in. Red³owsk¹, Oksyw-
sk¹, Puck¹ i Swarzewsk¹. W tej czêœci pobrze¿a znajduje siê najbardziej na pn. wysuniêty
punkt Polski: przyl¹dek Rozewie. ¯u³awy to p³aska równina, powstaj¹ca z osadów wiœla-
nych od zaledwie 5 tys. lat.

Wiêksza czêœæ województwa le¿y w obrêbie Pojezierzy Po³udniowoba³tyckich. S¹ to Poje-
zierza: Bytowskie, Kaszubskie i Starogardzkie oraz czêœæ Pojezierzy: Krajeñskiego, I³awskie-
go, Borów Tucholskich i Doliny Dolnej Wis³y. Na wysoczyznach pojeziornych g³ównymi
formami rzeŸby terenu s¹ moreny denne, przewa¿nie faliste, z ci¹gami moren czo³owych
i licznymi zag³êbieniami bezodp³ywowymi. Charakterystyczne s¹ te¿ liczne rynny jeziorne,
najwiêksz¹ w zespole raduñsko-ostrzyckim. Spoœród prawie tysi¹ca jezior, najd³u¿sze jest
Raduñskie (ok. 18 km), a najg³êbsze Wdzydzkie (55 m).

Województwo pomorskie obejmuje najbardziej zró¿nicowan¹ czêœæ Ni¿u Polskiego: od
terenów depresyjnych w delcie Wis³y, po Wzgórza Szymborskie z Wie¿yc¹ (329 m n.p.m.)
— najwy¿szym punktem na Ni¿u Œrodkowoeuropejskim.

Najwiêksza polska rzeka uchodzi do morza Przekopem Wis³y, o d³. 7,1 km, wykonanym
w 1895. Do wiêkszych rzek nale¿¹ dop³ywy Wis³y: Wda, Wierzyca i Radunia oraz wpadaj¹-
ce do Ba³tyku: S³upia, £eba i Reda.

Pd.-zach. czêœæ województwa zajmuj¹ Bory Tucholskie, jeden z najwiêkszych komplek-
sów leœnych kraju. Rosn¹ one na rozleg³ych równinach sandrowych, utworzonych przez
wody roztopowe ostatniego zlodowacenia.

Lasy zajmuj¹ ok. 35% powierzchni województwa. Na wysoczyznach morenowych spotyka-
my przewa¿nie lasy mieszane i liœciaste, natomiast na obszarach sandrowych i wydmach bór
sosnowy. Spoœród torfowisk, najwiêksze s¹ Bielawskie B³ota o pow. ok. 2 000 ha.

W woj. pomorskim s¹ dwa parki narodowe, 106 rezerwatów i prawie 2000 pomników
przyrody. S¹ tak¿e parki krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu.

Rozwój gospodarczy Pomorza Gdañskiego nast¹pi³ w XII i XIII wieku, zw³aszcza za pano-
wania ksiêcia Œwiêtope³ka (1217-66). W 1308 Pomorze S³upskie przypad³o Brandenburgii,
a Gdañskie w 1343 opanowali Krzy¿acy. Po pokoju toruñskim w 1466 tereny obecnego
województwa, bez Ziemi S³upskiej i Lêborskiej, wesz³y w sk³ad Prus Królewskich, przynale¿-
nych Polsce. W czasach I Rzeczypospolitej Gdañsk bogaci³ siê poœrednicz¹c
w eksporcie polskiego zbo¿a, sp³awianego Wis³¹. Zosta³o to przerwane przez Prusaków po
I rzbiorze Polski. Po 1918 Ziemia S³upska nie wesz³a w sk³ad nowego pañstwa polskiego,
podobnie jak Wolne Miasto Gdañsk. Budowa Gdyni nale¿a³a do najwiêkszych osi¹gniêæ
II Rzeczypospolitej. W Gdañsku rozpoczê³a siê II wojna œwiatowa. Wydarzenia w Gdañsku
i Gdyni w grudniu 1970 i sierpniu 1980 przesz³y do najnowszej historii Polski.

Najwiêkszy zespó³ zabytków œredniowiecznych posiada Gdañsk. Wa¿n¹ rolê w dziejach
Pomorza odegra³y klasztory w Gdañsku-Oliwie, Kartuzach, Pelplinie, ¯arnowcu, ¯ukowie.
Wspania³ymi zabytkami s¹ zamki krzy¿ackie: w Malborku, a tak¿e w S³upsku, Bytowie, Gnie-
wie i Kwidzynie.

Do folkloru kaszubskiego i kociewskiego nale¿y rzeŸba w drewnie, plecionkarstwo
z korzeni sosny, garncarstwo i szeroko znany haft kaszubski. Z budownictwa ludowego prze-
trwa³y chaty zwane checzami i inne zabytki.

Woj. pomorskie jest wa¿nym ogniwem w gospodarce kraju dziêki portom, turystyce, prze-
mys³owi okrêtowemu, rybo³ówstwu, przetwórstwu rybnemu. ¯u³awy maj¹ bardzo dobre
warunki dla rolnictwa.
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BABI DÓ£ k. Kartuz
Rezerwat „Jar Raduni”

Wieœ i stacja kol. na trasie Gdynia –
Koœcierzyna, 6 km na pd-wsch. od Kartuz,
na Pojezierzu Kaszubskim.

Rezerwat leœno-krajobrazowy (84,1 ha)
zatwierdzony w 1971, ci¹gnie siê d³ugim
(6 km), w¹skim pasem na dnie i zboczach
prze³omowej doliny Raduni. Zaczyna siê
1,5 km na pd. zach. od wsi Babi Dó³
i ci¹gnie w kier. pn.-wsch. do Nowego
Gliñcza. Wyró¿nia siê malowniczoœci¹
krajobrazu i bogactwem flory, charaktery-
stycznym dla centralnej czêœci tego regionu.
Zbocza bardzo strome, czêsto urwiste,
o wysokoœci do 40 m. Rzeka p³ynie bystro
licznymi meandrami. ¯yj¹ w niej pstr¹gi
i lipienie oraz reofilne (pr¹dolune) œlimaki
i jêtki, a tak¿e rzadki krasnorost hilden-
brandia koloru wiœniowego. Na zboczach
jaru dominuje naturalny las gr¹dowy
z dêbem, grabem i lip¹, a na dnie ³êg
olchowy. S¹ tu reliktowe stanowiska flory
górskiej (np. wid³aka groñca), jedne
z najbogatszych na Pojezierzu Pomorskim.
Gatunkiem górskim jest tak¿e œlimak
poczwarówka alpejska. Do chronionych
storczyków nale¿¹ storzan bezlistny
i obuwik. Zró¿nicowany drzewostan

i poszycie s¹ siedliskiem wielu gatunków
ptaków.

Przez rezerwat przebiega niebieski szlak
pieszy, tzw. Kartuski, ci¹gn¹cy siê od Kartuz
do Sopotu.

BÊDOMIN k. Koœcierzyny
Muzeum Hymnu Narodowego

Wieœ nad Wierzyc¹, na Pojezierzu Kaszub-
skim, 8 km na wsch. od Koœcierzyny, przy
drodze do Gdañska.

Dworek bêdomiñski z 1706 naby³ w 1739
Piotr Wybicki, ojciec Józefa, który urodzi³
siê tu 29 X 1747. W 1783 J. Wybicki
sprzeda³ dworek i osiad³ w Manieczkach
k. Poznania. „Pieœñ Legionów Polskich we
W³oszech” napisa³ J. Wybicki w Reggio de
Emilia w lipcu 1797. Za hymn narodowy
zaczê³a byæ uznawana w okresie powstania
listopadowego. W 1926 pieœñ sta³a siê
hymnem pañstwowym, pod nazw¹ „Ma-
zurka D¹browskiego”. Muzeum Hymnu
Narodowego w Bêdominie otwarto
w 1978, jako oddzia³ Muzeum Naro-
dowego w Gdañsku.

Dworek, usytuowany na niewielkim
wzniesieniu, sk³ada siê z dwóch czêœci:
parterowej, starszej i piêtrowej, póŸniejszej.
Do muzeum wchodzi siê od strony dawne-
go podwórza gospodarczego, na którym
zachowa³ siê ponad 300-letni d¹b, pomnik
przyrody. Z podworskich budynków po-
zosta³a tylko czêœæ zachodnia. Muzeum
urz¹dzono w stylu z czasów J. Wybickiego.
W kilku pomieszczeniach znajduj¹ siê
eksponaty zwi¹zane z hymnem i jego
twórc¹. Akwarele Juliusza Kossaka ilustruj¹
poszczególne zwrotki hymnu; pozytywki
wygrywaj¹ jego melodiê. Ukazano rolê
hymnu w œwiadomoœci narodowej Polaków
i w walkach o niepodleg³oœæ oraz jego
funkcje reprezentacyjne w Rzeczypospo-
litej. Mo¿na te¿ zobaczyæ broñ i umunduro-
wanie oraz historyczne dokumenty.

BYTÓW
Zamek

Miasto powiatowe na Pojezierzu Bytow-
skim. 18 tys. mieszkañców.

Ju¿ w XII w. istnia³ tu drewniany gród
s³owiañski, opanowany w 1308 przez
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Chojn ice
margrabiów brandenburskich a w 1329
odsprzedany Krzy¿akom. Prawa miejskie
1346.

W centrum, przy pl. kard. Wyszyñskiego
wznosi siê eklektyczny koœció³ œw. Katarzyny,
zbudowany 1847-54 na wzór koœcio³a œw.
Mateusza w Berlinie. W pobli¿u zachowa³a
siê gotycka, ceglana wie¿a z XIV w.,
pozosta³oœæ po zniszczonym w 1945 ko-
œciele œw. Katarzyny.

W zach. czêœci miasta znajduje siê koœció³
œw. Jerzego, zbud. w 1675-85. Od 1980
wykorzystywany jest jako œwi¹tynia  prawo-
s³awna.

Po drugiej stronie ul. Drzyma³y znajduj¹
siê secesyjne kamieniczki z koñca XIX w.
Nad rzek¹ Bytow¹ budynek d. poczty kon-
nej z prze³omu XVIII i XIX w. W pd.-
-zach. czêœci miasta zbudowano w latach
90. XIX w. most kolejowy nad rzeczk¹
Boruj¹. Nie przejecha³ po nim ¿aden po-
ci¹g, poniewa¿ linia kolejowa pobieg³a
inaczej.

We wsch. czêœci majestatyczny zamek
pokrzy¿acki, zbudowany na prze³omie XIV
i XV w. W pn. skrzydle usytuowany jest Dom
Zakonny a naprzeciwko Dom Ksi¹¿êcy, zaœ
w skrzydle wsch. Dom Wdów i Dom S¹du.
W naro¿nikach baszty: M³yñska, Prochowa,
Ró¿ana i Dolna.

Zamek wielokrotnie zmienia³ w³aœcicieli,
co wp³ywa³o na jego wygl¹d. W XVI-
-XVII w. rozbudowali go ksi¹¿êta pomorscy,
w XIX w. przebudowali Prusacy. Zniszczony
w 1945, pod koniec lat 60. odbudowany.

Obecnie w skrzydle pn. mieœci siê Mu-
zeum Zachodniej Kaszubszczyzny, pre-

zentuj¹ce sta³¹ ekspozycjê historyczno-
etnograficzn¹ oraz interesuj¹ce wystawy
czasowe. W d. Domu Ksi¹¿êcym urz¹dzono
hotel i stylow¹ restauracjê „Zamkow¹”.
Zamek jest te¿ siedzib¹: Biblioteki Miejskiej,
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Bra-
ctwa Rycerzy Zamku Bytowskiego i punktu
IT. Zamek jest miejscem najwa¿niejszych
wydarzeñ Bytowa. W jego salach urz¹dzane
s¹ koncerty, wernisa¿e, zabawy i bale, a na
dziedziñcu pokazy walk rycerskich.

CHOJNICE
Brama Cz³uchowska

Miasto powiatowe na pograniczu Równiny
Charzykowskiej i Wysoczyzny Krajeñskiej.
40 tys. mieszkañców.

Gród ksi¹¿¹t pomorskich z XIII w., opa-
nowany w 1309 przez Krzy¿aków. Miasto
od ok. 1310. W 1466-1772 w Prusach
Królewskich, potem pod zaborem pruskim,
w 1920 przy³¹czone do Macierzy.

Najstarszym zabytkiem jest koœció³ para-
fialny p.w. Œciêcia œw. Jana Chrzciciela
z 1340-60, przebud. po 1466 i 1924;
gotycki z ceg³y, trójnawowy, halowy. PóŸny
barok reprezentuj¹ koœció³ p.w. Zwiasto-
wania NMP (1733-44) i przyleg³e do niego
od pn. d. kolegium jezuickie (1744-55).
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Zachowa³y siê fragmenty murów miejskich
z XIV w. z kilkoma basztami i bram¹,
zabezpieczone w XIX/XX w. i gruntownie
odnowione 1952-55. Brama Cz³uchowska
od XVII w. s³u¿y³a jako wiêzienie a nastêpnie
do 1939 jako dzwonnica koœcio³a ewan-
gelickiego. W 1960 zaadaptowano j¹ dla
Muzeum Regionalnego. Ma ono oddzia³y
w Silnie — Budownictwo Regionalne
i Muzeum im. A. Makowskiego. Natomiast
w kwadratowej, dwukondygnacyjnej
baszcie „Kurza Stopa” mieœci siê Galeria
Sztuki Polskiej.

GDAÑSK
Stolica woj. pomors-

kiego, po³o¿ona nad
Zatok¹ Gdañsk¹, przy
ujœciu Wis³y, czêœciowo
na obszarze Wysoczy-
zny Gdañskiej i ¯u³aw
Gdañskich. 459 tys.
mieszkañców.

Gdañsk jest jednym
z najwiêkszych oœrod-
ków przemys³owych
w kraju. Dominuje
przemys³ okrêtowy:
Stocznia Gdañska,
Gdañska Stocznia

Remontowa, Stocznia Pó³nocna, Stocznia
„Wis³a” i kilka mniejszych zak³adów tej
bran¿y. Najwiêksze dochody osi¹ga Rafine-
ria Gdañska.

Gdañsk to powa¿ny oœrodek naukowy
z szeœcioma uczelniami pañstwowymi,
a tak¿e du¿y oœrodek kulturalny z Oper¹
i Filharmoni¹ Ba³tyck¹, Teatrem „Wy-
brze¿e”, Teatrem Lalki i Aktora „Miniatura”,
wieloma bogatymi muzeami i galeriami.

W granicach miasta znajduje siê wiele
parków i rezerwatów przyrody, z których
najbardziej urokliwy jest rezerwat ornito-
logiczny „Ptasi Raj” przy ujœciu Wis³y
Œmia³ej.

W IX w. rozwija³a siê nad Mot³aw¹ osada
rybacko-rzemieœlnicza. Ok. 975 istnia³ tu
gród (Zamczysko) z portem, zwi¹zany
z pañstwem Mieszka I. Pierwsza wzmianka
o „urbs Gyddanyzc”, zapisana w „¯ywocie
Pierwszym œw. Wojciecha” dotyczy przy-

bycia z misj¹ chrzeœcijañsk¹ biskupa Pragi,
Wojciecha S³awnikowica w 997. Miasto
lokowa³ na prawie lubeckim ksi¹¿ê gdañski
Œwiêtope³ek II ok. 1261 wokó³ D³ugiego
Targu. Po zniszczeniu osady s³owiañskiej,
Krzy¿acy w 1343 lokowali na prawie che³-
miñskim ponownie G³ówne Miasto, a na-
stêpnie: w 1377 Stare Miasto (wokó³
koœcio³a œw. Katarzyny), w 1380 M³ode
Miasto z koœcio³em parafialnym œw. Bart-
³omieja (obecnie teren Stoczni Gdañskiej)
i osadê s³owiañskich rybaków Osiek na pn.
od Starego Miasta. Ok. 1400 na pd. od
G³ównego Miasta ukszta³towa³o siê zwi¹za-
ne z nim Stare Przedmieœcie z koœcio³em
parafialnym  œw. Piotra i Paw³a.

W 1466-1793 Gdañsk w granicach Polski
prze¿ywa³ okres kulturalnego i gospodar-
czego rozwoju.

Po drugim rozbiorze Polski, Gdañsk znalaz³
siê w pañstwie pruskim.  Wolnym Miastem
by³ w okresie napoleoñskim (1807-13)
i ponownie od 1919 pod protektoratem Ligi
Narodów. W 1939 rozpoczê³a siê tu
II wojna œwiatowa. Zniszczony w 90%,
Gdañsk powróci³ do Macierzy w 1945. Sta-
rówka zosta³a odbudowana i zrekonstruo-
wana wg wzorów z XVII-XVIII w. W 1980
w Gdañsku narodzi³a siê „Solidarnoœæ”.

Historyczny Gdañsk to niewielka czêœæ
dzisiejszego miasta, które rozwijaj¹c siê
wch³ania³o pobliskie wsie i osiedla.

Wokó³ œredniowiecznego miasta rozwija³y
siê osady: na wsch. Olszynka i Górki; na
pd. Orunia i Œw. Wojciech; na zach. Che³m,
Siedlce, Suchanino; na pn. BrzeŸno, Nowy
Port, Stogi, a na pn.-wsch. najwiêksze
przedmieœcia: Wrzeszcz i Oliwa, dziœ
najludniejsze dzielnice Gdañska.

Wrzeszcz obejmuje dawne osady, folwarki
i dwory, powsta³e wzd³u¿ drogi z Gdañska
do Oliwy i wille przy bocznych ulicach.

Najdalej na pn. wysuniêt¹ dzielnic¹
Gdañska jest Oliwa znana ju¿ od 1186,
kiedy ksi¹¿ê gdañski Sambor I sprowadzi³
z zachodniopomorskiego Ko³bacza do
Oliwy duñskich cystersów, pochodz¹cych
z Esrom. Wybudowali oni ok. 1200 ceglane
oratorium, którego mury zachowa³y siê
w œcianach prezbiterium obecnej katedry.
W XIII w. zbudowano wczesnogotyck¹,

Gdañsk
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Gdañsk

1. Droga Królewska
2. Brama Wy¿ynna
3. Katownia i Brama Wiêzienna
4. Dwór Artusa
5. Z³ota Brama
6. Dwór Bractwa Œw. Jerzego
7. Ratusz G³ównego Miasta
8. Z³ota Kamieniczka
9. Koœció³ Mariacki

10. Fontanna Neptuna
11. Dom Uphagena
12. Zielona Brama

13. Centralne Muzeum Morskie
14. Muzeum Archeologiczne
15. Koœció³ œw. Miko³aja
16. Koœció³ œw. Brygidy
17. Koœció³ œw. Katarzyny
18. Muzeum Poczty i Telekomunikacji
19. Muzeum Narodowe
20. Pomnik Poleg³ych Stoczniowców
21. Westerplatte
22. Twierdza Wis³oujœcie
23. Opactwo cystersów i ZOO w Oliwie
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trójnawow¹ bazylikê z transeptem i wy-
d³u¿onym prezbiterium. Koœció³ rozbu-
dowany po po¿arze w 1350, sta³ siê
najd³u¿szy w Polsce (ok. 110 m). Na wsch.
od koœcio³a w 1740-82 powsta³ rokokowy
pa³ac opacki i rozleg³y park. W 1831
nast¹pi³a kasata zakonu cystersów.

Po pierwszej wojnie œwiatowej Oliwa
wesz³a w sk³ad Wolnego Miasta Gdañska.
W 1926 zosta³a w³¹czona do Gdañska
a koœció³ cysterski podniesiony do godnoœci
katedry. Od 1957 dzia³a tu Biskupie
Seminarium Duchowne.

W 1973 w³¹czono do Gdañska kilka-
dziesi¹t wsi i osiedli po³o¿onych na
WysoczyŸnie Gdañskiej i niewielkiej  czêœci
pn. ̄ u³aw Wiœlanych a¿ do Przekopu Wis³y
w Œwibnie. Powierzchnia miasta wynosi
obecnie 262 km2.

Droga Królewska
Stanowi najwa¿niejsz¹ i najbardziej

reprezentacyjn¹ arteriê G³ównego Miasta,
w ci¹gu ulic D³ugiej i D³ugiego Targu. Od
Bramy Wy¿ynnej na zach. i dalej Bramy
Z³otej, po Bramê Zielon¹ i Wyspê Spich-
rzów na wsch. Wzd³u¿ tej drogi wznosz¹
siê budowle obronne gotyckiego zespo³u
Katowni i Wie¿y Wiêziennej oraz przy-
legaj¹cy od pn. do Z³otej Bramy Dwór
Bractwa œw. Jerzego, a tak¿e okaza³e budyn-
ki miejskie jak Ratusz G³ówny, Dwór Artusa,
Z³ota Kamieniczka i piêkne kamieniczki
mieszczañskie oraz Fontanna Neptuna.

Droga Królewska to tradycyjna trasa
przejazdu monarchów polskich, st¹d jej

nazwa. Jako pierwszy wjecha³ do Gdañska
Zygmunt III Waza w 1623.

Brama Wy¿ynna
Zbudowana w 1574-76 w pasie renesan-

sowych fortyfikacji, by³a przez kilka wieków
g³ównym wejœciem do miasta — przez
zwodzony most nad fos¹. W attyce nad
bram¹ umieszczono 3 herby: w œrodku
god³o Polski, orze³ na tarczy podtrzymywa-
nej przez anio³y; po prawej herb Gdañska,
trzymany przez dwa lwy; po lewej herb Prus
Królewskich orze³ z koron¹ i rêk¹ z mieczem
pod prawym skrzyd³em, trzymany przez
dwa jednoro¿ce. W tylnej stronie bramy
w 1888 umieszczono czarnego or³a prus-
kiego.

Katownia i Wie¿a Wiêzienna
Na wsch. od Bramy Wy¿ynnej zbudowano

w XVI w. gotycko-renesansowy zespó³
tworz¹cy Przedbramie ul. D³ugiej. Obie
budowle ³¹czy podwójny ci¹g gotyckich
murów, zwany szyj¹. W 1592-93 pod-
wy¿szono Katowniê o jedn¹ kondygnacjê,
a Wie¿ê Wiêzienn¹ przykryto w 1586
dachem z wie¿yczk¹. Obecnie znajduje siê
tu Muzeum Prawa i Kryminalistyki UG,
nale¿¹ce do Muzeum Historii Miasta
Gdañska.

Dwór Artusa
W najbardziej reprezentacyjnej czêœci

Gdañska, na D³ugim Targu wzniesiono
w po³. XIV w. pa³ac bogatego bractwa
kupieckiego, oœrodek ¿ycia towarzyskiego.
Wielokrotnie przebudowywany: 1478-81
fasada tylna, 1552 fasada frontowa, 1616
attyka i portal. W XIX w. dodano dwa lwy
przy wejœciu. Po rekonstrukcji wnêtrza od
niedawna filia Muzeum Historii Miasta
Gdañska. Mo¿na tu zobaczyæ m.in. naj-
wiêkszy renesansowy piec œwiata, wys.
11 m; rzeŸbê œw. Jerzego walcz¹cego ze
smokiem z ok. 1485, a tak¿e bogat¹ kolek-
cjê starych modeli okrêtów.

Z³ota Brama
W miejscu d. Bramy D³ugoulicznej

z XIV w. wzniesiono w 1612-14 repre-
zentacyjne wejœcie na g³. odcinek Drogi
Królewskiej, zwane od bogactwa z³oceñ
Z³ot¹ Bram¹. Jest to dwukondygnacyjna,
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renesansowa budowla, licowana ciosem
kamiennym, wzorowana na rzymskich
³ukach triumfalnych. Na coko³ach umie-
szczono 8 figur przedstawiaj¹cych: Pokój,
Wolnoœæ, Bogactwo i S³awê (od frontu) oraz
Roztropnoœæ, Pobo¿noœæ, Sprawiedliwoœæ
i Zgodê (od strony ul. D³ugiej). Na fasadach
zach. i wsch. interesuj¹ca dekoracja roœlino-
geometryczna. Obecnie jest tu siedziba Sto-
warzyszenia Architektów Polskich.

Dwór Bractwa Œwiêtego Jerzego
Przylega od pn. do Z³otej Bramy. Zbudo-

wany w 1487-94, póŸnogotycki, dwu-
kondygnacyjny, na rzucie kwadratu o boku
14 m. Dach namiotowy, czêœciowo ukryty
za krenela¿em. Figurê œw. Jerzego wal-
cz¹cego ze smokiem dodano w 1566. Dwór
odrestaurowany ok. 1955 dla Stowarzy-
szenia Architektów Polskich.

Ratusz G³ównego Miasta
Niewielki ratusz na styku ul. D³ugiej

i D³ugiego Targu powsta³ w 1379-82.
Rozbudowany w XIV w. do dwóch kon-
dygnacji; dodano te¿ zach. skrzyd³o
z Wielk¹ Sal¹ Rady (obecnie Sala Czer-
wona). Pod koniec XV w. dodano ozdobn¹
fasadê od strony D³ugiego Targu i pod-
wy¿szono wie¿ê. Po po¿arze w 1561
budynek powiêkszono o drugie piêtro
i skrzyd³a boczne, w stylu renesansowym.

W 1561 na szczycie wie¿y (82 m, najwy¿sza
w Gdañsku) wzniesiono he³m ze z³oconym
pos¹giem króla Zygmunta Augusta, a œciana
wsch. otrzyma³a a¿urow¹ attykê z god³ami
Polski, Gdañska i Prus Królewskich.
W 1593-1611 powsta³ bogaty wystrój rze-
Ÿbiarski i malarski Sali Czerwonej, Bia³ej
oraz innych pomieszczeñ. Ratusz spali³ siê
w 1945; po odbudowie od 1971 Muzeum
Historii Miasta Gdañska.

Z³ota Kamieniczka
Przy D³ugim Targu 41, zbud. 1606-1617

w stylu póŸnego renesansu dla burmistrza
Hansa Speymanna. Trzykondygnacyjna
z attyk¹ balustradow¹ i figurami Mi³osierdzia
(nad portalem), Kleopatry, Edypa, Achillesa
i Antygony.

Koœció³ Mariacki
Gotycki koœció³ p.w. NMP na G³ównym

Mieœcie jest najwiêkszym na œwiecie
zbudowanym z ceg³y. Powstawa³ w 1343-
-1502. Sk³ada siê z trzech naw pod³u¿nych
i trzech poprzecznych tej samej wysokoœci.
D³. 105,5 m, szer. ramion transeptu 66 m,
prezbiterium 35 m, nawy g³. 41 m; wys. 28-
-30 m; wys. wie¿y 78 m. Mo¿e pomieœciæ
ponad 25 tys. osób. Sklepienie gwiaŸdziste
i siatkowe w nawie g³. oraz kryszta³owe
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w transepcie wsparte jest na 26 kolumnach.
Do wnêtrza prowadzi siedem bram.
Najstarszymi i najcenniejszymi zabytkami s¹
gotyckie rzeŸby: Pieta (1410), Piêkna Ma-
donna (1420), krucyfiks w kaplicy Jedenastu
Tysiêcy Dziewic (1430). Na uwagê zas³ugujê
te¿ o³tarz g³. z Koronacj¹ Marii (1510-17)
a tak¿e kopia tryptyku Hansa Memlinga
„S¹d Ostateczny” (1483). Z XV w. pochodzi
wie¿owe tabernakulum i wielki zegar
astronomiczny z ruchomymi figurami.
Koœció³ odbudowany w 1955.

W 1965 podniesiony do rangi Bazyliki
Mniejszej; od 1992 konkatedra archi-
diecezji gdañskiej.

Fontanna Neptuna
Studniê miejsk¹, od 1549 znajduj¹c¹ siê

przed Dworem Artusa, przekszta³cono
w 1633 w fontannê z pos¹giem Neptuna,
boga morza i patrona Gdañska. Wokó³
¿elazna krata z czterema bramkami,
przyozdobiona or³ami polskimi i herbami
Gdañska. Po wojnie fontanna zrekon-
struowana w 1954.

Dom Uphagena
Przy ul. D³ugiej 12, wzniesiony w 1776-

-79 przez patrycjusza Jana Uphagena.

Elewacja w stylu rokokowo-klasycysty-
cznym z autentycznym portalem; piêkne,
rokokowe wnêtrza. Po zrekonstruowaniu od
1998 filia Muzeum Historii Miasta Gdañska
- prezentuje wygl¹d bogatego gdañskiego
mieszkania z koñca XVIII w.

Zielona Brama
D³ugi Targ od wsch. zamyka okaza³y,

renesansowy pa³ac zwany Zielon¹ Bram¹,
zbud. w 1564-68 na rezydencjê królów
polskich. W 1646 mieszka³a tu narzeczona
W³adys³awa IV; królowie rezydowali
najczêœciej w kamieniczkach przy D³ugim
Targu 1, 2 i 3. Obecnie w Zielonej Bramie
mieszcz¹ siê Pracownie Konserwacji
Zabytków.

Centralne Muzeum Morskie
Pochodz¹ce z XV-XVII w. spichlerze na

wyspie O³owiance: „Panna”, „MiedŸ”
i „Oliwski” po odbudowie w 1970-86
przeznaczono na g³ówn¹ siedzibê muzeum.
Sta³a wystawa „Polska nad Ba³tykiem”
przedstawia genezê i rozwój polskiej
gospodarki morskiej od najdawniejszych do
obecnych czasów. Wœród eksponatów s¹
czó³na dr¹¿one, wraki ³odzi s³owiañskich,
szcz¹tki statków z ró¿nych okresów, zbiory
numizmatyczne, modele statków i stoczni,
obrazy i grafika.

Przed spichlerzami, przy zrekonstruo-
wanym nabrze¿u portowym, cumuje
rudowêglowiec ss „So³dek”, pierwszy statek
pe³nomorski zbudowany po II wojnie w Sto-
czni Gdañskiej (w 1948). Mo¿na zwiedzaæ
wszystkie pomieszczenia statku i wystawy
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sta³e w d. ³adowniach: „Budowa i historia
statków” oraz „Sierpieñ 1980”.

Trzecim obiektem, najwczeœniej pozyska-
nym przez muzeum (w 1962), jest odbudo-
wany budynek bramny zw. ¯urawiem.
Wzniesiony w 1442-44 zamyka ul. Szerok¹
od strony Mot³awy. Pe³ni³ on tak¿e funkcjê
dŸwigu portowego. Móg³ podnieœæ 2 tony
na wysokoœæ 11 m (przy pomocy ni¿szego
ko³a o œrednicy 6 m) lub 27 m (górne ko³o
o œrednicy 6,5 m). Urz¹dzenie wprawiane
by³o w ruch przez robotników chodz¹cych
po wewnêtrznym obwodzie kó³.

Muzeum Archeologiczne
Muzeum mieœci siê w okaza³ym budynku

przy ul. Mariackiej 25/26, zwanym Domem
Przyrodnika, z renesansowym he³mem na
wie¿yczce. Muzeum prowadzi prace
wykopaliskowe, których efektem s¹ wysta-
wy obrazuj¹ce pradzieje Pomorza Gdañ-
skiego, a tak¿e przesz³oœci Gdañska od
X do XIII w. za panowania ksi¹¿¹t wscho-
dniopomorskich. Muzeum wydaje  prace
naukowe i popularnonaukowe, m.in. rocz-
nik „Pomerania Antiqua”.

Koœció³ œw. Miko³aja
Powsta³y na pocz. XIII w. koœció³ parafialny

dla osady kupców i rzemieœlników, ksi¹¿ê
pomorski Œwiêtope³ek przekaza³ w 1227
przyby³ym z Krakowa Dominikanom.
Budowê gotyckiego, trójnawowego koœcio³a
i klasztoru rozpoczêto w 1348 a zakoñ-
czono ok. 1487. Wystrój wnêtrza koœcio³a
pochodzi z XVII-XVIII w. Najwartoœciow-
szym dzie³em sztuki jest póŸnorenesansowy
o³tarz g³. o 5 kondygnacjach. Centralny
obraz przedstawia œw. Miko³aja, klêcz¹cego
u stóp Chrystusa i Marii. Cenne s¹ stalle
w prezbiterium. Jedn¹ z pami¹tek polskoœci
jest obraz œw. Jana Kantego z 2 po³. XVIII w.
Od 1260 Dominikanie uzyskali przywilej
odpustowy na dzieñ œw. Dominika 4 VIII.
Do dziœ odbywaj¹ siê w Gdañsku targi
dominikañskie, wznowione w latach 70.

Koœció³ œw. Brygidy
W XIV-XVI w. istnia³a na Starym Mieœcie

ma³a kaplica p.w. œw. Marii Magdaleny, a przy
niej mieszka³y pokutnice zwane magdalen-
kami. W 1374 w kaplicy wystawiono zw³oki

arystokratki szwedzkiej Brygidy, przewo-
¿one z Rzymu do Szwecji. Po jej kanonizacji
w 1396 utworzono klasztor Bygidek,
przyby³ych ze Szwecji a wkrótce oddzielony
wysokim murem dom dla mnichów brygidz-
kich. Koœció³ powstawa³ w kilku etapach od
koñca XIV w. do pocz. XVII w. Spalony
w 1945, zosta³ odbudowany w 1971-87
jako parafialny. Koœció³ pe³ni³ szczególn¹
rolê w ruchu „Solidarnoœci”.

Nowoczesny wystrój koœcio³a harmonizuje
z piêknem architektury gotyckiej. Z d. koœ-
cio³a zachowa³o siê niewiele zabytków. Na
uwagê zas³uguje grupa „Ukrzy¿owania”
w têczy, obraz „Apoteoza œw. Brygidy”
Hermana Hahna z XVII w., dwa epitafia,
gotycki portal przed zakrysti¹ i malowid³o
œcienne w pn. nawie.

Koœció³ œw. Katarzyny
Koœció³ zbudowano w 1379-1432, a do

pocz. XVI w. trwa³a budowa wie¿y, kaplicy
i prezbiterium. PóŸniej wielokrotne przebu-
dowy i rekonstrukcja w 1975-79. Halowy,
trójnawowy przykrywaj¹ dachy z piêknymi
szczytami od wsch. Wie¿a o wys. 76 m.
W 1945 koœció³ przejêli karmelici z Kra-
kowa. W miejscu g³. o³tarza usytuowano
gotycki tryptyk z ok. 1515 z obrazem
„Koronacja NMP”. W pn. nawie malowid³o
„Wyjazd Chrystusa do Jerozolimy” z 1654
d³. 10,95 m i szer. 3 m. Na têczy grupa
„Ukrzy¿owania” z 1510; prospekt organowy
z 1604-49.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje carillon
(zespó³ dzwonów) zainstalowany na wie¿y
koœcio³a. Pierwszy zegar z kilkudzwonnym
kurantem by³ tu ju¿ w 1574. 35-dzwonny
carillon z klawiatur¹ dzia³a³ w 1738-1905.
W 1910 zainstalowano carillon o 37
dzwonach. Najnowszy, dar fundatorów
niemieckich, uruchomiono 1 IX 1989.
Sk³ada siê z 49 dzwonów, poœwiêconych
pamiêci ofiar obozów koncentracyjnych,
osobom zas³u¿onym dla Gdañska i tym,
którzy nieœli pomoc represjonowanym.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji
Szpital garnizonowy wzniesiony w 1838-

-44 oddano w 1921 w Wolnym Mieœcie
Gdañsk na potrzeby poczty polskiej.
1 wrzeœnia 1939 jej za³oga broni³a siê

Gdañsk
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bohatersko przez 14 godz. przed atakami
Niemców. Z 59 pocztowców uratowa³o siê
zaledwie 5. W 40 rocznicê obrony ods³o-
niêto przed gmachem oryginalny pomnik
ze stali, a na murze od strony dziedziñca
umieszczono rzeŸbê z br¹zu. Równoczeœnie
otwarto w gmachu urz¹d pocztowy i pla-
cówkê muzealn¹. W muzeum mo¿na
obejrzeæ dzieje Poczty Polskiej w Gdañsku
od XVIII w. do 1939 oraz eksponaty pocz-
towe i telekomunikacyjne.

Muzeum Narodowe
Siedzib¹ najwa¿niejszej placówki muzeal-

nej w Gdañsku jest d. klasztor franciszkañski
przy ul. Toruñskiej 1 w pobli¿u koœcio³a p.w.
œw. Trójcy. Budowa tego zespo³u trwa³a od
1420 do 1514. W 1555 budynek klasztoru
przejê³y w³adze miasta, które dobudowa³y
czwarte, zach. skrzyd³o. Od 1558 w budyn-
kach poklasztornych utworzono gimnazjum
ewangelickie, przekszta³cone w 1643
w Gimnazjum Akademickie. Po przebu-
dowie w 1872 w stylu neogotyckim znalaz³o
siê tu Muzeum Miejskie. Po powojennej
odbudowie w 1948 otwarto placówkê
muzealn¹, w 1972 podniesiono do rangi
Muzeum Narodowego.

Sta³e wystawy obejmuj¹ œredniowieczn¹
sztukê sakraln¹ Pomorza, wyroby rzemios³a
gdañskiego (kowalstwo, meblarstwo, srebra,
ceramikê), a tak¿e malarstwo polskie,
flamandzkie i holenderskie od XV w.
W muzeum znajduje siê s³ynny tryptyk
Hansa Memlinga „S¹d Ostateczny” z 1472-
1473 oraz kolekcja tkanin i haftów z XIV-
XVI w., jedna z najwiêkszych i najcen-
niejszych w œwiecie, która nale¿a³a do
Koœcio³a Mariackiego w Gdañsku. Muzeum
publikuje „Zeszyty Muzeum Narodowego”
oraz serie ksi¹¿ek naukowych i popularno-
naukowych, poœwiêconych wspania³ym
zbiorom.

Pomnik Poleg³ych Stoczniowców
Na pl. Solidarnoœci, przy bramie nr 2 do

Stoczni Gdañskiej, 16.XII.1980 ods³oniêto
monumentalny pomnik, poœwiêcony
stoczniowcom gdañskim, którzy zginêli
w grudniu 1970. S¹ to trzy strzeliste krzy¿e
z zawieszonymi wysoko kotwicami, w dol-
nej partii ozdobione 12 br¹zowymi p³ytami

autorstwa rzeŸbiarzy El¿biety i Roberta
Pepliñskich. Od podstawy pomnika rozcho-
dz¹ siê koncentrycznie ko³a, symbolizuj¹ce
rozprzestrzenianie siê idei Solidarnoœci.
Obok pomnika, na murze, rzeŸby i tablica,
poœwiêcona poleg³ym stoczniowcom oraz
wyj¹tki z przemówieñ Jana Paw³a II
i psalmów a tak¿e napis: „Oddali swe ¿ycie,
abyœ ty móg³ ¿yæ godnie”.

Westerplatte
Niewielki pó³wysep na pn. od Nowego

Portu w 1924 Rada Ligi Narodów przyzna³a
Polsce na Wojskow¹ Sk³adnicê Tranzytow¹.
W 1925 na zach. cyplu pó³wyspu wybu-
dowano basen amunicyjny, s³u¿¹cy do
prze³adunków materia³ów wybuchowych
i broni. Nastêpnie powsta³o 5 wartowni,
masywne koszary i 7 obronnych placówek
drewniano-ziemnych. Przed sam¹ wojn¹
zwiêkszono za³ogê z 88 do 182 ¿o³nierzy,
uzbrojonych w 1 dzia³o polowe kal. 74 mm,
2 dzia³a przeciwpancerne kal. 37 mm,
4 moŸdzierze, 43 ciê¿kie i lekkie karabiny
maszynowe i 160 karabinków kbk. 1 wrzeœ-
nia 1939 o godz. 4.45 pad³y na Westerplatte
pierwsze salwy z pancernika „Schleswig-
-Holstein”, cumuj¹cego w Kanale Porto-
wym. Tak rozpoczê³a siê II wojna œwiatowa.
Za³oga Westerplatte broni³a siê dzielnie
przez 7 dni i z braku amunicji honorowo
skapitulowa³a. Zginê³o 16 obroñców, w tym
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zamordowany telegrafista, których pocho-
wano w miejscu zbombardowanej 2 wrze-
œnia wartowni nr 5. W 1971 z³o¿ono tu
tak¿e prochy dowódcy Westerplatte, mjr.
Henryka Sucharskiego zmar³ego w 1946 we
W³oszech.

Zachowana wartownia nr 1, przesuniêta
o 78 m w g³¹b pó³wyspu, jest ma³¹ placówk¹
muzealn¹, fili¹ Muzeum Historii Miasta
Gdañska. Z masywnych koszar pozosta³y
jedynie ruiny g³. budynku. W 1966 wznie-
siono z bloków granitowych 25-metrowy
Pomnik Obroñców Wybrze¿a, na kopcu
wys. 22,5 m. Spod pomnika rozleg³y widok
na Nowy Port i morze.

Twierdza Wis³oujœcie
Warownia na prawym brzegu Martwej

Wis³y, przy jej ujœciu do Zatoki Gdañskiej.
W XIV w., drewniano-ziemna, w 2 po³.
XV w. ju¿ z murowan¹ wie¿¹, s³u¿y³a jako
latarnia morska. W 1562 zbudowano
okr¹g³¹, trzykondygnacyjn¹ fortecê tzw.
Wieniec, ze strzelnic¹ dla dzia³. Pod koniec
XVI w. duñski budowniczy Antoni van
Obberghen wniós³ czterobastionowy fort
carre oraz podwy¿szy³ wie¿ê o 3 kon-
dygnacje. W 1 po³. XVII w. Wieniec
otoczono pierœcieniem piêtrowych ka-
mieniczek dla za³ogi, a na dziedziñcu fortu
zbudowano koszary. W 1624-26 dobu-
dowano wokó³ kolejnych 5 bastionów.
W XIX w. twierdza by³a wiêzieniem pruskim
dla dzia³aczy politycznych. W czasie
ostatniej wojny runê³a wie¿a, zniszczono
kamieniczki wokó³ Wieñca. W 1960-68
odbudowano wie¿ê. Nadal trwaj¹ prace
rekonstrukcyjne. Obecnie jest tu filia
Muzeum Historii Miasta Gdañska.

Opactwo cystersów w Oliwie
Oliwa, stara osada na szlaku z Gdañska

do Pucka, w 1186 zosta³a przekazana przez
ksiêcia Sambora I konwentowi cystersów,
którzy byli tu gospodarzami przez 645 lat,
do kasaty zakonu w 1831 przez króla
pruskiego.

Koœció³, rozpoczêty pod koniec XII w.
w stylu romañskim, stopniowo rozbu-
dowywano ju¿ w stylu gotyckim. Po po¿arze
w 1350 powsta³a fasada z dwoma wie¿ami,
póŸniej barokowy portalem z 1688,

fundacji opata Hackiego. Rozbudowywano
tak¿e klasztor. Do najstarszego skrzyd³a
wsch. dobudowano skrzyd³o pd. z wielkim
refektarzem i skrzyd³o zach. z mieszkaniami,
ma³ym zimowym refektarzem i kuchni¹.
Klasztor i koœció³ po³¹czono kru¿gankami,
otaczaj¹cymi kwadratowy wirydarz.

Do koœcio³a dobudowywano kaplice.
Najstarsz¹, œw. Krzy¿a, zw. te¿ Opack¹,
z prze³omu XIV i XV w., z rokokowym
wnêtrzem z XVIII w., usytuowano na wsch.
czêœci pd. ambitu. Od pd. powsta³a
w XVII w. Kaplica Mariacka, a od pn. Kaplica
Chrzcielna z 1602.

Najwiêkszy rozkwit klasztoru mia³ miejsce
w 1740-1792 za opata Jacka Rybiñskiego.
Wybudowano wówczas w pd. ramieniu
transeptu na barokowej emporze Ma³e
Organy, a w 1763-88 Wielkie Organy, dzie³o
mistrza Jana Wulfa z Ornety, najwiêksze
w owym czasie w Europie. W 1966-67
zainstalowano trzecie organy.

G³ówny o³tarz, barokowy z 1688, ufundo-
wa³ opat Antoni Hacki. W katedrze znajduj¹
jeszcze 22 inne o³tarze.

Opodal klasztoru cystersi ok. 1300
wznieœli dwunawowy koœció³ parafii œw.
Jakuba, obecnie z barokowym wnêtrzem.

Klasztor by³ otoczony wewnêtrznym
murem obronnym. S¹siednie budynki
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gospodarcze opasywa³ mur zewnêtrzny.
Znajdowa³y siê w nim dwie bramy wjaz-
dowe. Od pd. zach. zachowa³a siê g³ówna
brama, zw. Domem Bramnym. Jest to
najstarszy obiektem mieszkalnym Oliwy,
z ok. XIV w.

Od strony wsch. do koœcio³a pocyster-
skiego przylega Park Oliwski, powiêkszony
w XVIII w. do 13 ha.  Znajduje siê tu Pa³ac
Opacki. Jego wsch. skrzyd³o zw. Starym
Pa³acem zbud. ok. XV w. w stylu gotyckim.
Zwrócony frontem na pd. Nowy Pa³ac
powsta³ w 1754-56 w stylu rokoko. Przed
pa³acem usytuowany jest Ogród Opacki;
jego doln¹ czêœæ nazywano rajem.

Przep³ywaj¹cy przez opactwo Potok
Oliwski s³u¿y³ do napêdzania m³ynów. Na
odcinku 3,2 km by³o ich 7 a nad ca³ym
potokiem 20. Zabudowania cysterskie
siêga³y a¿ po krawêdŸ Wysoczyzny Gdañ-
skiej. Na wzgórzu Pacho³ek (101 m n.p.m.)
w 1798 opaci zbudowali pawilon wido-
kowy zw. belwederem. Po jego rozebraniu
w 1882 wzniesiono murowan¹ wie¿ê
widokow¹, zniszczon¹ w 1945. przez
Niemców. Po wojnie, w 1975 na szczycie
wybudowano 15-metrow¹ wie¿ê wido-
kow¹.

Po kasacie zakonu w 1831 w³adze pruskie
przydzieli³y parafii katolickiej koœció³
pocysterski i czêœæ zabudowañ klasztornych.
Dom Bramny i Szafarniê przeznaczono na
siedziby urzêdów. Rozebrano niektóre
budynki, inne spalili w 1945 uciekaj¹cy
Niemcy. Po wojnie odbudowano i zrekon-
struowano wa¿niejsze zabytki d. opactwa
cystersów.

Koœció³ pocysterski, od 1925 katedrê
powsta³ej wówczas diecezji gdañskiej,
podniesiono w 1976 do godnoœci bazyliki
mniejszej. Trójnawowa œwi¹tynia o uk³adzie
bazylikowym, z prezbiterium otoczonym
obudowanym ambitem, po³¹czona jest XIV-
-wiecznym kru¿gankiem z trzema skrzy-
d³ami d. klasztoru, w którym od 1957 mieœci
siê Biskupie Seminarium Duchowne. Na
potrzeby seminarium przed³u¿ono w 1957-
-58 skrzyd³o wsch., a w 1983-87 na pd.
powsta³ nowy budynek, przytykaj¹cy do
muru obronnego z 1608. Na zach. od
klasztoru znajduje siê d. Szafarnia z XV w.,

odbudowana ok. 1960, obecnie siedziba
Kurii Arcybiskupiej. Blisko muru obronnego
opactwa od strony wsch. usytuowany jest
Pa³ac Opacki, w którym obecnie mieœci siê
oddzia³ Muzeum Narodowego w Gdañsku,
Dzia³ Sztuki Wspó³czesnej. Stary Pa³ac
Opacki jest siedzib¹ Instytutu Budownictwa
Wodnego PAN.

Na pn. od murów obronnych znajduje siê
Spichrz Opacki z 1723 i stajnia z XVIII w.
przeznaczone na Muzeum Etnograficzne.
Nieco na zach. koœció³ p.w. œw. Jakuba, po
wojnie przekazany katolikom. Dalej od d.
opactwa na pd. zach. zachowa³ siê Dom
Bramny z XIV w.  z g³ówn¹ bram¹ opactwa,
i tzw. Dom Polski z 2 po³. XIX w., gdzie przed
wojn¹ by³a Œwietlica Gminy Polskiej
Zwi¹zku Polaków. W pobli¿u nad Potokiem
Oliwskim, przy ul. Spacerowej 18 ocala³
m³yn tzw. M³yn IX, czynny ju¿ w 1594;
obecny budynek pochodzi z 1874, zmoder-
nizowany i zelektryfikowany.

Na wsch. od d. opactwa znajduje siê
Alpinarium za³o¿one w 1910, a za nim
XVIII-wieczna oran¿eria, obecnie cieplarnia
z egzotycznymi roœlinami. Nieco dalej
ci¹gnie siê Ogród Botaniczny, za³o¿ony
w 1952-56. Z zewnêtrznych murów obron-
nych pozosta³y tylko fragmenty na pd. od
d. opactwa, z Domem Bramnym.

Oliwskie ZOO

Na zach. od d. opactwa cystersów, przy
ul. Karwiñskiej na pow. 120 ha znajduje siê
oliwski ogród zoologiczny. Zajmuje on
malownicz¹ Dolinê Leœnego M³yna, o wy-
j¹tkowej ró¿norodnoœci przyrodniczej,
typowej dla wsch. krawêdzi Wysoczyzny
Gdañskiej. Dno doliny, nad Potokiem
Rynarzewskim z kilkoma stawami i bagien-
kami, pokrywa roœlinnoœæ trawiasta; zbocza
dorodny las mieszany. Stwarza to prawie
naturalne warunki dla hodowli zwierz¹t.
W oliwskim ogrodzie ¿yje ponad 600
okazów fauny z wszystkich kontynentów;
do najcenniejszych nale¿¹ kondor wielki
i walabia Benetta. ZOO odwiedza ok. 1 mln
turystów rocznie.

Dyrekcja mieœci siê w zabytkowym
pensjonacie z koñca XIX w.; zabytkami
z 1 po³. XIX w. s¹ m.in. m³yn i dom m³ynarza.

Gdañsk
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GDYNIA
Miasto nad Zatok¹ Gdañsk¹, w szerokiej

pradolinie miêdzy Kêp¹ Red³owsk¹ na pd.
i Kêp¹ Oksywsk¹ na pn. Ku zach. wychodzi
na zalesione wzgórza Pojezierza Kaszub-
skiego. 254 tys. mieszkañców.

Jeden z g³ównych polskich portów;
siedziba PLO i Polskiego Ratownictwa
Okrêtowego; oœrodek handlowy w œwiato-
wej sieci World Trade Center Association.
Przemys³ okrêtowy, rybny, radiowy. Wy¿sza
Szko³a Morska, Akademia Marynarki
Wojennej, wydzia³y Uniwersytetu Gdañ-
skiego; Morski Instytut Rybacki, Instytut
Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Teatr
Muzyczny, festiwale filmowe.

Stara wieœ rybacka, pierwsza wzmianka
1244. W zwi¹zku z trudnoœciami z dostê-
pem do Wolnego Miasta Gdañska, od 1922
zbudowano tu port i miasto; obok COP by³o
to najwiêksze przedsiêwziêcie gospodarcze
II Rzeczypospolitej. Obrona przed agresj¹
niemieck¹ 1-12 IX 1939. Krwawo st³umione
demonstracje robotnicze w grudniu 1970.

Muzeum Marynarki Wojennej

Na terenie parkowym przy Bulwarze
Nadmorskim od 1953 mo¿na ogl¹daæ
uzbrojenie i sprzêt bojowy. Wystawê
otwieraj¹ kotwice z XVII-XX w. i œruby
okrêtowe. Najliczniej eksponowane s¹
armaty z okresu obrony Wybrze¿a w 1939.
Dwie armaty polowe kal. 105 mm fran-
cuskiej firmy Schneider bra³y udzia³

w walkach na Kêpie Oksywskiej. Podwójnie
sprzê¿ona armata morska kal. 120 mm
szwedzkiej firmy Bofors pochodzi ze
stawiacza min „Gryf”. Jest najwiêksze dzia³o
z baterii helskiej (kal. 152,4 mm) firmy Bo-
fors oraz armata morska, produkcji rosyj-
skiej, kal. 130 mm z niszczyciela „Wicher”.
Ekspozycje uzupe³niaj¹ armaty przeciw-
lotnicze, miotacze min g³êbinowych, miny
morskie i aparaty torpedowe. Z pierwszej
generacji uzbrojenia rakietowego Marynarki
Wojennej pochodzi samonaprowadzaj¹ca
siê rakieta klasy ziemia-woda. S¹ te¿
samoloty myœliwskie i œmig³owce lotnictwa
morskiego.

Oddzia³em Muzeum Marynarki Wojennej
jest okrêt-muzeum „B³yskawica”, cumuj¹cy
u Nabrze¿a Pomorskiego przy Skwerze
Koœciuszki. Ten niszczyciel zbudowany
w 1935-37 w stoczni J. S. White w Cowes
w Anglii by³ najnowoczeœniejszym i najsilniej
uzbrojonym okrêtem II Rzeczypospolitej.
Do portu w Gdyni „B³yskawica” wesz³a po
raz pierwszy 1 XII 1937, a ju¿ 30 VIII 1939
odp³ynê³a do Wielkiej Brytanii z zadaniem
eskortowania konwojów z zaopatrzeniem
i udzia³u w operacjach bojowych. Niszczy-
ciel powróci³ do Gdyni  1947 i s³u¿y³ jako
okrêt obrony przeciwlotniczej. Po przebu-
dowie sta³ siê w 1976 okrêtem-muzeum,
wykorzystywanym równie¿ do celów
reprezentacyjnych przez dowództwo
Marynarki Wojennej.

Ekspozycja muzealna obejmuje uzbrojenie
znajduj¹ce siê na pok³adzie oraz sta³¹
wystawê w salach na okrêcie: modele
okrêtów, broni, oraz mundury, dokumenty
i pami¹tki osobiste. Obejrzeæ mo¿na kilka
pomieszczeñ za³ogowych, a tak¿e prze-
dzia³y maszynowo-kot³owe z przekrojem
turbiny i paleniskiem oraz przeciêtym
kot³em parowym.

Muzeum Oceanograficzne
i Akwarium Morskie

W obecnym kszta³cie muzeum dzia³a od
1971 w czêœci budynku Morskiego Instytutu
Rybackiego przy Al. Zjednoczenia 1
w Gdyni. Na parterze i I piêtrze s¹ akwaria,
a na II i III piêtrze wystawy. Wiêkszoœæ
zbiorów zgromadzono w czasie wypraw
naukowych Instytutu. Akwarium Morskie
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prezentuje ryby i bezkrêgowce (ukwia³y,
skorupiaki) z wielu mórz i oceanów oraz
jezior i rzek wszystkich kontynentów, a tak¿e
gady morskie, ¿ó³wie. W 34 akwariach
o pojemnoœci od 500 do 16 000 l znajduje
siê ok. 600 zwierz¹t, nale¿¹cych do ok. 60
gatunków. Akwaria maj¹ zamkniête obiegi
wody o odmiennych parametrach fizycz-
nych i chemicznych. Woda oceaniczna
dowo¿ona jest z Atlantyku.

W Muzeum Oceanograficznym eksponuje
siê spreparowane okazy flory i fauny
morskiej, uzupe³nione odlewami z mas
plastycznych. Plansze, modele i p³asko-
rzeŸby pogl¹dowo przekazuj¹ wiadomoœci
zwi¹zane z ¿yciem morza i jego eksploa-
tacj¹. Jest tak¿e wystawa muszli miêczaków.

W rotundzie na III piêtrze znajduje siê Sala
Ba³tycka, a w niej stó³ plastyczny ukazuj¹cy
dno Ba³tyku oraz plansza „Historia geo-
logiczna Ba³tyku”.

GNIEW
Zamek

Miasto na lewym, wysokim brzegu Wis³y,
przy ujœciu Wierzycy, 30 km na pd. od
Tczewa. 7 tys. mieszkañców.

Jeden z najstarszych grodów Pomorza.
Prawa miejskie 1297. Gniew jest nazywany
pomorskim Kazimierzem. Na Starym
Mieœcie, zw³aszcza przy pl. Grunwaldzkim,
kamieniczki z XVII-XIX w., niektóre z cha-
rakterystycznymi przedpro¿ami. Najciekaw-
sze s¹ kamienice podcieniowe w zach.
pierzei rynku, o fasadach póŸnorenesan-
sowych, z ³amanymi dachami. Œrodek rynku
zajmuje zespó³ budynków ratusza, z XIII-
-XIV w., przebudowany w XIX w. Koœció³ p.w.
œw. Miko³aja, patrona ¿eglarzy, trójnawowy,
halowy z XIV w., nadbudowano o 11 m
w 1870. Wystrój koœcio³a z XVII-XVIII w.,
m.in. dwie stalle manierystyczne w prez-
biterium i 6 o³tarzy. Gotyckie s¹ p³yty
nagrobne, chrzcielnica i kropielnica,
pozosta³e wyposa¿enie przewa¿nie neo-
gotyckie.

Nad miastem dominuje gotycki zamek
pokrzy¿acki z XIII-XIV w., na planie
kwadratu o bokach 47 m, z trzema basztami
w naro¿nikach. Na dziedziñcu kamienna
studnia g³êbokoœci ok. 40 m. W pn.-wsch.

naro¿niku znajdowa³a siê potê¿na baszta
ostatniej obrony, rozebrana przez Prusaków.
Od strony pd. i wsch. zachowa³y siê
fragmenty ceglanego muru, który otacza³
Zamek. Wokó³ niego by³o przedzamcze
z murami obronnymi od strony Starego
Miasta oraz od pn. i pd. Wjazd na dzie-
dziniec zamkowy znajdowa³ siê w œrodku
skrzyd³a pd. i poprzedzony by³ przed-
bramiem i zwodzonym mostem. Obecne
przejœcie,  zosta³o wykonane w XIX w.

Zamek by³ siedzib¹ komturów krzy¿ac-
kich, a potem starostów gniewskich. Po
przebudowie w XIX w. pe³ni³ funkcjê koszar,
wiêzienia i w koñcu magazynu. W 1921
sp³on¹³ i ulega³ dewastacji a¿ do koñca lat
60-tych. Po renowacji w zamku mieszcz¹
siê: oddzia³ Muzeum Archeologicznego
w Gdañsku, Centrum Kultury, Biuro Obs³ugi
Ruchu Turystycznego, m³odzie¿owa baza
noclegowa „Dormitorium”, Centrum
Myœliwskie oraz sala Bractwa Rycerskiego
Zamku Gniewskiego. Odbywaj¹ siê tu
spektakle historyczne i turnieje rycerskie.

Na przedzamczu, w pn.-wsch. naro¿niku
zachowa³ siê domek myœliwski zwany
Pa³acykiem Marysieñki, uto¿samiany z re-
zydencj¹ z 1679 ma³¿onki Jana Sobieskiego,
starosty gniewskiego i póŸniejszego króla.
W po³. XIX w. przebudowany w stylu
neogotyckim, obecnie mieœci siê tu hotel.

HEL
Muzeum Rybo³ówstwa

Miasto na krañcu Mierzei Helskiej, 34 km
od jej nasady. 5 tys. mieszkañców.
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Znany w 1198 jako osada rybacka, Hel
otrzyma³ prawa miejskie ok. 1260 od ksiêcia
gdañskiego Œwiêtope³ka. W XIII-XV w. by³
wa¿nym oœrodkiem rybackim i handlowym.
PóŸniej podupad³ i zubo¿a³. W 1872 straci³
prawa miejskie; odzyska³ je w 1963.

W Helu znajduje siê port rybacki i wojen-
ny, przystañ ¿eglugi pasa¿erskiej, oœmiobo-
czna latarnia morska z 1942 o wys. 41,5 m.
Przy ulicy Morskiej 9 Morskie Laboratorium
Terenowe Instytutu Oceanografii Uniwer-
sytetu Gdañskiego. W centrum kilka starych
domków rybackich z XIX w.

Najstarszym zabytkiem jest wzmianko-
wany w 1417 d. koœció³ p.w. œw. Piotra
i Paw³a. Obecnie mieœci siê w nim Muzeum
Rybo³ówstwa. Zachodni¹ czêœæ gotyckiego
koœcio³a, która spali³a siê w 1572, odbu-
dowano ok. po³. XVII w. W 1959 w dach
tej czêœci wkomponowano drewnian¹
wie¿ê z platform¹ widokow¹ i nakryciem
namiotowym.

Muzeum zajmuje siê dziejami polskiego
rybo³ówstwa na Ba³tyku, szczególnie
w Zatoce Gdañskiej.

Zbiory obejmuj¹ m.in. narzêdzia po³o-
wów, jednostki ³owcze oraz malarstwo
o tematyce rybackiej i pejza¿e Zatoki.
W archiwum s¹ nagrane wywiady z ryba-
kami. W sali dolnej mieœci siê wystawa
„Dzieje tradycyjnego rybo³ówstwa mor-
skiego” uzupe³niona „Sieciarni¹” i „Warsz-
tatem szkutniczym”. Pokazano warsztat
rodziny Schmidtów z £aszki k. Sztutowa,
a w nim ³odzie ¿akowe i bojer, wykonane
przez R. Schmidta. Ekspozycja w sali górnej,
powsta³ej z poszerzenia koœcielnego chóru,
jest zwi¹zana z dziejami Pó³wyspu Hel-
skiego, Helu i lokalnego rybo³ówstwa.

Z 21-metrowej wie¿y mo¿na ogl¹daæ
panoramê Ba³tyku i Zatoki Gdañskiej. Na
zewn¹trz muzeum s¹ wystawione ³odzie,
wyposa¿enie rybackie i okrêtowe oraz
czêœci statków wydobyte z dna Ba³tyku.

KARTUZY
Zespó³ poklasztorny

Miasto powiatowe na Pojezierzu Kaszu-
bskim, 40 km na zach. od  Gdañska,
uznawane za stolicê Kaszub. 16 tys.
mieszkañców.

Pocz¹tkowa osada przy klasztorze Kar-
tuzów, sprowadzonych w 1380 przez Jana
z Ró¿êcina (obecnie Rusocin), w³aœciciela
okolicznych dóbr. Prawa miejskie 1923.

Muzeum Kaszubskie przy ul. Koœcierskiej
za³o¿y³ w 1947 Franciszek Treder, nau-
czyciel i poeta kaszubski. Eksponaty
etnograficzne: narzêdzia pracy i sprzêt
gospodarstwa domowego, tkactwo, rzeŸba,
ceramika, hafty, rysunki na szkle, rogowe
tabakierki, instrumenty i nuty kaszubskie.

Z kompleksu klasztornego zachowa³y siê:
koœció³, refektarz, jeden erem, studnia i frag-
menty muru zewnêtrznego.

Jednonawowy koœció³, którego fundato-
rem by³ kupiec gdañski Jan Thiergart,
wybudowano jako klasztor w 1381-1403.
Dach i wie¿a (wys. 25 m) przebudowane
1731-33. Dach koœcio³a ma kszta³t wieka
trumny aby przypominaæ o œmierci, po-
dobnie jak trupia czaszka i napis „memento
mori” umieszczony na pd. œcianie koœcio³a,
nad zegarem s³onecznym. Sklepienie
koœcio³a gwiaŸdziste, podobnie jak w za-
krystii, która ma sztukateriê z 1736.

W g³ównym o³tarzu, wczesnobarokowym
z 1639, obrazy: „Ukrzy¿owanie”, „Œwiêta
Trójca” i „Wniebowziêcie NMP” oraz rzeŸby
NMP, Marii Magdaleny, Jana Chrzciciela,
Jana Ewangelisty, bp. Hugona i œw. Brunona.
W prezbiterium cenne kurdybany z XVII w.
- bogato ornamentowane ok³adziny z koziej
skóry, pochodzenia flandryjskiego. Przy pd.
œcianie prezbiterium masywny tron przeora
z 1641.

We wsch. czêœci nawy, z obu jej stron bo-
gato zdobione stalle ksiê¿y zakonnych i nie-
co dalej stalle braci zakonnych z XVII w.
Œciany œwi¹tyni ozdabia ponad 20 obrazów,
g³ównie ze szko³y gdañskiej, w tym „Wie-
czerza Pañska” z 1680 autorstwa Kaspra
Gockhellera.

Ciekawa jest równie¿ barokowa balustrada
chóru z 1640 z tarcz¹ zegarow¹ i wahad³em
przedstawiaj¹cym anio³a œmierci z kos¹.

Od pd. strony do koœcio³a przylegaj¹:
zakrystia, kaplica NMP i kaplica œw.
Brunona. W kaplicy NMP cenna œrodkowa
czêœæ tryptyku z 1444. W kaplicy œw.
Brunona znajduj¹ siê figury œw. Brunona
i œw. Hugona z ksi¹¿k¹, na której wyryto

Kar tuzy
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s³owa: „S³uchaæ plotek i innym je opowia-
daæ nie przystoi zakonnikom”.

Na pn. od koœcio³a znajduje siê gotycki
refektarz ze sklepieniem gwiaŸdzistym. Pod
refektarzem piwnica, wsparta na piêciu
kamiennych filarach, o krzy¿owym skle-
pieniu. Obecnie znajduje siê tu sala
wystawowa Muzeum Kaszubskiego.

Jedyny zachowany z osiemnastu eremów,
z ok. 1400, znajduje siê na pd.-wsch. od
koœcio³a. Niewielki budynek z ceg³y obecnie
zajmuj¹ koœcielni.

Niedaleko zespo³u klasztornego jest park
z alejkami prowadz¹cymi nad pobliskie
Jezioro Klasztorne.

KWIDZYN
Zespó³ zamkowo-katedralny

Miasto powiatowe w zakolu rzeczki Liwy,
w Dolinie Kwidzyñskiej. Du¿e zak³ady
papiernicze. 39 tys. mieszkañców.

W 1233 osadê Kwedin zdobyli Krzy¿acy,
którzy w 1254 za³o¿yli tu miasto. Do 1525
by³o ono siedzib¹ biskupstwa pomezañ-
skiego.

Przy ul. Górnej i Gdañskiej s¹ fragmenty
murów miejskich z XIV w. Z XIV-wiecznego
ratusza zachowa³y siê tylko fragmenty wie¿y
i fundamenty murów obwodowych. Koœció³
parafialny p.w. œw. Trójcy z 1846-58 ma
formê neogotyckiej bazyliki. 3 km na pd.
wsch. od miasta znajduje siê rezerwat roœlin
stepowych „Kwidzyñskie Ostnice”.

Zespó³ zamkowo-katedralny powsta³ na
pn. od starego miasta. Gotycki koœció³ p.w.
œw. Jana Ewangelisty, dawn¹ katedrê

pomezañsk¹, zbudowano z ceg³y w 1310-
-1360, restaurowano 1862-64. Wewn¹trz
cenne s¹ zw³aszcza malowid³a œcienne i fre-
ski podokienne, przedstawiaj¹ce sceny
z ¿ycia œwiêtych, a tak¿e rzeŸbione zworniki
i wsporniki. Na pd. œcianie, nad krucht¹,
reliktem wczeœniejszej budowli, umiesz-
czono obraz mozaikowy z 1380, przedsta-
wiaj¹cy patrona katedry i klêcz¹cego
biskupa. Du¿¹ wartoœæ artystycn¹ przedsta-
wiaj¹: tron biskupi wyrzeŸbiony w drewnie
dêbowym z pocz¹tku XVI w., nastawa
o³tarzowa z 1570, o³tarz barokowy z koñca
XVII w. oraz konfensjona³y, których zwieñ-
czenia podtrzymuj¹ postacie kobiece.
Interesuj¹ce s¹ równie¿ p³yty nagrobne
biskupów, rycerzy i dobroczyñców koœcio³a.

Koœció³ ten u¿ytkowali w 1525-1945
g³ównie ewangelicy. Obecnie jest rzymsko-
katolickim koœcio³em parafialnym.

Zamek-muzeum, po³¹czony z katedr¹,
zbudowano z ceg³y w 1320-40, a wykoñ-
czono w 1377-1409 na potrzeby kapitu³y
pomezañskiej. By³a to budowla na planie
kwadratu z czterema naro¿nymi wie¿ami.
Do usuwania nieczystoœci na zewn¹trz
s³u¿y³a wie¿a zwana gdaniskiem. W 1798
Prusacy rozebrali skrzyd³a pd. i zach.
Obecnie w zamkowym muzeum mo¿na
ogl¹daæ sta³e wystawy dotycz¹ce: etnografii
Dolnego Powiœla, przyrody pó³nocnej Polski
oraz pruskiej rzeŸby barokowej.

MALBORK
Zamek

Miasto powiatowe nad Nogatem (wsch.
odnog¹ deltow¹ Wis³y), na pograniczu
¯u³aw i Pojezierza I³awskiego, wêze³
kolejowy. 40 tys. mieszkañców.

Ok. 1274 pocz¹tek budowy zamku
krzy¿ackiego, prawa miejskie 1286, 1309-
1454 stolica pañstwa krzy¿ackiego i siedziba
wielkiego mistrza; 1455-1772 w Prusach
Królewskich, przy³¹czony do Polski; po
1772 w pañstwie pruskim, w 1945 wróci³
do Macierzy.

Do zamku od pd. i wsch. przylega Stare
Miasto, które niegdyœ wraz z nim tworzy³o
ogromny zespó³ warowny. Zachowa³o siê
stosunkowo  niewiele z potê¿nego pasa
œredniowiecznych murów i baszt. Od pd.
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znajduje siê Brama Mariacka z XIV w.
zrekonstruowana w 1964 (bez dachu). Ma
10 m wysokoœci, zdobi¹ j¹ ostro³ukowe
blendy. Od strony wsch. podobna Brama
Garncarska, d. Brama Œw. Ducha, te¿
z XIV w., podczas odbudowy w 1955 przy-
kryta dachem czterospadowym. W centrum
Starego Miasta zachowa³ siê cenny gotycki
ratusz z ok. 1380, dwukondygnacyjny o wy-
sokim, dwuspadowym dachu. W pobli¿u,
nad Nogatem zabezpieczona ruina
d. Szko³y £aciñskiej z XIV w., obecnie
oœrodek sportów wodnych. Najbli¿ej zamku
wznosi siê koœció³ parafialny p.w. œw. Jana
z XV-XVI w., trzynawowy, halowy, z krysz-
ta³owym sklepieniem z XVI w. w nawie pd.
i ¿ebrowym w pozosta³ych.

Na pd. od Starego Miasta znajduje siê
koœció³ poewangelicki d. p.w. œw. Jerzego,
ob. p.w. MB Nieustaj¹cej Pomocy, zbud.
1711-12.

Najwspanialszy zespó³ obiektów œrednio-
wiecznych to zamek malborski o pow. ok.
20 ha, wpisany na listê dziedzictwa
kulturowego UNESCO. Tworz¹ go, ró¿ni¹ce
siê architektonicznie i funkcjonalnie:
Wysoki Zamek, Œredni Zamek i Niski
Zamek, zwany te¿ Przedzamczem.

Wysoki Zamek, najpotê¿niejszy, przylega-
j¹cy od pn. do Starego Miasta, zbudowano

pod koniec XIII w., rozbudowano w I po³.
XIV w., odbudowywano w 1882-96 i po
II wojnie. Czworoboczny z arkadowym
dziedziñcem.

Najstarsze jest skrzyd³o pn., przebudo-
wane w 1 po³. XIV w. dla Kapitu³y Gene-
ralnej Zakonu. Nowy kapitularz wzniesiono
ok. 1310 w zach. czêœci tego skrzyd³a,
dwunawowy, z gwiaŸdzistym sklepieniem
wspartym na trzech zdobionych kolum-
nach. Dalej na wsch. znajduje siê koœció³
zamkowy p.w. NMP, zbud. w 1331-1344,
ze sklepieniem gwiaŸdzistym. We wspa-
nia³ym wystroju wyró¿niaj¹ siê: grupa
„Ukrzy¿owanie”, polichromia i witra¿e.
Najcenniejsz¹ ozdob¹ œwi¹tyni jest gotycki
portal zwany Z³ot¹ Bram¹.

Pod czêœci¹ koœcio³a zamkowego usytuo-
wano kaplicê œw. Anny z ok. 1340, bêd¹c¹
kaplic¹ grobow¹ wielkich mistrzów.
W kaplicy ocala³y oryginalne dwa portale,
bogato rzeŸbione, z polichromi¹.

W nastêpnej kolejnoœci zbudowano
skrzyd³o zach. zamku. Na parterze znalaz³y
siê pomieszczenia gospodarcze, a na I p.
skarbiec i izby mieszkalne. Na zach. od tego
skrzyd³a wybudowano w XIII w. wie¿ê do
usuwania nieczystoœci, tzw. gdanisko.

Z ostatniego okresu budowy zamku
pochodzi skrzyd³o pd. W czêœci przy-
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ziemnej by³y magazyny ¿ywnoœci, wy¿ej
sypialnie, a na II p. sala do wypoczynku
i refektarz konwentu.

Podobn¹ rolê spe³nia³o skrzyd³o wsch.,
z magazynami w przyziemiu i sypialniami
na I p. Tu znajduje siê najwy¿sza, g³ówna
wie¿a zamkowa z ok. 1340, wznosz¹ca siê
44,5 m ponad koronê murów, wielokrotnie
przebudowywana, ostatnio w 1967-68.

Œredni Zamek istnia³ ju¿ ok. 1300 jako
budowla murowana. W XIV w. dokoñczono
go wznosz¹c najbardziej monumentaln¹
salê zamku, Wielki Refektarz o wym.
13x30 m i wys. 9 m. Jego palmowo-
¿ebrowe sklepienia s¹ wsparte na trzech
oœmiobocznych kolumnach granitowych.
Z refektarzem s¹siaduje pa³ac zbud.
w XIV w. dla wielkich mistrzów krzy¿ackich.
Ma on 4 kondygnacje, wys. ok. 30 m.

W tej czêœci zamku znajduj¹ siê jeszcze:
Letni Refektarz o wym. 14 x 14 m. i wys.
9,7 m., z 1393 (nad okapem kominka tkwi
kamienna kula z dzia³a) oraz Zimowy
Refektarz, nieco mniejszy.

W skrzydle pn. Œredniego Zamku mieœci³
siê szpital-schronisko dla starców konwentu
(infirmeria), z niezwyk³¹, „koronkow¹”
ozdob¹ szczytu. Dalej na wsch. zespó³
bramny i rezydencja wielkiego komtura
z czêœci¹ biurow¹.

W skrzydle wsch. ok. 1300 zbudowano
mieszkania dla urzêdników i hotel dla goœci
Zakonu.

Na pn. od Œredniego Zamku rozci¹ga siê
Przedzamcze zw. Niskim Zamkiem, ufortyfi-
kowane w 1 po³. XIV w. w postaci pierœcieni
murów z licznymi basztami i bramami,
przed którymi by³a fosa. Miêdzy Œrednim
a Niskim Zamkiem najpotê¿niejszym
zespo³em obronnym by³a G³ówna Brama,
miêdzy dwoma basztami, Wójtowsk¹
i Podstaroœciego. Du¿e znaczenie mia³ tak¿e
monumentalny zespó³ Bramy Mostowej
wzniesiony po 1335 oraz Wie¿a Maœlan-
kowa na pn.

Najstarszym zabytkiem Niskiego Zamku
jest ogromna Zbrojownia zwana Karwanem,
wzniesiona przed 1320, (wym. 20,5x45 m.),
wielokrotnie przebudowywana.

W 1 po³. XV w. Krzy¿acy zbudowali jeszcze
jedn¹ liniê obronn¹, zwan¹ Wa³em Plauena

(od nazwiska wielkiego mistrza): m.in.
baszty Kominki i Now¹ oraz Bramê Now¹.
Przed Wa³em Plauena wybudowano g³ê-
bok¹ fosê, zwan¹ Kana³em Juranda, do
której doprowadzono wodê z M³ynówki.

Od 1961 dzia³a wielodzia³owe Muzeum
Zamkowe. Wiêkszoœæ pomieszczeñ zamku
zaadoptowano na sale wystawowe. Zgro-
madzono ponad 40 tys. eksponatów. Do
najcenniejszych nale¿y najwiêksza na
œwiecie kolekcja wyrobów z bursztynu,
wspania³y zbiór dawnej broni i uzbrojenia,
zestaw monet i medali a tak¿e kolekcje
rzeŸby gotyckiej, witra¿y, ceramiki i grafiki.

W sezonie letnim na dziedziñcach zam-
kowych odbywaj¹ siê widowiska „Œwiat³o
i DŸwiêk”. Specjalnych wra¿eñ dostarcza
nocne zwiedzanie twierdzy z udzia³em
„mnicha” i przewodnika. Na zamku urz¹-
dzono luksusowy hotel „Zamek” (w d. szpi-
talu dla mnichów) i 2 restauracje.

MECHOWO  k. Pucka
Groty Mechowskie

Wieœ kaszubska w pow. puckim, 9 km na
wsch. od Pucka, na skraju Puszczy Dar¿-
lubskiej. Pierwsze wzmianki z ok. 1300 r.,
kiedy erygowano tu parafiê. Obecny ko-
œció³, konstrukcji szkieletowej z 1742 r.
ufundowa³ opat cystersów oliwskich Jacek
Rybiñski. Na cmentarzu pochowany jest
poeta kaszubski Jan Drze¿d¿on.

We wsi, przy g³ównej drodze, jaskinia
zwana Grotami Mechowskimi, pomnik
przyrody nieo¿ywionej.  Odkryta w 1818 r.
Ewenementem jest tu wystêpowanie form
typu krasowego w osadach wodno-lodow-
cowych ostatniego zlodowacenia.
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W okresie miêdzywojennym dostêpna
by³a tylko pierwsza czêœæ groty. W czasie II
wojny œwiatowej jaskinia zosta³a zasypana.
Odrestaurowane Groty Mechowskie zosta-
³y udostêpnione do zwiedzania w 1949 r.
W 1981 r. nast¹pi³ zawa³. W 1998 r. ponow-
nie udostêpniono jaskiniê do zwiedzania.

Prowadz¹ do niej dwa wejœcia, oba 2 m
poni¿ej powierzchni drogi. Otwór zachodni
s¹siaduje z szeregiem kolumn piaskowco-
wych, tworz¹cych ma³¹ grotê, sk¹d od-
chodzi niski i w¹ski korytarz do jaskini. Strop
zbudowany jest z warstwy piaskowca, silnie
spojonego lepiszczem wapiennym, œciany
zaœ z luŸnego piasku lub s³upów piaskowca.
Dno jest piaszczyste. Korytarze wejœciowe
prowadz¹ do g³ównej komory, w której
stropie znajduj¹ siê wypuk³e formy ze
scementowanego piasku, pokryte nacieka-
mi w postaci skorupy wêglanowej, podob-
nej do stalaktytów. D³ugoœæ  trasy turystycz-
nej wynosi ok. 20 m. Z uwagi na niski pu³ap
pokonywana jest prawie na kolanach, a
zwiedzanie odbywa siê pojedynczo.

ODRY k. Czerska
Rezerwat „Krêgi Kamienne”

Wieœ w pow. chojnickim, w Borach
Tucholskich, 10 km na pn.-wsch. od Czerska
i 1,5 km na zach. od stacji kol. Wojtal na
trasie z Gdyni do Bydgoszczy.

Ok. 1 km na pn. zach. od wsi, na prawym
brzegu Wdy, znajduje siê unikalny rezerwat
archeologiczny i przyrodniczy „Krêgi
Kamienne” o pow. 18 ha, utworzony
w 1958. Jest tu 10 krêgów kamiennych
(i fragmenty dwóch) o œrednicy od 15 do
33 m. Ka¿dy kr¹g tworzy od 16 do 29

g³azów narzutowych, które wystaj¹ od 20
do 70 cm ponad ziemiê. W œrodku ka¿dego
krêgu ustawiony jest jeden kamieñ, rzadziej
dwa. W rezerwacie znajduje siê tak¿e
ponad 20 kurhanów o œrednicy od 8 do
12 m i wys. od 0,5 do 2 m.

Pierwsze badania przeprowadzi³ tu
w II po³. XIX w. gdañski archeolog Gotfryd
Ossowski. Wed³ug najnowszych pogl¹dów
jest to cmentarzysko tzw. kultury wiel-
barskiej z I-III w. n.e. Krêgi kamienne
œwiadcz¹ o jej zwi¹zkach ze Skandynawi¹.
W kurhanach znaleziono naczynia i ozdoby
pochodzenia rzymskiego. Najwiêcej po-
chówków (ok. 600) odkryto pomiêdzy
krêgami znajduj¹cymi siê na skraju du¿ej
polany. Stosowano tu ró¿ne obrz¹dki
pogrzebowe. Urny z prochami po spaleniu
cia³ umieszczano w g³êbokich jamach. By³y
równie¿ groby szkieletowe.

Rezerwat jest cenny tak¿e pod wzglêdem
przyrodniczym. Na g³azach wystêpuje ok.
45 gatunków mchów i porostów, charak-
terystycznych dla obszarów tundrowych.
Najczêœciej: nalezina skalna, kruszkownica
wielolistna i wzorzec wielki.

PELPLIN
Zespó³ poklasztorny

Muzeum Diecezjalne
Miasto na Pojezierzu Starogardzkim,

zwane Pomorskimi Atenami; stacja kol.
22 km na pd. od Tczewa. Prawa miejskie
od 1931. 9 tys. mieszkañców.

W 1276 do Pelplina przybyli Cystersi na
zaproszenie ksiêcia Mœciwoja II. Po kasacie
zakonu w 1824 przeniesiono z Che³m¿y do
Pelplina siedzibê diecezji che³miñskiej,
a w 1829 otwarto tu Seminarium Du-
chowne.

Z dawnego zespo³u klasztornego Cys-
tersów najokazalsza jest gotycka œwi¹tynia
p.w. NMP, wzorowana na katedrze cyster-
skiej w Doberanie (Meklemburgia). Budowê
jej rozpoczêto po 1375 i ukoñczono ok. po³.
XV w. Od 1824 œwi¹tynia jest katedr¹;
w 1965 podniesiono j¹ do godnoœci bazyliki
mniejszej.

Zbudowana z ceg³y, na planie krzy¿a
³aciñskiego, trójnawowa z dwunawowym
transeptem, nale¿y do najwiêkszych
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koœcio³ów w Polsce. Nawa g³ówna i prez-
biterium maj¹ sklepienie gwiaŸdziste, pn.
ramiê transeptu kryszta³owe, pd. sieciowe.

PóŸnorenesansowy o³tarz g³. z 1623-40,
wysokoœci 25 m jest jednym z najwiêkszych
drewnianych o³tarzy w Europie. S¹ w nim
figury wszystkich aposto³ów i obraz gdañ-
skiego malarza Hermana Hahna „Koronacja
NMP” z 1623 r. o wym. 5,3 x 3,4 m.

Wyj¹tkowo cenny obraz tego samego
autora, „Pok³on pasterzy” z 1616, znajduje
siê w o³tarzu MB Wniebowziêtej, za
o³tarzem g³ównym. Okaza³y o³tarz marmu-
rowy „Zwiastowanie” w pd. nawie bocznej.

Niezwykle cenne i jedne z najwiêkszych
w Europie s¹ gotyckie, dêbowe stalle
z 1434-1454 w nawie pd. Tworz¹ one
wy¿sz¹ kondygnacjê; w ni¿szej stalle rene-
sansowe z 1612.

Ambona i prospekt organowy z wizerun-
kami ksi¹¿¹t pomorskich, barokowe
z XVII w. s¹ dzie³em Macieja Schollera
z Gniewa.

Od pd. do œwi¹tyni przylega czworobok
dawnego klasztoru. Ogród klasztorny
(wirydarz) otaczaj¹ ostro³ukowe kru¿ganki,
z obrazami o tematyce biblijnej z 1639-
-1702. We wsch. kru¿ganku znajduje siê d.
kapitularz klasztorny (obecnie kaplica Col-
legium Marianum) i d. sala konwentualna,
obecnie dzia³ rzeŸby muzeum. W skrzydle
pd., gdzie dawniej by³ refektarz letni,
obecnie mieœci siê biblioteka Seminarium
Duchownego.

Bli¿ej pl. Grunwaldzkiego, po drugiej
stronie ul. Mestwina, stoi gotycki koœció³
farny p.w. Bo¿ego Cia³a, zbud. w XIV w. jako
parafialny. Ceglany, jednonawowy z drew-
nianym stropem; rokokowy o³tarz g³ówny,
boczne barokowe.

Na zach. od œwi¹tyni, nad Wierzyc¹ stoi
dom bramny opactwa (obecnie mieszkalny)
z XIV w., z kamienn¹ figur¹ Madonny
z XVIII w. w niszy szczytowej.

Za rzek¹ park biskupi (7 ha) z piêknym,
eklektycznym mostem. W pd. czêœci parku
wybudowano w 1837-38 pa³ac biskupi,
z monumentalnym portykiem, przebudo-
wany 1927-28.

Na wsch., pn. i zach. od œwi¹tyni usytuo-
wane s¹ klasycystyczne kanonie (1820-50).

Najstarsza, tzw. kuria kanonicka z 1619,
przebud. w 1882, znajduje siê przy pl. Mar-
iackim 6.

Z innych zabytków na uwagê zas³uguje
poklasztorny m³yn wodny nad Wierzyc¹
oraz domy mieszczañskie, m.in. piêtrowy
drewniany przy ul. Starogardzkiej 5
i murowany, wielokondygnacyjny z wie-
¿yczk¹ przy pl. Grunwaldzkim 9.

Muzeum Diecezjalne za³o¿y³ w 1928 bp
Stanis³aw Wojciech Okoniewski. Mieœci³o
siê w obiektach poklasztornych, a w latach
80. zosta³o przeniesione do nowego
budynku.

Galeria sztuki œredniowiecznej szczyci siê
najwybitniejszymi dzie³ami malarstwa
i rzeŸby powsta³ymi na Pomorzu. Szcze-
gólnie cenne s¹ XIV-wieczne krucyfiksy,
figury Madonn i œwiêtych. Najwspanialszym
eksponatem muzeum jest jedyny w Polsce
egzemplarz Biblii Guttenberga (1453-1455)
w autentycznej, skórzanej oprawie z war-
sztatu Henryka Costera z XV w. Pelpliñska
biblia, drukowana na papierze, jest uni-
katowa, gdy¿ zawiera na karcie 46 w I tomie
œlad obalonej czcionki drukarskiej.

Tabulatura Pelpliñska, zebrana w 1620-40
przez zakonnika Feliksa Trzciñskiego, to
jeden z najobszerniejszych zapisów muzy-
cznych z 1 po³. XVII w. w Europie. W 6 to-
mach zawiera ok. 900 utworów orga-
nowych i wokalnych, w tym kilka polskich.
Wœród zabytków bibliofilskich s¹ te¿:
„Komentarz do listów œw. Paw³a” z XIII w.,
„Gradua³ Cysterski” z XIII w., œw. Augustyna
„De civitate Dei” z XIII w. oraz wiele ksi¹g
z XIII-XIV w., pisanych na pergaminie
i ozdobionych inicja³ami.

W bardzo bogatym skarbcu muzealnym
zgromadzono m.in.: trzy monstrancje
z XVII w., kielichy (w tym jeden z 2 po³.
XIV w.), pacyfika³y, gotycki relikwiarz
z XV w., pastora³y, krzy¿e i szaty liturgiczne,
wszystkie wykonane na Pomorzu, g³ównie
w Gdañsku i Toruniu.

ROZEWIE
Latarnia morska

rezerwat „Przyl¹dek Rozewie”
Przyl¹dek Rozewie, klifowa krawêdŸ Kêpy

Swarzewskiej, stanowi najbardziej na pn.

Rozewie
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wysuniêty odcinek polskiego wybrze¿a.
Znajduje siê 2 km na wsch. od Jastrzêbiej
Góry i 6 km na pn. zach. od W³adys³awowa.
Z przyl¹dka piêkny widok na morze.

Latarnia morska im. Stefana ̄ eromskiego
Obecn¹ latarniê morsk¹ na Rozewiu

zbudowano w 1921, a rozbudowano
i umocniono w 1978. Wznosi siê na 33 m
(tj. 87 m n.p.m.). Jej œwiat³o ma zasiêg ok.
46 km i jest najsilniejsze na polskim
Wybrze¿u. Pomocniczymi urz¹dzeniami
sygnalizacji s¹ buczki przeciwmg³owe,
s³yszalne na 14 km. W 1975 wybudowano
tu radiolatarniê o zasiêgu ok. 92 km.

Od 1920 pierwszym polskim latarnikiem
na Rozewiu by³ Leon Wzorek, który zgin¹³
w 1939. Obecnie pracuje tu ju¿ trzecie
pokolenie Wzorków. Obie latarnie obs³u-
guje 5 latarników.

W 1933 latarniê nazwano imieniem
Stefana ¯eromskiego, który odwiedza³ j¹
w 1920-1924. W 1961 urz¹dzono w niej
izbê pami¹tek po ¯eromskim, a w 1963
wystawê „Dzieje latarnictwa morskiego”.
W 1964 ods³oniêto pomnik ¯eromskiego.
W pobli¿u znajduje siê obelisk postawiony
na pami¹tkê zajêcia Pomorza przez Wojsko
Polskie w 1920.

Rezerwat krajobrazowo-leœny „Przyl¹dek
Rozewie” (12,17 ha), utworzony w 1957,
chroni zbocze klifu o wys. 54 m, poroœniête
piêknym, prawie 200-letnim lasem bu-
kowym. W ni¿szej czêœci zbocza las
mieszany, klony i jawory. W runie m.in.
marzanka wonna, bluszcz pospolity, zawilec
gajowy i fio³ek leœny. Przyl¹dek jest wa¿nym
punktem na szlakach przelotu ptaków.

S£UPSK
Zamek

Miasto powiatowe nad S³upi¹, na Rów-
ninie S³upskiej, 18 km od Ba³tyku. 102 tys.
mieszkañców.

Gród s³owiañski znany w X w., prawa
miejskie przed 1269. Okres œwietnoœci
w XIV-XVI w., kiedy S³upsk by³ stolic¹
ksiêstwa Gryfitów. Od po³. XVII w. pod
panowaniem Brandenburgii a póŸniej
pañstwa pruskiego, w Polsce od 1945.
W 1975-98 stolica województwa.

W centrum starówki ogromny gotycki
koœció³ p.w. NMP z 2 po³. XIV w., wie-
lokrotnie przebudowywany. Trójnawowy,
bazylikowy, sklepienie gwiaŸdziste
w nawie g³ównej i krzy¿owo-¿ebrowe
w bocznych.

Najwiêcej zabytków znajduje siê w pd.-
wsch. czêœci starówki. Najstarszy z nich to
gotycki koœció³ podominikañski p.w. œw.
Jacka z prze³omu XIII i XIV w., z póŸno-
renesansowym o³tarzem i ambon¹ z 1602
oraz barokowymi organami i pami¹tkami po
ostatnich Gryfitach.

Obok koœcio³a, nad kana³em M³ynówk¹,
usytuowany jest M³yn Zamkowy, zbudo-
wany przed 1310, wielokrotnie przebu-
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dowywany. Obok mieœci siê muzeum
etnograficzne.

Z obwarowañ miejskich zachowa³y siê trzy
bramy. Najbli¿ej m³yna — Brama M³yñska
z ok. 1400, przebudowana i restaurowana
w 2 po³. XIX w. Obecnie mieœci siê tu
pracownia konserwacji zabytków. Trochê
dalej, nad S³upi¹, dobrze zachowana Baszta
Czarownic, zbud. w XV w., przebud. w XVIII
na wiêzienie, obecnie salon wystawowy
BWA. Trzecia brama, zwana Now¹ (w zach.
czêœci starówki), pochodzi z 2 po³. XIV w.
Ok. 1650 otrzyma³a barokowy he³m.
PóŸniej przebudowano j¹ na wiêzienie
i przêdzalniê, a w XIX w. na warsztaty
wojskowe. Obecnie mieœci siê tu Galeria
Sztuki Wspó³czesnej.

Na pd. od zamku, na skwerku stoi kaplica
p.w. œw. Jerzego, wzniesiona w stylu go-
tyckim na pocz. XV w. Na planie oœmioboku,
przykryta barokowym he³mem. Jest to jedna
z trzech na Pomorzu kaplic Grobu Œwiêtego,
naœladuj¹ca œwi¹tyniê jerozolimsk¹.

Budynek Biblioteki Wojewódzkiej zbudo-
wano w stylu gotyckim w XIV w. przy
klasztorze norbertanek. Ciekawy jest
neogotycki ratusz z 1901 r. z ogromn¹ wie¿¹
zegarow¹ oraz zespó³ kamieniczek sece-
syjnych z pocz. XX w. przy ul. Sienkiewicza.

Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich wzniós³
w 1507 ksi¹¿ê Bogus³aw X. W 1580-87
gotycki zamek przebudowano w stylu
renesansowym. Po nastêpnych przebudo-
wach by³y tu koszary wojskowe i magazyny
zbo¿owe. Po zniszczeniach wojennych
odbudowany 1959-65 na Muzeum Pomo-
rza Œrodkowego. Z pierwotnej budowli
zachowa³y siê mury zewnêtrzne i sklepienie
starej klatki schodowej oraz w pn.-zach.
elewacji ozdobne ryzality i wykusz.

W muzeum znajduje siê ciekawa „mapa
Libinusa” w skali 1:235 tys. z 1618 z opisem
historyczno-gospodarczym regionu, drze-
wem genealogicznym Gryfitów, herbami
rodów pomorskich i planami miast. Na
parterze cynowe sarkofagi ksi¹¿¹t po-
morskich i chor¹gwie pogrzebowe. Na I p.
rzeŸba sakralna, m.in. gotycki poliptyk
z Bukowa Morskiego i obrazy z o³tarza
dar³owskiego. Na II p. kolekcja ok. 200
obrazów Witkacego.

SOPOT
Molo

Miasto w centrum Trójmiasta, nad Zatok¹
Gdañsk¹. 51 tys. mieszkañców.

Pierwsza wzmianka z 1283, prawa miej-
skie 1902, w l. 1920-39 czêœæ Wolnego
Miasta Gdañsk. W 1999 Sopot uzyska³
oficjalnie status uzdrowiska.

Urozmaicona rzeŸba terenu, bliskoœæ
morza i tereny zielone (ponad 60% pow.
miasta) zadecydowa³y o funkcji uzdrowi-
skowo-wypoczynkowej „Per³y Ba³tyku”,
„letniej stolicy Polski”. Zabudowa, przewa-
¿nie o charakterze willowo-pensjona-
towym, rozci¹ga siê na dwóch poziomach:
ni¿szej platformie abrazyjnej i wy¿szym
sto¿ku nap³ywowym u podnó¿a Wysoczy-
zny Gdañskiej.

W granicach Sopotu znajduje siê rezerwat
„Zajêcze Wzgórze” (11,74 ha) chroni¹cy
200-letnie sosny w drzewostanie dêbowo-
bukowym na siedlisku kwaœnej buczyny.
W pn.-wsch. czêœci miasta po³o¿ony jest
rezerwat archeologiczno-przyrodniczy
„Zamkowa Góra”, d. grodzisko z VIII-IX w.,
opuszczone w XI w. Pozosta³y ziemne wa³y
w kszta³cie podkowy i g³êboka na 6 m fosa
od zach.

W zach. czêœci Sopotu znajduje siê Op-
era Leœna, teatr na wolnym powietrzu,
zbudowany w 1909, z pó³kolist¹ widowni¹
na 4 200 miejsc i scen¹ o pow. 400 m2.
Dach z tkaniny na stalowych s³upach
wykonano w 1964. Odbywaj¹ siê tu
Miêdzynarodowe Festiwale Piosenki.

Najwiêksz¹ osobliwoœci¹ miasta jest molo
– drewniany pomost spacerowy d³ugoœci
450 m. Sk³ada siê z prostok¹tnej platformy,
po³¹czonej ze Skwerem Kuracyjnym, od
której odchodzi g³ówny pomost z kilkoma
bocznymi platformami, zakoñczony g³owic¹
w kszta³cie trapezu i boczn¹ ostrog¹ dla
przystani jachtowej. Pierwszy drewniany
pomost, d³ugoœci 41 m zbudowa³ Jan Jerzy
Haffner w 1827. PóŸniej molo by³o wielo-
krotnie przebudowywane i powiêkszane.
Obecny kszta³t uzyska³o  w 1927, w stulecie
pierwszego mola i 25-lecie praw miejskich.
Molo jest popularnym miejscem spacerów
i festynów. Znajduje siê przy nim przystañ
dla jachtów i statków spacerowych.

Sopot
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STOGI MALBORSKIE
Cmentarz mennonicki

Wieœ na ¯u³awach, 6 km na pn. zach. od
Malborka, 3 km od szosy Malbork – Tczew.

Ok. 1635 w Stogach Malborskich osiedlili
siê mennonici, od³am protestanckich  ana-
baptystów, za³o¿ony w Holandii w XVI w.
Po 1768 powsta³a tutaj flamandzka gmina
mennonicka.

Cmentarz za³o¿ono prawdopodobnie ok.
po³. XVIII w., a w 1768 wybudowano
kaplicê cmentarn¹, wokó³ której grzebano
zmar³ych. Jest to najwiêksza nekropolia
mennonicka na ̄ u³awach (2,6 ha). Jej uk³ad
przestrzenny wyznaczaj¹ rzêdy lip. Starsza
czêœæ, najgêœciej pokryta mogi³ami, znajduje
siê zaraz przy wejœciu. Zachowa³o siê tu 260
obramowañ grobów ze sztucznego kamie-
nia oraz 90 nagrobków, w tym 78 stel
z piaskowca. Stele s¹ ró¿nej wielkoœci:
wysokoœæ od 112 do 258 cm; szerokoœæ od
52 do 88 cm; gruboœæ o 10 do 28 cm.
W centralnej czêœci ka¿dego nagrobka
znajduje siê tablica z inskrypcj¹, pod któr¹
umieszczony bywa ornament dekoracyjny
lub symboliczny. Spotyka siê symetryczne
ornamenty roœlinne (najczêœciej trzy
makówki) oraz ornamenty zwi¹zane z sym-
bolik¹ œmierci i ¿ycia pozagrobowego:
skrzy¿owane ga³êzie palm i wieñce laurowe.

W kwaterze koœcielnej cmentarza, zaraz
przy drodze, mieszkañcy wsi wznieœli
koœció³ p.w. œw. Wincentego a Paulo. Na
frontowej œcianie koœcio³a w 1993 w czasie
I Zjazdu Mennonickiego im. Helmuta
Reimera umieszczono tablicê pami¹tkow¹,
ufundowan¹ przez Mennonickie Stowa-
rzyszenie Historyczne w Niemczech.
Cmentarz w Stogach Malborskich zosta³
odnowiony przez mennonitów z ca³ego
œwiata.

TCZEW
Muzeum Wis³y

Najwiêksze miasto Kociewia, na Pojezierzu
Starogardzkim, wêze³ kolejowy i drogowy
30 km na pd. od Gdañska. 61 tys. miesz-
kañców.

Pierwsza wzmianka o Tczewie (osadzie
Trsow) pochodzi z 1198, kiedy ksi¹¿ê
œwiecki Grzymis³aw nada³ dobra ziemskie

zakonowi joanitów. W 1260 prawa miejskie
z nadania ksiêcia Sambora II.

W panoramie miasta wyró¿nia siê koœció³
farny p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego
z XIII w., trzynawowy, halowy, w stylu gotyku
nadwiœlañskiego z barokowym wnêtrzem.

Nieco mniejszy jest koœció³ podominikañ-
ski p.w. œw. Stanis³awa Kostki, wybudowany
w XIV w. w stylu gotyckim z charakterysty-
czn¹ oœmioboczn¹ wie¿¹.

Ciekawe s¹ mosty na Wiœle, drogowy
z 1851-57 i kolejowy z 1888-90.

Muzeum Wis³y, oddzia³ Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdañsku, zosta³o
otwarte w 1984. Mieœci siê w zabytkowych
budynkach przemys³owych z koñca XIX w.
przy ul. 30 Stycznia 4. Parter g³ównego
budynku wype³nia sta³a wystawa „£odzie
ludowe dorzecza Wis³y”: czó³na dr¹¿one,
tratwy góralskie, prom, ³odzie klepkowe
z ró¿nych czêœci dorzecza.

Na I p. sta³a wystawa „Dzieje ¿eglugi
wiœlanej”, uzupe³niona makietami i mo-
delami statków wiœlanych. Szkuty do prze-
wozu zbo¿a, dubasy ¿aglowe z drewna
dêbowego, galary do przewozu soli i promy
polskie zwane bykami. Ogl¹da siê te¿
obrazy miejsc, przez które przep³ywa Wis³a.

Wystawy czasowe zwi¹zane s¹ najczêœciej
z Kociewiem i Tczewem.

Przy Muzeum dzia³a Klub Krajoznawczy
„TRSOW”, który organizuje wêdrówki
krajoznawcze, konkursy i ró¿ne imprezy
turystyczne o tematyce zwi¹zanej z Wis³¹.

WDZYDZE KISZEWSKIE
Kaszubski Park Etnograficzny

Wieœ turystyczna na pd. Kaszub, nad jez.
Go³uñ (wsch. odnog¹ jez. Wdzydze,
zwanego Morzem Kaszubskim), 17 km na
pd. od Koœcierzyny.

W XVII w. ma³a osada rybacka. Rozwinê³a
siê jako letnisko na pocz. XX w. dziêki
Teodorze i Izydorowi Gulgowskim. W 1906
nabywszy XVIII-wieczn¹ cha³upê (checz)
miejscowego gbura utworzyli pierwsze
w Polsce muzeum etnograficzne. Przyczynili
siê tak¿e do o¿ywienia na Kaszubach arty-
stycznego hafciarstwa, plecionkarstwa
i ceramiki, tworz¹c tzw. szko³ê wdzydzk¹.
W 1932 cha³upa muzealna wraz z nagroma-

Wdzydze Kiszewskie
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dzonymi zbiorami etnograficznymi spali³a
siê podczas po¿aru wsi. Dziêki staraniom
Teodory w 1934 zrekonstruowano spalon¹
checz i rozpoczêto gromadzenie zbiorów.
W 1950 Muzeum Pomorskie utworzy³o we
Wdzydzach swój oddzia³, a w 1970
powo³ano Kaszubski Park Etnograficzny.
Od tego rozpoczê³a siê planowa na du¿¹
skalê rozbudowa muzeum.

Obecny kszta³t muzeum jest rozwiniêciem
idei Gulgowskich. Na 21 ha wyznaczono
cztery sektory: trzy odpowiadaj¹ce pó³-
nocnej, œrodkowej i po³udniowej czêœci
Kaszub oraz jeden poœwiêcony Kociewiu.
Docelowo ma stan¹æ tu ponad 80 obiektów.
Z istniej¹cych wymieniæ nale¿y: obiekty
mieszkalne, wiejsk¹ szko³ê, XVIII-wieczny
koœció³ek oraz dwa wiatraki typu „koŸlak”
i „holender”. Na potrzeby muzeum pracuje
zabytkowy tartak. W 1993, utworzono eks-
pozycjê rzeŸby i inscenizacje z kamienia.

WIRTY
Arboretum

Osada przy leœnictwie, 13 km na pd-zach.
od Starogardu Gd., przy szosie Radziejewo
– Borzechowo.

Arboretum (34 ha, 450 gatunków drzew
i krzewów), po³o¿one na zach. brzegu Jez.
Borzechowskiego Wielkiego. Egzotyczne
drzewa po drugiej stronie szosy tworz¹ tzw.
Drogê Dydaktycznego Poznania Przyrody.
W 1875-97 tutejszy nadleœniczy Adam
Putrich stworzy³ poletka doœwiadczalne,
w celu aklimatyzacji drzew obcego po-

chodzenia i badania ich przydatnoœci na
Pomorzu. W 39 kwaterach rosn¹ m.in.
cyprysiki, choiny, ja³owce, jod³y, sosny,
¿ywotniki. Najstarsz¹ kwaterê zajmuj¹
posadzone w 1882 daglezje zielone,
wprowadzone w pocz. XX w. do uprawy na
Pomorzu.  W 1952-1955 nadleœniczy Józef
Pozorski urz¹dzi³ alpinarium (0,4 ha).

¯ARNOWIEC k. Pucka
Zespó³ klasztorny

Wieœ w gm. Krokowa, na Kêpie ¯arno-
wieckiej, 5 km na pd. od Ba³tyku.

Ok. 1215 ksi¹¿ê Subis³aw podarowa³ wieœ
klasztorowi Cystersów w Oliwie, którzy ok.
1257 wznieœli tu klasztor Cystersek. W 1589
przejê³y go Benedyktynki sprowadzone
z Che³mna. Po kasacji zakonu w 1834
budynki klasztorne otrzyma³a parafia i ad-
ministrator pruski.

Zespó³ klasztorny obejmuje koœció³ oraz
dom goœcinny, dworek, browar, mur przy
zabudowaniach i cmentarz z XVIII w.

Gotycki koœció³ z XIII w., jednonawowy;
sklepienie gwiaŸdziste; chór zakonnic
oddzielony stallami od chóru organowego.
Bogate wyposa¿enie pochodzi z XIV-
-XVIII w. Gotyckie wsporniki sklepieñ
przedstawiaj¹ twarze ludzkie i figury
anio³ów. W œcianach polichromowane,
pó³plastyczne figury Madonny z Dzieci¹t-
kiem i œw. Katarzyny Mêczenniczki.

Dwukondygnacyjny, póŸnobarokowy o³-
tarz g³. z ok. 1700 z obrazem „Zwiastowa-
nie NMP”. Dwa boczne o³tarze z XVII w.
maj¹ bogat¹ ornamentykê, w niszach
rzeŸby gotyckie. W barokowym o³tarzu przy
pn. œcianie koœcio³a umieszczona jest Pieta
z ok. 1430, dzie³o rzeŸbiarza pomorskiego,
a w o³tarzu œw. Barbary — figura Chrystusa
Frasobliwego w cierniowej koronie, wyko-
nana przez miejscowego twórcê ludowego
na pocz. XVI w. Na póŸnobarokowych
stallach z 1719 sceny z ¿ycia œw. Benedykta
i œw. Scholastyki, za³o¿ycielki zakonu.
Z koœcio³a, prowadz¹ drzwi do pomieszczeñ
klasztornych budowanych od XIII w.

Na miejscu zlikwidowanego przez Prusa-
ków pn.-zach. naro¿nika klasztoru, Bene-
dyktynki wznios³y w 1955-59 nowy budy-
nek, po³¹czony z dawnymi.

¯arnowiec
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Z zach. kru¿ganka prowadz¹ drzwi do
d. pomieszczenia pisarza klasztornego,
obecnie skarbca klasztornego, gdzie prze-
chowywane s¹ dzie³a sztuki z XV-XIX w.

W pn.-wsch. naro¿niku zespo³u klasztor-
nego dawny dom goœcinny z pocz. XV w.
dla biskupów i opatów wizytuj¹cych
klasztor, zwany opactwem. Obecnie mieœci
siê w nim plebania.

¯UKOWO k. Kartuz
Zespó³ poklasztorny

Miasto na Pojezierzu Kaszubskim, przy
drodze z Trójmiasta do Kartuz, 20 km od
Gdañska. Prawa miejskie 1989. 5 tys. mie-
szkañców.

W 1209 ksi¹¿ê gdañsko-pomorski
Mœciwój I sprowadzi³ do ¯ukowa Norber-
tanki ze Strzelna. Prowadzi³y tu one szko³ê
dla córek szlachty i patrycjatu gdañskiego,
a od XIV w. tak¿e dla ch³opców.

¯ukowo jest kolebk¹ haftu kaszubskiego,
zapocz¹tkowanego przez Norbertanki. Po
kasacie zakonu w 1834, klasztor przekazano
miejscowej parafii. W 1991 w ¯ukowie
za³o¿ono pierwsz¹ w woj. gdañskim Ka-
tolick¹ Szko³ê Podstawow¹, nawi¹zuj¹c¹ do
tradycji Norbertanek.

W centrum miasteczka, przy wjeŸdzie
z Gdañska, koœció³ parafialny p.w. œw. Jana,
wzmiankowany w 1433, odbudowany
w 1604, z bogatym wnêtrzem barokowym
z XVII w.

Z zabudowañ klasztornych Norbertanek
zachowa³y siê: koœció³, stajnia i wozownia
oraz plebania z XIX w.

W koœciele z XIII w. liczne dzie³a sztuki
z XIV-XVIII w. O³tarz g³. z „Wniebowziêciem
NMP” z XVII w. Po jego prawej stronie
najwartoœciowszy o³tarz „antwerpski”
z XVI w. W bocznym o³tarzu, po pd. stro-
nie, gotycka rzeŸba MB z Dzieci¹tkiem
(ok.1650) a po pn. stronie, obok rzeŸb, dwa
obrazy œw. Norberta. Cennymi zabytkami
s¹ te¿: ambona, balustrada chóru oddzie-
laj¹ca zakonnice od wiernych oraz obrazy
i zdobienia barokowe. W kaplicy, obok
zakrystii, znajduje siê alabastrowa p³asko-
rzeŸba „Pok³on Trzech Króli”.

W zabudowaniach poklasztornych Muze-
um Parafialne z kolekcj¹ szat liturgicznych
i sprzêtu koœcielnego z okresu œwietnoœci
zakonu oraz wystawa haftu kaszubskiego
szko³y ¿ukowskiej.

Pozosta³oœci¹ po klasztorze jest kaplica
cmentarna z 1754, postawiona dla upa-
miêtnienia 9 zakonnic, zamordowanych
w 1234 przez Prusów. Do zabytków nale¿y
równie¿ mur klasztorny z XVII w. z wnêkami
pokrytymi polichromi¹.

Na placu przykoœcielnym wznosi siê
postument z rzeŸb¹ œw. Norberta z XIX w.

PARK NARODOWY
„BORY TUCHOLSKIE”

Po³o¿ony w zach. czêœci Borów Tuchol-
skich, na Pojezierzu Po³udniowopomor-
skim, w œrodku dorzecza Brdy. Obejmuje
obszar od rynny jezior Charzykowskiego
i Karsiñskiego na zach. i jezior £ackiego
i Dybrzka na pn. po liniê kolejow¹ Brusy –
Chojnice na wsch. Utworzony w 1996.
Powierzchnia 4 789 ha, w tym 77% to lasy,
11% wody, a 10% bagna, torfowiska i ³¹ki.

W m³odoglacjonalnym krajobrazie parku
dominuje równina rozleg³ego sandru Brdy,
utworzona przez wody roztopowe w fazie
pomorskiej ostatniego zlodowacenia
ba³tyckiego, z charakterystycznymi rynnami
polodowcowymi i oczkami wytopiskowymi.
Na powierzchni sandru powsta³y piaszczy-
ste wydmy do 10 m wysokoœci, najliczniej
na wsch. od Jez. Charzykowskiego i na zach.
od jez. Ostrowite.

Najcenniejsz¹ czêœci¹ Parku jest niewielka
(3 680 ha) zlewnia Strugi Siedmiu Jezior
wpadaj¹cej do Jez. Charzykowskiego,

Park Narodowy „Bory Tucholskie”
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ca³kowicie zalesiona i pozbawiona zanie-
czyszczeñ antropogenicznych. Z 21 jezior
w parku, wiêkszoœæ ma charakter oligo-
troficzny, a Gacno Wielkie i Ma³e, Nierybno
i G³ucha nale¿¹ do jezior lobeliowych,
zwanych tak od rosn¹cej w nich lobelii
jeziornej, b. wra¿liwej na czystoœæ wody.
Znacznie mniejsze s¹ jeziora o charakterze
dystroficznym, powsta³e z wytopienia bry³
lodu, m.in. Kacze Oko, Rybie Oko i Kocio-
³ek, wszystkie o pow. poni¿ej 1 ha. Na ich
taflê nasuwa siê p³o torfowe, przechodz¹ce
najczêœciej w torfowisko wysokie.

W bogatej florze parku stwierdzono 56
zespo³ów roœlinnoœci wodnej, 7 mszarnej
i 15 leœnej. W lasach przewa¿aj¹ bory:
suche, wilgotne, œwie¿e, wrzosowe i ba-
gienne. A¿ 97,6% drzew to sosny, 1,1%
brzozy a 0,6% œwierki. Wystêpuje tu a¿ 206
gatunków porostów, m.in. Verrucaria
trabicola (jedne stanowiska w Polsce) czy
uznany wczeœniej za wyginiêty Usnea
hertella. Najwiêksz¹ grup¹ rzadkich gatun-
ków borealno-atlantyckich tworz¹ roœliny
siedlisk oligotroficznych m.in. lobelia,
poryblin jeziorny, wyw³ocznik skrêtnolistny,
je¿og³ówka pokrewna i elisma wodna.
Wyj¹tkowo cenne s¹ relikty glacjalne, np.
gin¹ca krzewinka zimozió³ pó³nocny.

Do bogatej fauny parku nale¿¹ 43 gatunki
ssaków, 144 ptaków (w tym 108 lêgowych),
25 ryb, 13 p³azów i ok. 900 owadów. ¯yj¹
tu bobry, ³osie, wydry; or³y bieliki, puchacze,
¿urawie, zimorodki; pstr¹gi têczowe i po-
tokowe, lipienie, minogi.

Dyrekcja parku, oœrodek edukacyjno-
muzealny i pracownia naukowa znajduj¹ siê
w miejscowoœci Charzykowy. Przez park

przebiegaj¹  szlaki piesze, rowerowe,
œcie¿ki spacerowi oraz szlaki konne.

Jeziora lobeliowe
Gacno Wielkie i Ma³e

Jeziora Gacno Wielkie (13 ha, g³. do 6 m)
i Gacno Ma³e (17 ha, g³. do 5 m) le¿¹ w pd.
czêœci parku, w w¹skiej i krêtej rynnie
polodowcowej. Oddziela je próg. Zespó³
roœlinny lobelii i poryblinu jeziornego
œwiadczy o wyj¹tkowo czystej wodzie.
Wokó³ jezior bór suchy.

D¹b „Bartuœ”
Atrakcj¹ przyrodnicz¹ parku jest okaza³y

d¹b szypu³kowy „Bartuœ” o obwodzie
610 cm, rosn¹cy u zbiegu szlaków tury-
stycznych na zach. brzegu jeziora P³êsno,
niedaleko mniejszego jez. Skrzynka,
z którym ³¹czy je Struga Siedmiu Jezior.
Rynnowe jezioro P³êsno otacza bór œwie¿y

Park Narodowy „Bory Tucholskie”
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S³owiñski  Park Narodowy
i wrzosowy z drzewostanem nasiennym.
Jezioro jest miejscem lêgowym ptactwa
wodnego.

Stru¿ka
Nieopodal tej osady, nad jez. Mielnica

zachowa³a siê kaszubska checz (chata)
z XIX w.

Owink
Maleñka osada Owink zajmuje polanê na

wsch. brzegu jez. Karsiñskiego. Z wy¿szych
partii polany roztacza siê rozleg³y widok na
to du¿e jezioro. Na jego pn.-zach. brzegu,
nie nale¿¹cym do parku narodowego, le¿y
wieœ letniskowa Swornegacie.

S£OWIÑSKI PARK NARODOWY
Po³o¿ony na Pobrze¿u S³owiñskim, miêdzy

miejscowoœciami Rowy, Smo³dzino i £eba.
Obejmuje pas wydm nadmorskich oraz
jeziora przybrze¿ne: £ebsko, Gardno,
Do³gie Wielkie i Do³gie Ma³e wraz z przy-
jeziornymi bagnami i torfowiskami. Po-
wierzchnia: 18 619 ha, w tym 4 601 ha
lasów, ok. 2 500 ha wydm i terenów
bagiennych oraz 10 216 ha jezior. Pod œcis³¹
ochron¹ znajduje siê 6 355 ha, g³ównie
mierzeja i obszary lêgowe ptaków.

Park obejmuje obni¿enie morenowe z tzw.
zlodowacenia ba³tyckiego (ok. 10 tys. lat
temu), wype³nione czêœciowo wod¹

w wyniku podsi¹kania spowodowanego
podniesieniem siê poziomu Ba³tyku po
ust¹pieniu l¹dolodu. Najm³odsz¹ jednostk¹
geologiczn¹ jest Mierzeja Gardneñsko-
£ebska: piaszczyste wydmy odcinaj¹ce
jeziora i bagna od morza. Wydmy wêdruj¹
na wsch. z prêdkoœci¹ 5-20 m na rok.
Najwiêksza ma ok. 500 ha i ok. 50 m wy-
sokoœci.

Ok. 50% powierzchni parku zajmuj¹ lasy
sosnowe; s¹ te¿ roœlinne zbiorowiska
wydmowe, ³¹kowe i torfowiskowe. Z ponad
40 zespo³ów roœlinnych, 20% to jedyne lub
najwa¿niejsze stanowiska w regionie m.in.
odmiany wrzosowisk, borów ba¿ynowych,
bagienne lasy z wrzoœcem bagiennym czy
reliktowa buczyna. Naliczono ponad 50
chronionych gatunków roœlin, takich jak mi-
ko³ajek nadmorski, rosiczka, zimozió³
pó³nocny, we³nianeczka darniowa i wiele
roœlin torfowiskowych. Unikalna w skali
europejskiej jest roœlinnoœæ wydmowa,
g³ównie trawy wiatroodporne, roz³ogowe
i k³¹czowe m.in. piaskownica zwyczajna
i wydmuchrzyca a tak¿e kocanka i jesieniec,
umacniaj¹ce wydmy.

GnieŸdzi siê tu lub przelatuje ponad 250
gatunków ptaków, w tym 140 wodnych
i b³otno-wodnych. Z rzadkich: turkan,
kalendra bia³oskrzyd³a, drozd pstry.

Park, utworzony w 1967, zosta³ w 1977
wpisany na œwiatow¹ listê rezerwatów
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S³owniñski  Park Narodowy

biosfery UNESCO, a w 1995 objêty kon-
wencj¹ z Rasmar o ochronie terenów
wodno-bagiennych.

Rocznie odwiedza park ok. 450 tys.
turystów, korzystaj¹cych ze 140 km zna-
kowanych szlaków pieszych, 30 km rowe-
rowych i 4 œcie¿ki dydaktyczne.

Muzeum Przyrodniczo-Leœne
Muzeum mieœci siê w Smo³dzinie, gdzie

równie¿ usytuowana jest dyrekcja parku.
W najwiêkszej sali wystawowej (I p) znaj-
duj¹ siê okazy owadów, ptaków, zwierzyny
p³owej a tak¿e spreparowane pnie drzew.
Jedna z sal poœwiêcona jest procesom
eolicznym, których wynikiem s¹ wydmy. Na
parterze sala wystaw czasowych z intere-
suj¹cymi fotogramami z najciekawszych
zak¹tków œwiata.

Wzgórze Rowokó³
Na wsch. od jez. Gardno, w pobli¿u

Smo³dzina, znajduje siê wysoczyzna
moreny czo³owej ostatniego zlodowacenia
ba³tyckiego. Kulminacyjnym punktem
wysoczyzny jest Rowokó³, 115 m n.p.m.,
w czasach przedchrzeœcijañskich œwiêta
góra S³owiñców. Potem (do ok. 1530) by³a
na szczycie kaplica p.w. œw. Miko³aja. Na

Rowokole palono ogniska, by wskazaæ
drogê ¿eglarzom. Obecnie jest tu wie¿a
widokowa, z której roztacza siê rozleg³a
panorama ca³ego parku.

Rezerwat „Mierzeja”
Œcis³y rezerwat wydmowo-leœny „Mie-

rzeja” obejmuje ca³¹ mierzejê Gardneñsko-
£ebsk¹, od Rowów na zach. do £eby na
wsch. Od ponad 5 tys. lat procesy eoliczne
powodowa³y powstawanie tu piaszczystych
wydm, zwanych ruchomymi. Fale morskie
osadzaj¹ na brzegu piasek, który póŸniej
przemieszcza siê z wiatrem w g³¹b l¹du. Las
na drodze wydm jest zasypywany, a po
ods³oniêciu, w nieckach deflacyjnych,
pozostaj¹ ju¿ tylko kikuty drzew.

Najwiêkszy obszar wydmowy tworzy
£¹cka Góra na zach. od £eby, popularny cel
wycieczek.

Jezioro Gardno
Jezioro przybrze¿ne o pow. 2 468 ha

i œredniej g³êbokoœci 1,3 m zaistnia³o
w krajobrazie, podobnie jak i £ebsko, ok.
3 tys. lat temu. Niewielka wyspa, zwana
Kamienn¹ lub Diabelsk¹, jest œcis³ym
rezerwatem ornitologicznym. Tylko pd.
czêœæ jeziora udostêpniono dla surfingu.
Ostoje ptactwa na wsch. do jeziora objête
s¹ ochron¹ czêœciow¹.

Muzeum Wsi S³owiñskiej
Obejmuje zagrody s³owiñskie w centrum

wsi Kluki na zach. brzegu jez. £ebsko.
Utworzone w 1963, filia Muzeum Pomorza
Œrodkowego w S³upsku. Trwa rozbudowa
skansenu, który ma byæ rekonstrukcj¹
tradycyjnej wsi s³owiñskiej, z zachowaniem
pierwotnego rozplanowania zagród. Na
obszarze 5 ha bêdzie 5 zagród, ³¹cznie 20
obiektów: cha³upy, obory, magazyny itd.
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Wodospady Czarnej Wise³ki, fot. M. Ucieszyñski.
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Powierzchnia 12,3 tys. km2, ludnoœæ: 4.882 tys. mieszkañców. Najbardziej i najgêœciej

zaludniony region Polski.
Le¿y w górnej czêœci dorzeczy Wis³y, Odry i Warty na Wy¿ynach: Œl¹skiej i Krakowsko-

Czêstochowskiej oraz w Kotlinach: Raciborskiej i Oœwiêcimskiej. Na po³udniu Przedgó-
rze i Beskidy: Œl¹ski, ¯ywiecki i Ma³y.

Najwiêksze skupiska lasów w rejonach Œwierklañca, Raciborza i Pszczyny, a tak¿e
w Beskidzie Œl¹skim. Liczne parki krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody. Ko³o Psz-
czyny rezerwat ¿ubrów.

Na Wy¿ynie Krakowsko-Czêstochowskiej ciekawe zamki (na dawnym pograniczu Ma-
³opolski i Œl¹ska) a czêœciej ich ruiny; ska³ki, jaskinie; jedyna w Polsce Pustynia B³êdowska.
Innym atrakcyjnym regionem s¹ Beskidy ze Ÿród³ami Wis³y na Baraniej Górze. Wokó³
Górnoœl¹skiego Okrêgu Przemys³owego (GOP) utworzono Leœny Pas Ochronny o po-
wierzchni 180 tys. ha z ponad 100 oœrodkami rekreacyjnymi.

Przez wieki by³a to peryferyjna czêœæ Œl¹ska, dopóki w XVIII w. nie rozpoczê³a siê eksplo-
atacja wêgla kamiennego. Rudy o³owiu i srebra wydobywano tu ju¿ od bardzo dawna.

Œl¹sk Cieszyñski ma inn¹ historiê, poniewa¿ nie zosta³ w XVIII w. zdobyty przez Prusy
i a¿ do 1918 pozostawa³ w monarchii Habsburgów, jako odrêbna kraina (nie by³ czêœci¹
Galicji). Granice trzech zaborów zbiega³y siê w samym centrum dzisiejszego wojewódz-
twa. Tote¿ do dziœ odzywaj¹ siê ró¿nice np. miêdzy obszarem nale¿¹cym niegdyœ do
Niemiec, a tzw. Zag³êbiem, które by³o w zaborze rosyjskim.

Granica miêdzy Polsk¹ i Niemcami (ró¿na od granic zaborczych) bieg³a przez œrodek
dzisiejszego województwa do roku 1939. Na jej kszta³t wp³ynê³y trzy powstania œl¹skie
i plebiscyt (1919-1921). Województwo œl¹skie, z oœrodkiem w Katowicach, otrzyma³o
czêœciow¹ autonomiê, z w³asnym Sejmem Œl¹skim, skarbem i policj¹. W 1939 bronili
Katowic harcerze i dawni powstañców. W okresie 1975-98 dzisiejsze woj. œl¹skie by³o
podzielone miêdzy województwa czêstochowskie, bielskie i katowickie.

Jest to najbardziej uprzemys³owiony region kraju. S³abnie znaczenie wci¹¿ dominuj¹ce-
go górnictwa i hutnictwa, ale za to powsta³ najsilniejszy w Polsce oœrodek przemys³u mo-
toryzacyjnego. Dziêki du¿ej liczbie ludzi wykszta³conych rozwijaj¹ siê nowoczesne formy
technologii i biznesu. Utrzymuje siê silny przemys³ energetyczny, chemiczny, elektroma-
szynowy.

Tak¿e oœrodki turystyczne, dziêki s¹siedztwu wielkich skupisk ludzkich, prosperuj¹ nie
najgorzej. Czêstochowa i Piekary tradycyjnie przyci¹gaj¹ rzesze pielgrzymów.

Uk³ad komunikacyjny jest przeci¹¿ony i wymaga przebudowy. Sieæ PKP jest najgêœciej-
sza w kraju.

BÊDZIN
Zamek – Muzeum Zag³êbia

Miasto na Wy¿ynie Œl¹skiej, w pn.-wsch.
czêœci GOP, nad Czarn¹ Przemsz¹. 61 tys.
mieszkañców.

Osada ko³o stra¿nicy strzeg¹cej przeprawy
na szlaku handlowym Kraków–Wroc³aw.

Prawa miejskie od 1358. W XVIII w. odkryto
tu z³o¿a wêgla kamiennego, rozwój gór-
nictwa i hutnictwa w 2 po³. XIX w. Od 1793
w zaborze pruskim, od 1807 w Ksiêstwie
Warszawskim, od 1815 w zaborze rosyj-
skim, po I wojnie œwiatowej w Polsce,
podczas II wojny œwiatowej w³¹czony do
Niemiec.
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Bytom
Przemys³ metalurgiczny, elektrotechniczny,

paliwowo-energetyczny, spo¿ywczy, narzê-
dziowy. Teatr Dzieci Zag³êbia.

Pozosta³oœci murów miejskich z drew-
nianymi basztami z 1364. Zabytkowy
koœció³ p.w. œw. Trójcy z 1365, przebu-
dowany w 1601 oraz 1873-1889. Zabyt-
kowy cmentarz ¿ydowski oraz obelisk
z 1993 upamiêtniaj¹cy spalenie synagogi.

Na Górze Zamkowej (282 m n.p.m.)
zamek gotycki z wie¿¹, z XIII-XIV w.,
rozbudowany w 1364 przez Kazimierza III
Wielkiego, przebudowany w 1834 w stylu
neogotyckim, zrekonstruowany w 1952-
-1956. W zamku ma siedzibê Muzeum
Zag³êbia ze zbiorami archeologicznymi,
historycznymi i etnograficznymi. Czêœæ
muzeum znajduje siê w pa³acu Mieroszew-
skich (dzielnica Gzichów) zbudowanym po
1702, przebudowanym w XVIII-XIX w. We
wnêtrzu klasycystyczna polichromia.
W parku dwie rzeŸby J. L. Webera z 1718.

BIELSKO-BIA£A
Muzeum – Zamek Su³kowskich

Miasto na Pogórzu Œl¹skim, oœrodek gos-
podarczy i kulturalny i turystyczny, 160 tys.
mieszkañców.

Powsta³o w 1951 r. z po³¹czenia dwóch
miast, le¿¹cych po obu stronach Bia³ej. Star-
szym miastem jest po³o¿one na szlaku sol-
nym Bielsko, za³o¿one pod koniec XIII w.
przez ksiêcia cieszyñskiego Mieszka I. W II
po³. XVI w. na drugim, polskim brzegu Bia³ej
powsta³o osiedle rzemieœlnicze Bia³a.
W 1723 roku z r¹k Augusta II Mocnego
otrzyma³o prawa miejskie. Po roku 1772
oba miasta znalaz³y siê w Austrii. Nast¹pi³a
ich rozbudowa, zw³aszcza Bielska, które
wzorowa³o siê na Wiedniu, wznosz¹c szereg
budowli zaprojektowanych przez wie-
deñskich architektów. II wojna œwiatowa
przynios³a kres wiekowej tradycji wspó³-
¿ycia wielu narodów Bielska i Bia³ej.
Miejscowi ¯ydzi, zostali wymordowani
przez hitlerowców, a po opanowaniu obu
miast przez Armiê Czerwon¹ w 1945 r.
dosz³o do exodusu ludnoœci niemieckiej.
W 1975 roku miasto zyska³o rangê stolicy
woj. bielskiego, aktualnie siedziba pow.
grodzkiego i ziemskiego.

Ratusz zbud. 1895-97 w stylu neorene-
sansowym. Koœció³ œw. Miko³aja zbud.
1443-1447 w stylu gotyckim, w 1992 r.,
podniesiony do rangi katedry w zwi¹zku z
utworzeniem diecezji bielsko-¿ywieckiej.
Dworzec kolejowy z r. 1887. Dom Tkacza,
drewniany budynek z po³. XVIII w. konstruk-
cji zrêbowej z galeryjk¹ od frontu, to dom
i warsztat sukiennika, a od 1992 r. muzeum.
Linowa kolej gondolowa na Szyndzielniê,
zbud. w 1953 r., czynna ca³y rok. Na sto-
kach Dêbowca, Klimczoka i Magurki wy-
ci¹gi narciarskie.

Zamek Su³kowskich wzniesiony w II po³.
XIV w. przez ksiêcia cieszyñskiego Prze-
mys³awa I Noszaka. Rozbudowany w XV-
XVIII w. na du¿¹ rezydencjê magnack¹
w kszta³cie czworoboku z wewnêtrznym
dziedziñcem. Wielokrotnie palony, m.in.
przez Szwedów w 1645 r. oraz przez
Prusaków w 1762 r., a nastêpnie przebu-
dowywany. Ostateczn¹, eklektyczn¹ formê
nada³ mu wiedeñski budowniczy Jan
Pötzelmeyer w latach 1855-1864. By³
w³asnoœci¹ Piastów Cieszyñskich, Wêgier-
skich Sunneghów i Ksi¹¿¹t Su³kowskich (do
1945 r.). Obecnie jest siedzib¹ Muzeum
Okrêgowego oraz miejscem koncertów mu-
zyki kameralnej.

BYTOM
Muzeum Górnoœl¹skie

Miasto na Wy¿ynie Œl¹skiej. 206 tys. mie-
szkañców.

Osada powsta³a na wzgórzu Ma³gorzatki
w 2 po³. XI w. Siedziba kasztelanii w XII w.,
wymieniony w 1136 w bulli papie¿a
Innocentego II jako oœrodek górnictwa
kruszcowego, prawa miejskie 1254 od
ksiêcia opolskiego W³adys³awa I, od 1281-
-1354 stolica ksiêstwa, od 1532 w rêkach
Hohenzollernów, a w 1622 rodu Henckel
von Donnersmarck. Oœrodek kopalnictwa
o³owiu i srebra, tak¿e rzemios³a i handlu.
Po okresie stagnacji gwa³towny rozwój
w ramach Górnoœl¹skiego Okrêgu Przemy-
s³owego. W XIX w. ducha narodowego
umacniali: Józef Lompa, ks. Józef Szafranek,
Karol Miarka. Tu wychodzi³ „Dziennik
Górnoœl¹ski” i by³a siedziba Polskiego
Komitetu Plebiscytowego. Po plebiscycie
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Cieszyn
w granicach Niemiec. Od 1934 jedyne na
terenie Niemiec Gimnazjum Polskie.

Wa¿ny oœrodek górniczo-hutniczy, oraz
przemys³u energetycznego, metalowego,
maszynowego, gumowego, spo¿ywczego
i odzie¿owego. Siedziba Opery Œl¹skiej
i Œl¹skiego Teatru Tañca.

Koœció³ p.w. œw. Ducha, z 1721-1728 na
miejscu kaplicy szpitalnej klasztoru Bo¿o-
grobców. Koœció³ p.w. œw. Wojciecha z 1480,
przebudowany w 1783 w baroku. Koœció³
p.w. Wniebowziêcia NMP z 1253, gotycki
rozbudowany i przebudowany. Koœció³ p.w.
œw. Ma³gorzaty z 1881. Zabytkowy owalni-
cowy uk³ad urbanistyczny œredniowiecz-
nego miasta.

Muzeum, mieszcz¹ce siê przy placu Jana
III Sobieskiego powo³ano w 1945. Przejê³o
zbiory i obowi¹zki przedwojennego Muze-
um Œl¹skiego w Katowicach, a tak¿e
fragmenty kolekcji dawnego muzeum
niemieckiego w Bytomiu, dzia³aj¹cego
w latach 1929-1944. W 1950 zmieni³o
nazwê na Muzeum Górnoœl¹skie. Dzia³y:
archeologiczny, etnograficzny, przyrodniczy
i sztuki. W 1978 przejê³o budynek dawnego
polskiego Domu Narodowego przy ul.
W. Korfantego 38, gdzie mieœci siê dzia³
historyczny, a w 1982 dodatkowe po-
mieszczenia przy ul. W. Korfantego 34, gdzie
organizuje siê wystawy czasowe i koncerty.

CHORZÓW
Miasto na Wy¿ynie Œl¹skiej, w centrum

GOP, 122 tys. mieszkañców.
Najstarsza czêœæ, wieœ Chorzów, nale¿¹ca

do klasztoru miechowskiego, znana

z kopalnictwa rud srebra i o³owiu, by³a
wzmiankowana w XII i XIII w. W XVIII w.,
za³o¿ono hutê „Królewsk¹”, oraz osiedle
„Królewska Huta”, które prawa miejskie
uzyska³o w 1868. Po plebiscycie 1921
w granicach Polski.

Du¿y oœrodek górniczo-hutniczy, prze-
mys³u elektromaszynowego, chemicznego
i spo¿ywczego, teatr, muzeum regionalne.

Wojewódzki Park Kultury
i Wypoczynku

Za³o¿ony w 1951, zajmuje ponad 600 ha.
Znajduje siê tu: Stadion Œl¹ski na ok. 100
tys. widzów, planetarium i obserwatorium
astronomiczne, Górnoœl¹ski Park Etnogra-
ficzny, Oœrodek Postêpu Technicznego,
Oœrodek Turystyczny, Oœrodek Harcerski,
tereny wystawowe, ogród zoologiczny,
weso³e miasteczko, k¹pielisko, tor regatowy,
nizinna kolejka linowa.

Górnoœl¹ski Park Etnograficzny
Skansen o pow. 22 ha. Ludowe budow-

nictwo drewniane z czêœci Górnego Œl¹ska
i z Zag³êbia, z XVIII, XIX i pocz¹tku XX w.
Wystawy sta³e: historia i dzia³alnoœæ
Górnoœl¹skiego Parku Etnograficznego
w Chorzowie (od 1975), tradycyjne rze-
mios³o ludowe, gin¹ce zawody, narzêdzia
s³u¿¹ce do uprawy roli na Górnym Œl¹sku
w XIX i XX w. Wystêpy folklorystyczne.

Planetarium
Najwiêksze i najstarsze w Polsce, powsta³o

w 1955 dla uczczenia pamiêci Miko³aja
Kopernika. Aparaturê projekcyjn¹ umie-
szczono pod 23-metrow¹ kopu³¹, która
stanowi ekran „sztucznego nieba”. Widow-
nia mieœci blisko 400 osób. Pod „niebem”
planetarium, naœladuj¹cym rzeczywisty fir-
mament, odbywaj¹ siê popularne prelekcje
astronomiczne, lekcje geografii i astronomii.
Obserwatorium astronomiczne umo¿liwia
w pogodnie dni obserwacje S³oñca, a noc¹
najciekawszych obiektach nieba, ogl¹da-
nych nawet w 750-krotnym powiêkszeniu.

CIESZYN
Rotunda romañska

Miasto na Pogórzu Œl¹skim, nad Olz¹,
wêze³ dróg. 38 tys. mieszkañców.
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Pierwsze wzmianki w 1155, w XII w.
siedziba kasztelanii, prawa miejskie w 1364,
liczne przywileje z XV i XVI w. powoduj¹
rozwój, któremu kres k³adzie po¿ar w 1789
ca³kowicie niszcz¹cy miasto. W 1920 zosta³
podzielony granic¹ polsko-czesk¹ na dwa
miasta. Czeska czêœæ wraz z Zaolziem
przy³¹czona do Polski na krótko w 1938.

Oœrodek przemys³u elektrotechnicznego,
lekkiego, spo¿ywczego i turystyczny,
przejœcie graniczne, muzeum.

Koœció³ podominikañski p.w. œw. Marii
Magdaleny z 2 po³. XIII w., z wyposa¿eniem
póŸnobarokowym. Koœció³ p.w. œw. Jerzego
z XIV-XV w. Koœció³ p.w. œw. Trójcy z 1594.
Zespó³ klasztorny Bonifratrów z koœcio³em
barokowym p.w. Wniebowziêcia NMP
z 1697-1706. Kolegium Jezuitów z koœ-
cio³em p.w. œw. Krzy¿a z pocz¹tku XVIII w.
Koœció³ ewangelicki £aski Bo¿ej zwany
Jezusowym z kaplicami z 1709-1750.
W rynku barokowo-klasycystyczny ratusz
z odwachem z 1800 i kamieniczkami.
W barokowo-klasycystycznym pa³acu
Laischów z 1796 mieœci siê muzeum.
Studnia Trzech Braci z XIX w. Stanowisko
archeologiczne w zach. czêœci miasta.
W wid³ach Olzy i Bobrówki grodzisko
zwane Gór¹ Zamkow¹, w kszta³cie czworo-
bocznego wzniesienia, na szcz¹tkach osady
z I w. p.n.e. i II w. n.e.

Na Wzgórzu Zamkowym dawny romañski
koœció³ grodowy p.w. œw. Miko³aja, z po³.
XI w., w kszta³cie okr¹g³ej z apsyd¹.
W XIX w. przekszta³cony na kaplicê zdo-

bi¹c¹ romantyczny park przy pa³acu
Habsburgów, zbudowanym na murach
dawnego Zamku Dolnego. W 1955 przy-
wrócono rotundzie pierwotny wygl¹d, m.in.
rekonstruuj¹c zachodni¹ emporê.

Z zamku pozosta³a jeszcze gotycka Wie¿a
Piastowska z 2 po³. XIV w, nadbudowana
w XX w. Na przedzamczu klasycystyczny
pa³ac arcyksiêcia Karola z 1837; dawny
Browar Arcyksi¹¿êcy z po³. XIX w.; sztuczne
ruiny z 1916.

CZÊSTOCHOWA
Jasna Góra

Miasto na pograniczu Wy¿yny WoŸnicko-
Wieluñskiej i Krakowsko-Czêstochowskiej,
nad Wart¹. 258 tys. mieszkañców.

Pierwsza wzmianka z 1220, przywilej
lokacyjny na prawie niemieckim od 1356.
W 1382 ksi¹¿ê W³adys³aw Opolczyk
sprowadzi³ Paulinów na Jasn¹ Górê,
ufundowa³ klasztor i ofiarowa³ obraz Matki
Boskiej — cel pielgrzymek. W 1655 obrona
Jasnej Góry przed wojskami szwedzkimi
opisana w „Potopie” Sienkiewicza. W XVI-
-XVIII w. rozwój górnictwa i hutnictwa
¿elaza. W czasie II wojny œwiatowej obóz
jeñców Stalag 367 Tschenstochau. Naj-
wa¿niejszy oœrodek katolickiego kultu
religijnego w Polsce, zwi¹zany z sanktu-
arium MP na Jasnej Górze.

Przemys³ w³ókienniczy, metalurgiczny,
materia³ów ogniotrwa³ych, huty szk³a,
fabryka zapa³ek, papieru, wyrobów filco-
wych, materia³ów biurowych, zabawek
i galanterii. Wy¿sze uczelnie, filharmonia,
teatr. Od 1966 Festiwal Jeunesses Musicales
de Pologne „Pro musica” a od 1968
Ogólnopolski Festiwal Skrzypcowy im
G. Bacewiczówny.

Koœcio³y: œw. Zygmunta z XIII lub XIV w.,
przebudowany. w 1 po³. XVII w., przy nim
klasztor Paulinów XVII w.; œw. Andrzeja
Aposto³a i Barbary z dawnym nowicjatem
Paulinów z 1 po³. XVII w.; œw. Rocha i Se-
bastiana 1641-1642; NMP 1859; œw.
Rodziny (katedralny, d³ugoœci 100 m) 1909-
1927; œw. Jakuba d. cerkiew z po³. XIX w.

Muzeum Miejskie w ratuszu z 1828,
przebudowanym w 1908, przy ratuszu
dawne wiêzienie z 1 po³. XIX w., dawna
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karczma na Starym Rynku 1610-1612.
Zabytkowe domy przy Starym Rynku i przy
ulicy 7 Kamienic. Obserwatorium astro-
nomiczne z pocz¹tku XX w. w parku
Chopina. W dzielnicy Raków rezerwat
archeologiczny z pawilonem nad czêœci¹
cmentarzyska kultury ³u¿yckiej z wczesnej
epoki ¿elaza (650-550 lat p.n.e.).

Na Jasnej Górze, w zespole klasztornym
Paulinów wznosi siê jeden z najbardziej
znanych koœcio³ów w Europie, p.w. Wnie-
bowziêcia NMP i Znalezienia Krzy¿a Œw.
Pocz¹tkowo gotycki z 1460-63, obecny,
bazylikowy kszta³t z 1690-95. Chara-
kterystyczna, z daleka widoczna wie¿a
zrekonstruowana w pocz. XX w. W koœciele
kaplice: p.w.: œw. Paw³a (Denhoffów) 1644-
-1671, Najœwiêtszego Serca Jezusowego
(Jab³oñskich) 1751-1754 i kaplica Œw.
Relikwii, o bogatym wystroju wnêtrza z koñ-
ca XVII i 1 po³. XVIII w.

Najs³ynniejsza jest kaplica Narodzenia
NMP z gotyckim prezbiterium z 2 po³.
XV w. Korpus halowy z emporami z 1 po³.
XV w.; stiuki z koñca XVII w.; wczesno-

barokowy o³tarz z hebanu i srebra, w nim
obraz MB Czêstochowskiej z XIV w.

W sk³ad zespo³u klasztornego wchodz¹
ponadto: wczesnobarokowy budynek
klasztorny z 1 po³. XVII w. z Sal¹ Rycersk¹
1647, Bibliotek¹ 1736-1739, Refektarzem
1670. Barokowe zabudowania przy dzie-
dziñcu gospodarczym z XVII w., m.in.
Pokoje Królewskie 1647, Arsena³ 1660,
Domy Muzykantów XVIII w., Wieczernik
1921-1927, Sala Papieska im. Jana Paw³a II
1971-1979. Muzeum szeœæsetlecia poka-
zuje historiê zakonu, g³ównie obrazy,
dokumenty, medale, kielichy i inne ekspo-
naty zwi¹zane z obrazem MB. W skarbcu
koœcielnym zgromadzono wota ofiarowy-
wane MB od XIV w.

Sanktuarium jasnogórskie, o pow. ok. 5 ha,
zosta³o ufortyfikowane na pocz¹tku XVII w.
Obwarowania bastionowe z XVII-XVIII w.,
m.in. brama Lubomirskich 1723, bastiony:
Lubomirskich, Morsztynów, Szaniawskich
i Potockich. Z trzech stron sanktuarium
otoczone jest parkiem; od strony wsch.
wielki plac, gdzie podczas uroczystoœci
gromadz¹ siê pielgrzymi.

GLIWICE
Maszt dawnej radiostacji

Miasto na Wy¿ynie Œl¹skiej, nad K³odni-
c¹, oœrodek przemys³owy, kulturalny i na-
ukowy, port ¿eglugi œródl¹dowej, stolica die-
cezji gliwickiej, 195 tys. mieszkañców.

Prawa miejskie od 1475 r., handel chmie-
lem i piwowarstwo, w XVIII w. przêdzalnic-
two i tkactwo, nastêpnie hutnictwo, górnic-
two i przemys³ ciê¿ki. W r. 1804 ukoñczo-
no budowê kana³u K³odnickiego (obecnie
Gliwicki), w r. 1843 po³¹czenie kolejowe z
Wroc³awiem. W wyniku plebiscytu 1922
w³¹czone do Niemiec, mimo udzia³u miesz-
kañców w powstaniach œl¹skich.

Zamek Piastów Gliwickich z XIV w., w³¹-
czony w system murów obronnych miasta.
Odrestaurowany mieœci muzeum. Gotycki
koœció³ farny Wszystkich Œwiêtych z XV w.,
halowy, z wyd³u¿onym prezbiterium, wy-
posa¿enie barokowe. Koœció³ Œw. Bart³omie-
ja z XV w. w Szobiszowicach, wg legendy
za³o¿ony w 1232 r. przez templariuszy. Ko-
œció³ Œwiêtego Krzy¿a i klasztor redempto-
rystów z 1672 r. Zespó³ klasycystycznych
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zabudowañ Królewskiej Huty, starej huty
¿elaza z 1. po³. XIX w.

Miejsce hitlerowskiej prowokacji, sta-
nowi¹cej pretekst do wywo³ania II wojny
œwiatowej.

110-metrowy maszt radiostacji, którego
budowê rozpoczêto w 1934 r. w ca³oœci
wykonany jest z drewna modrzewiowego.
Belki skrêcano za pomoc¹ mosiê¿nych œrub.
Przed II wojn¹ œwiatow¹ i podczas dzia³añ
wojennych wykorzystywano j¹ jako stacjê
retransmisyjn¹ sygna³u radiowego z Wro-
c³awia. Do 1956 r. s³u¿y³a jako antena
Polskiego Radia Katowice i zag³uszarka
sygna³u Radia Wolna Europa. Zasiêg sygna³u
dochodzi³ do ponad 100 km. Obecnie s³u¿y
g³ównie ³¹cznoœci radiotelefonicznej. Od
1995 r. wie¿a w nocy jest podœwietlana.

KATOWICE
Miasto na Wy¿ynie Œl¹skiej, nad Raw¹

i górn¹ K³odnic¹, jeden z najwiêkszych
w Polsce wêze³ kolejowy i drogowy. 346 tys.
mieszkañców.

Pierwsza wzmianka w 1598, prawa
miejskie 1865, szybki rozwój w XIX w.
zwi¹zany z wydobyciem wêgla kamien-
nego, po plebiscycie powrót do Polski
i siedziba województwa œl¹skiego, 1939
obrona miasta przez harcerzy i powstañców.

Oœrodek dyspozycyjny i us³ugowy naj-
wiêkszej aglomeracji miejsko-przemys³owej
w Polsce. Górnictwo wêglowe, hutnictwo,
zak³ady cynkowe, przemys³ maszynowy,
metalowy, elektrotechniczny, ceramiczny,
poligraficzny i spo¿ywczy. Wy¿sze uczelnie,
instytuty, Teatr Œl¹ski, Filharmonia Œl¹ska.

Stosuj¹c technologie odporne na szkody
górnicze, po 1959 wzniesiono nowe cen-
trum miasta, z budynkami wielokondy-
gnacyjnymi. G³ówne akcenty architektury
nowego centrum to Rondo z Pomnikiem
Powstañców Œl¹skich i hala widowiskowo-
sportowa „Spodek”. W 1972 wybudowano
nowy dworzec kolejowy o prostej bryle
opasanej galeryjk¹; dach wsparty na
kielichowych s³upach.

W Parku Koœciuszki drewniany, póŸno-
gotycki koœció³, przeniesiony przed II wojn¹
z Syryni ko³o Wodzis³awia Œl¹skiego, we
wnêtrzu œlady polichromii. Neoromañska

œwi¹tynia ewangelicko-augsburska p.w.
Zmartwychwstania Pañskiego z 1858,
pierwszy w Katowicach koœció³ murowany.
Secesyjny budynek starego dworca kolejo-
wego (1896-1906).

Biblioteka Œl¹ska powsta³a w 1922-23 jako
Biblioteka Sejmu Œl¹skiego. Posiada cenne
starodruki, rêkopisy, materia³y ikono-
graficzne i kartograficzne.  W 1998, otwarto
nowy gmach.

Pomnik Powstañców Œl¹skich
Ods³oniêty w 1967 w nowym centrum

miasta, przy Rondzie. Autorzy: Gustaw
Zem³a (rzeŸba) i Wojciech Zab³ocki (archite-
ktura). Trzy skrzyd³a symbolizuj¹ trzy
powstania œl¹skie (1919-21).

Osiedle Giszowiec
7 km na pd.-wsch. od centrum. Osiedle

górnicze zbudowane w 1906-08 wg
koncepcji miasta-ogrodu, z inicjatywy
dyrektora zak³adów Gieschego, A. Uthema-
na; projekt braci Zillmann z Charlot-
tenburga. Mieszkania dla 630 rodzin,
oddalone od kopalñ. Domy najwy¿ej
dwukondygnacyjne, zró¿nicowane archite-
ktonicznie, dwu i wielorodzinne, z ogrodem
i budynkiem gospodarczym. Na terenie
kolonii: pawilon handlowo-us³ugowy,
szko³a, leœniczówka, gospoda, pralnia
i remiza stra¿y po¿arnej, koœcio³y p.w. œw.
Barbary i œw. Stanis³awa Kostki. Izba Œl¹ska
przy Karczmie Œl¹skiej, Dom Seniora,
Oœrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy;
pomniki przyrody. Do po³owy lat 70.
kursowa³a kolejka w¹skotorowa, ³¹cz¹ca
Giszowiec z pobliskimi osiedlami i centrum
miasta.

KONIAKÓW k. Wis³y
Izba regionalna

Wieœ w Beskidzie Œl¹skim, na pn. i zach.
zboczach Ochodzitej (894 m n.p.m.),
powsta³a w 1712. Oœrodek turystyczno-
wypoczynkowy, tereny narciarskie. Drew-
niana zabudowa z XVIII- XIX w. Regionalny
Zespó³ Pieœni i Tañca „Koniaków”. Oœrodek
sztuki ludowej i folkloru: hafciarstwo,
koronkarstwo, rzeŸba, snycerka.

Izba Regionalna za³o¿ona w 1966 w cha-
cie Marii Gwarkowej, wybitnej twórczyni

Koniaków
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koronek cieszyñskich. Zgromadzono tu
ponad 200 koronek wykonanych przez
rodzinê Gwarków ró¿nymi technikami:
klockow¹, ig³ow¹, szyde³kow¹.

Wa¿nym oœrodkiem góralskiej twórczoœci
jest równie¿ s¹siednia wieœ Istebna.

MIRÓW I BOBOLICE k. ¯arek
Ruiny zamków

Wsie odleg³e o 2 km, na Wy¿ynie Czêsto-
chowskiej, 14 km na wsch. od ¯arek.
Oœrodki turystyczne na Szlaku Orlich
Gniazd.

Jurajskie warownie mia³y najwiêksze
znaczenie w czasach Kazimierza Wielkiego,
który nie zdo³a³ przy³¹czyæ Œl¹ska do
pañstwa polskiego, odtwarzanego po
okresie rozbicia dzielnicowego. Ówczesne
umocnienia na granicy ze Œl¹skiem okaza³y
siê póŸniej niepotrzebne, bo przez kilkaset
lat by³a to najspokojniejsza granica.

Zamek w Mirowie zbudowany w XIV w,
rozbudowany w XV i XVI w., opuszczony
w 1787. Zachowa³y siê mury kurtynowe,
baszta bramna i wie¿a mieszkalna z ka-
miennymi portalami o charakterze gotyckim
i póŸnorenesansowym.

Zamek w Bobolicach, prawdopodobnie
zbudowany przez Kazimierza Wielkiego,
ok. 1370-96 nale¿a³ do W³adys³awa
Opolczyka. Uszkodzony w czasie wojen
szwedzkich, ca³kowicie zdewastowany

w 1783-4. Ruiny zabezpieczono w 1958-
-60. Zachowa³y siê póŸnogotyckie obramo-
wania okien.

MYS£OWICE
Centralne Muzeum Po¿arnictwa

Miasto na Wy¿ynie Œl¹skiej, nad rzek¹
Czarn¹ Przemsz¹, powy¿ej jej po³¹czenia
z Bia³¹ Przemsz¹, 79 tys. mieszkañców.

Wieœ wzmiankowana w 1241, prawa
miejskie otrzyma³a przez 1360, pozbawione
praw miejskich w latach 1744-1861.
W XIX w. rozwój górnictwa i przemys³u
w nastêpstwie budowy linii kolejowej do
Katowic i Krakowa oraz  uruchomienia
w 1877 najwiêkszej na Œl¹sku kopalni
wêgla. Dokonana przez Niemców w dniu
15 sierpnia 1919 masakra górników by³a
bezpoœrednim powodem wybuchu I pow-
stania œl¹skiego. Po plebiscycie Mys³owice
znalaz³y siê w granicach Polski.

Obecnie du¿y oœrodek górniczo-przemy-
s³owy: kopalnie wêgla, fabryka porcelany
elektrotechnicznej i  sprzêtu górniczego.

Zabytkowy uk³ad urbanistyczny miasta.
Koœció³ p. w. Narodzenia NMP z 1587,
wielokrotnie przebudowywany, plebania
z XVIII w., dawna szko³a parafialna z 1826,
gmach Urzêdu Miasta z 1866. Pomniki ku
czci poleg³ych powstañców œl¹skich,
¿o³nierzy z 1939.

Centralne Muzeum Po¿arnictwa (ul. Sta-
dionowa) zlokalizowane na terenach by³ej

Mys³owice
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filii obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu,
zajmuje 1200 m2. Od 1975 zgromadzono
tu stare beczkowozy, drabiny, kaski, pompy,
sikawki, wozy bojowe konne i mechani-
czne, a tak¿e sztandary, mundury i od-
znaczenia. W gablotach wiele wydawnictw
oraz dokumentów z dziejów po¿arnictwa
polskiego. Jest tu m.in. pochodz¹cy z 1739
dzwon alarmowy, sprawna do dzisiaj
sikawka z koñca XIX w. Cennym ekspo-
natem jest samochód „Skoda” z 1917, który
bra³ udzia³ we wszystkich trzech powsta-
niach œl¹skich.

OLSZTYN k. Czêstochowy
Ruiny zamku

Wieœ na Wy¿ynie Czêstochowskiej, na
szlaku Orlich Gniazd, 12 km na pd.-wch.
od Czêstochowy, 1,8 tys. mieszkañców.
Osada powsta³a przy zamku.

Zabytkowy uk³ad urbanistyczny. Koœció³
parafialny œw. Jana Chrzciciela z lat 1722-
1729. Na pn. od wsi zbiorowy grób 1500
Polaków, zamordowanych przez hitlerow-
ców w czasie okupacji, pomnik na miejscu
egzekucji. Stanowiska archeologiczne i re-
zerwaty. Liczne grupy skalne oraz jaskinie.

Zamek z fundacji Kazimierza Wielkiego

wzniesiony na wzgórzu w XIV w. Zniszczony
przez Szwedów w 1655 r. popad³ w ruinê.
Przeprowadzone w latach 60 XX w. prace
konserwatorskie i archeologiczne pozwoli³y
odtworzyæ zarys warowni oraz zabez-
pieczyæ j¹ w postaci trwa³ej ruiny i udo-
stêpniæ zwiedzaj¹cym. Zachowa³a siê
cylindryczna kamienna baszta z XIV w. w
póŸniejszym okresie nadbudowana w
oœmiok¹t z ceg³y. Na wsch. od niej ruiny
budynku mieszkalnego oraz resztki bramy
wjazdowej. Poni¿ej zamku górnego wykute
w skale schodki i wnêki tzw. labirynt bêd¹cy
podziemiami zamku œredniego. Poza ob-
rêbem w³aœciwego zamku, po zach. stronie
wzgórza czworoboczna baszta So³tysia.
Prawdopodobnie strzeg³a ona bramy wjaz-
dowej od pn-zach. Ca³y zamek otoczony
by³ murem, którego fragmenty odkryto.
Warownia olsztyñska by³a jednym z naj-
wa¿niejszych zamków nie tylko na Jurze ale
i w ca³ym królestwie.

PIEKARY ŒL¥SKIE
Sanktuarium maryjne i kalwaria

Miasto na Wy¿ynie Œl¹skiej, nad Brynic¹.
66 tys. mieszkañców.

Wzmiankowane w 1277, prawa miejskie

Piekary Œl¹skie
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od 1947. Od XVII w. wa¿ny oœrodek ¿ycia
religijnego; liczne pielgrzymki ze Œl¹ska,
Czech i Moraw. W 1683 by³ tu Jan III
Sobieski, œpiesz¹c na odsiecz Wiednia.

Kopalnie wêgla kamiennego, rud cynku,
o³owiu. Przemys³ materia³ów budowlanych,
spo¿ywczy, odzie¿owy, maszynowy.

Koœció³ odpustowy p.w. Przemienienia
Pañskiego, neogotycki, zbudowany w 1896.
Zabudowania dworskie z XIX w. Kopiec
Wyzwolenia, wysokoœæ 30 m, na wzgórzu
356 m n.p.m., usypany w 1932-37 przez
powstañców œl¹skich przy ówczesnej
granicy polsko-niemieckiej dla uczczenia
250 rocznicy odsieczy wiedeñskiej.

Koœció³ p.w. NMP i œw. Bart³omieja
Aposto³a zbudowany w 1842-1849, neoro-
mañski, dwie wysmuk³e wie¿e wysokoœci
60 m, wokó³ koœcio³a kru¿ganek z kap-
liczkami. Wewn¹trz cudowny obraz MB
Piekarskiej, kopia z XVII w. obrazu prze-
niesionego do Opola i znanego jako MB
Opolska.

Na pobliskim wzgórzu Cerekwica wybud-
owano w latach 1862-1995 kalwariê. Na
prawie 10 ha znajduje siê 14 kaplic drogi
krzy¿owej, 15 kaplic ró¿añcowych oraz 11
innych budynków. Na szczycie w latach
1993-1996 wzniesiono koœció³ p.w. Zmar-
twychwstania Pañskiego, w nim stacje XI,
XII, XIII. Od 1996 trwa generalny remont
koœcio³a, jako pocz¹tek remontu ca³ej
kalwarii. Na obszarze tym roœnie ok. 2 tys.
ciekawych drzew. Wzgórze otacza mur
o d³. 1296 m. Widziana z lotu ptaka kalwaria
i koœció³ przypominaj¹ kaszta³tem kotwicê.

PILICA
Koœció³ œw. Jana Chrzciciela

Miasto na Wy¿ynie Krakowsko-Czêsto-
chowskiej, nad Pilic¹, 2 tys. mieszkañców.

Osada Pilcza istnia³a na pocz¹tku XIV w.
na Górze œw. Piotra (ok. 600 m na pd.-wsch.
od obecnego centrum miasta). Ok. 1393
lokacja miasta na nowym miejscu przez
Pileckich. W 1570 dobra pileckie przesz³y
w rêce Padniewskich, którzy ufundowali
kolegiatê. W po³owie XIX w. August Moes
zbudowa³ zak³ady przemys³owe w Pilicy
i w s¹siedniej Wierbce. W 1869-1994 Pilica
nie mia³a praw miejskich.

Na zach. od rynku usytuowany jest zespó³
zamkowo-parkowy, otoczony fortyfikacjami
bastionowymi (1651). Zamek zbudowany
w 1610 przez Wojciecha Padniewskiego,
renesansowy, dwukondygnacyjny, z wew-
nêtrznym dziedziñcem. Po II wojnie zak³ad
wychowawczy, obecnie w³asnoœæ Barbary
Piaseckiej-Johnson. Obok dwie piêtrowe
oficyny i oran¿eria. Park o pow. 10 ha
za³o¿y³ Teodor Wessel w po³. XVIII; lipa
drobnolistna o obwodzie 7,3 m. Na pd.-
wsch. bastionie tablica na miejscu maso-
wych egzekucji w 1940-44.

Przy ul. Krakowskiej zespó³ szpitala dla
ubogich, z koœcio³em p.w. œw. Jerzego,
fundacji ks. Jerzego Zbaraskiego w 1630.
Nad Pilic¹ usytuowane s¹ ruiny koœcio³a
ksiê¿y Marków z 1610, opuszczonego od
pocz¹tku XIX w. Na wzgórzu œw. Piotra,
znajdowa³ siê malowniczy koœció³ek
drewniany, spalony w 1945 (zachowa³a siê
dzwonnica i ogrodzenie cmentarza).

1,5 km od miasta rezerwat „Smoleñ”— na
wzgórzu w bukowym lesie ruiny zamku
Smoleñ.

Koœció³ parafialny p.w. œw. Jana Chrzciciela
(dawna kolegiata) z 1325-27, gotycki,
przebudowany w okresie baroku, jedno-
nawowy. Wewn¹trz kamienny nagrobek
Katarzyny Pileckiej, z postaci¹ dziecka
(1555). Gotycka kaplica Warszyckich (œw.
Anny) dekorowana rokokow¹ polichromi¹.
W barokowej kaplicy œw. Józefa dekoracja
stiukowa kartuszowo-liœciasta z puttami
(1700). Rokokow¹ kaplicê grobow¹ Padnie-
wskich (przy prezbiterium od pd.) zbudowa³
Kasper Fodige z Mesocci w 1601; nakryta
kopu³¹ z latarni¹, portal z nazwiskiem
i gmerkiem muratora; nagrobek Miko³aja
i Anny Padniewskich z ich p³askorzeŸbami
(1601).

Wokó³ koœcio³a kilkusetletnie lipy drobno-
listne, obwód ponad 4,6 m.

PODLESICE
Rezerwat „Góra Zborów”

Wieœ 18 km na pn.-wsch. od Zawiercia,
na Wy¿ynie Czêstochowskiej, w Parku
Krajobrazowym Orlich Gniazd, w pn. czêœci
ryczowskiego regionu ska³kowego; w po-
bli¿u Ska³ki Kroczyckie, Podlesickie i Rzêd-

Podlesice
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kowickie. Oœrodek turystyczny, tereny
narciarskie, hotel „Ostaniec”.

Na wsch. od wsi, u podnó¿a Ruskiej Ska³y,
stanowisko archeologiczne: jaskiniowe
obozowisko ³owców reniferów sprzed
10 tys. lat; narzêdzia krzemienne, fragmenty
koœci zdobionych ornamentem zygza-
kowatym, badania w 1952, zbiory w mu-
zeum w £odzi.

N na pn. od wsi Góra Zborów – czêœcio-
wy rezerwat przyrody nieo¿ywionej, utwo-
rzony w 1957, pow. 45 ha.  Wœród lasu na
wzgórzu (462 m n.p.m.) ska³ki wapienne
(ostañce) z grupy Ska³ek Podlesickich, o ma-
lowniczych formach baszt, labiryntów, bram
skalnych. Popularny teren wspinaczkowy.

PODZAMCZE k. Zawiercia
Ruiny zamku Ogrodzieniec

Wieœ na pograniczu Wy¿yny Krakowsko-
Czêstochowskiej i obni¿enia Górnej Warty,
w ryczowskim regionie ska³kowym, 2 km
na wsch. od Ogrodzieñca.

Na najwy¿szym wzniesieniu wy¿yny
Górze Janowskiego (504 m n.p.m.), na
trzonie ska³ wapiennych, piêtrz¹ siê har-
monizuj¹ce z krajobrazem, malownicze
ruiny zamku gotycko-renesansowego,
wzniesionego przez Seweryna Bonera
w 1530-45 na miejscu grodu z XIV w.

Zamek niszczony przez Szwedów, po 1810
opuszczony, popad³ w ruinê. Zniszczenia
dope³nili hitlerowcy w 1940-1941. Po
II wojnie œwiatowej ruiny zabezpieczono
i czêœciowo rekonstruowano oraz udostê-
pniono. „Ojca polskiego krajoznawstwa”,
Aleksandera Janowskiego zwiedzenie tego
zameku zainspirowa³o do za³o¿enia Pol-
skiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906,
w 1950 przekszta³cone w PTTK), w którego
odznace widnia³ wizerunek ruin Ogrodzieñ-
ca. W grocie skalnej kaplica MB Ska³kowej.
Na Podzamczu kaplica barokowa z XVIII w.,
przebudowana, figura i p³askorzeŸba MB
z dawnej kaplicy zamkowej.

PSZCZYNA
Zespó³ pa³acowo-parkowy

Miasto powiatowe na Równinie Pszczyñ-
skiej, nad Pszczynk¹, wêze³ kolejowy. 27 tys.
mieszkañców.

Osada istnia³a w X w., prawa miejskie od
1 po³. XIV w., wielokrotne zmiany w³aœci-
cieli, w po³. XIX w. oœrodek polskiego ruchu
wydawniczego na Górnym Œl¹sku, w czasie
II wojny œwiatowej obóz germanizacyjny dla
dzieci, po wojnie rozwój miasta, w³¹czenie
Gocza³kowic-Zdroju.

Oœrodek przemys³owo-us³ugowy, wytwór-
nia elektrofiltrów, gazów technicznych,
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mleczarnia, zak³ad m³ynarski. Oddzia³
Instytutu Przemys³u Organicznego, zak³ad
doœwiadczalny Instytutu Warzywnictwa,
stacja doœwiadczalna œrodków ochrony
roœlin. Zespó³ regionalny „Pszczyna”
za³o¿ony w 1960.

Œredniowieczny uk³ad urbanistyczny,
koœció³ p.w. Wszystkich Œwiêtych z 1764,
zbudowany z wykorzystaniem murów
poprzedniego z XVII w. Na plebanii
fragmenty wyposa¿enie spalonego koœcio³a
cmentarnego p.w. œw. Jadwigi. W mieœcie
du¿o domów z XVIII-XX w. Na pn. Lasy
Pszczyñskie z oœrodkiem hodowli ¿ubrów
w Jankowicach.

Pa³ac, pierwotnie zamek gotycki z XV w.,
w koñcu XVI w. przebudowany na rezyden-
cjê, spalony 1679, odbudowany 1695,
przebud. w stylu barokowym 1743-1767,
oraz neobarokowym 1870-1874.

Muzeum Pa³acowe utworzone w 1945,
ekspozycja wnêtrz mieszkalnych od rene-
sansu do XX w.; zbrojownia; brama wjaz-
dowa, tzw. Warta, póŸnorenesansowa
z 1687.

Dwór zwany Ludwikówk¹, zbudowany
w 1800 dla ksiêcia Ludwika Pszczyñskiego.
Oficyna z 1 po³. XIX w., budynek folwarczny
z 1725, uje¿d¿alnie, stajnia, powozownia.

Park Zamkowy (48 ha) ci¹gn¹cy siê wzd³u¿
Pszczynki powsta³ w 2 po³. XVIII w.; tak¿e
park Zwierzyniec i Park Dworcowy,
w którym znajduje siê skansen Zagroda Wsi
Pszczyñskiej.

RUDY
Zespó³ pocysterski

Du¿a wieœ z wieloma przysió³kami na
P³askowy¿u Rybnickim, nad Rud¹, siedziba
dyrekcji Parku Krajobrazowego „Cysterskie
Kompozycje Rud Wielkich”. Do lat 80.
po³¹czona kolejk¹ w¹skotorow¹ z Gliwi-
cami i Raciborzem. Dwa du¿e oœrodki
wypoczynkowe: Buk i Pod Dêbem. W 1992
w okolicach szala³ po¿ar, który strawi³ ok.
10 tys. ha lasu.

W 1258 ksi¹¿ê opolski W³adys³aw sprowa-
dzi³ tu Cystersów z Jêdrzejowa. Po seku-
laryzacji zakonu w 1810, rezydencja ksiêcia.
Wiktora von Hohenlohe-Waldenburg-
Schillingfurst (zwanego ksiêciem racibor-
skim) i jego potomków.

W po³. XIX w. w Rudach przebywa³
niemiecki lekarz Juliusz Roger, który zebra³
i opublikowa³ po polsku zbiór pieœni
œl¹skich. Jego staraniem powsta³ szpital
(1858, przebudowany 1910) w stylu
neogotyku angielskiego. Przed szpitalem
pomniki Rogera oraz mieszkañców wsi
poleg³ych w I wojnie œwiatowej.

Przy drodze do Gliwic, na cmentarzu,
neogotycki koœció³ pomocniczy œw. Marii
Magdaleny (1880-84). Liczne pozosta³oœci
dawnej zabudowy wsi górnoœl¹skiej, przy
drogach kapliczki, figury i krzy¿e. W lasach
ciekawe pami¹tki historyczne (np. g³az
upamiêtniaj¹cy zabicie ostatniego nie-
dŸwiedzia) oraz liczne drzewa, pomniki
przyrody.

Koœció³ pocysterski p.w. Wniebowziêcia
NMP powsta³ w 2 po³. XIII w., przebu-
dowany w 1680-1790, w I 1945 ograbiony
przez wojska sowieckie i podpalony,
odbudowany w 1947-50 z przywróceniem
cech romañskich i gotyckich. Œwi¹tynia
bazylikowa z transeptem; po obu stronach
prezbiterium kaplice Œw. Krzy¿a i œw. Jana
Nepomucena. Portal z kruchty do nawy
romañski, zamkniêty trójlistnie; romañskie
g³owice s³u¿ek. Dwie ambony, p³yty nagro-
bne opatów rudzkich Piotra III i Marcina II.

Od pd. wspania³a Kaplica Mariacka
(nietkniêta po¿arem w 1945) z cudownym
obrazem Matki Boskiej Rudzkiej, korono-
wanym przez papie¿a 17 VI 1999
w Gliwicach. Wg tradycji, obraz przy-
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wieziony z Jêdrzejowa, kilkakrotnie przema-
lowany, najstarsza warstwa z XV w.

Klasztor zbudowany w 1671-78 (na
miejscu wczeœniejszej budowli), przebudo-
wany po³. XIX w. na rezydencjê ksi¹¿êc¹,
na planie czworoboku z wirydarzem.
Obecnie w ruinie.

W ruinie tak¿e pa³ac opacki, zbudowany
ok. 1730, przebudowany w 1 po³. XIX w.
na rezydencjê magnack¹. Skrzyd³o zach. na
planie litery „L” z cylindryczn¹ baszt¹;
skrzyd³o wsch. na planie podkowy z baszt¹
od pó³nocy. Portal kamienny, ok. 1680.

Park za³o¿ony w XVIII w., przekomp-
onowany w latach 1822-46 staraniem
ksiêcia raciborskiego, 95 ha, pierwotnie
w stylu angielskim. W parku roœnie 70
gatunków drzew i krzewów egzotycznych
oraz 46 rodzimych; w tym 20 pomników
przyrody (najwiêkszy d¹b ma 7,1 m w ob-
wodzie).

TARNOWSKIE GÓRY
Kopalnia Zabytkowa

Miasto powiatowe na Wy¿ynie Œl¹skiej, na
Garbie Tarnogórskim, jeden z najwiêkszych

w Polsce wêz³ów kolejowych. 66 tys.
mieszkañców.

Powsta³o i rozwija³o siê w XV-XVI w. dziêki
znalezieniu rud srebra i cynku. W 1526
uzyska³o wolnoœæ górnicz¹, tzw. „Ordunek
Górny” od ksiêcia opolskiego Jana II Dob-
rego oraz prawa miejskie. W XII-XVIII w.
miasto targowe i rzemieœlnicze, w 2 po³.
XVIII w. ponowny rozwój górnictwa, sie-
dziba urzêdu górniczego. W 1803-1933
pierwsza na ziemiach polskich szko³a
górnicza. W wyniku plebiscytu w granicach
Polski. Po II wojnie dalszy rozwój, w 1973
w³¹czono wieœ Repty, w 1975 Miasteczko
Œl¹skie i Strzybnicê.

Przemys³ maszynowy, metalowy, aparatury
chemicznej, odzie¿owy, spo¿ywczy;
w dzielnicy Miasteczko Œl¹skie wielka huta
cynku. Katedra i Klinika Psychiatrii Œl¹skiej
Akademii Medycznej, Górnicze Centrum
Rehabilitacyjne. Coroczne Dni Tarnogór-
skich Gwarków.

W rynku domy o sklepionych podcieniach
z XVI-XVII w.; winiarnia „Sedlaczek” s³ynna
z pobytu wybitnych osób (Jan III Sobieski,
J.W.Goethe, J.U. Niemcewicz); koœció³ p.w.
œw. Piotra i Paw³a z XVI w.; kaplica œw. Bar-
bary z 1724; wikarówka z 1818; koœció³
cmentarny p.w. œw. Anny z 1612; koœció³
ewangelicki z 1780; drewniana dzwonnica
gwarków z XVI w. przeniesiona w 1953
z Blachówki; neorenesansowy ratusz
z 1896-1898; Muzeum Rud Metali Nie¿ela-
znych utworzone w 1959 w kamienicy
z XVI w., przebudowanej w XIII w.

W Reptach, dzielnicy Tarnowskich Gór,
wymienianych ju¿ w 1202, œredniowieczny
oœrodek wydobycia rud cynku, ¿elaza oraz
wapienia. Po czynnej w XVIII-XIX w. kopalni
galmanu (ruda cynku) pozosta³ szyb
„Staszic”, z którego rozchodz¹ siê d³ugie
podziemne sztolnie wype³nione wod¹.
Z szybów s¹ zasilane w wodê ruroci¹gi GOP,
z jednej sztolni bierze pocz¹tek rzeka
Drama. Od 1957 udostêpniona jest do
zwiedzania Sztolnia „Czarnego Pstr¹ga”
(zejœcie krêtymi schodami 25 m, oraz
przejazd ok. 1 godz. ³odzi¹ chodnikiem od-
wadniaj¹cym o d³ugoœci 600 m). Natomiast
w Tarnowskich Górach przy ul. Szczêœæ
Bo¿e znajduje siê Zabytkowa Kopalnia,

Tarnowskie Góry
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skansen górnictwa kruszcowego. Do
zwiedzania fragment podziemi dawnej
kopalni o³owiu i srebra (XVI-XIX w.),
wyposa¿onej w oryginalne urz¹dzenia
i narzêdzia.

WIS£A CZARNE
Ÿród³a Wis³y pod Barani¹ Gór¹

Osada wczasowa Wis³a Czarne to obecnie
czêœæ miasta Wis³y w Beskidzie Œl¹skim.

Za pocz¹tek najwiêkszej polskiej rzeki
uznaje siê Ÿród³o Czarnej Wise³ki (1106 m
n.p.m.), na pd.-zach. zboczu Baraniej Góry
(1220 m n.p.m.). Jest ono ma³o efektowne:
woda s¹czy siê sk¹po z b³otnistego pod³o¿a.
Drugi Ÿród³owy potok Wis³y to Bia³a Wise³ka
(Bia³a Wis³a, Bia³ka) wyp³ywaj¹ca na
wysokoœci 1080 m na pn. od Baraniej Góry.
Ca³y ten obszar porasta œwierkowy las.
Dolina Bia³ej Wise³ki, maj¹cej wiêkszy
spadek, jest chêtniej odwiedzana ze
wzglêdu na wodospad i wychodnie pias-
kowca.

W miejscu po³¹czenia obu Wise³ek
zbudowano w 1972 zbiornik Wis³a Czarne.
D³ugoœæ 2,7 km, maksymalna g³êbokoœæ
20 m, pow. 38 ha, pojemnoœæ 4,9 mln m3.
Potok wyp³ywaj¹cy z jeziora nosi nazwê
Wise³ka. Nazwa Wis³a pojawia siê dopiero
po po³¹czeniu Wise³ki z Malink¹. Od ujœcia
Przemszy rzeka jest ¿eglowna (w zwi¹zku
z tym ma na brzegach tablice podaj¹ce
odleg³oœæ od Ÿróde³). D³ugoœæ Wis³y od
Ÿróde³ Czarnej Wise³ki wynosi 1047,5 km,
a od Ÿróde³ Bia³ej Wise³ki 1044,6 km.

ZABRZE
Muzeum Górnictwa Wêglowego

Skansen górniczy „Królowa Luiza”
Miasto na Wy¿ynie Œl¹skiej, nad K³odnic¹

(prawy dop³yw Odry) i jej dop³ywem
Bytomk¹, 200 tys. mieszkañców.

Najstarsz¹ czêœci¹ miasta s¹ Biskupice,
wzmiankowane w 1242. Pierwsza kopalnia
wêgla powsta³a w 1791. O rozwoju przes-
¹dzi³o zbudowanie linii kolejowej w 1846
i Kana³u Gliwickiego w 1823. Po plebiscycie
w granicach Niemiec, prawa miejskie
w 1922. Po wojnie powrót do Polski,
znaczna rozbudowa miasta.

Wielki oœrodek GOP, 3 kopalnie wêgla
kamiennego, przemys³ maszynowy i ele-
ktroniczny, elektrownia, huta szk³a, zak³ady
przemys³u spo¿ywczego i drzewnego,
koksownia, wêze³ gazoci¹gów. Oœrodek
naukowy i kulturalny, kliniki, instytuty, Dom
Muzyki i Tañca, Teatr Nowy, Filharmonia
Górnicza.

Znajduje siê tu koœció³ p.w. œw. Antoniego
z pocz¹tku XX w., z o³tarzem œw. Barbary
wykonanym z bry³ wêgla.

Muzeum Górnictwa Wêglowego, powo-
³ane w 1981, przejê³o zbiory po Muzeum
Górniczym w Sosnowcu. Mieœci siê w za-
bytkowym gmachu dawnego starostwa
zabrzañskiego z XIX w. Fragmenty dawnego
wystroju architektonicznego: drewniane,
secesyjne schody, eklektyczno-secesyjna
sala witra¿owa.

Dzia³ Historii Górnictwa i Techniki
Górniczej gromadzi narzêdzia i urz¹dzenia
górnicze, archiwalia, fotografie, albumy,
sztandary, kopaliny, skamieliny oraz odciski
roœlin. M.in. zbiór XVIII- i XIX-wiecznych
rysunków technicznych, kolekcja sztan-
darów kopalnianych i zwi¹zkowych, ksiêga
pami¹tkowa „Skarbofermu” (z autografami
prezydentów Wojciechowskiego i Moœ-
cickiego), kolekcja lamp górniczych.

Dzia³ Przeróbki Mechanicznej i Przetwór-
stwa Wêgla eksponuje urz¹dzenia do
wzbogacania, brykietowania, koksowania
i chemicznej przeróbki wêgla.

Dzia³ Kultury Górniczej zbiera pami¹tki
dotycz¹ce tradycji górniczego zawodu,
zwyczajów, wierzeñ, zachowañ, ¿ycia
codziennego górników i ich rodzin. M.in.
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kolekcja mundurów górniczych z XIX i XX
w. oraz insygniów górniczych: bard, szpad
i kilofków sztygarskich; zbiór instrumentów
u¿ywanych przez orkiestry i kapele gór-
nicze; obrazy, grafiki i rzeŸby o tematyce
górniczej i regionalnej, g³ównie twórców
nieprofesjonalnych. Biblioteka posiada ok.
10 tys. ksi¹¿ek i tytu³ów czasopism.

Muzeum Górnictwa Wêglowego ma dwa
oddzia³y: skansen górniczy „Królowa Luiza”
i skansen podziemny „Guido”.

Skansen górniczy „Królowa Luiza” znaj-
duje siê na terenie jednej z najstarszych
górnoœl¹skich kopalni wêgla (utworzonej
w 1791). W czêœci „Maszyna Parowa” urz¹-
dzenia i zabudowania nadszybia kopalnia-
nego oraz pokaz dzia³ania parowej maszyny
wyci¹gowej z 1915. W czêœci „Sztolnia”
przejœcie podziemnymi wyrobiskami z XIX
i XX w. d³ugoœci 1560 m i g³êbokoœci do
20 m oraz pokaz pracy urz¹dzeñ, m.in.
kombajnu urabiaj¹cego œcianê wêglow¹.

¯YWIEC
Muzeum – Zamek Habsburgów

Miasto w Kotlinie ¯ywieckiej, nad So³¹,
u ujœcia Koszarawy, powy¿ej Jeziora ̄ ywiec-
kiego, 28 tys. mieszkañców.

Osada Stary ¯ywiec za³o¿ona w XIII/XIV
w., prawa miejskie uzyska³a przed 1327 r.
W œredniowieczu oœrodek rzemieœlniczo-
handlowy, w XIX w. rozwój przemys³u.

Koœció³ Œw. Krzy¿a gotycki z 1428 r.,
rozbudowany w latach 1679-90; gotycko-
renesansowa konkatedra Narodzenia NMP
z po³. XV w. wielokrotnie przebudowywana.

Najbardziej malowniczym miejscem w
¯ywcu jest 25-hektarowy park Habsburgów,
na którego terenie stoi¹ stary zamek i pa-
³ac. Najstarszym obiektem jest  zbudowa-
ny przez Komorowskich w XVI w. zamek,
trójkondygnacyjna, czworoboczna budowla
z wie¿¹ w pn.-wsch. rogu i niedu¿ym dzie-
dziñcem, otoczonym misternymi kru¿gan-
kami. Z dziedziñca prowadzi wejœcie do sal
wystawowych. Wystawy sta³e to: „Sztuka sa-
kralna ¯ywiecczyzny” oraz „Kary i tortury
na ¯ywiecczyŸnie”. Kolekcja sztuki sakral-
nej obejmuje bogaty zbiór obrazów, rzeŸb,
szat liturgicznych, od gotyku a¿ po wiek XIX.
Muzeum organizuje tak¿e wystawy czaso-

we. Zamek proponuje przeja¿d¿ki na ko-
niach i kucykach po parku.

Naprzeciwko starego zamku, nieco w g³êbi
parku, wznosi siê zbudowany przez Habs-
burgów pod koniec XIX w. klasycystyczny
pa³ac. W czêœci budynku mieœci siê szko³a
leœna, a pozosta³e pomieszczenia pe³ni¹
funkcje reprezentacyjne, m.in. lustrzana sala
balowa o doskona³ej akustyce jest wyko-
rzystywana jako sala koncertowa. W 2001
r. kilkupokojowy apartament udostêpniono
ksiê¿nej Alicji z Habsburgów. Osiem-
dziesiêciokilkuletnia dziedziczka mieszka-
j¹ca na sta³e w Szwajcarii, zapowiedzia³a
przybycie do ¯ywca na d³u¿ej.

Wyjœcie z parku prowadzi poprzez dawne
zabudowania gospodarcze, w których
mieœci siê obecnie siedziba Towarzystwa
Mi³oœników Ziemi ̄ ywieckiej. Naprzeciwko
stoi budynek dawnej siejby (magazynu
zbo¿owego), gdzie mieœci siê Muzeum
Miejskie, prezentuj¹ce zbiory historyczne,
etnograficzne i przyrodnicze. Z ciekawszych
eksponatów warto wymieniæ orygina³y
dawnych przywilejów, rêkopis Dziejopisu
¯ywieckiego, pieczêcie cechowe oraz
dawne stroje mieszczañskie. ¯y
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Wiœlica, tablica erekcyjna, fot. A. Wielocha.
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WOJEWÓDZTWO

ŒWIÊTOKRZYŒWIÊTOKRZYŒWIÊTOKRZYŒWIÊTOKRZYŒWIÊTOKRZYSKIESKIESKIESKIESKIE
Powierzchnia 11 672 km2, ludnoœæ 1 328 tys.
Obejmuje Góry Œwiêtokrzyskie, Wy¿ynê Kielecko-Sandomiersk¹ i Nieckê Nidziañsk¹

— krainy Wy¿yny Ma³opolskiej. Œwiêtokrzyski Park Narodowy powo³ano do ¿ycia w 1953.
W oœmiu parkach krajobrazowych chroni siê miêdzy innymi: Puszczê Œwiêtokrzysk¹, go-
³oborza, ró¿norodne siedliska leœne, ¿eremia bobrów, wychodnie gipsów na Garbie Piñ-
czowskim, kserotermiczne murawy na wapiennych i gipsowych wzgórzach Ponidzia.

Kopalnie krzemienia w okolicach Szyd³owca, Wierzbicy i Ostrowca Œwiêtokrzyskiego
nale¿¹ do najstarszych œladów osadnictwa w Polsce. W VII-IX w. powsta³o pañstwo Wi-
œlan, przy³¹czone póŸniej przez Mieszka I do pañstwa Polan. Znacz¹cymi oœrodkami by³y
Wiœlica i Sandomierz. W 1138 w wyniku rozbicia dzielnicowego powsta³o ksiêstwo san-
domierskie. Po zniszczeniach spowodowanych nawa³¹ tatarsk¹ XIII w. do wielkiego zna-
czenia urasta twierdza Chêciny, oœrodek administracyjny i górniczy Królestwa. Wielki wp³yw
na rozwój tej czêœci Ma³opolski mia³y klasztory cysterskie w Jêdrzejowie, Koprzywnicy,
W¹chocku oraz klasztor Benedyktynów na Œwiêtym Krzy¿u. W okresie renesansu rozwi-
ja³y siê Chêciny, Szyd³ów, Piñczów. Kielecczyzna sta³a siê oœrodkiem arian (Piñczów, Ra-
ków). Po burzliwych latach XVII i XVIII w. oraz upadku miast nastêpuje o¿ywienie gospo-
darcze, przede wszystkim za spraw¹ Stanis³awa Konarskiego, Hugo Ko³³¹taja i Stanis³awa
Staszica. Powstaje Staropolskie Zag³êbie Przemys³owe. Po Kongresie Wiedeñskim Kielce
sta³y siê stolic¹ województwa krakowskiego, a w³adze województwa sandomierskiego
przenios³y siê do Radomia. Kielecczyzna jest œciœle zwi¹zana ze zrywami narodowymi —
powstaniem koœciuszkowskim, spiskiem ks. Piotra Œciegiennego oraz powstaniem stycz-
niowym. Tu w 1914 walczy³y Legiony Józefa Pi³sudskiego. W 1936 rozpoczê³a siê budo-
wa Centralnego Okrêgu Przemys³owego. W okresie okupacji hitlerowskiej dzia³a³y silne
oddzia³y partyzanckie.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje zwi¹zek Kielecczyzny z literatur¹ polsk¹. Z klasztoru na
Œwiêtym Krzy¿u pochodz¹ „Kazania Œwiêtokrzyskie”, jeden z najstarszych zabytków pol-
skiego piœmiennictwa. Tu powstawa³y kroniki Jana D³ugosza i Wincentego Kad³ubka. Mi-
ko³aj Rej by³ zwi¹zany z Nag³owicami, Oks¹ i Topol¹. Jan Chryzostom Pasek w Olszówce
napisa³ swoje „Pamiêtniki”. Góry Œwiêtokrzyskie, a œciœlej Puszcza Jod³owa, kojarz¹ siê ze
Stefanem ¯eromskim. W Oblêgorku mieszka³ i tworzy³ Henryk Sienkiewicz.

Si³¹ napêdow¹ regionalnej gospodarki jest przemys³ materia³ów budowlanych. Kieleckie
firmy budowlane nale¿¹ do najbardziej dynamicznych w kraju. Wa¿nym dzia³em gospo-
darki województwa jest równie¿ przemys³ metalurgiczny i maszynowy, dzia³aj¹ zak³ady
przemys³u spo¿ywczego i tekstylnego. Rolnictwo przez ca³y okres powojenny skutecznie
broni³o siê przed kolektywizacj¹. Pomimo du¿ego rozdrobnienia gospodarstw wiejskich
i œredniej jakoœci gleby, zbiory warzyw, owoców, jarzyn s¹ wy¿sze ni¿ w innych regionach
kraju. Województwo jest znacz¹cym dostawc¹ ziemniaków, zbó¿, przetworów mlecz-
nych i mas³a.

Na KielecczyŸnie powstaj¹ gospodarstwa ekologiczne, produkuj¹ce zdrow¹ ¿ywnoœæ.
Wiele gospodarstw nastawia siê na agroturystykê. Na chêtnych do wypoczynku czekaj¹
nieska¿one œrodowisko naturalne, zró¿nicowany krajobraz Gór Œwiêtokrzyskich, du¿e
kompleksy leœne, rzeki i zbiorniki wodne, zabytki, liczne muzea i pami¹tki historyczne.
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Bartków

BA£TÓW
Ba³towski Park Jurajski

Wieœ gminna nad Kamienn¹ na Przedgó-
rzu I³¿eckim, 18 km na pn. wsch. od Ostro-
wca Œwiêtokrzyskiego.

Wieœ wzmiankowana w 1326. W³aœcicie-
lami byli m.in. Andrzej Ossoliñski, Chomê-
towscy, Pieni¹¿kowie, Ma³achowscy, Dunin-
Karwiccy oraz Druccy-Lubeccy.

Ksi¹¿ê Aleksander Drucki-Lubecki wzniós³
w koñcu XIX w. okaza³y pa³ac na wynios³ej
skarpie doliny Kamiennej (obecnie pa³ac
opuszczony). Wokó³ pa³acu za³o¿ono park
geometryczny. Koœció³ Matki Boskiej Bole-
snej zosta³ zbudowany w 1743, powiêkszo-
ny 1904-08, wystrój barokowy. M³yn wod-
ny na Kamiennej z XIX/XX w. w dalszym ci¹-
gu zasilany jest wod¹, a jego urz¹dzenia
udostêpnione s¹ do zwiedzania.

Rzeka Kamienna tworzy w Ba³towie g³ê-
boko wciêt¹ dolinê z ods³oniêtymi pok³a-
dami piaskowca i wapienia, skaliste brzegi
doliny osi¹gaj¹ deniwelacjê do 30 m. (na
skarpach zbudowano platformy widokowe).
W tej scenerii organizowane s¹ sp³ywy tra-
twami. Poroœniête lasem, poprzecinane g³ê-
bokimi lessowymi w¹wozami, urozmaico-
ne zjawiskami krasowymi (jaskinie, wywie-
rzyska) zbocza doliny objêto ochron¹ re-
zerwatow¹ (rezerwaty „Modrzewie”, 1971,
pow. 5,1 ha i „U³ów”, 1995, pow. 25,5 ha).

W 2002 dr Gerard Gerliñski odkry³ na bry-
le dolomitu tropy allozaura, nieco póŸniej
w tzw. ̄ ydowskim Jarze tropy innych dino-
zaurów: kamptozaura i stegozaura. Same
tropy zosta³y zabezpieczone, zaœ na miej-
scu odkryæ oraz w pobli¿u m³yna wodnego
na Kamiennej utworzono Park Jurajski

z modelami 30 dinozaurów naturalnej wiel-
koœci. W trakcie organizacji jest Muzeum
Jurajskie z licznymi skamienia³oœciami.

BARTKÓW
D¹b „Bartek”

Wieœ u podnó¿a Pasma Klonowskiego Gór
Œwiêtokrzyskich, 10 km na pn. od Kielc.

D¹b, zwany Bartkiem, jest bodaj¿e naj-
bardziej znanym drzewem w Polsce, choæ
nie jest ani najstarszy, ani najwiêkszy. Roœnie
w pobli¿u leœniczówki, obwód na wysokoœci
pierœnicy wynosi 8,5 m, u podstawy 14 m,
wysokoœæ 27 m, wiek oko³o 700 lat. W 1906
Polacy (wspomagani przez rosyjskiego leœ-
niczego Szoszkê) stoczyli potyczkê z ¿an-
darmeri¹ carsk¹; wskutek po¿aru s¹siednich
zabudowañ, w pomnikowym drzewie
wyst¹pi³a martwica. Przez lata Bartek nie
mia³ liœci, lecz w koñcu ku zdumieniu ludzi
o¿y³. W latach 80. drzewo poddano kuracji
(nawodnienie korzeni systemem 17 studzie-
nek, zaplombowanie ubytków mieszanin¹
trociny i ¿ywicy epoksydowej, dezynfekcja,
podparcie konarów). D¹b zazieleni³ siê
i owocuje. W jego koronie gnieŸdzi siê
kilkanaœcie gatunków ptaków, w dziuplach
znalaz³y schronienie nietoperze. Legendy
wi¹¿¹ Bartka z polskimi królami: Boles³a-
wem Chrobrym, Kazimierzem Wielkim,
Janem III Sobieskim (który umieœci³ w dziupli
butelkê wina, rusznicê i szablê tureck¹). Po
ostatniej wojnie powsta³y legendy o zwi¹z-
kach Bartka z oddzia³ami partyzanckimi.

Do zabudowañ leœniczówki prowadzi
pomnikowa aleja starodrzewia, roœnie D
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Chêciny
wiekowy modrzew a tak¿e dwa syberyjskie
cedry posadzone przez Szoszkê

BUSKO ZDRÓJ
Centrum uzdrowiska

Miasto powiatowe pomiêdzy Nieck¹
Soleck¹ a Garbem Piñczowskim, 48 km na
pd. od Kielc, 18 tys. mieszkañców. W 1166
by³ ju¿ w Busku koœció³ œw. Leonarda.
Klasztor i koœció³ Norbertanek fundowa³
rycerz Ders³aw na prze³omie XII i XIII w.
W 1252 Boles³aw Wstydliwy wystawi³
klasztorowi pozwolenie na eksploatacjê
solanki. W 1287 Leszek Czarny nada³
osadzie prawa miejskie. W 1474 Busko
z³upi³a szlachta ci¹gn¹c¹ na wyprawê
przeciwko Wêgrom. Miasto utrzymywa³o siê
z handlu i wyrobu sukna. Najazd szwedzki
w 1655 sta³ siê przyczyn¹ upadku gospo-
darczego. W 1820 miasto zniszczy³ dosz-
czêtnie olbrzymi po¿ar. Staraniem gen.
Feliksa Rzewuskiego w 1836 powsta³o
uzdrowisko z zak³adem k¹pielowym. Po
upadku powstania styczniowego car
odebra³ Busku prawa miejskie, odzyskane
dopiero w 1916. W okresie miêdzywojen-
nym powsta³y nowe obiekty uzdrowiskowe
(m.in. sanatorium dzieciêce Górka).
Obecnie czynnych jest kilka sanatoriów
i dwa szpitale uzdrowiskowe, funkcjonuj¹
te¿ sanatoria resortowe oraz pensjonaty
prywatne.

Woda siarczano-s³ona z siarczkami i siar-
kowodorem jest rzadko spotykana. K¹piele
lecz¹ niektóre schorzenia pêcherzyka
¿ó³ciowego i w¹troby. Solanka jodo-
bromowa w kuracji pitnej stosowana jest
w chorobach tarczycy i przy ogólnym
os³abieniu. Ok³ady borowinowe w leczeniu
reumatyzmu, co jest specjalnoœci¹ Buska
Zdroju.

Pozosta³oœci¹ dawnego za³o¿enia miej-
skiego jest kwadratowy rynek z uliczkami
wybiegaj¹cymi z naro¿y. Do obiektów
zabytkowych nale¿¹: dawne za³o¿enie
koœcielno-klasztorne Norbertanek z koœ-
cio³em NMP (1592-1621, rozbudowane
w 1804), drewniany koœció³ cmentarny œw.
Leonarda z 1699, budynki mieszkalne
(XVIII-XIX w.), szpital dla ubogich œw.
Miko³aja.

W parku zdrojowym poni¿ej miasta
znajduj¹ siê £azienki (obecnie Sanatorium
„Marconi”) i oran¿eria, klasycystyczne,
zbudowane w 1830-36 wg projektu H. Mar-
coniego, na planie wyd³u¿onej podkowy
z niewielkimi skrzyd³ami. W czêœci ry-
zalitowej podcienia arkadowe z kolumna-
mi toskañskimi, w skrzyd³ach podcienia
proste. Œciany zwieñczone attyk¹ z gzym-
sem kostkowym. W zak³adzie k¹pielowym
zamontowano 66 wanien leczniczych.

Park zdrojowy zosta³ za³o¿ony przez ogro-
dnika Ignacego Hanusza w 1 po³. XIX w.

CHÊCINY
Ruiny zamku

Miasto miêdzy Pasmem Zelejowskim
i Chêciñskim w Górach Œwiêtokrzyskich,
15 km na pd. zach. od Kielc, 4 tys. miesz-
kañców.

W 1275 wzmiankowano wieœ Chêciny,
obecnie Starochêciny. W koñcu XIII w.
nowa osada u stóp Góry Zamkowej przejê³a
nazwê Chêciny. Za panowania W³adys³awa
£okietka odbywa³y siê tu zjazdy rycerstwa,
sprawowane by³y s¹dy ziemskie i wreszcie
w 1325 Chêciny otrzyma³y prawa miejskie
od Kazimierza Wielkiego. Ten¿e król
rozbudowa³ koœció³ i zbudowa³ zespo³u
klasztorny Franciszkanów. Z tego okresu
zachowa³ siê uk³ad urbanistyczny z dwoma
rynkami (z górnego rozchodz¹ siê osie
komunikacyjne). Rozwój miasta zwi¹zany
by³ z królewskimi przywilejami górniczymi,
w okolicy wydobywano rudy miedzi, o³owiu
i srebra. W 1607 miasto zosta³o zniszczone
przez rokoszan Miko³aja Zebrzydowskiego.
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W 1657 wojska Jerzego Rakoczego ponow-
nie dokona³y zniszczenia. Próby ratowania
œwietnoœci Chêcin przez króla Jana Kazi-
mierza oraz póŸniej przez Stanis³awa
Staszica nie przynios³y d³ugotrwa³ego
efektu. Podczas ostatniej wojny dominuj¹ca
w miasteczku ludnoœæ ¿ydowska zosta³a
wymordowana. Obecnie oœrodek prze-
mys³u materia³ów budowlanych, a tak¿e
rozwijaj¹cy siê oœrodek turystyczny.

O dawnej œwietnoœci przypominaj¹: uk³ad
urbanistyczny, kamieniczki (m.in. karczma
Niemczówka) oraz piêæ koœcio³ów. Halowy
gotycki œw. Bart³omieja (oko³o 1600)
z kaplic¹ Trzech Króli Kaspra Fodygi (s³yn-
nego mistrza kamieniarskiego). Zespó³
klasztorny Franciszkanów z gotyckim
koœcio³em Wniebowziêcia NMP (po 1817
fabryka marmurów i do 1945 wiêzienie,
póŸniej rzeŸnia, ³aŸnia, Dom Wycieczkowy
PTTK z restauracj¹, od 1991 ponownie
w³asnoœæ Franciszkanów). Barokowy zespó³
klasztorny Klarysek z koœcio³em œw. Józefa
(1643), obecnie klasztor Bernardynek.
Dawny koœció³ szpitalny Œw. Ducha (obec-
nie budynek mieszkalny). Dawna synagoga
(1638, obecnie Dom Kultury). Renesansowy
budynek mieszkalny „Niemczówka” (1634)
z izb¹ muzealn¹ prezentuj¹c¹ górnicze
tradycje królewskiego miasta.

Nad miastem góruj¹ ruiny zamku, zbudo-
wane z kamienia na wynios³ym wzgórzu
w 1296-1311. Budowê zainicjowa³ bp Jan
Muskata, ukoñczy³ W³adys³aw £okietek.
Zamek rozbudowany w 1576, 1607 i po
1622, zniszczony podczas rokoszu Miko³aja
Zebrzydowskiego (1607) i wojen szwedz-
kich (1655-57), od koñca XVIII w. w ruinie.
Przez wieki jedna z najpotê¿niejszych
twierdz królestwa, miejsce przechowywania
skarbca koronnego (1318 zdeponowano
skarbiec archidiecezji gnieŸnieñskiej).
W 1331 podczas wielkiego zjazdu rycerstwa
polskiego podjêto decyzjê o wojnie
z Krzy¿akami i st¹d wyruszy³y zbrojne hufce
pod P³owce. Twierdza pe³ni³a funkcjê
wiêzienia królewskiego. Tutaj wiêziono
drug¹ ¿onê Kazimierza Wielkiego, brata
W³adys³awa Jagie³³y, królow¹ Bonê.

Zachowane: zarys murów obwodowych,
dwie cylindryczne wie¿e, fragmenty
budynku bramnego, skarbca i budynku

mieszkalnego. Na wschodniej wie¿y (z cza-
sów Kazimierza Wielkiego) zamontowano
taras widokowy, sk¹d roztacza siê wspania³y
widok na okoliczne pasma Gór Œwiêtokrzy-
skich. W czêœci zach. zachowa³a siê g³êboka
studnia zamkowa z XV w., z przedzamcza
zachowane mury obwodowe oraz czworo-
boczna wie¿a.

JASKINIA „RAJ”

3 km na zach. od Sitkówki-Nowin, na pn.
zboczu wzgórza Malik w Grzbiecie Bo-
lechowickim, znajduje siê jaskinia „Raj”,
odkryta w 1964, udostêpniona do zwie-
dzania w 1972. Rezerwat „Jaskinia Raj”,
utworzony w 1968 o pow. 8 ha, obejmuje
las mieszany oraz sam¹ jaskiniê.

D³ugoœæ korytarzy 240 m (trasa turystyczna
liczy 180 m), g³êbokoœæ 9,5 m. Bogata szata
naciekowa, m.in. stalaktyty „makaronowe”,
kolumny, draperie, ¿ebra, polewy. W nie-
których miejscach na 1 m2 powierzchni
stropu przypada oko³o 200 stalaktytów.
Spotyka siê stalagnaty – po³¹czenia stalak-
tytów ze stalagmitami.

W okolicach wystêpuj¹ rudy ¿elaza, st¹d
niektóre nacieki maj¹ odcieñ rdzawy.
Stwierdzono œlady pobytu cz³owieka
neandertalskiego (sprzed 50 tys. lat),
znaleziono narzêdzia ludzi pierwotnych
oraz koœci zwierz¹t upolowanych na
zewn¹trz jaskini oraz zwierz¹t jaskiniowych.

Trasa turystyczna prowadzi wykutym
chodnikiem do Komory Wstêpnej, dalej do
dwupoziomowej Komory Z³omisk (z kolum-
n¹ naciekow¹ „Harfa”). Kolejnym sztucz-
nym korytarzem dochodzimy do Sali

Jaskinia Raj
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Kolumnowej (kolumna z we³nistym nacie-
kiem, jeziorko z per³ami jaskiniowymi).
W Sali Stalaktytowej obserwujemy naj-
ciekawsze formy wapiennych nacieków ze
s³ynn¹ „Pagod¹”. Ostatni¹ komor¹ jest Sala
Wysoka w kszta³cie dzwonu. Zmiana
mikroklimatu wywo³ana obecnoœci¹ tury-
stów zagra¿a naciekom, dlatego ogranicza
siê liczbê zwiedzaj¹cych.

JÊDRZEJÓW
Zespó³ klasztorny Cystersów
Muzeum im. Przypkowskich

Miasto powiatowe na P³askowy¿u Jêdrze-
jowskim. 17 tys. mieszkañców.

Opactwo Cystersów w Jêdrzejowie (do
1153 wieœ BrzeŸnica) fundowa³ biskup
wroc³awski (póŸniejszy arcybiskup gnieŸ-
nieñski) Jan Gryfita w 1140, sprowadzaj¹c
w 1149 zakonników z burgundzkiego
opactwa w Morimond.

W 1170-1210 powsta³ zespó³ klasztorny
z koœcio³em œw. Wojciecha. W opactwie
ostatnie lata ¿ycia (1218-1223) spêdzi³
kronikarz Wincenty Kad³ubek, do 1218
biskup krakowski. W 1271 ksi¹¿ê Boles³aw
Wstydliwy zezwala zakonnikom na lokacjê
miasta Jêdrzejowa w pewnej odleg³oœci od
klasztoru. Prawa miejskie odnowi³ król
Zygmunt Stary w 1510.

W 1576, 1592 i 1607 w Jêdrzejowie
odby³y siê zjazdy szlachty polskiej. W 1817
kasacja zakonu, w 1869 utrata praw
miejskich (odzyskanych po II wojnie
œwiatowej). W 1885 przez Jêdrzejów
poprowadzono liniê kolejow¹, a w 1926
powsta³a kolej w¹skotorowa do Pokrzyw-
nicy, z odga³êzieniem do Kocmyrzowa.
Malownicz¹ tras¹ dawnej kolejki kursuje
w sezonie letnim „Expres Ponidzie”.

Na pn. od rynku znajduje siê koœció³
parafialny p.w. Œw. Trójcy, pierwotnie
gotycki, w po³. XVIII przebudowany w ba-
roku, wewn¹trz renesansowa polichromia
oraz gotycka chrzcielnica z br¹zu z XV w.

Najcenniejszym zabytkiem zespo³u klasz-
tornego Cystersów jest koœció³ NMP i œw.
Wojciecha konsekrowany w 1210, zbu-
dowany na fundamentach koœcio³a z 1 po³.
XII w. (zachowane fragmenty absydy z em-
porami, nasada wie¿y, fragmenty murów).

Jest to bazylika filarowa z czteroprzês³owym
korpusem i transeptem. Po bokach wyd³u-
¿onego prezbiterium znajduj¹ siê pary
kaplic. W XIV w. powsta³y arkady miêdzy-
nawowe. W 1733-42 powsta³y od pn. dwie
kaplice (Niepokalanego Poczêcia NMP i b³.
Wincentego Kad³ubka z jego relikwiami).
W 1751-54 od wsch. dobudowano œlep¹
fasadê ujêt¹ dwiema czworobocznymi
wie¿ami. Cennym zabytkiem s¹ barokowe
54-g³osowe organy z drewnian¹ aparatur¹
o poczwórnej klawiaturze. Z 1319 pochodzi
figuralny nagrobek kasztelana krakowskiego
Pakos³awa z Mstyczowa herbu Lis. Pod
chórem ods³oniêto fragment muru z kostki
kamiennej. Polichromia nawi¹zuj¹ca do
¿ywota W. Kad³ubka powsta³a w XVIII w.

Budynek klasztorny rozebrano czêœciowo
na pocz¹tku XX w., zachowane dwa skrzyd³a
z kru¿gankami (od pd. i zach.). W kru¿ganku
pd. ekspozycja zwi¹zana z rol¹ Cystersów
dla historii regionu.

Pañstwowe Muzeum im. Przypkowskich
(Plac Koœciuszki 7/8) zajmuje dwie ka-
mienice w rynku: budynek dawnej apteki
(XVIII, z ³amanym dachem) i dawny dom
Przypkowskich (XIX-XX w. z kopu³¹ obser-
watorium astronomicznego). Na zapleczu
muzeum znajduje siê  pawilon wystawowy
oraz ogród urz¹dzony przez prof. Gerarda
Cio³ka, ze schodami wodnymi.

Muzeum powsta³o z biblioteki Jana Józefa
Przypkowskiego (1707-58) oraz kolekcji
lekarza Feliksa Przypkowskiego (1872-
-1951), mi³oœnika astronomii i gnomiki
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(nauki o budowie zegarów s³onecznych).
Zbiory gromadzone w prywatnym miesz-
kaniu oraz obserwatorium astronomiczne
udostêpnia³ F. Przypkowski zainteresowa-
nym ju¿ od 1909. Wiele zegarów konstru-
owa³ sam w³aœciciel kolekcji. Tê umiejêtnoœæ
przej¹³ jego syn Tadeusz. W 1962 Przyp-
kowscy przekazali zbiory gnomiczne
pañstwu. Dyrektorem Muzeum zosta³ Piotr
Maciej Przypkowski.

Kolekcja obejmuje ponad 650 zegarów
s³onecznych (tak¿e zegarów ogniowych,
klepsydr piaskowych i wodnych, zegarów
mechanicznych) oraz astronomicznych
przyrz¹dów pomiarowych. W bibliotece
zgromadzono oko³o 20 tys. ekslibrisów i
innych znaków ksiêgarskich. Wœród „bia³ych
kruków” s¹ pierwsze wydania ksi¹¿ek
Kopernika, Heweliusza, Keplera i innych
astronomów. Na uwagê zas³uguj¹ stare
mapy nieba, równie¿ japoñskie i arabskie.
W dziale gastronomicznym naczynia
miedziane, przepisy i ksi¹¿ki kucharskie.
Muzeum gromadzi ponadto pami¹tki zwi¹-
zane z Jêdrzejowem.

KIELCE
Katedra

Pa³ac Biskupów Krakowskich
Kadzielnia

Miasto wojewódzkie w Górach Œwiê-
tokrzyskich pomiêdzy pasmami Mas³o-
wskim i Dymiñskim, w dolinie Bobrzy i jej
dop³ywu Silnicy. 210 tys. mieszkañców.
Wêze³ drogowy i kolejowy, lotnisko sportowe.

Pierwszy koœció³ w tym miejscu ufundowa³
W³adys³aw Herman, który na prze³omie XI
i XII w. podarowa³ osadê biskupom kra-
kowskim. Na wzgórzu (zwanym obecnie
zamkowym) zbudowali oni dworzyszcze.
Na miejscu modrzewiowego koœcio³a p.w.
œw. Wojciecha w 1171 biskup Gedeon
wybudowa³ koœció³ murowany i za³o¿y³
kolegiatê, przenosz¹c nastêpnie parafiê œw.
Wojciecha do koœcio³a biskupiego. Oko³o
1360 biskup Bodzanta nada³ Kielcom prawa
magdeburskie. Do XVI w. Kielce pozosta-
wa³y w cieniu Bodzentyna. W 1594 biskup
Jerzy Radziwi³³ uruchomi³ kopalniê miedzi
w Miedzianej Górze. Sejm Czteroletni
uchwali³ konfiskatê dóbr biskupów kra-

kowskich. W 1805 powsta³a diecezja
kielecka w metropolii lwowskiej. W 1816
utworzono w Kielcach G³ówn¹ Dyrekcjê
Górnicz¹ oraz powo³ano Szko³ê Akade-
miczno-Górnicz¹. Nast¹pi³ o¿ywiony
rozwój miasta, powsta³y zak³ady prze-
mys³owe. W 1885 otwarto liniê kolejow¹
z Sosnowca do Dêblina przez Kielce.
W 1914 do Kielc wkroczyli strzelcy
J. Pi³sudskiego. Obecnie du¿y oœrodek
przemys³owy, naukowy i kulturalny.

Do najwa¿niejszych obiektów zabytko-
wych nale¿¹: barokowy koœció³ œw. Karola
Boromeusza (1622-28) z klasztorem na
Karczówce (wspania³y punkt widokowy),
koœcio³y Œw. Trójcy (1640-44) i œw. Wojcie-
cha (1763), pa³acyk Tomasza Zieliñskiego,
eklektyczne kamienice w Rynku. Warto
zwiedziæ Muzeum Zabawek.

Katedra (do 1805 kolegiata) Wniebo-
wziêcia NMP, zbudowana w 1632-35
kosztem kardyna³a Jana Alberta Wazy (na
miejscu koœcio³a z 1171). W 1719-28
zburzono wie¿e i zbudowano nowe prez-
biterium ze skarbcem i zakrysti¹. W 1869-
72 katedra uzyska³a neobarokow¹ fasadê.
Bazylika z szeœcioprzês³owym korpusem
i krótkim prezbiterium z absyd¹, fasada
dwuwie¿owa. Nawa ze sklepieniem koleb-
kowo-krzy¿owym, wyposa¿enie wczesno-
barokowe, m.in. obrazy Szymona Czecho-
wicza. Na uwagê zas³uguj¹: o³tarz g³ówny,
tryptyk gotycki z £agiewnik, renesansowy
nagrobek El¿biety Zebrzydowskiej (1553,
Jan Maria Padovano), dwa kamienne
epitafia biskupów krakowskich z ich
portretami, p³askorzeŸba Matki Boskiej
wykonana z bry³y galeny. Portal fundacji
Jana Alberta Wazy, 1635, zdobiony herbem
Wazów oraz Bia³ym Or³em, Pogoni¹
i Trzema Koronami. W innym, zamuro-
wanym portalu umieszczono z fundacji
prymasa Micha³a Poniatowskiego marmu-
row¹ tablicê z alfabetem, cyframi i jednost-
kami miar (co oddaje ideê Oœwiecenia).
Obok koœcio³a znajduje siê p³yta nagrobna
Wojciecha G³owackiego „Bartosza”, bo-
hatera spod Rac³awic. Wolnostoj¹c¹
dzwonnicê zbudowano w po³. XVII w.
z fundacji bpa Piotra Gembickiego (1727-
-nadbudowa).

Kie lce



285

Œ
W

IÊ
T

O
K

R
Z

Y
S

K
IE

W skarbcu katedry dzia³a Muzeum Die-
cezjalne gromadz¹ce dzie³a sztuki sakralnej
oraz naczynia i szaty liturgiczne.

Pa³ac, po³o¿ony nieopodal katedry,
wzniesiony przez muratora Tomasza
Poncino w 1637-41 z inicjatywy biskupa
krakowskiego Jakuba Zadzika wg projektu
Jana Trevano, na miejscu drewnianego
dworu bpa Piotra Tomickiego. Jest to jeden
z najcenniejszych zabytków manieryzmu,
okresu w sztuce miêdzy renesansem a ba-
rokiem. Zbudowany z zastosowaniem
zasady troistoœci: podzia³ fasady na trzy
czêœci, trzy arkady logii wejœciowej, trzy
du¿e okna nad loggi¹, trzyosiowe skrzyd³a.
Dwukondygnacyjny korpus g³ówny ujêto
czterema szeœciobocznymi wie¿ami z he³-
mami barokowymi z wysmuk³ymi latar-
niami. Na osi dwie wysokie sale (w dawnej
sali jadalnej fryz z portretami biskupów).
Skrzyd³a boczne z podcieniami dobu-
dowane w 1720-32 (pd.) i 1734-46 (pn.).
Pa³ac by³ ulubion¹ rezydencj¹ biskupów
krakowskich, goœci³ koronowane g³owy. Po
Sejmie Czteroletnim wraz z dobrami
biskupimi przekazano administracji pañ-
stwowej. Przez 10 lat pn. skrzyd³o by³o
siedzib¹ za³o¿onej przez Staszica Szko³y
Akademiczno-Górniczej. Po 1918 siedziba
w³adz wojewódzkich.

Muzeum Œwiêtokrzyskie (przy ul. Leo-
narda) powsta³o w 1908 jako placówka
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego,
za³o¿ycielem muzeum i jego pierwszym
kustoszem by³ Szymon Tadeusz W³oszek.
Po wojnie eksponaty przeniesiono do ka-
mienicy w Rynku, a kustoszem zosta³
Edmund Massalski. W 1971 Muzeum
otrzyma³o now¹ siedzibê, wspania³y pa³ac
biskupi, w 1975 powsta³o Muzeum Naro-
dowe. Zrekonstruowano pierwotny wystrój
pomieszczeñ gromadz¹c stylowe meble,
tkaniny, obrazy i ceramikê.

Na parterze pa³acu znajduje siê Sanktu-
arium Marsza³ka Pi³sudskiego, zorganizo-
wane staraniem Legionistów w 1938,
podczas wojny rozgrabione i odtworzone
w 1990. Oprócz wielu pami¹tek po
Marsza³ku i Legionach znajduje siê tutaj
kolekcja uzbrojenia europejskiego i wscho-
dniego. W reprezentacyjnych salach na
piêtrze czynna jest sta³a wystawa wnêtrz

pa³acowych. W skrzydle pn. mieœci siê
galeria malarstwa polskiego (portrety
staropolskie, obrazy epoki romantyzmu,
dzie³a W³adys³awa Maleckiego, Wojciecha
Gersna, Józefa Che³moñskiego, Stanis³awa
Wyspiañskiego, Józefa Brandta, Olgi
Boznañskiej) i sztuki zdobniczej.

Oddzia³ami Muzeum Narodowego s¹:
w Muzeum w Kamienicy „Pod Trzema

Herbami” z ekspozycjami etnograficznymi
i historycznymi,

w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Ob-
lêgorku,

w Muzeum Lat Szkolnych Stefana ¯erom-
skiego w Kielcach, ul. Jana Paw³a II 5.

W 2003 zrekonstruowano ogród w³oski za
budynkiem g³ównym pa³acu biskupiego.

Od po³. XIX w. na wzgórzu Kadzielnia
eksploatowano wapieñ dla celów przemy-
s³u budowlanego. W 1963 na terenie wy-
robiska wytyczono alejki spacerowe, a w
1971 zbudowano amfiteatr z widowni¹ na
5000 miejsc, miejsce Festiwalu Kultury M³o-
dzie¿y Szkolnej. W centrum wyrobiska grze-
bieñ skalny zwany Ska³k¹ Geologów, od
1962 rezerwat przyrody (0,6 ha). W ska-
³ach wapiennych liczne  skamienia³e kora-
lowce. Zjawiska krasowe wytworzy³y w ska-
le szereg jaskiñ. Od strony wsch. znajduje
siê œcie¿ka spacerowa z platformami wido-
kowymi. Otoczenie wyrobiska ³¹cznie z am-
fiteatrem poddane bêd¹ przebudowie z za-
miarem utworzenia parku. Na szczycie
wzgórza (295 m n.p.m.) w 1979 wzniesio-
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no pomnik ku czci bojowników o wyzwo-
lenie narodowe i spo³eczne.

KLIMONTÓW
Koœció³ œw. Józefa

Wieœ gminna na Wy¿ynie Sandomierskiej,
nad Koprzywiank¹, 15 km na zach. od
Sandomierza. Za³o¿ona 1240 przez kasz-
telana Klemensa, prawa miejskie 1604-
-1869. W³asnoœæ Ossoliñskich od XIV w.
W XVII w. Zbigniew Oleœnicki lokowa³ nowe
miasto w odleg³oœci 2 km od wsi. W 1613
fundowa³ klasztor Dominikanów. Koœció³
pod wezwaniem Najœwiêtszej Marii Panny
i œw. Jacka barokowy (typ kaliski) oraz
klasztor opuszczone od 1902. W klasztorze
po wojnie ulokowano szko³ê.

Kolegiatê œw. Józefa w Klimontowie
fundowa³ Jerzy Ossoliñski, a wzniós³ j¹
w latach 1643-48 budowniczy Krzy¿toporu
Wawrzyniec Senes, na wzór œwi¹tyni
rzymskiej Santa Anna dei Palafrenieri. W idei
Ossoliñskiego nowa œwi¹tynia mia³a do-
równaæ koœcio³om w Sandomierzu
i Opatowie. Sztukaterie wykona³ Jan
Chrzciciel Falconi, W³och z pochodzenia,
sztukator i rzeŸbiarz królewski. Prace
przerwa³a œmieræ fundatora, a nawa³a

szwedzka i najazd wojsk Rakoczego oraz
po¿ar w 1690 zrujnowa³y budowlê. Do-
piero w 1732 staraniem ks. Radoszewskiego
nakryto kopu³ê oraz zbudowano jedn¹
wie¿ê. Drug¹ wie¿ê zbudowano dopiero
w 1762, zaœ prace nad fasad¹ ukoñczono
w 1779.

Koœció³ powsta³ na planie elipsy, z dwiema
wie¿ami od frontu, zwieñczony kopu³¹
z wysokim bêbnem. Prezbiterium pro-
stok¹tne, pomiêdzy wie¿ami – narteks
z piêcioma barokowymi pos¹gami na
balustradzie. Nawa otoczona dwiema
kondygnacjami empor. Wyposa¿enie
wnêtrza rokokowe. Nad wejœciem kartusze
fundatora koœcio³a oraz dobrodziejów.
W obejœciu epitafia dobrodziejów oraz p³yta
nagrobna Jerzego Ossoliñskiego.

W otoczeniu koœcio³a plebania infu³atów
z gontowym dachem ³amanym, kapliczka œw.
Józefa, pomnik powstañców styczniowych,
krzy¿ z po³. XIX w., figurka Matki Boskiej.

KOPRZYWNICA
Koœció³ i klasztor pocysterski

Miasto na Nizinie Nadwiœlañskiej nad
Koprzywiank¹, 17 km na pd. zach. od San-
domierza, ok. 1900 mieszkañców.

Ju¿ w 1139 r. konsekrowano w Koprzy-
wnicy koœció³ Wszystkich Œwiêtych. W 1185
za³o¿ono opactwo cysterskie. W 1269
osada rzemieœlnicza uzyska³a prawa miej-
skie. W 1819 nast¹pi³a kasata klasztoru,
potem powolna degradacja miasta i utrata
praw miejskich po powstaniu styczniowym
(1869). Podczas ostatniej wojny w Ko-
przywnicy i okolicach dzia³a³ oddzia³
„Jêdrusiów”, Niemcy w odwecie wykonali
trzy publiczne egzekucje. Prawa miejskie
odzyskane w 1999.

W rynku koœció³ Matki Boskiej Ró¿añ-
cowej z koñca XIX w., marmurowy portal
(1695) ze starszej œwi¹tyni.

Klasztor za³o¿ony 1185 z fundacji Kazi-
mierza Sprawiedliwego i komesa Miko³aja
Bogorii dla konwentu Cystersów z Mori-
mond. Koœció³ NMP i œw. Floriana powsta³
w 1218-38 (w³oski warsztat Simona,
podobnie jak w W¹chocku). Bazylika
zbudowana z ciosów kamiennych, z czte-
roprzês³owym korpusem i transeptem, na
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przed³u¿eniu transeptu kaplica. Przy
prezbiterium od pn. okaza³a kaplica. Nad
skrzy¿owaniem nawy i transeptu wysmuk³a
wie¿yczka sygnaturki (regu³a zakonna nie
zezwala³a na stawianie wie¿). Szczyty
gotyckie pochodz¹ z pocz¹tku XVI w.,
fasada póŸnobarokowa 1770-90. Na
zewn¹trz romañski portal. Pozosta³oœci¹
dawnych kru¿ganków s¹ kamienne maski
w œcianie pn. Sklepienia krzy¿owo-¿ebrowe
z ciekawymi zwornikami (Baranek i Rêka Bo-
¿a). Wewn¹trz polichromia gotycka z XIV w.
W prezbiterium du¿a kompozycja S¹du
Ostatecznego. Na uwagê zas³uguj¹ rene-
sansowe nagrobki Niedrzwickich.

Z klasztoru zachowane skrzyd³o wsch.
z kapitularzem, w którym urz¹dzono
lapidarium kamiennych elementów ar-
chitektonicznych. Dwór opata powsta³
w 1615-20.

KRZEMIONKI OPATOWSKIE
Rezerwat archeologiczny

Wieœ na Przedgórzu I³¿eckim, 8 km na pn.
wsch. od Ostrowca Œwiêtokrzyskiego.

Najwiêksza w Europie kopalnia krzemienia
pasiastego z okresu neolitu (3000-1700 lat
p.n.e.). St¹d eksportowano narzêdzia
krzemienne do ca³ej ówczesnej Europy. Pole
górnicze ci¹gnê³o siê pasem d³. 4 km i szer.
do 200 m. Stwierdzono istnienie ponad
tysi¹ca szybów o g³êbokoœci do 8 m. Z dna
szybów rozchodzi³y siê gwiaŸdziœcie niskie,
w¹skie, krête korytarze (niekiedy z komo-

rami). St¹d wydobywano bu³y krzemienne,
które nastêpnie rozbijano na mniejsze
czêœci. Fragmenty zdatne do dalszej obróbki
przenoszono nad wodê i szlifowano.
Krzemieñ pasiasty z Krzemionek dorównuje
twardoœci¹ stali i by³ najlepszym surowcem
do produkcji narzêdzi w Europie. Tutaj
produkowano d³uta, siekiery, przecinaki
a tak¿e groty strza³ i oszczepów.

Kopalniê odkry³ prof. Jan Samsonowicz
w 1922 prowadz¹c badania geologiczne
w miejscowym kamienio³omie wapienia.
Rezerwat archeologiczny o pow. 400 ha
utworzono w 1930. W 1968 utworzono
oddzia³ Muzeum Archeologicznego. Zwie-
dzanie odbywa³o siê w ma³ych grupach.
Niskie korytarze zmusza³y do poruszania siê
na czworakach. W latach 80. wykuto nowy
chodnik dla potrzeb turystycznych.

Obecnie dostêpne do zwiedzania s¹ dwa
szyby kopalniane z ci¹gami korytarzy
i wywietrzników. Znakomicie poprowadz-
one korytarze udostêpniaj¹ komory eks-
ploatacyjne i oddaj¹ ducha epoki. W pa-
wilonie wystawowym mo¿emy zobaczyæ
proces eksploatacji krzemienia. Eksponuje
siê równie¿ znaleziska archeologiczne (m.in.
rekonstrukcje rysunków wêglem drzewnym
na œcianach korytarzy). Na powierzchni
rezerwatu zrekonstruowano cha³upy i sza-
³asy ludzi epoki kamiennej.

MICHNIÓW
Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej

Wieœ w Paœmie Sieradowickim Gór
Œwiêtokrzyskich, oko³o 4 km na pd. od
Suchedniowa.

W Michniowie podczas okupacji hitle-
rowskiej istnia³a aktywna komórka Zwi¹zku
Odwetu ZWZ-AK. Pobliskie Lasy Siekie-
rzyñskie stanowi³y kryjówkê licznych
oddzia³ów partyzanckich. Wiosn¹ 1943
w okolicach Michniowa formowano zgru-
powanie AK „Ponurego”, a wieœ sta³a siê
baz¹ oddzia³u partyzanckiego. Przed
œwitem 12 VII 1943 do wioski wkroczyli
hitlerowscy ¿andarmi, rozpoczê³a siê
krwawa pacyfikacja wsi. W pobli¿u szko³y
rozstrzelano 17 mê¿czyzn, do cha³upy
i czterech stodó³ w pd. czêœci wsi spêdzono
70 mê¿czyzn, budynki obrzucono grana-

Michniów

Ko
pr

zy
w

ni
ca

, k
oœ

ci
o³

, f
ot

. P
. P

ie
rœ

ci
ñs

ki
.



288
Œ

W
IÊ

T
O

K
R

Z
Y

S
K

IE

tami i podpalono. Zaalarmowany oddzia³
Ponurego napad³ w odwecie na niemiecki
poci¹g pospieszny. Zabito ponad 100
Niemców. Nastêpnego ranka do wsi
ponownie wkroczy³y oddzia³y hitlerowskie
zabijaj¹c prawie wszystkich Polaków
(g³ównie kobiety i dzieci), którzy nie uciekli
noc¹ do lasów. Podczas dwudniowej
pacyfikacji zginê³o ponad 200 mieszkañców
Michniowa. Wieœ spalono i zabroniono jej
odbudowy oraz uprawy roli.

Te tragiczne dni upamiêtnia Pomnik–
Mauzoleum. Na mogile ofiar pacyfikacji
piaskowcowa stella z nazwiskami poleg³ych.
Za mogi³¹ usytuowany jest pomnik „Mich-
niowska Pieta” (d³uta Wac³awa Stawec-
kiego), przedstawiaj¹cy kobietê trzymaj¹c¹
na kolanach poleg³ego syna. W s¹siedztwie
mogi³y zbudowano pawilon muzealny,
Dom Pamiêci Narodowej. Na zboczu
powstaje Sanktuarium Mêczeñskich Wsi
Polskich. Wzd³u¿ drogi ustawiane s¹ krzy¿e
z 817 spacyfikowanych polskich wsi.

Na pd. od wsi rezerwat „Kamieñ Mich-
niowski” o powierzchni 10,5 ha obejmuje
wy¿ynny las mieszany z wychodni¹ piasko-
wca. Widoczne s¹ œlady erozji skalnej.
Ciekawa roœlinnoœæ naskalna.

NOWA S£UPIA
Muzeum Staro¿ytnego Hutnictwa

Œwiêtokrzyskiego
Wieœ nad S³upiank¹, pomiêdzy pasmami

£ysogórskim i Klonowskim w Górach

Œwiêtokrzyskich, 26 km na pd. zach. od
Ostrowca Œwiêtokrzyskiego. Prawa miejskie
w latach 1351-1869. Miejsce du¿ego
uskoku tektonicznego (pasmo Jeleniowskie
zosta³o przesuniête oko³o 4 km na wsch.).
Przed dwoma tysi¹cami lat oœrodek hut-
niczy, w œredniowieczu osada targowa
nale¿¹ca do klasztoru Benedyktynów,
po³¹czona ze Œwiêtym Krzy¿em strom¹
„drog¹ królewsk¹”. 12 II 1863 du¿a bitwa
wojsk Mariana Langiewicza z wojskami
rosyjskimi Czengerego. W 1943 na tzw.
Ska³ce w pobli¿u figury „Pielgrzyma” miej-
sce masowych egzekucji . Obecnie baza dla
wycieczek w Góry Œwiêtokrzyskie.

Na skraju Puszczy Jod³owej stoi kamienny
pos¹g „Pielgrzyma” z okresu œredniowiecza,
owiany licznymi legendami. Renesansowy
koœció³ œw. Wawrzyñca zbudowany w 1678,
z barokowymi portalami, rzeŸb¹ patrona na
fasadzie oraz renesansow¹ sztukateri¹
kolebkowego sklepienia. Obok koœcio³a stoi
kamienna rzeŸba „¿ona Emeryka” wydobyta
1966 z cmentarza; na teren koœcielny
prowadzi kuta brama pochodz¹ca z klasz-
toru œwiêtokrzyskiego. W budynku plebanii
niewielkie muzeum ze zbiorami historycz-
nymi i etnograficznymi.

Muzeum Staro¿ytnego Hutnictwa Œwiê-
tokrzyskiego (Oddzia³ Muzeum Techniki)
powsta³o w 1960 staraniem prof. Mieczy-
s³awa Radwana. Tutaj, u stóp £yœca, w okre-
sie II w. p.n.e. n IV w. n.e. czynny by³
potê¿ny oœrodek metalurgiczny (wyprodu-
kowano ponad 5000 ton ¿elaza, wyroby
eksportowano nawet do Cesarstwa Rzym-
skiego). Na miejscu prehistorycznego
piecowiska zrekonstruowano w pawilonie
muzealnym piece dymarkowe, w za-
bezpieczonej odkrywce znajduj¹ siê
oryginalne kloce ¿u¿la. Corocznie organi-
zowane Dymarki Œwiêtokrzyskie (pocz¹tek
wrzeœnia) po³¹czone z tradycyjnym wyto-
pem ¿elaza w piecu dymarkowym przy
u¿yciu wêgla drzewnego.

OBLÊGOREK
Muzeum Sienkiewiczowskie

Wieœ na stoku Baraniej Góry w Paœmie
Oblêgorskim Gór Œwiêtokrzyskich, 8 km na
pn. zach. od Kielc.

Oblêgorek
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W 1900 z okazji jubileuszu 25-lecia
twórczoœci Henryka Sienkiewicza ze sk³adek
spo³eczeñstwa z trzech zaborów oraz
Polonii zakupiono dawn¹ posiad³oœæ Tar³ów.
Dworek zaprojektowa³ Hugo Kunder, nad
wejœciem umieszczono Oszyk, herb Sien-
kiewiczów, na szczycie budynku posta-
wiono kamienny pos¹g rycerza. Park
urz¹dzono wg projektu Franciszka Szaniora.
Po dwóch latach urz¹dzania dworu za-
mieszka³ w nim Henryk Sienkiewicz. Ze
wzglêdu na niedogodny dojazd i odciêcie
od œwiata w okresie wiosennych roztopów
i jesiennych szarug (oraz dokuczliwe zimno)
pisarz przebywa³ w Oblêgorku jedynie
w okresie letnim. Jesieni¹ 1914 pisarz
opuœci³ Oblêgorek i wyjecha³ do Szwajcarii.

Po wojnie (1945-49) maj¹tek zabra³o
pañstwo, w 1955 spadkobiercy pisarza
przekazali dworek z parkiem pañstwu, na
cele muzealne. Muzeum Sienkiewiczowskie
otwarto w 1958. Zgromadzono w nim
liczne pami¹tki po laureacie Nagrody
Nobla, eksponaty zwi¹zane z jego ¿yciem
i twórczoœci¹, bogaty ksiêgozbiór. Obok
muzeum znajduje siê du¿a hodowla kóz
prowadzona przez potomków pisarza. Przy
parkingu, w zabytkowej kuŸni urz¹dzono
wystawê kowalstwa artystycznego.

OPATÓW
Koœció³ pokolegiacki

Miasto powiatowe na Wy¿ynie Sando-
mierskiej nad Opatówk¹, 7 tys. miesz-
kañców.

We wczesnym œredniowieczu w rejonie
obecnego klasztoru Bernardynów istnia³a
osada „¯migród”. W osadzie nale¿¹cej do
ksiêcia dzielnicy sandomierskiej, istnia³
koœció³ NMP, a przed 1220 po drugiej
stronie potoku £ukawa zbudowano monu-
mentaln¹ kolegiatê œw. Marcina z Tours.
W 1282 na nowym miejscu lokowano
miasto Opatów. W 1409 król W³adys³aw
Jagie³³o wys³a³ z Opatowa orêdzie wojenne
do pañstw europejskich. W 1514 miasto
kupi³ kanclerz Krzysztof Szyd³owiecki.
PóŸniej w³aœcicielami byli m.in. Radzi-
wi³³owie, Potoccy, Lubomirscy. Podczas
powstania styczniowego krwawe walki,
w 1864 pora¿ka wojsk powstañczych L.

Topora-Zwerzdowskiego. W Opatowie
mieszka³o wielu ¯ydów, równie¿ s³ynni
rabini i cadycy. Podczas ostatniej wojny
w miejscowym getcie zgromadzono ̄ ydów
z Opatowa, W³oc³awka i Wiednia; wiê-
kszoœæ z nich straci³a ¿ycie w obozie zag³ady
w Treblince. Obecnie niewielki oœrodek
rolniczo-turystyczny.

Zachowany fragment murów miejskich
z Bram¹ Warszawsk¹ (oko³o 1520-30),
w bramie ekspozycja muzealna. Ponadto
zespó³ klasztorny Bernardynów (1417)
z barokowym koœcio³em NMP (1751-65).
W obrêbie rynku zachowa³y siê podziemia
wydr¹¿one w lessowej glebie. Ci¹g korytarzy
d³ugoœci 365 m z 46 komorami zabezpie-
czono i udostêpniono do zwiedzania.
Komory, pe³ni¹ce pierwotnie rolê maga-
zynów kupieckich, przeznaczono na cele
muzealne.

Koœció³ (dawna kolegiata) œw. Marcina,
zbudowany z ciosów kamiennych w po³.
XII w. W 2 po³. XV w. romañskie mury
zwieñczono strzelistymi gotyckimi szczy-
tami. Wie¿e nakryto barokowymi he³mami
w 1710-40. Jest to bazylika o czteroprzê-
s³owym korpusie, z transeptem, fasada
dwuwie¿owa. Wystrój wnêtrza barokowy.
Polichromia przedstawia sceny z ¿ycia
patrona oraz sukcesy orê¿a polskiego.
W koœciele znajduje siê cenny zespó³
renesansowych nagrobków rodziny Szyd³o-
wieckich. W dolnej czêœci trójkondygnacyj-
nego nagrobka Krzysztofa Szyd³owieckiego
(1467-1532), usytuowanego w pn. czêœci
transeptu, znajduje siê p³askorzeŸbiona
br¹zowa p³yta przedstawiaj¹ca scenê
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op³akiwania zmar³ego (tzw. lament opatow-
ski). Wœród 41 postaci król Zygmunt Stary.
Na œcianie koœcio³a wykonany z marmuru
wêgierskiego poœmiertny pomnik Anny
Szyd³owieckiej.

SANDOMIERZ
Miasto na Wy¿ynie San-

domierskiej, nad Wis³¹.
27 tys. mieszkañców.
W XI w. Sandomierz by³

obok Krakowa i Wroc-
³awia g³ównym grodem
w kraju. W 1138 na mocy
testamentu Boles³awa

Krzywoustego sta³ siê stolic¹
ksiêstwa. Dzielnica sando-

mierska przypad³a ma³oletniemu Henry-
kowi. Boles³aw Kêdzierzawy przy³¹czy³
Sandomierz do dzielnicy senioralnej
(krakowskiej). W XII w. w Sandomierzu
istnia³y ju¿ cztery koœcio³y (Najœwiêtszej
Marii Panny, œw. Piotra, œw. Miko³aja i œw.
Jana). W 1226 biskup krakowski Iwon
Odrow¹¿ sprowadzi³ do miasta Dominika-
nów. Prawdopodobnie w 1227 nadano
prawa miejskie, w 1286 nast¹pi³a druga
lokacja po odbudowie ze zniszczeñ tatar-
skich. W 1287 Tatarzy w kolejnym najeŸdzie
zastali ju¿ miasto ufortyfikowane i nie
zdobyli go. Po zjednoczeniu kraju przez
W³adys³awa £okietka ksiêstwo przekszta³-
cono w województwo sandomierskie.
Podczas najazdu Litwinów w 1349 sp³onê³a
drewniana zabudowa. Za panowania
Kazimierza Wielkiego ukszta³towa³ siê
ostateczny owalnicowy uk³ad miasta na
wzgórzu nadwiœlañskim.

W 1474 wyodrêbniono województwo
lubelskie, a rola Sandomierza zmniejszy³a
siê na rzecz Lublina. Nadal miasto czerpa³o
dochody ze sp³awiania zbo¿a. W 1520
rozpoczêto przebudowê zamku (póŸniej
innych budowli) w stylu renesansowym.
W 1570 dosz³o do tzw. „zgody sando-
mierskiej” kalwinów, luteran i braci czeskich
w obliczu narastaj¹cej kontrreformacji.
W „potopie szwedzkim” miasto zosta³o
w du¿ym stopniu zniszczone, co po³o¿y³o
kres jego œwietnoœci. W 1818 powo³ano
biskupstwo sandomierskie. W 1944 ciê¿kie
walki na przyczó³ku sanomierskim. W latach

1960-66 powsta³a du¿a huta szk³a okien-
nego. Oœrodek akademicki: Wy¿sza Szko³a
Humanistyczno-Przyrodnicza, Szko³a
Bankowa, Instytut Teologiczno-Kateche-
tyczny i Wy¿sze Seminarium Duchowne.

W Sandomierzu znajduje siê wiele
pami¹tek dawnej œwietnoœci. Uk³ad urba-
nistyczny Starego Miasta na planie elipsy
z ratuszem na centralnie usytuowanym
nachylonym rynku. Od pn. zabudowê
staromiejsk¹ zamyka gotycka Brama Opa-
towska z 2 po³. XIV w. z ostro³ukowym
przejazdem, zwieñczona grzebieniem ze
sterczynami w formie jaskó³czych ogonów.
Z tarasu na szczycie bramy widok na Stare
Miasto i Wis³ê. Z Bram¹ Opatowsk¹
s¹siaduje koœció³ szpitalny Œw. Ducha, jeden
z najstarszych tego typu w Polsce, zbudo-
wany w 1292 z fundacji kasztelana ̄ egoty.

Z budynków mieszkalnych najokazalsz¹
jest kamienica Oleœnickich (1770-80),
z póŸnobarokow¹ fasad¹ (obecnie poczta).
W piwnicach kamienicy wejœcie do lochów
sandomierskich. W rynku inne zabytkowe
budynki, m.in. Konwikt Boboli, Dom
Miko³aja Gomó³ki, Domy Greka Kojszora
i Wêgra Lazarczyka „Pod Ci¿emk¹”,
kamienica Dutreppich. Na skarpie wiœlañ-
skiej majestatyczne pojezuickie Collegium
Gostomianum (1602), obecnie siedziba
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych. W XVII
w. gmina ¿ydowska zbudowa³a synagogê
(obecnie archiwum). Z dawnych murów
miejskich ocala³ do naszych czasów frag-
ment w pobli¿u Bramy Opatowskiej oraz
malownicze „Ucho Igielne”, arkadowa furta
ze schodami, dawne po³¹czenie dwóch
klasztorów dominikañskich. W dawnych
budynkach arsena³u i wiêzienia miejskiego
udostêpnio-no do zwiedzania zbrojowniê
Chor¹gwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.

Na wzgórzu poza obrêbem Starówki
gotycki, jednonawowy koœció³ œw. Paw³a
(1426-34), przebudowany w 1637. Na
terenie dawnego Przedmieœcia Opatow-
skiego barokowy koœció³ œw. Micha³a do
1903 w zespole klasztoru benedyktynek;
zbudowany 1686-92 wg projektu Jana
Micha³a Linka. Dziedziniec przed elewacj¹
pd. ujêty budynkami klasztornymi (1769-
71). W budynku klasztornym mieœci siê
Wy¿sze Seminarium Duchowne. W nie-

Sandomierz
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dalekim s¹siedztwie znajduje siê zespó³
klasztoru Reformatów z koœcio³em œw.
Józefa z 1690. Przy ul. Rybitwy 5 jedyny
zachowany spichrza z 1696.

Warto odbyæ piesz¹ wycieczkê do Gór
Pieprzowych, skarpy wiœlanej pokrytej
zerodowanym ³upkiem. Osobliwoœci¹ tego
miejsca jest swoiste rosarium, skupisko
kilkunastu gatunków dzikiej ró¿y, a tak¿e
berberysu, g³ogu, tarniny.

Ratusz
Usytuowany poœrodku rynku, renesan-

sowy, zbudowany w po³. XVI w. z wykorzy-
staniem kwadratowej wie¿owej gotyckiej
budowli z XIV w. Elewacje ceglane z u¿y-
ciem kamiennych ciosów, zwieñczone
wysok¹ attyk¹ z fryzem arkadkowym. Nad
gzymsem sterczynowo-wolutowy grzebieñ
z kamiennymi maskami w naro¿ach. Przy
elewacji zach. wie¿a z 1 po³. XVII w., he³m

Sandomierz

1. Ratusz
2. Podziemna trasa turystyczna
3. Katedra
4. Dom D³ugosza

5. Koœció³ œw. Jakuba
6. Zamek
7. W¹wóz Królowej Jadwigi
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1873, tarcze zegarowe 1623. W masywnej
skarpie mieœci siê dawna latryna.

Obecnie oddzia³ Muzeum Okrêgowego
(ekspozycje historyczne) i Urz¹d Stanu
Cywilnego z sal¹ koncertow¹.

Podziemna trasa turystyczna
Wejœcie do niej znajduje siê na zapleczu

kamienicy Oleœnickich, wyjœcie obok wie¿y
ratusza. Legendy wi¹¿¹ sandomierskie lochy
z najazdami tatarskimi. Lochy powsta³y praw-
dopodobnie w XIV-XV w. jako magazyny
kupców. Podziemny ci¹g korytarzy o d³ugoœci
400 m udostêpniono do zwiedzania w 1977.
Lochy maj¹ trzy kondygnacje i siêgaj¹ 12 m
g³êbokoœci.  W wielu miejacach wyekspono-
wano gotyckie cegla-ne sklepienia, zaœ w
wiêkszych piwnicach ustawiono gabloty z
eksponatami historycznymi.Obs³ug¹ turystów
zajmuje siê oddzia³ PTTK w Sandomierzu.

Katedra
Kolegiata Narodzenia NMP zbudowana

w 1360-82 z fundacji Kazimierza Wielkiego
(na miejscu romañskiej kolegiaty z 2 po³.
XII w.), od 1818 katedra. Gotycka, halowa.
Prezbiterium z pocz. XV w. Przy nim, na
przed³u¿eniu pd. nawy, kaplica mansjo-
narska (po³. XV w.), od 1765 kaplica
Najœwiêtszego Sakramentu, wystrój baro-
kowy z inkrustowanym o³tarzem z czarnego
marmuru i iluzjonistyczn¹ polichromi¹.
Miêdzy nawami ciosowe arkady o kwadra-
towych filarach. Sklepienie krzy¿owe z ¿e-
brami sp³ywaj¹cymi na przyœcienne s³u¿ki

wi¹zkowe. Zworniki z herbami Królestwa.
Fasada barokowa, 1670-74, z okaza³ym
portalem, szczyt ujêty niskimi wie¿yczkami.
Elewacje ujednolicone ceglan¹ ok³adzin¹
(1888). W prezbiterium malowid³a rusko-
bizantyjskie (1430) wykonane przez
malarzy w³odzimiersko-halickich. Sceny
z ¿ycia Chrystusa i Marii, postacie proroków,
ewangelistów i œwiêtych, na sklepieniu
Chrystus wœród anio³ów. Bogate barokowe
wyposa¿enie wnêtrza œwi¹tyni: monu-
mentalny o³tarz g³ówny z marmuru; przy
têczy i filarach o³tarze rokokowe z ale-
gorycznymi pos¹gami kobiecymi; chór
i organy 1694-97 barokowe; w prezbi-
terium stalle kanonickie, 1640; renesan-
sowa p³yta nagrobna Miko³aja Or³owskiego
(zm. 1549). Nad zakrysti¹ w dawnym
kapitularzu archiwum i skarbczyk.

Obok katedry barokowa dzwonnica
(1737-43), zwieñczona cebulastym he³mem
z ciekawym barokowym portalem.

W sk³ad zespo³u katedralnego wchodz¹
ponadto budynki sufraganii i wikariatu.

Dom D³ugosza
Usytuowany w pobli¿u Gostomianum,

otoczony ogrodem, zbudowany w 1476,
z fundacji Jana D³ugosza (kanonika sando-
mierskiego) dla ksiê¿y mansjonarzy.
W XVII w. przebudowany, a w 1934-35
przystosowany dla muzeum. Budowla
dwukondygnacyjna z wysokimi szczytami,
otwory okienne z kamiennymi ciosowymi
obramieniami. Nad wejœciem od pd.
znajduje siê tablica erekcyjna z herbem
Wieniawa i dat¹ 1476.

Muzeum Diecezjalne Sztuki Koœcielnej
urz¹dzone 1937 przez Karola Estreichera
w oparciu o zbiory ks. J. Rokosznego. Na
uwagê zas³uguj¹ m.in. romañska rzeŸba
Madonny z GoŸlic (XIII w.), obraz Trzech
œw. Dziewic (pocz. XV w.), dzie³o £ukasza
Cranacha starszego (Matka Boska z Dzie-
ci¹tkiem i œw. Katarzyn¹, 1520), dywan
wschodni, dar Jana III Sobieskiego dla koœ-
cio³a w Studziannie oraz zbiór tkanin,
meble, broñ, numizmaty, szk³o i ceramika.

Koœció³ œw. Jakuba
Zespó³ podominikañski, za³o¿ony w 1226,

z fundacji bpa Iwona Odrow¹¿a, prze-
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budowany na barokowy w XVII w., 1907-
-09 reromanizacja. Najwczeœniejszy w Ma-
³opolsce koœció³ z ceg³y, najpiêkniejszy
romañski koœció³ dominikañski w Polsce.
Bazylika trójnawowa, korpus piêcioprzês³o-
wy, arkady miêdzynawowe ostro³ukowe,
filary kwadratowe. Prezbiterium prostok¹t-
ne, trójprzês³owe, przebudowany oko³o
1624-31. Elewacje zewnêtrzne dekorowa-
ne fryzami ceramicznymi o motywie
plecionek, w szczytach wsch. fryzy kratko-
we. Na osi korpusu uskokowy portal
z dwudzielnym wejœciem (kapitelki
z maskami i motywem roœlinnym). Przy
prezbiterium na przed³u¿eniu nawy pn. re-
nesansowa kaplica Mêczenników Sando-
mierskich, fundacji Szemberków, 1605,
z kopu³¹ na oœmiobocznym bêbnie.
W skromnym wnêtrzu na uwagê zas³uguje
obraz MB Ró¿añcowej z o³tarza g³ównego
(1599) oraz drewniany sarkofag (1767 r.)
z p³askorzeŸb¹ postaci ks. Adelajdy (zm.
1291). Dzwonnica z 2 po³. XIII w.; gotyckie
dzwony z XIV w.

Zamek–Muzeum
Zbudowany w 1349 na miejscu pierwot-

nego grodu, z fundacji Kazimierza Wiel-
kiego. Oko³o 1480 dobudowano wie¿ê pd.-
-zach. Za panowania Zygmunta I Starego
powsta³ g³ówny renesansowy korpus
(koniec XVI w.). Za czasów Zygmunta Au-
gusta i Stefana Batorego kontynuowano
przebudowê pod kierunkiem Santi Guc-
ciego. W 1656 Szwedzi wysadzili zamek
w powietrze. Ocala³o skrzyd³o zach.

przebudowane z inicjatywy Jana III So-
bieskiego na g³ówny korpus zamkowy
z reprezentacyjnym piêtrem (piano nobile).
W 1795 Austriacy zamienili zamek na s¹d
i wiêzienie, w 1825 przebudowano zamek
na potê¿ne wiêzienie, funkcjonuj¹ce a¿ do
1959. Po d³ugotrwa³ym remoncie zamek
zamieniono na muzeum.

Obecnie jest to czterokondygnacyjna
budowla, z dwiema naro¿nymi wie¿ami od
zach. Elewacja wsch. ma wystrój klasy-
cystyczny. Nad portalem zachowa³a siê
kamienna tablica erekcyjna króla Zygmunta
I Starego z 1520 oraz kartusz herbowy. Od
pd. gotycka wie¿a na planie prostok¹ta,
w górnej czêœci ze œciêtymi naro¿nikami,
dach szeœciopo³aciowy. Wie¿a pn. na planie
kwadratu, zwieñczona he³mem sto¿kowym.
Z dziedziñca wspania³y widok na dolinê
Wis³y.

Muzeum Okrêgowe powsta³o z inicjatywy
Stanis³awa Karpowicza staraniem Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego (1918) jako
Muzeum Ziemi Sandomierskiej. Posiada
zbiory zwi¹zane z histori¹, tradycj¹, kultur¹
Ziemi Sandomierskiej.

W¹wóz
Królowej Jadwigi

W¹wóz lessowy opadaj¹cy stromo od
koœcio³a œw. Paw³a w kier. pd.-wsch.
o d³ugoœci 500 m, wysokoœæ œcian do 10 m.
Zbocza poroœniête drzewami i krzewami.
W¹wóz (jeden z wielu w mieœcie i okoli-
cach) powsta³ w wyniku erozji wodnej gleby
lessowej. Korzenie drzew wyp³ukiwane
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z lessu tworz¹ chaotyczn¹ pl¹taninê, ga³êzie
– cienisty tunel.

SIELPIA WIELKA
Muzeum

Zag³êbia Staropolskiego

Wieœ u podnó¿a Wzgórz Opoczyñskich,
nad Czarn¹, 10 km na pd. zach. od
Koñskich. Na Czarnej zalew o powierzchni
57 ha z  oœrodkami wypoczynkowymi.

Pradzieje przemys³u metalurgicznego na
KielecczyŸnie siêgaj¹ czasów Cesarstwa
Rzymskiego. W pocz. XIX w. staraniem
Stanis³awa Staszica i ks. Druckiego-Lubec-
kiego powsta³ tu najwa¿niejszy (do koñca
XIX w.) oœrodek przemys³owy w Królestwie
Polskim – ponad 30 kopalñ rud ¿elaza,
3 kopalnie rud miedzi, 9 wielkich pieców.
Pozosta³y malownicze ruiny w Maleñcu,
Chlewiskach, Starachowicach, Kaniowie,
Rejowie, pozosta³oœci huty „Józef” w Sam-
sonowie, Fabryki ̄ elaznej w Nietulisku Fab-
rycznym, Fabryki Machin w Ba³ogonie i wie-
le innych.

Muzeum Zag³êbia Staropolskiego
w Sielpi Wielkiej jest symbolem ca³ego
Zag³êbia Staropolskiego (taka nazwa
pojawi³a siê po I wojnie œwiatowej).
W latach 1825-1921 czynny by³ zak³ad
hutniczy (pudlingarnia i walcownia),
wykorzystuj¹cy energiê wodn¹ Czarnej.
Powsta³o osiedle robotnicze, szko³a rze-
mieœlnicza, drogi dojazdowe. Jedno z wiel-
kich kó³ wodnych, o œrednicy 8,5 m,
zachowa³o siê do naszych czasów. W 1934
opuszczony obiekt (zachowany prawie
w ca³oœci) zamieniono na oddzia³ Muzeum
Przemys³u i Techniki w Warszawie.
W okresie okupacji Niemcy przeznaczyli
wiêkszoœæ urz¹dzeñ na z³om. Po wojnie
zosta³y mury i nieliczne maszyny. Wielkim
staraniem rozpoczêto rekonstrukcjê obra-
biarek, z innych zabytkowych zak³adów
sprowadzono eksponaty. W 1962 w wal-
cowni urz¹dzono Muzeum Zag³êbia Staro-
polskiego. Na uwagê zas³uguj¹: wspom-
niane ko³o wodne, maszyna parowa (1858),
obrabiarki angielskie z po³. XIX w. Wiêkszoœæ
urz¹dzeñ jest sprawna i bywa uruchamiana.

Od 2000 organizowany jest Festyn Tech-
nologiczno-Turystyczny „KuŸnice Koneckie”

na terenie dawnych zak³adów przemy-
s³owych w Sielpi Wielkiej, Maleñcu i Starej
KuŸnicy.

SZYD£ÓW
Œredniowieczny zespó³ miejski

Wieœ na Pogórzu Szyd³owskim, 14 km na
zach. od Staszowa.

Prawa miejskie w latach 1329-1869.
Zbudowany staraniem Kazimierza Wiel-
kiego, zniszczony podczas najazdu Szwe-
dów, nie odzyska³ ju¿ œwietnoœci. Jedyny
w Polsce centralnej zespó³ miejski z za-
chowanym ci¹giem murów obronnych.
W 1822 mury miejskie wystawiono na
licytacjê, a ocala³y tylko dlatego, ¿e nie by³o
kupca. Ponadto w zachowanym zespole
miejskim: dwunawowy, gotycki koœció³ œw.
W³adys³awa; koœció³ filialny Wszystkich
Œwiêtych, ruiny koœcio³a szpitalnego Œw.
Ducha. Koœció³ œw. W³adys³awa fundowa³
Kazimierz Wielki jako zadoœæuczynienie za
œmieræ ks. Marcina Baryczki (w ten sposób
powsta³y œwi¹tynie w Sandomierzu, Stop-
nicy, Kargowie, Zagoœci, Wiœlicy i Szyd³o-
wie). Król, maj¹cy wówczas romans z ¯y-
dówk¹ Esterk¹, ufundowa³ w Szyd³owie
tak¿e jedn¹ z pierwszych w Polsce synagog
(przebudowana w XVI w.).

Z murów obronnych, powsta³ych w po³.
XIV w., d³ugoœci 680 m, zachowane s¹ dwa
d³ugie ci¹gi, z blankami i strzelnicami.
Wejœcie na dziedziniec przez budynek
bramny z kartuszem herbowym króla
Zygmunta III Wazy i dat¹ odbudowy zamku
1723. Wewn¹trz czêœci mieszkalnej zamku
„sala rycerska” z wnêk¹ kominkow¹.
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W przeciwleg³ym naro¿niku dziedziñca
baszta, tzw. skarbczyk, obecnie Muzeum
Regionalne ze zbiorami historycznymi).

TOKARNIA
Muzeum Wsi Kieleckiej

Wieœ w dolinie Czarnej Nidy, 3 km na pd.
od Chêcin.

W 1976 rozpoczêto organizacjê Muzeum
Wsi Kieleckiej. Na pow. 65 ha zgromadzo-
no 25 obiektów (planowano 80) z XIX w.
S¹ to zagrody i cha³upy ch³opskie, budynki
gospodarcze, wnêtrza i warsztaty rzemie-
œlnicze. Obiekty pogrupowano w zale¿noœci
od pochodzenia i pierwotnej funkcji.

W zespole architektury drewnianej ma³ych
miasteczek: cha³upa z Siekierna, organi-
stówka z Bielin (1789) z kurnikiem zrê-
bowym, cha³upa szewca z Daleszyc z war-
sztatem, wiatrak (1921), okaza³a stodo³a
plebañska z Suchedniowa. Obiekty
z Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej:
cha³upy z Rokitna i Œlê¿an. Dwór z Su-
chedniowa (1858). Cztery zagrody ze wsi
œwiêtokrzyskich. Wieœ nadwiœlañsk¹ repre-
zentuj¹ cha³upy ze Œwi¹tnik i Chrobrza.
Z terenów lessowych: chata zielarki
z Bronkowic, studnia gromadzka, zagroda
z Radowic.

W skansenie odbywaj¹ siê co roku
„Wytopki O³owiu” zwi¹zane z tradycyj¹
wytopu o³owiu z galeny. W miejscowym
kamienio³omie licznie wystêpuj¹ jurajskie
skamienia³oœci: amonity, ma³¿e, ramie-
nionogi. Na obrze¿u kamienio³omu stoj¹
wapienniki, a ze wzgórza roztacza siê
wspania³y widok w kierunku Chêcin
i  £ysogór.

UJAZD
Ruiny zamku

Wieœ na Wy¿ynie Sandomierskiej, 16 km
na pd. zach. od Opatowa.

Zamek Krzy¿topór zbudowany w 1627-
-44 dla wojewody sandomierskiego Krzy-
sztofa Ossoliñskiego przez Wawrzyñca
Senesa – wówczas najwiêkszy i najwspa-
nialszy w Polsce. Zburzony przez Szwedów
1655-57, od 1770 opuszczony. Próby od-
budowy zamku podejmowali przedsta-
wiciele znacz¹cych rodów: Kalinowscy,
Wiœniowieccy, Morstinowie, Pacowie,
So³tykowie, £empiccy, Orsetti. Niestety, bez
powodzenia.

Za³o¿enie monumentalne, symetryczne,
wpisane w piecioboczn¹ fortecê z ba-
stionami (dzia³obitniami) i kurtynami,
po³¹czonymi wa³ami ziemnymi. Archi-
tektura oddaje jednostki kalendarza: cztery
baszty, 12 du¿ych sal, 52 mniejsze komnaty,
365 okien. Pa³ac z eliptycznym dziedziñ-
cem wewnêtrznym, opasany murem
tworz¹cym zamkniêty piêciobok. Do zamku
wchodzi siê przez most zwodzony, za nim
wysoka brama wie¿owa z marmurowym
portalem z kartuszem herbowym Ossoliñ-
skich oraz pokaŸnymi p³askorzeŸbami
krzy¿a (symbolkontrreformacji) i topora
(herb w³aœciciela).

Przez sklepion¹ bramê wchodzi siê na
dziedziniec zamkowy. O przepychu budo-
wli œwiadczy szczytowa komnata, otoczona
z góry i z boków szklanymi œcianami, za
którymi p³ywa³y z³ote rybki. Wszystkie
odrzwia wykonano z alabastru i marmuru.
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Imponuj¹ tak¿e rozwi¹zania techniczne: do
wspomnianego olbrzymiego akwarium
sprowadzano wodê ze studni wykutej pod
zamkiem; zastosowano centralne ogrze-
wanie. Fasada budowli by³a pierwotnie
pokryta polichromi¹ z portretami krewnych
Krzysztofa Ossoliñskiego. Na poz³acanym
epitafium fasady czytelny napis:

OjczyŸnie mojej mi³ej,
 województwu memu, W honor pamiêci

bratniej, domowi ca³emu,
Ten zamek Wojewoda Krzysztof

na Tenczynie Ossoliñski ukoñczy³
i data 1644.

W¥CHOCK
Zespó³ klasztorny

Miasto na Przedgórzu I³¿eckim, nad
Kamienn¹, 5 km na pn. zach. od Stara-
chowic. 3 tys. mieszkañców.

Osada przyklasztorna, 1275 lokacja wsi.
Prawa miejskie otrzyma³ W¹chock w 1454,
utraci³ w 1869 za aktywny udzia³
w powstaniu styczniowym, a odzyska³
w 1994. W¹chock i jego so³tys s¹ bohate-
rami wielu dowcipów.

Opactwo cysterskie fundowa³ biskup
krakowski Gedka (Gedeon) w 1179. Koœció³
NMP i œw. Floriana, zbudowany w 1218-
-39 na planie krzy¿a ³aciñskiego, z ciosów
szarego i brunatno-czerwonego piaskowca,
przebudowany w 2 po³. XVII i w koñcu
XIX w. Dwubarwne, poziome pasy wyró¿-
niaj¹ go spoœród innych koœcio³ów pocyster-
skich w Polsce. Na skarpie sygnatura
jednego z budowniczych, brata Simona
z W³och. W transepcie zwraca uwagê
zwornik z uskrzydlon¹ postaci¹ Chrystusa.
Nietypowy dla architektury romañskiej
w Polsce jest portal z nawy do kruchty.
Obecne wyposa¿enie koœcio³a pochodzi
z okresu barokowej przebudowy w XVII w.

Czworoboczny klasztor powsta³ w 1 po³.
XIII w. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
wspaniale dekorowany romañski kapitularz
w skrzydle wsch. Krzy¿owo-¿ebrowe
sklepienie fraterni wsparte jest na jednej
centralnej kolumnie, zaœ w refektarzu skle-
pienie oparte jest na s³u¿kach œcian (bez
kolumn i filarów). Tutaj mo¿na zobaczyæ
jedyn¹ rzeŸbê figuraln¹ (regu³a zakonna

zabrania³a dekoracji z wizerunkami zwierz¹t
i ludzi, poza Chrystusem na krzy¿u). W kru¿-
gankach p³yty nagrobne, m.in. romañska
opata Gerarda i gotycka opata Rafa³a
Zaborowskiego (zm. 1521) z p³askorzeŸb¹
zmar³ego. Inne p³yty nagrobne oraz ele-
menty kamiennej dekoracji znajduj¹ siê
w lapidarium.

W zach. skrzydle budynku klasztornego
zorganizowano w 1991 Muzeum Ojców
Cystersów w oparciu o patriotyczne zbio-
ry ksiêdza-¿o³nierza Walentego Œlusarczy-
ka. Wyeksponowano pami¹tki charaktery-
styczne dla okresu Rzeczypospolitej przed-
rozbiorowej (m.in. Gwiazda Orderu Or³a
Bia³ego), polskich zrywów powstañczych
(m.in. pami¹tki po Romualdzie Trauguttcie,
Marianie Langiewiczu), II Rzeczpospolitej
(pami¹tki z wojny polsko-bolszewickiej).

Mur klasztorny na dziedziñcu przed
koœcio³em zamieniono w Panteon Polskiego
Pañstwa Podziemnego, z pomnikiem i ta-
blicami poœwiêconymi komendantom AK
oraz Polakom, poleg³ym w obronie Oj-
czyzny.

WIŒLICA
Kolegiata

Wieœ nad Nid¹, 14 km na pd. zach. od
Buska Zdroju, przy drodze do Nowego
Korczyna.

Miasto w 1326-1869. W IX w. Wiœlica
jeden z oœrodków zwi¹zku plemiennego

Wiœlica
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Wiœlan. Pañstwo Wiœlan prawdopodobnie
przyjê³o chrzest przed 966, w 990 w³¹czone
przez Mieszka I do Polski. W XI w. na terenie
grodu broni¹cego przeprawy na Nidzie
zbudowano dwie rotundy oraz pa³ac
rycerski. W XII w. gród uleg³ zniszczeniu.
W 1374 og³oszono w kolegiacie w Wiœlicy
zbiór praw ma³opolskich zwany „statutami
wiœlickimi”. W XIV w. miasto otoczone
murami miejskimi; Kaimierz Wielki rozbu-
dowa³ zamek. Zniszczone przez Szwedów,
póŸniej w 1915. Podczas ostatniej wojny,
w zwi¹zku z eksterminacj¹ ¯ydów, Wiœlica
straci³a 70% mieszkañców.

W 1958 odkryto w s¹siedztwie kolegiaty
na terenie pierwszego zamku wiœlickiego
fundamenty dawnego palatium ksi¹¿êcego
oraz mury rotundy œw. Miko³aja z XI w. Po
lewej stronie fundamentów tej œwi¹tyni
znajduje siê gipsowa misa chrzcielna (o
œrednicy 4,5 m) z dawnego baptysterium.
Teren odkrywki archeologicznej os³oniêty
jest pawilonem udostêpnionym do zwie-
dzania.

Dawna Kolegiata Narodzenia NMP,
fundacji W³adys³awa £okietka i Kazimierza
Wielkiego, powsta³a w 2 po³. XIV w. na po-
zosta³oœciach dwu kolejnych koœcio³ów
romañskich. Sklepienie rekonstruowane
1919-25 po zniszczeniach wojennych.
Korpus pseudodwunawowy z trzema
filarami na osi. Fasada 1923-26, proj.
A. Szyszko-Bohusz. Nad bocznym wejœciem
znajduje siê tablica erekcyjna wmurowana
przez Jana D³ugosza w 1464, przedsta-
wiaj¹ca króla ofiarowuj¹cego Madonnie
model œwi¹tyni. W prezbiterium mo¿emy
podziwiaæ fragmenty polichromii rusko-
bizantyjskiej z 1397-1400. RzeŸba uœmiech-
niêtej Matki Boskiej (tzw. £okietkowej)
pochodzi z oko³o 1300. W podziemiach
Kolegiaty mo¿na zobaczyæ fundamenty
koœcio³a Narodzenia NMP z po³owy XII w.
ze s³ynn¹ p³yt¹ „Orantów”, oko³o 1175.

Dzwonnica fundacji Jana D³ugosza,
zbudowana w 1460-70, z god³ami Polski
i kartuszami herbowymi.

Blisko kolegiaty znajduje siê dawny
wikariat – Dom D³ugosza z 1460, w szczy-
cie budynku herb fundatora Wieniawa. Po
remoncie Dom D³ugosza udostêpniony

zosta³ zwiedzaj¹cym, w nim sala z ekspo-
zycj¹ muzealn¹

WYKUS
Rezerwat „Wykus”

i symboliczny cmentarz
Uroczysko leœne w Lasach Siekierzyñskich,

pomiêdzy W¹chockiem a Bodzentynem,
oko³o 7 km na pd. zach. od Starachowic.

W 1863 w Lasach Siekierzyñskich toczy³y
siê walki, przez lasy przechodzi³y oddzia³y
Langiewicza i Czachowskiego. Podczas
ostatniej wojny Puszcza Œwiêtokrzyska da³a
schronienie ¿o³nierzom „Hubala”, a póŸniej
licznym oddzia³om partyzanckim, po-
³¹czonym w 1943 w zgrupowanie Jana
Piwnika „Ponurego”. W lipcu, we wrzeœniu
i paŸdzierniku 1943 Niemcy urz¹dzali
ob³awy. Podczas ostatniej bitwy w walkach
zginê³o 36 partyzantów. Ich zw³oki prze-
niesiono na cmentarz partyzancki
w Kielcach oraz na cmentarze w W¹chocku
i Starachowicach. W 1957 w obecnoœci
kilku tysiêcy by³ych partyzantów poœwiê-
cono na Wykusie kapliczkê-pomnik
z freskiem przedstawiaj¹cym MB Bolesn¹.
Kapliczkê projektowa³ arch. Twarowski,
fresk wykona³a Edwarda Przeorska.
W s¹siedztwie kapliczki utworzono sym-
boliczne mogi³y, zaœ na œciankach wyryto
nazwiska i pseudonimy 123 poleg³ych
¿o³nierzy „Ponurego”. Na murze ogrodzenia
umieszcza siê tabliczki epitafijne zmar³ych
partyzantów — obecnie ponad 200.
W 1986 w kapliczce umieszczono nowy
wizerunek Matki Boskiej Bolesnej autorstwa
Haliny Wierzejskiej. Wykus to miejsce
corocznych patriotycznych manifestacji.
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Rezerwat „Wykus” utworzono w 1978 na
pow. 53 ha na zach. zboczu wzniesienia
Wykus (326 m n.p.m.). Obejmuje fragment
dawnej Puszczy Œwiêtokrzyskiej w obrêbie
Sieradowickiego Parku Krajobrazowego,
z dominuj¹c¹ jod³¹. Ochronie podlegaj¹
lasy i bory mieszane o charakterze natural-
nym oraz miejsca pamiêci narodowej.

ŒWIÊTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Po³o¿ony w centralnej czêœci wojewódz-
twa, w odleg³oœci oko³o 25 km na wsch. od
Kielc.

Ju¿ przed I wojn¹ œwiatow¹ rozpoczêto
starania o prawn¹ ochronê unikalnych
walorów £ysogór, g³ównego pasma Gór
Œwiêtokrzyskich. W 1920 powsta³ rezerwat
na Górze Che³mowej dla ochrony modrze-
wia polskiego, a w 1924 utworzono œcis³e
rezerwaty £ysica i £ysiec (£ysa Góra, Œwiêty
Krzy¿), zaœ na Miejskiej Górze powsta³
rezerwat czêœciowy. Na tych terenach
w 1950 ustanowiono Œwiêtokrzyski Park
Narodowy o pow. 7632 ha.

Park obejmuje £ysogóry z £ysic¹ (612 m
n.p.m.) i £ys¹ Gór¹ (595 m n.p.m.), wsch.
czêœæ Pasma Klonowskiego z Górami
Psarsk¹ (412 m n.p.m.) i Miejsk¹ (428 m
n.p.m.) oraz czêœæ Pasma Pokrzywiañskiego
z Gór¹ Che³mow¹ (351 m n.p.m.). Na

obszarze parku znajduj¹ siê rezerwaty: Góra
Che³mowa, Czarny Las, Mokry Bór, Œwiêty
Krzy¿ i £ysica. Znaczny obszar parku
obejmuj¹ lasy mieszane z przewag¹ jod³y
(niestety obumieraj¹cej), buka i sosny.

Wzd³u¿ grzbietu £ysogór prowadzi g³ówny
szlak turystyczny (czerwony): ze Œwiêtej
Katarzyny przez £ysicê do kaplicy œw.
Miko³aja. Do Prze³êczy Szklanej biegnie
wzd³u¿ granicy parku a dalej drog¹ do
Œwiêtego Krzy¿a. Ze Œwiêtej Katarzyny do
Bodzentyna (gdzie znajduje siê dyrekcja
Parku) wiedzie uroczy szlak znakowany
kolorem niebieskim.

Che³mowa Góra
Rezerwat obejmuje lesiste zbocza  Che³-

mowej Góry, wysokoœæ 351 m n.p.m., oko³o
2 km na pn. od Nowej S³upi.

Utworzony w 1920 celem ochrony uni-
kalnego stanowiska modrzewia polskiego
(pow. 13,4 ha). W drzewostanie dominuje
buczyna karpacka oraz gr¹d jod³owy
z okazami modrzewia polskiego. Na terenie
Che³mowej Góry roœnie 228 pomnikowych
drzew: modrzewie, buki, sosny, dêby
szypu³kowe i bezszypu³kowe. W runie
liczne roœliny chronione. Przez rezerwat
prowadzi czarny szlak z Nowej S³upi do
Grzegorzowic (XIII-wieczna romañska ro-
tunda).

Œwiêtokrzysk i  Park  Narodowy



299

Œ
W

IÊ
T

O
K

R
Z

Y
S

K
IE

£ysica

Najwy¿szy szczyt £ysogór (a zarazem Gór
Œwiêtokrzyskich), 612 m n.p.m. Ma dwa
wierzcho³ki: zach. od strony Œwiêtej
Katarzyny z go³oborzem na szczycie oraz
wsch., zwieñczony ska³¹ zwan¹ Agata.
Go³oborze jest rumowiskiem ska³ gruboœci
do 3 m. Powsta³o wskutek spêkania ods³o-
niêtych warstw ska³y piaskowcowo-kwarcy-
towej. Wystêpuje na pn. zboczach £ysogór
oraz na Szczytniaku w Paœmie Jeleniowskim.
Z pn. zbocza £ysicy sp³ywa ok. 100 strumie-
ni, na zboczu pd. znajduje siê torfowisko.

Ze szczytem zwi¹zane s¹ liczne legendy
o sabatach czarownic.

Œwiêty Krzy¿
£ysiec (£ysa Góra), na której stoi klasztor

œwiêtokrzyski, stanowi wsch. skraj £ysogór.
Oœrodek kultu pogañskiego. Na prze³omie
X-XI w. na skalistym szczycie, wewn¹trz
kultowego wa³u kamiennego, powsta³
koœció³ Trójcy Przenajœwiêtszej, a za
panowania Boles³awa Krzywoustego, kla-
sztor Benedyktynów. Zniszczony przez
Tatarów zespó³ klasztorny odbudowano
staraniem Boles³awa Wstydliwego. Z tego
okresu pochodzi ciosowy mur nawy. Dziêki
relikwiom Œwiêtego Krzy¿a koœció³ bene-
dyktyñski sta³ siê miejscem licznych
pielgrzymek. Po po¿arach w po³. XV w.,
przebudowa koœcio³a i klasztoru. Po po¿arze
w 1777 odbudowano koœció³ prawie od
podstaw. Pomimo kasaty klasztoru w 1919,
relikwie Krzy¿a Œw. nadal przyci¹ga³y
p¹tników. W oprawach ksi¹g pochodz¹cych
z klasztornej biblioteki znaleziono (na 18

paskach pergaminu) tzw. Kazania Œwiêto-
krzyskie z po³. XIV w., najstarszy tekst
w jêzyku polskim. W 1882 w klasztorze
urz¹dzono ciê¿kie wiêzienie. W 1936
koœció³ Œw. Krzy¿a zosta³ powierzony
Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej.
W pierwszych dniach II wojny nalot
niemiecki zniszczy³ kru¿ganki oraz pn.
skrzyd³o klasztoru. Obecnie czêœæ powiê-
zienna nale¿y do Œwiêtokrzyskiego Parku
Narodowego, a w klasztorze znajduje siê
nowicjat zakonny.

Koœció³ Œw. Krzy¿a zbudowany na planie
wyd³u¿onego prostok¹ta z 3-przês³ow¹
naw¹ i 2-przês³owym prezbiterium, ma
póŸnobarokow¹, kamienn¹ fasadê z ar-
kadowymi wnêkami i pó³kolistymi przy-
czó³kami. Wyposa¿enie wnêtrza klasycy-
styczne, w o³tarzach obrazy Franciszka
Smuglewicza.

W klasztorze zachowane gotyckie kru¿ga-
nki wokó³ wirydarza. W skrzydle wsch.
kopu³owa barokowa kaplica Oleœnickich
z dwukondygnacyjnym nagrobkiem woje-
wody Miko³aja Oleœnickiego i jego ¿ony
Zofii z Lubomirskich; w o³tarzu umie-
szczono relikwie Œw. Krzy¿a. Oko³o 1643
dobudowano dwa zach. skrzyd³a klasztoru
obejmuje zewnêtrzny dziedziniec.

Od wsch. usytuowana jest klasycystyczna
dzwonnica oraz barokowa brama.

Przy kru¿gankach zorganizowano klasz-
torne Muzeum Historii Œwiêtego Krzy¿a
i Sztuki Ludowej Krajów Misyjnych.

W skrzydle zach. klasztoru ulokowano
(1972) Muzeum Przyrodniczo-Leœne Œwiê-

Œwiêtokrzysk i  Park  Narodowy
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tokrzyskiego Parku Narodowego. Dzia³y:
przyrody nieo¿ywionej (w by³ym refektarzu
– skamienia³oœci), roœlinnoœci
(w korytarzu, m.in. okazy drzew ze zmiana-
mi patologicznymi), zwierz¹t krêgowych
i bezkrêgowych (bogate zbiory œlimaków
i owadów).

Szczytowe partie £ysej Góry stanowi¹
rezerwat „Œwiêty Krzy¿”, powo³any w 1924
dla ochrony naturalnych drzewostanów
jod³owych i bukowo-jod³owych. Obejmuje
476 ha. W obrêbie rezerwatu znajduj¹ siê
go³oborza.

Na polanie Bielnik znajduje siê pomnik
upamiêtniaj¹cy mêczeñsk¹ œmieræ oko³o
6000 jeñców radzieckich wiêzionych w kla-
sztorze (1941-42). Harmoniê przyrody i his-
torii zak³óca wie¿a telewizyjna. Dojœcie do
Œwiêtego Krzy¿a z parkingu w Hucie
Szklanej lub Drog¹ Królewsk¹ z Nowej
S³upi. Przy drodze z Huty Szklanej znajduje
siê pomnik Ofiar Katyñskich (ods³oniêty
w 1999).

Œwiêta Katarzyna

Wieœ u podnó¿a £ysicy, 25 km na wsch.
od Kielc, baza turystyczna w Górach
Œwiêtokrzyskich. Wg tradycji istnia³a tutaj
pogañska œwi¹tynia (sabaty czarownic),
póŸniej pustelnie puszczañskie, w XV w.
biskup krakowski Jan Rzeszowski ufundowa³
klasztor Bernardynów (od 1817 Bernardy-
nek).

Koœció³ œw. Katarzyny 1399-1410, przebu-
dowany w 1534-39. W 1633 zbudowano

kru¿ganki. Po po¿arze 1847 odbudowany
z zatraceniem cech stylowych. Wypo-
sa¿enie wnêtrza skromne, zwraca uwagê
XVIII-wieczna krata oraz tabernakulum
o³tarza g³ównego.

Przy drodze na £ysicê stoi kaplica
z XVIII w. z podpisem Stefana ̄ eromskiego
na tynku. Nieco dalej, w pobli¿u Ÿród³a œw.
Franciszka, znajduje siê pomnik pisarza,
piewcy Puszczy Jod³owej. Na skraju lasu
wzniesiono pomnik dla uczczenia oko³o
400 ofiar terroru hitlerowskiego. Przy
drodze do Kielc stoi monumentalny pomnik
Partyzantów Ziemi Kieleckiej, projektu Zofii
Wolskiej.

W 1910 Aleksander Janowski (za³o¿yciel
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego)
zorganizowa³ w budynku obecnej poczty
pierwsze schronisko turystyczne w Górach
Œwiêtokrzyskich. Od 1958 czynny jest Dom
Wycieczkowy PTTK.
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Œwiêta Lipka, fot. P. Pierœciñski.
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Powierzchnia 24 202 km2; 1,5 mln mieszkañców. Na 1 km2 przypada 60,0 osób. Lasy

zajmuj¹ 30%, a wody 6% powierzchni województwa. Ró¿nymi formami ochrony krajobrazu
objêto 53% jego obszaru.

Geograficznie wyró¿nia siê tu Wysoczyznê Elbl¹sk¹ i Pojezierze Olsztyñskie oraz krainy
Pojezierza Mazurskiego: Pojezierze I³awskie, Pojezierze Mr¹gowskie, Krainê Wielkich Jezior
Mazurskich i Pojezierze E³ckie. Charakteryzuj¹ siê one urozmaicon¹ rzeŸb¹ terenu z licznymi
jeziorami polodowcowymi. Najwy¿sze wzniesienia Pojezierza Mazurskiego to Dylewska Góra
(312 m n.p.m.) i Szeskie Wzgórza (309 m n.p.m.).

Na pn. zach. Równina Warmiñska przechodzi w Pobrze¿e Warmiñskie i dalej na pn.
w Wybrze¿e Staropruskie stykaj¹c siê w rejonie Fromborka i Braniewa z Zalewem Wiœlanym.

Ze wzgórz Pojezierza Mazurskiego sp³ywaj¹ liczne dop³ywy Narwi i Prego³y. Przekopane
kana³y ³¹cz¹ wiêkszoœæ rynnowych i morenowych jezior w atrakcyjne szlaki wodne.

Flora Pojezierza Mazurskiego obejmuje ponad 1 250 gatunków roœlin. Najwiêksze kom-
pleksy leœne znajduj¹ siê w œrodkowej i po³udniowej czêœci regionu, na piaszczystych równi-
nach sandrowych — Puszcza Piska, Lasy Napiwodzko-Ramuckie, Lasy Taborskie i Lasy I³aw-
skie. W czêœci wschodniej zachowa³a siê Puszcza Borecka i Puszcza Romincka.

W IX-XIII w. n.e. rozleg³e obszary miêdzy Wis³¹ a Niemnem zamieszkiwa³y ba³tyjskie ple-
miona pruskie i jaæwieskie: Pomezanów, Pogezanów, Warmów, Bartów, Sambów, Galindów,
Sasinów i in. Ci¹g³e walki na pograniczu pruskim sk³oni³y ksiêcia Konrada Mazowieckiego do
sprowadzenia zakonu Szpitala Najœwiêtszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie
zwanego potocznie Zakonem Krzy¿ackim. Od 1233 rozpocz¹³ siê systematyczny podbój
Prus i nawracanie ludnoœci „ogniem i mieczem” na chrzeœcijañstwo. Na podbitych terenach
Prus Zakon osadza³ kolonistów niemieckich. Kolonizacja polska obejmowa³a g³ównie tereny
po³udniowe, a litewska pó³nocno- wschodnie. Ulegaj¹ca asymilacji w XVI i XVII w. ludnoœæ
pruska ostatecznie wyginê³a w czasie zarazy w 1708-11. Do wyludnionych pomorem mia-
steczek i wsi sprowadzano kolonistów niemieckich, zakazawszy osiedlaæ siê Polakom.

W 2 po³. XIX w. rozpoczêto budowê kolei ¿elaznych oraz kana³ów ³¹cz¹cych jeziora mazur-
skie w systemy dróg wodnych. Uruchomiono regularn¹ ¿eglugê na Zalewie Wiœlanym.

Upadek cesarstwa niemieckiego w 1918 oraz powstanie niepodleg³ej Polski spowodowa³o
o¿ywienie dzia³añ niepodleg³oœciowych. Tereny po³udniowej Warmii i Mazur zgodnie z pro-
jektem konferencji pokojowej w Wersalu mia³y nale¿eæ do Polski. Po proteœcie Niemców
uznano je za terytorium plebiscytowe. Niska œwiadomoœæ narodowa, naciski administracyjne
i sprowadzenie ponad 150 tys. emigrantów z Niemiec sprawi³o, ¿e plebiscyt w 1920 przy-
niós³ Polsce klêskê.

W latach 20. Prusy Wschodnie nale¿a³y do najbardziej zacofanych prowincji Niemiec. Na-
sili³a siê ucieczka do zachodnich czêœci Niemiec i emigracja zamorska. Dojœcie Hitlera do
w³adzy spowodowa³o pewne o¿ywienie gospodarcze, zaczêto budowê zak³adów zbrojenio-
wych, koszar, umocnieñ i dróg.

W 1939 z Prus Wschodnich wysz³o niemieckie uderzenie na Polskê. Jesieni¹ 1944 Armia
Radziecka zosta³a powstrzymana na przygranicznych fortyfikacjach. Prusy Wschodnie okrzyk-
niêto twierdz¹ nie do zdobycia. Jednak w 1945 wojska radzieckie prze³ama³y obronê.
W czasie wyj¹tkowo mroŸnej zimy na drogach Prus Wschodnich rozgrywa³ siê dramat lud-
noœci cywilnej. Ludzie zamarzali, tonêli na bombardowanych lodach Zalewu Wiœlanego, byli
masowo mordowani przez Rosjan, bior¹cych odwet na pierwszym zdobytym obszarze Nie-
miec.

Warmia i Mazury stanowi¹ bardzo atrakcyjny krajoznawczo i turystycznie zak¹tek Polski.
Obok niepowtarzalnych walorów przyrodniczych — puszcz, lasów, jezior i rzek — wpisana
jest tu w krajobraz bogata i pe³na dramatów historia.
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BISZTYNEK
„Diabelski Kamieñ”

Miasto w pn.-wsch. czêœci Pojezierza
Olsztyñskiego (pow. Bartoszyce), przy dro-
dze Lidzbark Warm. – Kêtrzyn. 3 tys. miesz-
kañców.

Za³o¿ony w 1346 na miejscu pruskiej wsi,
nale¿a³ do Zakonu Krzy¿ackiego. Prawa
miejskie w 1385. Od 1440 cz³onek anty-
krzy¿ackiego Zwi¹zku Pruskiego. Od 1446
w granicach Polski, od 1772 w zaborze
pruskim. Podczas II wojny œwiatowej
zniszczony w ok. 75%.

Zachowany dawny uk³ad urbanistyczny:
pozosta³oœæ murów miejskich, w tym
gotycka Brama Lidzbarska z 1481-1547.
Gotycki koœció³ parafialny œw. Macieja
i Przenajœwiêtszej Krwi Chrystusowej, roz-
budowany w stylu barokowym w XVIII w.
We wnêtrzu cenna figurka Madonny z Dzie-
ci¹tkiem z II po³. XIV w. Renesansowy
koœció³ cmentarny œw. Micha³a (1618-32,).
Spichlerz z XVIII w.

Pomnik przyrody „Diabelski Kamieñ”
znajduje siê nieopodal cmentarza. Jest to
najwiêkszy na Pojezierzu  granitowy g³az
narzutowy. Obwód 28 m (na wys. 1 m),
d³. 9 m, szer. 5,8 m, wys. 3,2 m.

ELBL¥G
Muzeum Okrêgowe

Miasto powiatowe (1975-98 wojewód-
zkie) na pograniczu ̄ u³aw Wiœlanych i Wy-
soczyzny Elbl¹skiej, nad rzek¹ Elbl¹g,
w pobli¿u jej ujœcia do Zalewu Wiœlanego.
Port ¿eglugi œródl¹dowej oraz morski port
handlowy, lotnisko sportowe. Oœrodek
przemys³owy, handlowy, kulturalny, tury-
styczny i sportowy. Siedziba diecezji
Koœcio³a Rzymskokatolickiego, wa¿ne cen-
trum edukacyjne, regionalna rozg³oœnia
radiowa. 127 tys. mieszkañców.

W VIII-X w. Truso, osada rzemieœlniczo-
handlowa Prusów. W 1237 Krzy¿acy
zbudowali w pobli¿u pierwsz¹ drewnian¹
warowniê, a w 1246 za³o¿yli na prawym
brzegu rzeki miasto Elbig i port. W 1248-
-60 powsta³ murowany zamek. Do 1261
siedziba biskupów warmiñskich, w 1251-
-1309 krajowych mistrzów Zakonu Krzy-

¿ackiego. Zamek, uwa¿any za najpiêkniej-
szy po Malborku, sta³ siê rezydencj¹ kom-
tura i Wielkiego Szpitalnika. W 1337 obok
powstaje samodzielne Nowe Miasto, prawa
miejskie w 1347.

Podstaw¹ potêgi gospodarczej Elbl¹ga sta³
siê handel dalekomorski z krajami Morza
Ba³tyckiego i Pó³nocnego. Tu równie¿
dociera³ œródl¹dowy sp³aw wiœlany. Elbl¹g
by³ cz³onkiem zwi¹zku hanzeatyckiego.
W 1440 na zjeŸdzie Stanów Pruskich
w Elbl¹gu zosta³ utworzony antykrzy¿acki
Zwi¹zek Pruski. W 1454 mieszkañcy
zdobyli i zburzyli zamek krzy¿acki; po
wojnie trzynastoletniej (1454-66) Elbl¹g
znalaz³ siê w granicach Rzeczypospoitej.
W 1478 po³¹czono oba elbl¹skie miasta.

Do I rozbioru Polski Elbl¹g by³ obok
Torunia i Gdañska najwa¿niejszym  miastem
w Prusach Królewskich. Rozkwit mia³ swój
wyraz w architekturze, Stare Miasto, uwa-
¿ane by³o za piêkniejsze. W XVI w. oœrodek
protestantyzmu. W 1535 za³o¿ono pierwsze
w Polsce gimnazjum. W 2 po³. XVII w. na
skutek zamulenia Zalewu Wiœlanego i wojen
miasto gospodarczo podupad³o.

W 2 po³. XIX w., po zbudowaniu wêz³a
kolejowego i Kana³u Elbl¹skiego, Ferdynand
Schichau stworzy³ i rozwin¹³ stoczniê oraz
fabrykê lokomotyw. Miasto, zniszczone
w 1945 w 60%, sta³o siê „zag³êbiem
ceglanym” dla odbudowy stolicy i Gdañska.
Od 1980, z du¿ym udzia³em kapita³u
prywatnego, trwa kompleksowa odbudowa
elbl¹skiej starówki, w dawnym uk³adzie
przestrzennym.

Niektóre zabytki na Starym Mieœcie
przetrwa³y po¿ogê wojenn¹ i póŸniejsze
zniszczenia. Gotycki koœció³ par. œw.
Miko³aja (1240-60) przebudowany po
1945, z bogatym wyposa¿eniem wnêtrza:
m.in. br¹zowa chrzcielnica z 1387, póŸn-
ogotyckie o³tarze z 1510-20, renesansowa
ambona z 1588. Dawny klasztor domini-
kanów z gotyckim koœcio³em p.w. NMP (ok.
po³. XIII w., rozbud. w 1504-17), obecnie
zajmuje Centrum Sztuki Nowoczesnej —
Galeria EL.

Zespó³ klasztorny i szpital œw. Ducha
(XIII w.) to obecnie Biblioteka publiczna im.
Cypriana Norwida. Brama Targowa stanowi
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Frombork
ostatni fragment œredniowiecznych fortyfi-
kacji miejskich (1309).

Poza obrêbem Starego Miasta gotycki
koœció³ p.w. œw. Jerzego (jedyny ocala³y po
II wojnie) z 1 po³. XIV w. Ma polichro-
mowany strop z XVII w.

Zespó³ pozosta³oœci zamku krzy¿ackiego,
s³odowni i gimnazjum, zajmuje Muzeum
Okrêgowe w Elbl¹gu. Ma ono dzia³y:
archeologiczny, rzemios³a artystycznego,
sztuki, etnograficzny, historii miasta oraz
wystawy sta³e: „Elbl¹skie rzemios³o artysty-
czne”, „Sztuka sakralna”, „Elbl¹g w czasach
Rzeczypospolitej 1454-1772”, „Pradzieje
Elbl¹ga i Wysoczyzny Elbl¹skiej”.

FROMBORK
Zespó³ wzgórza katedralnego

Miasto w pow. braniewskim, nad Zalewem
Wiœlanym w pn.-wsch. czêœci Wzgórz
Elbl¹skich. Port rybacki, przystañ ¿eglugi
pasa¿erskiej. 3 tys. mieszkañców.

Po zniszczeniu Braniewa przez Prusów
w 1260, na miejsce katedry diecezji
warmiñskiej wybrano trudno dostêpne
wzgórze pomiêdzy rzekami Baud¹ i Narus¹.
Da³o to pocz¹tek Fromborkowi (niem.
Frauenburg — Gród Pani). Osiedle rybacko-
rzemieœlnicze z kolonistami niemieckimi jest
wzmiankowane w 1287 (przywilej loka-
cyjny z 1310). Od 1320 w³asnoœæ kapitu³y
warmiñskiej. Dobra kanoników obejmowa-
³y 1/3 terytorium Warmii, co czyni³o From-
bork obok Lidzbarka g³ównym miastem
regionu. W 1466-1772 nale¿a³ do Polski.

Kanonik Miko³aj Kopernik w latach 1510-
-30 prowadzi³ we Fromborku obserwacje
astronomiczne i pisa³ „De revolutionibus
orbium coelestium” („O obrotach sfer
niebieskich”).

Miasto by³o niszczone w czasie wojen
z Krzy¿akami (1414, 1455, 1520) i podczas
najazdów szwedzkich w 1626-30 i 1655.
Zagrabiono ksiêgozbiór i archiwum bisku-
pów warmiñskich, zbiory kopernikowskie
i in. Po wybudowaniu szosy do Elbl¹ga
(1826) i linii kol. Elbl¹g – Braniewo (1898)
Frombork sta³ siê oœrodkiem wypoczyn-
kowym. Zniszczenia II wojny œwiatowej
spowodowa³y utratê praw miejskich (do
1958). Biskupi przenieœli sw¹ siedzibê do

Olsztyna. Wiele lat trwa³a harcerska akcja
„Frombork 1001”. Restaurowano zabytki.

Warowny zespó³ katedralny zbudowano
w 1329-88. Sk³ada siê z gotyckiej katedry,
otoczonej fortyfikacjami z basztami, w XV
i XVI w. wzmocnionych bastejami, wie¿¹
bramn¹ i przedbramiem oraz z pa³acu
biskupów warmiñskich. Czêœciowa przebu-
dowa w XIX w.

W pn.-zach. czêœci znajduje siê Wie¿a
Kopernikowska z mieszkaniem i pracowni¹
astronoma.

Katedra p.w. Wniebowziêcia NMP i œw.
Andrzeja Aposto³a (od 1965 bazylika
mniejsza) jest jednym z najwiêkszych
obiektów sakralnych w naszej czêœci Europy
(d³. wewn¹trz 90 m, wys. 16,5 m). Cztery
naro¿ne, oœmioboczne wie¿yczki, nadaj¹
ogromnej bryle œwi¹tyni gotyck¹ smuk³oœæ.
Halowy, trójnawowy korpus przykrywa
wysoki, dwuspadowy dach. G³ówne wejœcie
do katedry poprzedza kruchta z bogato
zdobionym portalem. Wspó³czesny wygl¹d
wnêtrza œwi¹tynia uzyska³a po renowacji
w 1887-91.

O³tarz g³ówny (1747-52) z marmuru
dêbnickiego zamówi³ bp A. Grabowski
(proj. F. Placidi). W lewej nawie póŸnogo-
tycki o³tarz g³ówny, wykonany w 1504 na
zamówienie bpa £ukasza Wetzenrode.

Barokowe organy z 1683-84, dzie³o
Daniela Nitrowskiego z Gdañska, ufundo-
wa³ bp Micha³ Radziejowski. Rokokow¹
ambonê z baldachimem, na którym stoi
figura œw. Andrzeja, wykona³ w 1785
Andrzej Schmidt z Reszla.

W katedrze liczne p³yty nagrobne z XIV-
-XVIII w. W filarze z lewej strony o³tarza
Najœwiêtszego Sakramentu epitafium
M. Kopernika ufundowane  w 1735.

W koñcu XV w. przy pd. œcianie dobudo-
wano gotyck¹ kaplicê œw. Jerzego, zwan¹
te¿ polsk¹. W 1732-35 dobudowano
barokow¹ kaplicê bpa Andrzeja Szembeka.
Z pocz. XVIII w. pochodzi trójprzês³owa
przybudówka od str. pn.

W pd.- zach. naro¿niku zespo³u katedral-
nego pa³ac biskupi (ob. Muzeum M. Ko-
pernika) z po³. XIV w., rozbud. na pocz.
XVI w. Obecn¹, barokow¹ formê uzyska³ po
przebudowie w 1 po³. XVIII w.
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Poza obrêbem zespo³u katedralnego
zachowa³o siê 5 dawnych kanonii z XVII-
-XVIII w., przebudowanych w XIX i XX w.
Trzy z nich PTTK adaptowa³o na obiekty
turystyczne.

Nad kana³em Baudy znajduje siê Wie¿a
Wodna, s³u¿¹ca wodoci¹gowi u¿ywanemu
od 1571 do po³. XVIII w. Po zniszczeniach
wojennych odrestaurowana w 1964.

Na  pd.-wsch. od katedry szpital œw. Ducha
z kaplic¹ œw. Anny. Od 1991 mieœci siê tu
Muzeum Medycyny Kopernikowskiej.
Szpital za³o¿ono w 1 po³. XIV w. Obecny
budynek z 1 po³. XV.; w 1686-1720
otrzyma³ kszta³t barokowej bazyliki. Do
nawy g³ównej przylega 12 cel dla chorych,
jadalnia, kuchnia i apteka. W kaplicy
kamienna figura Matki Boskiej z Dzieci¹t-
kiem z 2 po³. XIV w.

Koœció³ œw. Miko³aja, parafialny, z koñca
XIV w. wielokrotnie palony i odbudowy-
wany, zniszczony w 1945, w 1972-73
przykryty dachem, mieœci kot³owniê miej-
sk¹. Nieopodal resztki Baszty ¯eglarskiej
(zburzonej w 1455.).

U podnó¿a Wzgórza Katedralnego neo-
gotycki koœció³ poewangelicki z 1861
i pomnik M. Kopernika z 1973 (proj. M.
Welter).

GIER£O¯ k. Kêtrzyna
„Wilczy Szaniec”

Wieœ i las na pograniczu Pojezierza
Mr¹gowskiego i Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich, miêdzy jeziorami Mój i Siercze.
Przystanek na linii kolejowej Kêtrzyn –
Wêgorzewo. 7 km na wsch. od Kêtrzyna.
Miejscowoœæ turystyczna, hotel i pole
namiotowe.

W lesie na obszarze ok. 8 ha zachowane
ruiny by³ej kwatery Hitlera zwanej „Wil-
czym Szañcem”, zbudowanej w l. 1940-
-44. Otacza³ j¹ pas pól minowych i sta-
nowisk artylerii przeciwlotniczej. Posiada³a
w³asn¹ liniê kolejow¹ z dworcem, lotnisko,
bezpoœrednie po³¹czenia telefoniczne
z Berlinem i wa¿niejszymi dowództwami
frontów, centraln¹ kot³owniê, niezale¿ne
agregaty pr¹dotwórcze itp. Adolf Hitler
przebywa³ tu z przerwami od czerwca 1941
do listopada 1944. 20.07.1944 prze¿y³ tu

zamach na swoje ¿ycie. Bezpoœredni wyko-
nawca, p³k Claus von Stauffenberg, zosta³
tego samego dnia stracony w Berlinie.

„Wilczy Szaniec” to ok. 80 ró¿nego typu
obiektów, w tym 7 ¿elbetonowych, ciê¿kich
schronów przeciwlotniczych (gr. œcian 4-
-6 m, stropów 6-8 m). Kilkadziesi¹t l¿ej-
szych, betonowych i ceglanych budowli
s³u¿y³o jako biura, hotele, kasyna, a budynki
drewniane do celów gospodarczych. Ca³oœæ
maskowano specjalnymi siatkami, zmie-
nianymi stosownie do barw lasu w ró¿nych
porach roku. Opuszczaj¹c w styczniu 1945
„Wilczy Szaniec”, Niemcy zniszczyli go.

GI¯YCKO
Twierdza Boyen

Miasto powiatowe w Krainie Wielkich
Jezior Mazurskich, miêdzy jeziorami
Niegocin i Kisajno; dworzec kolejowy i au-
tobusowy, przystañ ¿eglugi œródl¹dowej.
Przemys³ spo¿ywczy; du¿y oœrodek turystyki
i wypoczynku. 32 tys. mieszkañców.

Obecn¹ nazwê (dawnej Lec, niem.
Lötzen) nadano w 1946 dla uczczenia
pastora Gustawa H. M. Gizewiusza (1810-
-48), dzia³acza mazurskiego, obroñcy i krze-
wiciela polskoœci. W Gi¿ycku urodzi³ siê
Wojciech Kêtrzyñski (1838-1918), dzia³acz,
historyk, badacz dziejów Polski, Prus i Po-
morza, dyrektor lwowskiego Ossolineum.
St¹d pochodzi te¿ Ernst Borecki (Boretius,
1694-1738), przyrodnik, prof. medycyny na
uniwersytecie w Królewcu.

W 1340 na przesmyku miêdzy jeziorami
Niegocin i Kisajno Krzy¿acy wznieœli
warowny zamek Leczenburg, strzeg¹cy
przed najazdami Litwinów. Obok powsta³a
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osada, zniszczona w wojnie trzynastoletniej.
Po sekularyzacji pañstwa krzy¿ackiego
osada zosta³a siedzib¹ starosty.

W XVI w. oœrodek reformacji, w 1612
otrzymuje prawa miejskie rozwijaj¹c siê
z dawnej ulicówki. Zim¹ 1657 miasto spalili
Tatarzy, a w 1710 wyludni³a je szalej¹ca na
Mazurach epidemia d¿umy. W 1765-72
miêdzy jeziorami wybudowano kana³
(obecnie Luczañski lub Gi¿ycki). Miasto
rozwija siê dziêki budowie twierdzy (1844),
kana³u sp³awnego miêdzy jeziorami Mamry,
Niegocin i Œniardwy (1857) oraz urucho-
mieniu ¿eglugi parowej na Wielkich
Jeziorach Mazurskich (1856). Od koñca
XIX w. Gi¿ycko staje siê znanym letniskiem
i oœrodkiem sportów wodnych. Po 1945
straty w zabudowie miasta wynios³y 50%.

Nad kana³em fragment gotyckiego zamku
krzy¿ackiego (1340), palonego przez
Litwinów w 1361, Polaków w 1456 i od-
budowywanego. W 1560 otrzyma³ on
renesansowe szczyty. W 1614 zachowane
skrzyd³o adaptowano na dwór myœliwski,
w³¹czony póŸniej do systemu obronnego
twierdzy Boyen i przeznaczony na mie-
szkanie komendanta. Podczas I wojny
œwiatowej kwaterowa³ tu gen. Hindenburg.

Przy rynku koœció³ ewangelicki z 1827
(prawdopod. wg proj. K. F. Schinkla)
klasycystyczny, rozbudowany w 1881. Na
pn. wsch. koœció³ œw. Brunona z lat
miêdzywojennych. Na pd.-zach. od zamku,
na wzgórzu nad jez. Niegocin, krzy¿ œw.
Brunona (ustawiony w 1910) upamiêtnia
przypuszczalne miejsce mêczeñskiej œmierci
œw. Brunona z Kwerfurtu, który przyby³ do
Prus w 1009 na polecenie Boles³awa
Chrobrego z misj¹ chrystianizacyjn¹. Przy
zamku most zwodzony (ok. po³. XIX w.)

Na zach. od zamku znajduj¹ siê forty-
fikacje twierdzy Boyen. Zbudowana na
obszarze ok. 100 ha, stanowi³a g³ówny
punkt systemu obronnego zamykaj¹cego od
wsch. dostêp do Prus. Jej budowê zapro-
ponowa³ minister wojny gen. Boyen,
wyci¹gaj¹c wnioski z wojen napoleoñskich,
a decyzjê podj¹³ król Fryderyk Wilhelm IV
w 1841. Wzniesiona w 1842-55 (wg proj.
mjr. Westphala) i a¿ do II wojny œwiatowej
systematycznie rozbudowywana i moder-

nizowana twierdza, ma kszta³t wieloboku
z 6 bastionami. Trzy z nich nosi³y imiona
gen. Boyena (Herman, Leopold, Ludwig),
pozosta³e to Schwert (Miecz), Recht (Prawo)
i Licht (Œwiat³o). Bastiony po³¹czono murami
kleszczowymi. Ca³oœæ otoczono wysokim
wa³em (20-30 m) i fos¹. Do wnêtrza
prowadz¹ cztery neogotyckie bramy:
Gi¿ycka, Kêtrzyñska, Prochowa i Wodna
(zapewnia³a zaopatrzenie z jez. Kisajno
kana³em do wewnêtrznego portu). Na
górnym i dolnym majdanie budynki ko-
szarowe dla 3 tys. ¿o³nierzy, arsena³,
warsztaty zbrojeniowe, spichlerze, stajnie,
dwie studnie, stacja go³êbi pocztowych itd.
W pn. czêœci otoczony wa³em don¿on
przewidziany jako ostatni punkt oporu.

W dalszych latach na przedpolach twier-
dzy zbudowano 23 obiekty obronne,
a podczas I wojny œwiatowej by³o ich ju¿
225. W 1935-36 rozpoczêto budowê
Gi¿yckiego Rejonu Umocnionego na
powierzchni 1350 km2 (d³. 110 km) z 227
schronami bojowymi.

W I wojnie armia rosyjska bezskutecznie
oblega³a twierdzê. Podczas II wojny mieœci³a
siê tu organizacja wywiadowcza. W 1945
okr¹¿one si³y 4. armii niemieckiej zosta³y
zmuszone do wycofania. Twierdza bez walki
przesz³a w rêce Rosjan. Do 1957 by³a
obiektem wojskowym, póŸniej s³u¿y³a ce-
lom gospodarczym ulegaj¹c dewastacji.

W 1995 twierdzê uporz¹dkowano, wy-
znaczono szlaki turystyczne, œcie¿ki spa-
cerowe i udostêpniono do zwiedzania.
Znajduje siê tu m.in. Muzeum Flory i Fauny.

KADYNY k. Tolkmicka
D¹b Jana Ba¿yñskiego

Wieœ letniskowa na WysoczyŸnie Elbl¹-
skiej, nad Zalewem Wiœlanym, 4 km  na pd.
zach. od Tolkmicka. Ma³y port rybacki,
stacja PKP (Elbl¹g – Braniewo).

Wieœ powsta³a w miejscu pruskiego
grodziska. Pierwsza wzmianka z 1225, od
XIII w. w pañstwie krzy¿ackim, od 1432
w³asnoœæ Jana Ba¿yñskiego, przywódcy
antykrzy¿ackiego Zwi¹zku Pruskiego, do
1613 w posiadaniu jego rodu, nastêpnie
w³asnoœæ Elbl¹ga, od 1899 nale¿a³a do
cesarza Wilhelma II.

Kadyny
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We wsi na miejscu grodziska by³y ruiny
koœcio³a i klasztoru franciszkanów (1745-
-79, zniszczony w 1889, obecnie w odbu-
dowie). Zespó³ pa³acowy z XVIII w. prze-
budowano  na pocz¹tku XX w. Obecnie
siedziba Pañstwowej Stadniny Koni i „Ho-
tel Kadyny Palace”.

Pomnik przyrody, jeden z najstarszych
w Polsce dêbów, „D¹b Jana Ba¿yñskiego”
ma ok. 700 lat, 9,9 m obwodu.

W Parku Krajobrazowym Wzniesienia
Elbl¹skie znajduje siê rezerwat leœny
„Kadyñski Las” utw. w 1972, skupisko oko³o
dwustuletnich dêbów na obszarze 8,2 ha.
W bogatym runie gatunki chronione, m.in.
lilia z³otog³ów i wid³ak wroniec.

KANA£ ELBL¥SKO-OSTRÓDZKI
Kana³ Elbl¹sko-Ostródzki (zwany te¿

Elbl¹skim, Elbl¹sko-Mazurskim, Staropru-
skim, Oberlandzkim) ³¹czy Jezioro Drwê-
ckie poprzez inne jeziora Pojezierza
I³awskiego z rzek¹ Elbl¹g i Zalewem
Wiœlanym. Jest najd³u¿szym szlakiem
kana³owym w Polsce (³¹czna d³. 212 km).
Zasadniczy odcinek Elbl¹g – Ostróda ma
80,4 km; odcinek Mi³om³yn – I³awa
32,2 km (z odga³êzieniem 49,9 km); a szlak
Ostróda – Stare Jab³onki – Staszewo to
16,9 km.

£¹cz¹c Pojezierze I³awskie z jez. Druzno
obni¿ono poziom wód w jez. Piniewo
i Sambród o 5 m, a w jez. Ruda Woda
o 1,7 m; skanalizowano rzekê Liwê miêdzy
jeziorami Iliñsk i Drwêckim oraz wybu-
dowano na niej dwie œluzy komorowe,
a tak¿e usypano w poprzek jez. Karnickiego
groblê, po której systemem akweduktowym
poprowadzono kana³.

Na najtrudniejszym odcinku miêdzy
jeziorami Piniewo i Druzno (9,5 km, ró¿nica
poziomów 99,5 m) zbudowano system
piêciu pochylni, stanowi¹cych najwiêksz¹
osobliwoœæ tej drogi wodnej: Buczyniec (d³.
pochylni 550 m, ró¿nica wys. 21,3 m); K¹ty
(450/18); Oleœnica (350/24,5); Jeleñ (510/
22,5); Ca³uny (450/13). Statki s¹ przewo-
¿one na specjalnych platformach ustawio-
nych na szynach. S³u¿¹ do tego urz¹dzenia
hydrauliczne. Czas pokonywania jednej
pochylni: 15-20 min.

Z inicjatyw¹ po³¹czenia Pojezierza I³aw-
skiego z Elbl¹giem wyst¹pi³y w 1825 w³adze
prowincji pruskiej. Zamierzano przede
wszystkim przewoziæ drewno z lasów
ostródzko-i³awskich. Projektantem i budow-
niczym zosta³ radca budowlany Georg Jacob
Steenke, Holender mieszkaj¹cy w Królew-
cu. Budowê, za zgod¹ króla Fryderyka
Wilhelma IV rozpoczêto w 1844. W 1856
do Ostródy dotar³ pierwszy statek parowy,
w 1858-60 ukoñczono budowê 4 pochylni.
W 1874-81 oddano ostatni¹ pochylniê
(Ca³uny), zlikwidowano stare œluzy zmie-
niono przebieg kana³u.

Ka¿dy podrêcznik budownictwa wodnego
z 2 po³. XIX i pocz. XX w. poœwiêca³ wiele
miejsca temu kana³owi. Ju¿ przed I wojn¹
by³ on atrakcj¹ turystyczn¹, obecnie s³u¿y
wy³¹cznie temu. Do dziœ utrzymano kszta³t
z okresu budowy. Nadal zadziwiaj¹ genialn¹
prostot¹ oryginalne maszynownie (z ogrom-
nymi ko³ami wodnymi o œrednicy 8 m i szer.
5 m), œluzy, jazy, wrota ochronne, kana³y
robocze, a przede wszystkim niezwykle
malownicze mosty. Z urz¹dzeniami hydro-
technicznymi koresponduje architektura
zespo³ów adminitracyjno-mieszkalno-
gospodarczych. W 1978 Kana³ zosta³
uznany za zabytek kultury materialnej.

Przejazd Kana³em Elbl¹sko-Ostródzkim
(ok. 11 godz.) dostarcza niezapomnianych
wra¿eñ. Przyroda mieni siê bogactwem
lasów, barw¹ jezior. Staraniem Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdañsku, w 1998
otwarto Izbê Historii przy pochylni Bu-
czyniec. Tam te¿ stoi obelisk ods³oniêty
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w 50-lecie pracy zawodowej genialnego
Holendra. Na pó³wyspie Czulpa nad jez.
Ruda Woda s¹ œlady jego ukochanej po-
siad³oœci. Jego grób znajduje siê najprawdo-
podobniej w Elbl¹gu.

KÊTRZYN
Koœció³ œw. Jerzego

Miasto powiatowe na pograniczu Poj-
ezierza Mr¹gowskiego i  Krainy Wielkich
Jezior Mazurskich, nad rzek¹ Guber (prawy
dop³yw £yny). Stolica diecezji mazurskiej
koœcio³a ewangelicko-augsburskiego. Wêze³
kolejowy. Przemys³ spo¿ywczy (cukrownia,
browar, dro¿d¿ownia, wytwórnia konserw),
elektrotechniczny, odzie¿owy, drzewny,
pañstwowa stadnina ogierów. 30 tys.
mieszkañców.

Rast, stare osiedle pruskiego plemienia
Bartów, w XIV w. opanowali Krzy¿acy, którzy
wznieœli tu stra¿nicê. Wokó³ niej powsta³o
osiedle miejskie Rastenburg (pol. Rastem-
bark). Siedziba prokuratora krzy¿ackiego
(od 1422), cz³onek antykrzy¿ackiego
Zwi¹zku Pruskiego. Od XVII w. oœrodek
polskoœci na Mazurach, wskutek nap³ywu
ludnoœci z Mazowsza. W 1945 miasto
zniszczone w 50 %. Jego nazwê w 1946
zmieniono na Kêtrzyn, dla uczczenia
Wojciecha Kêtrzyñskiego (1838-1918),
wybitnego historyka, d³ugoletniego dyrek-
tora Ossolineum, który w 1855-59 tu
uczêszcza³ do gimnazjum.

Zachowa³y siê fragmenty murów miejskich
z 2 po³. XIV w. Kaplica œw. Jakuba, dziœ zwana
Polskim Koœcio³em (ok. 1485, przebudo-
wana 1599). Gotycki zamek krzy¿acki
z  1360-70, przebudowano XVI-XVII w.,
gruntownie w 1905; w 1945 wypalony,
odbudowany w 1961-64, dziœ siedziba
muzeum i biblioteki im. W. Kêtrzyñskiego.
Eklektyczny ratusz z 1885.

Koœció³ œw. Jerzego zbudowany w 1359-
-1407, rozbudowany po 1470, to rzadko
spotykany w Polsce koœció³-warownia.
Ostateczny kszta³t zyska³ w 1515-17. Od
pn. dobudowano dwie nawy, od wsch.
prezbiterium a przy nim dzwonnicê (wys.
32 m). Nawy otrzyma³y sklepienia krysz-
ta³owe. Prezbiterium w stosunku do nawy
jest odchylone w lewo. Od strony zach.

znajduje siê baszta obronna (wys. 48 m).
W latach 20. XVI w. koœció³ katolicki
przekszta³cono w protestancki i usuniêto
z niego dawne wyposa¿enie. Do dziœ
pozosta³y: ambona z 1594, o³tarz g³ówny
z 1609. i epitafia z XVI i XVII w.

KRUTYÑ
Dolina rzeki Krutyni i jeziorka

z p³ywaj¹cymi wyspami
Wieœ na pograniczu Pojezierza Mr¹gow-

skiego i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich,
nad rzek¹ Krutyni¹, otoczona lasami
Puszczy Piskiej, ok. 3 km na pn. od drogi
Szczytno – Ruciane-Nida i ok. 2 km na pd.
od drogi Mr¹gowo - Ruciane-Nida. Siedziba
Zarz¹du Mazurskiego Parku Krajobra-
zowego (w budowie wystawa poœwiêcona
przyrodzie Parku).

Powsta³a ok. 1500 jako osada myœliwska
przy drewnianym zameczku wielkiego
mistrza krzy¿ackiego. Od lat miêdzywo-
jennych oœrodek wycieczkowy przy po-
pularnym szlaku kajakowym. Stanica wodna
i dom wypoczynkowy PTTK. Stodo³a (ob.
poczta) z koñca XIX w. oraz liczne cha³upy
drewniane (g³ównie z pocz. XX w.).

Przy stanicy wodnej zaczyna siê ¿ó³ty szlak
wiod¹cy wzd³u¿ jez. Mokrego, przez
Puszczê Pisk¹ do leœniczówki Pranie. Ok.
0,5 km od wsi, przy szlaku tablica rezerwatu
„Zakrêt”, utworzonego w 1957 na pow.
106 ha w celu odnowy starodrzewu
mieszanego oraz ochrony kilku œródleœnych
jeziorek dystroficznych wraz z otaczaj¹cymi
je torfowiskami. Jeziorka, zarastaj¹ce na
obrze¿ach, maj¹ na powierzchni ko¿uch
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z³o¿ony g³ównie z mchów torfowców z do-
datkiem innych roœlin, a czasem ma³ych
brzózek. P³aty odrywane przez wiatr i fale
tworz¹ niewielkie, p³ywaj¹ce wysepki.

W bogatym runie rezerwatu wystêpuj¹
roœliny chronione: lilia z³otog³ów, wawrzy-
nek wilcze³yko, rosiczka okr¹g³olistna,
obuwik pospolity i in.

Ok. 5 km dalej przy ¿ó³tym szlaku, na
wsch. brzegu jez. Mokrego znajduje siê
utworzony w 1959 rezerwat „Królewska
Sosna” (104 ha) bêd¹cy fragmentem ok.
200-letniego boru o charakterze pier-
wotnym (sosna z domieszk¹ dêbu, œwierka
i brzozy brodawkowej). S¹ tu dystroficzne
jeziorka, a wokó³ nich torfowiska z rzadkimi
gatunkami roœlin borealnych.

LIDZBARK WARMIÑSKI
Zamek

Miasto powiatowe w pn. czêœci Pojez.
Olsztyñskiego, nad £yn¹ i uchodz¹c¹ do niej
Symsarn¹. 18 tys. mieszkañców.

Dawny gród pruski Lecbark w 1241
zagarniêty przez Krzy¿aków, w 1251
przekazany biskupowi warmiñskiemu
Anzelmowi. Prawa miejskie w 1308. Dawna
stolica Warmii, w XV-XVIII w. rezydencja
biskupów warmiñskich, m.in. Jana Dan-
tyszka, Stanis³awa Hozjusza, Marcina
Kromera, Ignacego Krasickiego. W 1503-10
przebywa³ tu Miko³aj Kopernik. Miasto,
kwitn¹ce w XV- XVII w. zosta³o zniszczone
i ograbione przez wojska szwedzkie w cza-
sie wojny pó³nocnej (1700-21). W XIX w.
by³o najbardziej zaniedbanym miastem Prus
Wschdnich. W II-III 1945 w rejonie
Lidzbarka wojska 2. i 3. Frontu Bia³oruskiego
rozbi³y g³ówne si³y niemieckiej grupy armii
„Pó³noc”. Miasto zniszczono w 50%.

Obecnie w Lidzbarku dzia³a mleczarnia
z proszkarni¹, rzeŸnia, przetwórnia ryb,
elewator zbo¿owy, kaszarnia. Turystyce
s³u¿¹ hotele i szlaki, m.in. Kopernikowski
i im. gen. J. H. D¹browskiego. Na Krzy¿owej
Górze s¹ sztucznie naœnie¿ane trasy
narciarskie i teren dla kolarstwa górskiego.

Zachowa³ siê czêœciowo uk³ad prze-
strzenny Starego Miasta. Gotycki koœció³
parafialny œw. Piotra i Paw³a, trzynawowy,
halowy (2 po³. XIV-XV w.) z cennym

wyposa¿eniem. Letni barokowo-klasy-
cystyczny pa³acyk biskupi, oran¿eria Kra-
sickiego (1688-97, przebudowany ok.
1770). PóŸnogotycka, dwubasztowa Wyso-
ka Brama, rozbudowana w 1532 (obecnie
Dom Wycieczkowy PTTK). Fragment mu-
rów miejskich z basztami (przed 1357).
Koœció³ Podniesienia Krzy¿a (1798). Koœció³
ewangelicki fundacji Fryderyka Wilhelma III,
konstrukcji szkieletowej, bazylikowy (obec-
nie cerkiew).

Gotycki zamek biskupów warmiñskich na
wsch. od Starego Miasta, na prawym brzegu
£yny (1338-1400), ma arkadowy dziedzi-
niec z naro¿nymi wie¿yczkami (nadbudo-
wane po 1497), gotyckie, dwukondyg-
nacyjne piwnice oraz cztery kondygnacje
nadziemne. Reprezentacyjne pomieszcze-
nia usytuowano na I i II piêtrze, m.in.
refektarz z gotyck¹ polichromi¹ (ok. 1380).
Sala obrad z fryzem heraldycznym wszyst-
kich biskupów warmiñskich oraz kaplica
maj¹ sklepienia gotyckie. W kaplicy
rokokowy wystrój z bogat¹ dekoracj¹
snycersk¹ i z³oceniami (1751-56).

PóŸnogotyckie przedzamcze z obwarowa-
niami (XV w., rozbudowane w 1589-99)
sk³ada siê z trzech skrzyde³ i okr¹g³ej baszty.
Skrzyd³o wsch. przebudowano na pa³ac bpa
Adama St. Grabowskiego (1741-66).

Gotyckie skrzyd³o zach. (XV w.) adapto-
wano na cele gospodarcze w po³. XX w. Na
dziedziñcu w 1756 usytuowano kamienn¹,
barokow¹ figurkê œw. Katarzyny. Obecnie
w zamku mieœci siê oddzia³ Muzeum
Warmii i Mazur z dzia³ami: rzeŸby, malar-
stwa, ludwisarstwa i konwisarstwa.
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£YNA
Rezerwat „Ÿród³a £yny”

Wieœ na wsch. skraju Garbu Lubawskiego,
3 km na wsch. od przystanku PKP Dobrzyñ,
10 km na pn. od Nidzicy.

Wzmiankowana w 1387; barokowy ko-
œció³ z XVIII w.

Rzeka £yna (prawy dop³yw Prego³y) p³ynie
od Garbu Lubawskiego, przez Pojezierze
Olsztyñskie i Równinê Sêpopólsk¹ w woj.
warmiñsko-mazurskim oraz Równinê
Prego³y w Rosji (obw. kaliningradzki). Na d³.
289 km (190 w Polsce) rzeka przep³ywa
przez kilka jezior m.in. Persing, Kiernoz
Wielki i Ma³y, £añskie, Ustrych i jest
po³¹czone krótkimi strugami z szeregiem
ma³ych i wiêkszych jezior. Zmiennoœæ biegu
rzeki, krajobraz otoczenia i koryta, more-
nowe odcinki prze³omowe oraz liczne
zakola wzd³u¿ ca³ego bieg tworz¹ malow-
niczy szlak kajakowy (d³. 122 km, pocz.
sp³ywu na rzece Marózka).

Przy zach. skraju Lasów Napiwowskich,
ok. 1,5 km od wsi £yna, na obszarze 121
ha w 1959 utworzono czêœciowy rezerwat
krajobrazowy „Ÿród³a £yny” im. prof.
Romana Kobendzy, w celu zachowania
procesów wstecznej erozji Ÿródliskowej.
Rezerwat obejmuje wzgórze moreny
czo³owej, rozciête g³êbokim i rozcz³on-
kowanym w¹wozem, z którego zboczy
sp³ywa woda tworz¹ca Ÿród³a rzeki. Na
terenie rezerwatu wystêpuj¹ t³uste i³y
mioceñskie, wypiêtrzone miejscami do wys.
170 m, stanowi¹ce doln¹, nieprzepu-
szczaln¹ warstwê; górn¹ stanowi¹ piaski.
Silny sp³yw wody powoduje ich wyp³u-
kiwanie i sta³e wyd³u¿anie w¹wozu. Teren
rezerwatu poroœniêty jest roœlinnoœci¹
Ÿródliskow¹ oraz lasem ³êgowym i miesza-
nym (wiek 100-200 lat).

MOR¥G
Koœció³ œw. Piotra i Paw³a

Miasto w pn.-wsch. czêœci Pojezierza
I³awskiego, nad jez. Skiertag. Stacja PKP.
15 tys. mieszkañców.

Po st³umieniu powstania Pomezanów
w 1280 Krzy¿acy zbudowali zamek, przy
którym na pocz. XIV w. za³o¿yli osadê;

prawa miejskie w 1327. Mor¹g nale¿a³ do
antykrzy¿ackiego Zwi¹zku Pruskiego; po
sekularyzacji pañstwa krzy¿ackiego by³
siedziba urzêdu starosty, który przez wiele
lat sprawowa³a rodzina Dohnów.  Miasto
niszczone w wojnach polsko-krzy¿ackich
(1454-66 i 1519- 21), szwedzkich, napole-
oñskich; w II œwiatowej w ok. 50%. W 1828-
-73 dzia³a³y tu dwie oficyny wydawnicze
wydaj¹ce m.in. ksi¹¿ki dla Warmików i Ma-
zurów. W Mor¹gu urodzi³ siê Johan Gotfried
Herder (1744-1803) filozof (uczeñ I. Kanta),
pisarz, teoretyk literatury, przyjaciel Polski
i S³owian.

W rynku ratusz gotycki z 1444 kilkakrotnie
niszczony przez po¿ary i wojny, po ostatniej
odbudowany. Przed nim dwie armaty z woj-
ny francusko-pruskiej (1870).

Wokó³ Starego Miasta zachowane znaczne
fragmenty murów i baszt z XIV w. Od str.
pd. pozosta³oœci zamku krzy¿ackiego (do
koñca XVI w. siedziba starosty) rozebranego
w 1815. Pozosta³e skrzyd³o pn.-zach.
przebudowano na szko³ê (obecnie ma-
gazyn).

W pd.-zach. czêœci, poza obrêbem Starego
Miasta pa³ac Dohnów (1562-71), przebu-
dowany w 1717-19, rekonstruowany po
zniszczeniach wojennych w 1980, obecnie
Muzeum Miasta Mor¹ga im. J. G. Herdera.
Ekspozycje dotycz¹ce dziejów miasta
i okolic, ¿ycia i twórczoœci filozofa, portretu
holenderskiego, sztuki Prus Ksi¹¿êcych.

Koœció³ parafialny œw. Piotra i Paw³a
(w 1528-1945 ewangelicki) znajduje siê
w pd.-wsch. czêœci miasta. Gotycki z 1303-
-1331, orientowany, przebudowany na
prze³omie XV i XVI w., trzynawowy,
bazylikowy. W nawach bocznych sklepienie
kryszta³owe, w prezbiterium gwiaŸdziste,
sklepienie nawy g³ównej przebudowane
w 1895. O³tarz g³ówny barokowy z 1690,
pozosta³e pochodz¹ z koœcio³a w Wystruci
(obecnie Czerniachowsk).

W prezbiterium du¿y krucyfiks z pocz.
XIV w. Na œcianach prezbiterium kilka p³yt
nagrobnych (m.in. Piotra Dohna i jego ¿ony
Katarzyny z Czemów). Podczas przeno-
szenia p³yt z posadzki na œciany odkryto
gotyck¹ polichromiê z 2 po³. XV w. Bogato
zdobione barokowe organy z XVIII w.

Mor¹g
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NIDZICA
Zamek

Miasto powiatowe na pd.-wsch. krañcu
Garbu Lubawskiego, nad Nid¹. Wytwórnia
win i miodów pitnych, mleczarnia, m³yn,
elewator zbo¿owy; fabryka materia³ów
izolacyjnych. 15 tys. mieszkañców.

Osada w pobli¿u zamku krzy¿ackiego
wzmiankowana w 1376; prawa miejskie
w 1381. Siedziba wójta krzy¿ackiego.
W 1410 zamek zdoby³y wojska Jagie³³y.
W 1444 Nidzica przyst¹pi³a do anty-
krzy¿ackiego Zwi¹zku Pruskiego; podczas
wojny trzynastoletniej (1454-66) zamek
zdobyty przez mieszczan oddano wojskom
polskim. Po pokoju toruñskim miasto po-
zosta³o w pañstwie krzy¿ackim. W II wojnie
œwiatowej zniszczone w 70%, odbudowane
w 1952-75.

Pozosta³oœci murów obronnych z dwiema
basztami (po 1381); tzw. klasztorek
o charakterze obronnym  (XIV w., przebud.
w XIX); koœció³ par. œw. Wojciecha z XIV w.,
koœció³ ewangelicki z 1860; ratusz z 1 po³.
XIX w. domy i  spichlerz (XIX w.).

2 km na pd.-wsch. od miasta g³az narzuto-
wy „Tatarski Kamieñ” (obw. 19 m, d³. 6 m,
szer. 4 m, nad ziemi¹ 2,1 m), z którym
zwi¹zana jest legenda o zabiciu tu wodza
tatarskiego w 1656.

Na wzniesieniu ponad miastem zamek
gotycki, budowany przez Krzy¿aków
w 1380-1400, na planie prostok¹ta, rozbud.
w XV i XVIII w., przebudow. w 1828-30.
G³ówny budynek (skrzyd³o zach.), zdobiony
gotyckimi szczytami, mieœci³ kaplicê,
refektarz i kancelariê (na I p.). Skrzyd³o
wsch. ma w naro¿nikach dwie 5-kondyg-
nacyjne wie¿e, a poœrodku  bramê wjazdo-
w¹. Wjazdu do zamku broni przedzamcze
(po 1517 przebud. w XVIII i XIX w.)
sk³adaj¹ce siê z bramy wjazdowej, okr¹g³ej
baszty, dwóch budynków i muru obron-
nego, zamykaj¹cych ma³y dziedziniec.
Wewnêtrzny dziedziniec zamkowy otaczaj¹
drewniane kru¿ganki.

Zamek spalony w 1945, odbudowany
1960-65. Podczas prac restauracyjnych
w kaplicy i refektarzu ods³oniêto fragmenty
gotyckich malowide³ œciennych. Obecnie
Oœrodek Kultury, galeria sztuki i hotel.

OLSZTYN
Stolica Warmii i Mazur, nad £yn¹ i jezio-

rami Ukiel, Kortowskim i D³ugim. Wêze³
kolejowy i drogowy regionu, 171 tys.
mieszkañców.

Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi
z 1348. Prawa miejskie w 1353. W 1453-
1772 nale¿a³ do  Polski. W XIX i XX w.
znacz¹cy oœrodek walki z germanizacj¹.

Siedziba w³adz wojewódzkich, rzymsko-
katolickiego arcybiskupstwa warmiñskiego.
Przemys³ gumowy (Stomil Olsztyn S.A),
spo¿ywczy, drzewny, odzie¿owy, poligra-
ficzny. Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski,
Oœrodek Badañ Naukowych im. W. Kêtrzyñ-
skiego; Teatr im. S. Jaracza, Olsztyñski Teatr
Lalek, Teatr Pantomimy G³uchych, Filhar-
monia Olsztyñska, studio regionalne
polskiego radia i telewizji, reakcje kilku
czasopism, muzea: Warmii i Mazur, Sportu,
Zoologiczne, Przyrodnicze.

Zachowa³ siê uk³ad przestrzenny Starego
Miasta, do dziœ rekonstruowany. Stary
Ratusz (1623-24), obecnie Biblioteka
Wojewódzka i Pa³ac Œlubów. Fragment
fortyfikacji miejskich, w tym gotycka
Wysoka Brama z 2 po³. XIV w., w XIX w.
zamieniona na wiêzienie, dziœ Hotel PTTK.

Zamek — Muzeum Warmii i Mazur
Na wysokim prawym brzegu £yny w 1346

rozpoczêto budowê najstarszego skrzyd³a
zamku. Skrzyd³o pd. i górn¹ czêœæ wie¿y
zbudowano w XV w., pa³acowe skrzyd³o
wsch. w XVIII w. Od strony zach. mur
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kurtynowy. W pd-zach. naro¿niku wie¿a na
planie kwadratu, od po³owy wys. okr¹g³a.
Skrzyd³o pn. (2 komnaty i kaplica) by³o
mieszkaniem i kancelari¹ administratorów
Kapitu³y Warmiñskiej. W l516-19 i 1521
administrowa³ tu Miko³aj Kopernik. Obec-
nie sale nosz¹ nazwê kopernikañskich. Na
œcianie kru¿ganka, nad wejœcie do komnaty,
zachowa³ siê fragment tablicy astrono-
micznej sporz¹dzonej przez M. Kopernika
w 1517, s³u¿¹cej uczonemu kanonikowi do
badañ zrównania dnia z noc¹.

Obecnie na zamku mieœci siê Muzeum
Warmii i Mazur, posiadaj¹ce dzia³y:
archeologiczny, etnograficzny, przyrodniczy
ze sta³¹ ekspozycj¹ dotycz¹c¹ Pojezierza
Mazurskiego oraz dokumentuj¹ce polskoœæ
i walkê o ni¹ w tym regionie od rozbiorów
Polski do 1945.

Katedra œw. Jakuba Starszego

Wspó³katedra arcybiskupstwa warmiñ-
skiego (katedra we Fromborku). Koœció³
budowany w 2 po³. XIV w., gotycki, halowy,
trójnawowy (d³. 58 m), wie¿a o wys. 61 m
dobudowana w 1596. Po obu jej stronach
w 1721 powsta³y kaplice. W po³. XVI w.
nawa g³ówna otrzyma³a sklepienie sieciowe,
nawy boczne kryszta³owe. Wyposa¿enie
œwi¹tyni zniszczone podczas wojen napole-
oñskich w 1807, dziœ skromne. W prawej
nawie tryptyk z pocz. XVI w. w obudowie
neogotyckiej. Gotyckie tabernakulum
œcienne w cokole filara po lewej tronie
o³tarza g³ównego. Relikwiarz œw. Wojciecha
z 1980. W pn. kruchcie granitowa kropiel-
nica (dawna gotycka chrzcielnica) w kszta³-
cie czaszy prawdopodobnie z XIV w. i p³yta
nagrobna z 1474.

Planetarium
i obserwatorium astronomiczne

Ok. 2 km na pn.-wsch. od Starówki, przy
al. Pi³sudskego w 1975 (w 500 rocznicê
urodzin M. Kopernika) oddano do u¿ytku
Planetarium, okaza³y budynek zwieñczony
kopu³¹. Sala projekcyjna (216 miejsc,
kopu³a o œrednicy 15 m) jest wyposa¿ona
w aparaturê umo¿liwiaj¹c¹ s³uchanie
objaœnieñ w kilku jêzykach. Opodal
Obserwatorium Astronomiczne mieszcz¹ce
siê w dawnej wie¿y ciœnieñ.

OLSZTYNEK
Muzeum Budownictwa Ludowego

Miasto w pd.-zach. czêœci Pojezierza
Olsztyñskiego ok. 15 km od Olsztyna, stacja
PKP, oœr. us³ugowy z drobnym przemys³em
spo¿ywczym i drzewnym. 8 tys. miesz-
kañców.

Osada przy zamku krzy¿ackim z 1350;
prawa miejskie 1359, po bitwie pod
Grunwaldem przejœciowo w posiadaniu
Polaków, cz³onek antykrzy¿ackiego Zwi¹zku
Pruskiego; w XV-XVI w. oœrodek rzemieœ-
lniczo-handlowy o du¿ym odsetku ludnoœci
polskiej; w XIX w. oficyna drukuj¹ca ksi¹¿ki
polskie. Miejsce urodzenia Krzysztofa C.
Mrongowiusza (1764-1855) dzia³acza
narodowego na Mazurach, pedagoga,
autora podrêczników i s³owników polsko-
niemieckich. Absolwentami tutejszego
gimnazjum byli: Hieronim Derdowski
(1852-1902 pisarz i poeta kaszubski oraz
Emil Behring (1854-1917) lekarz-bakterio-
log, prof. uniwersytetów w Halle i Marbu-
rgu, laureat nagrody Nobla (1901), wyna-
lazca szczepionki przeciw dyfterytowi.

W pn. pierzei rynku gotycki zamek
krzy¿acki (1350-70), wielokrotnie przebu-
dowywany (obecnie szko³a). Obok d. koœ-
ció³ ewangelicki, gotycki z XIV w., odbu-
dowany ze zniszczeñ wojennych na cele
muzealne (wystawy etnograficzne). Frag-
ment murów miejskich z XIV w. W pd. pie-
rzei rynku eklektyczny ratusz z pocz. XX w.

Na pn.-zach. skraju miasta Muzeum
Budownictwa Ludowego (park etnografi-
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czny). Powsta³o w 1938-43, gdy przenie-
siono z Królewca 13 kopii obiektów
drewnianych. Obecnie na obszarze 39 ha
znajduje siê 40 obiektów z Warmii, Mazur,
Powiœla, Pruskiej Litwy (okolic K³ajpedy),
Barcji i Sambii. Najciekawsze to kopia
koœcio³a z Rychnowa (XVIII w.), m³yn wodny
ze wsi Karbowo (XIII w.), cha³upa pod-
cieniowa z Zielonki Pas³êckiej (1819),
wiatrak „holender” z Dobrocina k. Mor¹ga.

ORNETA
Koœció³ œw. Jana

Miasto w pow. lidzbarskim, na pd. skraju
Równiny Orneckiej, nad Drwêc¹ Warmiñ-
sk¹ (prawym dop³ywem Pas³êki). Stacja PKP,
wêze³ drogowy. Przemys³ metalowy, meblo-
wy i spo¿ywczy. 10 tys. mieszkañców.

Powsta³o na miejscu grodu Wurmedyten.
W 1251 gród zdobyli Krzy¿acy i przekazali
biskupom warmiñskim. Lokacja miasta
w 1308. W wojnie trzynastoletniej (1454-
-66) opowiedzia³o siê po stronie Zwi¹zku
Pruskiego i po jej zakoñczeniu wraz z ca³¹
Warmi¹ zosta³o przy³¹czone do Polski.
W 1520-25 zajête przez Krzy¿aków, w 1627
i w wojnie pó³nocnej (1703-09) przez
Szwedów, od 1772 w zaborze pruskim.
W 1807 i 1812 niszczone przemarszami
wojsk napoleoñskich. Budowa linii kolejo-
wych do Olsztyna (1884), Królewca (1885),
Mor¹ga (1894) i Lidzbarka Warmiñskiego
(1905) przyczyni³a siê do rozkwitu miasta.

Dziêki niewielkim zniszczeniom w II woj-
nie œwiatowej, Orneta nale¿y do nielicznych
miast na Warmii z zachowanym du¿ym
zespo³em starej architektury.

W rynku gotycki ratusz z 1 po³. XIV w.
gruntownie odrestaurowany w 1968-73 na
dom kultury. Do 1920 na parterze ratusza
by³a hala targowa, a na piêtrze izby rady
miejskiej i burmistrza oraz sala zebrañ.
W wie¿yczce najstarszy na Warmii dzwon
z 1384. Ca³oœæ obudowana by³a domami
z podcieniami w których mieœci³y siê kramy.

Na zach. od rynku znajdowa³ siê zamek
biskupi rozebrany w koñcu XIX w. Na jego
gotyckich podpiwniczeniach zbudowano
szko³ê. Na wsch. póŸnobarokowy klasztor
Zgromadzenia Sióstr œw. Katarzyny z koñca
XVI w., przebudowany w 1860. Na pn.

zach. klasycystyczny koœció³ ewangelicki
(obecnie cerkiew prawos³awna) zbudowany
w 1829-30 prawdopodobnie wg proj. K. F.
Schinkla.

W rynku i przyleg³ych uliczkach zachowa³
siê du¿y zespó³ kamieniczek (g³ównie
z XIX w.), ponadto dwa spichlerze z XVIII w.
(przebudowane w XX w.), fragmenty murów
miejskich z XIV w., oraz przy drodze do
Pas³êka Kaplica Jerozolimska z 1829.

Przy zach. naro¿niku rynku koœció³ p.w.
œw. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, jeden
z najcenniejszych na Warmii, gotycki,
orientowany, trzynawowy, bazylikowy,
zbudowany w 1350-70. Od pocz. XV w.
obudowano nawy rzêdami kaplic. W koñcu
XV w. powsta³o siatkowe sklepienie nawy
g³ównej, a w bocznych i kaplicach —
gwiaŸdziste. W 1730 koœció³ sp³on¹³,
odbudowany otrzyma³ barokowy wystrój
wnêtrza. W 1889-1909 by³ gruntownie
restaurowany.

Œciany zewnêtrzne dekorowane s¹ pod-
wójnymi fryzami (pod i nad oknami) z gla-
zurowanej ceg³y (ok. 1390-1450), w których
powtarzaj¹ siê popiersia i maski. We
wnêtrzu zespó³ malowide³ gotyckich z XIV
i XV w., w du¿ej czêœci przemalowanych
w 1905-06. O³tarz g³ówny i ambona
z 1739-44, dzie³o rzeŸbiarza Jana Chryzo-
stoma Schmidta z Reszla. W g³ównej nawie
szesnastoramienny œwiecznik z figur¹ Matki
Boskiej z 1576. W zworniku w nawie

O
rn

et
a,

 k
oœ

ci
ó³

, f
ot

. S
t. 

Kr
yc

iñ
sk

i.

Orneta



315

W
AR

M
IÑ

SK
O

-M
AZ

U
RS

KI
E

g³ównej rzeŸba g³owy Jana Chrzciciela
w misie z XIV- XV w. W  kaplicach ³awy
z XVI-XVII w., m.in. ³awa rajców miejskich
z 1570, z portretem kardyna³a Stanis³awa
Hozjusza. Organy z 1 po³. XVIII w.

PIENIÊ¯NO
Rezerwat „Dolina rzeki Wa³szy”

Miasto w pd.-zach. czêœci Wzniesieñ
Górowskich (pow. Braniewo), nad rzek¹
Wa³sz¹, stacja PKP na linii Braniewo –
Olsztyn. 3 tys. mieszkañców.

Za³o¿one w XIII w. w pañstwie krzy¿ackim
na terenie dawnego grodu pruskiego;
w³asnoœæ kapitu³y warmiñskiej, wzmian-
kowane w 1282, prawa miejskie w 1312.
Wielokrotnie niszczone, w 1627 zajête
i spalone przez Szwedów. W 1945 znisz-
czone w ok. 90%, utraci³o prawa miejskie,
odzyskane w 1973. Obecna nazwa miasta
od 1948 (dawniej Melzak).

Ruiny zamku kapitu³y warmiñskiej z pocz.
XIV w., przebud. w 1643 w stylu baroko-
wym, zniszczonego w 1945. Koœció³ œw.
Piotra i Paw³a z XIV w., przebudowany
1894-95, w 1945 spalony, odbud. w 1995.
Fragmenty miejskich murów z XIV w.

Ok. 2,5 km na pd. zach. od miasta Wy¿sze
Seminarium Duchowne Ksiê¿y Werbistów.
Przy nim muzeum etnograficzne, zbiory
polskich misjonarzy pochodz¹ce z Afryki,
Ameryki Pd. i Dalekiego Wschodu.

Wa³sza, krótka (67 km) rzeka o du¿ym
spadku, wyp³ywa ze wzniesieñ Górowskich
(158 m n.p.m.). W górnym biegu p³ynie
w p³askiej dolinie. Od Pieniê¿na, na
d³ugoœci ok. 5 km, dolina przybiera
charakter w¹wozu o g³êbokoœci 15-40 m
i szerokoœci 80-150 m. W¹wóz ten, poro-
œniêty lasem i pociêty bocznymi jarami,
stanowi rezerwat krajobrazowo-morfolo-
giczny o pow. ok. 214 ha. W w¹wozie
znajduje siê Ÿróde³ko wody mineralnej.
Pó³nocn¹ granicê rezerwatu stanowi most
kolejowy w Pieniê¿nie; po³udniowa granica
przebiega ko³o wsi Wojnity.

PRANIE nad jez. Nidzkim
Muzeum Ga³czyñskiego

Leœniczówka w Puszczy Piskiej na zach.
brzegu jez. Nidzkiego k. wsi Krzy¿e, 7 km

od Rucianego-Nidy. Od 1965 izba pamiêci,
od 1980 Muzeum Konstantego Ildefonsa
Ga³czyñskiego. Dojœcie drog¹ z Rucianego-
Nidy lub od stacji PKP Karwica Mazurska
(ok. 6 km).

Poeta przyjecha³ do Prania po raz pierwszy
15 VII 1950 i przebywa³ do listopada, maj¹c
nadziejê na rekonwalescencjê po przebytej
chorobie. W 1950-53 Ga³czyñski przebywa³
w Praniu piêciokrotnie. Tu, w domku z czer-
wonej ceg³y oplecionym dzik¹ winoroœl¹,
powsta³a „Kronika Olsztyñska”, poemat
„Niobe”, „Wit Stwosz” i szereg mniejszych
liryków.

Ekspozycja muzealna zajmuje ca³y domek
leœniczego. Gromadzi liczne fotografie
z ¿ycia poety, dotycz¹ce rodziny, przyjació³
i innych ludzi pióra. Znaczn¹ czêœæ zbiorów
stanowi¹ publikacje, rêkopisy, listy do
przyjació³ a tak¿e przedmioty, do których
by³ przywi¹zany.

RESZEL
Zamek

Miasto w pn. czêœci Pojezierza Mr¹gow-
skiego, nad Sajn¹. Stacja PKP. Przemys³
maszynowy, drzewny, spo¿ywczy. 6 tys.
mieszkañców.

Pocz¹tkowo drewniana stra¿nica za³.
w 1241 przez Krzy¿aków w pobli¿u pruskiej
osady Reszel. Prawa miejskie w 1337. Ju¿
w œredniowieczu miasto by³o skanalizo-
wane, a wodê doprowadzano rurami
z odleg³oœci kilku km. Po pokoju toruñskim
(1466) w Polsce. Jedno z najwiêkszych miast
Warmii, w XVIII-XIX w. oœrodek rzemios³a
i handlu zbo¿em. W 1632-1780 kolegium
jezuickie, druga po Braniewie szko³a œrednia
na Warmii. Od 1772 w zaborze pruskim.
W 1806 ca³e miasto zniszczy³ po¿ar. Dziêki
niewielkim zniszczeniom w obu wojnach
œwiatowych zachowa³ siê nienaruszony
zespó³ staromiejski.

Na pn. od zamku koœció³ Krzy¿a Œw.,
póŸnobarokowy (1802), wybudowany na
miejscu dawnego koœcio³a jezuitów. Obok
niego d. kolegium jezuickie z XVIII w. Na
pd. skraju starego miasta koœció³ œw. Piotra
i Paw³a, gotycki, z 2 po³. XIV w., sklepienia
naw gwiaŸdziste, przebudowany w koñcu
XV w. W rynku klasycystyczny ratusz (1815)

Resze l
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oraz du¿y zespó³ kamieniczek z XIX/XX w.
W zach. czêœci starego miasta spichlerz
z po³. XIX w. (obecnie biblioteka) a wokó³
starego miasta zachowany fragmnt XIV w.
murów miejskich z baszt¹ w czêœci zach.
Nad rzek¹ w pn.-zach. czêœci miasta dwa
gotyckie mosty z koñca XIV w.

W pd.-wsch. czêœci starego miasta, nad
Sajn¹, na miejscu krzy¿ackiej, drewnianej
konstrukcji, biskupi warmiñscy w 1350-
-1401 wznieœli murowany, gotycki zamek,
rozbudowany w XVI-XVII w., bêd¹cy w ich
posiadaniu do 1772. W 1822-23 mury
obronne czêœciowo rozebrano (obecnie
trwa³a ruina).

Za³o¿enie zamkowe (na planie kwadratu)
sk³ada siê z dwóch g³ównych, mieszkalnych
skrzyde³: wsch. i pd. Od pn. i zach. dzie-
dziniec zamykaj¹ mury kurtynowe, do
których przylegaj¹ w¹skie skrzyd³a gospo-
darcze. Od zach. znajduje siê wie¿a
bramna, a w pn.-zach. naro¿niku potê¿na,
cylindryczna wie¿a g³ówna.

Po I rozbiorze Polski zamek zamieniono
na wiêzienie. W 1806 i 1807 sp³on¹³.
W latach 20. XIX w. oddany w u¿ytkowanie
gminie ewangelickiej, która przebudowa³a
wsch. skrzyd³o na koœció³. Po remoncie
(1976-85) zamek przeznaczono na filiê

Muzeum Warmii i Mazur oraz Galeriê
Sztuki. Na murze zamkowym tablica
upamiêtniaj¹ca pobyt Wincentego Pola
(1807-72) internowanego po powstaniu
listopadowym, pochodz¹cego z warmiñ-
skiej rodziny z okolic Reszla.

W 1954 na pd. zach. od miasta utworzono
czêœciowy rezerwat leœny (pow. 8,4 ha), frag-
ment ok. 120 letniego lasu bukowego
z domieszk¹ grabu i œwierka, buk na krañcu
wsch. zasiêgu.

STAÑCZYKI
Wiadukty w Puszczy Rominckiej

Po³o¿one obok wsi Stañczyki w gm.
Dubeninki (pow. olecko-go³dapski) bliŸ-
niacze wiadukty zbudowane w 1923-26
nad g³êbok¹ dolin¹ B³êdzianki to fragment
linii kol. Wystruæ – Go³dap – ¯ytkiejmy.
Wiadukty maj¹ 31,5 m wys., ponad 150 m
d³. i s¹ najwiêkszymi tego typu budowlami
w Polsce. Z daleka przypominaj¹ rzymskie
akwedukty, st¹d przypisywane im nazwy
„Akwedukty Puszczy Rominckiej”. Smuk³e
filary ³¹cz¹ piêkne, klasyczne ³uki. W beto-
nowe filary wtopiono jak zbrojenie pnie
drzew.

Tory kolejowe zdjêli Rosjanie w 1944-
-1945. Obecnie wiadukty pod Stañczykami,
wpisane do rejestru zabytków, s¹ tarasami
widokowymi na rozleg³e po³acie Puszczy
Rominckiej. Atrakcj¹ s¹ równie¿ æwiczenia
klubów alpinistycznych oraz skoki na linie.

Ciekawostk¹ przyrodnicz¹ tej okolicy jest
jezioro Tobellus, w którym 31 V 1926 mia³
miejsce potê¿ny wybuch gazu b³otnego.
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STÊBARK k. Olsztynka
Muzeum Grunwaldzkie,

 pole bitwy z 1410
Wieœ w gm. Grunwald na obszarze Garbu

Lubawskiego, na zach. od drogi Gdañsk –
Warszawa.

Dawna nazwa Stêbarku to Tannenberg.
Wieœ wzmiankowana w 1336. W czasie
bitwy w 1410 spalona. Koœció³ barokowy
z koñca XVII w. (rozbudowany w 1909),
murowany, z drewnian¹ wie¿¹.

Bitwa pod Grunwaldem, jedna z najwiêk-
szych w œredniowiecznej Europie, rozegra³a
siê 15 VII 1410 miêdzy dzisiejszymi wsiami
Stêbark, Grunwald i £owigowo. Rycerstwo
polskie i litewskie pokona³o armiê Zakonu
Krzy¿ackiego, wspart¹ rycerstwem zachod-
nim, g³ównie z krajów niemieckich.

26-30 VIII 1914 w rejonie Olsztynek –
Nidzica – Jedwabne niemiecka 8. armia
gen. Paula Hindenburga pokona³a rosyjsk¹
2. armiê gen. Aleksandra W. Samsonowa.
Ta druga bitwa pod Tannenbergiem przynio-
s³a rozg³os obu niemieckim genera³om i by³a
dla Niemców symbolem odwetu na S³owia-
nach za rok 1410.

Ok. 1 km na pd. zach. od Stêbarku jest
parking, st¹d ok. 800 m na Wzgórze
Zwyciêstwa (Wzgórze Pomnikowe). Przy
drodze w 1983 wzniesiono obelisk z ciosów
granitowych, pochodz¹cych z wysadzonego
przez Niemców w 1939 Pomnika Grun-
waldzkiego w Krakowie.

Na Wzgórzu obelisk (wys. 10 m) na którym
s¹ dwie rzeŸby g³ów rycerzy króla W³ady-

s³awa Jagie³³y. Na 11 stalowych masztach
(wys. 30 m) proporce ze znakami chor¹gwi
uczestnicz¹cych w bitwie. Granitowe bloki
amfiteatru otaczaj¹ makietê przedstawiaj¹c¹
szyki wojsk przed bitw¹. Pod amfiteatrem
znajduje siê Muzeum Grunwaldzkie (z sal¹
kinow¹). W nim gipsowy odlew popiersia
W³adys³awa Jagie³³y z rzeŸby nagrobnej
w katedrze Wawelskiej, kopie chor¹gwi
wojsk bior¹cych udzia³ w bitwie, mapy,
plansze, znaleziska archeologiczne (broñ,
czêœci zbroi itp.).

700 m na zach. od amfiteatru znajduj¹ siê
ruiny kaplicy zbudowanej prawdopodobnie
w 1411 w miejscu œmierci Wielkiego
Mistrza. Obok w 1901 Niemcy ustawili
kamieñ upamiêtniaj¹cy to wydarzenie
(obecnie tekst zmieniony na polski).

Ok. 1,3 km na pd. wsch. od pomnika usy-
pano Kopiec Jagie³³y, w miejscu sk¹d król
dowodzi³ pierwsz¹ faz¹ bitwy.

ŒNIARDWY
Rejs po jeziorze

Po³o¿one w Krainie Wielkich Jezior
Mazurskich Œniardwy s¹ najwiêkszym
jeziorem w Polsce. Powierzchnia ich (³¹cznie
z wyspami) wynosi 11 383 ha, d³ugoœæ
22 km, najwiêksza szerokoœæ 13,5 km,
œrednia g³êbokoœæ 5,8 m, zaœ dobrze
rozwiniêta linia brzegowa liczy a¿ 97 km.
Na jeziorze znajduj¹ siê cztery wyspy,
z których najwiêkszy jest Szeroki Ostrów
po³¹czony z l¹dem grobl¹. G³êbokie zatoki
na po³udniu traktowane s¹ jako osobne
jeziora Seksty i Warno³ty. Na pn. Œniardwy
³¹cz¹ siê w¹skimi przesmykami z jeziorami
£uknajno i Tyrk³o, na zach. z Jeziorem
Miko³ajskim. Przez jezioro Œniardwy (z Ka-
na³u Jegliñskiego do Jeziora Miko³ajskiego)
przebiega odcinek Szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich. Rejs po jeziorze, którego
przeciwleg³e brzegi ledwie majacz¹ na ho-
ryzoncie, pozostawia niezatarte wra¿enia.

ŒWIÊTA LIPKA
Zespó³ klasztorny

Wieœ w pn. czêœci Pojezierza Mr¹gow-
skiego, przy drodze z Reszla do Kêtrzyna,
na przesmyku miêdzy jeziorami Dejnowa
i Wierzbne (Wirbel).
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Wieœ w granicach pañstwa krzy¿ackiego
do 1525, nastêpnie w Prusach Ksi¹¿êcych.
Miejsce kultu maryjnego i ruchu pielgrzym-
kowego prawdopodobnie od 1 po³. XV w.

Zespó³ klasztorny sk³ada siê z koœcio³a
pielgrzymkowego p.w. Nawiedzenia NMP,
obejœcia z kru¿gankami i budynku klasztor-
nego. Obecny koœció³ jest trzecim w tym
miejscu. W 1482 istnia³a kaplica, zburzona
przez kêtrzyñskich protestantów w 1525.
Drug¹, z 1619 fundator, sekretarz królewski
Stefan Sadowski, przekaza³ Jezuitom.

W 1687-93 wybudowano obecny koœció³,
trzynawow¹ bazylikê (budowniczy Jerzy
Ertly z Wilna). Koœció³ i wnêtrze w stylu
barokowym. Bogato zdobione organy z ru-
chomymi elementami z 1719-21 (firma Jana
Mosengela z Królewca). Lipa z figur¹ Matki
Boskiej pochodz¹c¹ z 1652 r. Kru¿ganki
budowano w l. 1694-1759 na planie
prostok¹ta, z naro¿nymi kaplicami zwieñ-
czonymi kopu³ami z latarniami. Piêtnaœcie
kapliczek Drogi Ró¿añcowej, z kamiennymi
p³askorzeŸbami wyobra¿aj¹cymi 15 tajem-
nic, umieszczono na szlaku pielgrzymkowym
od Reszla. Polichromie na œcianach kru¿gan-
ków i na kapliczkach wykona³ Maciej
J. Meyer z Lidzbarka Warmiñskiego.
G³ówna, ¿elazna, a¿urowa brama wjazdo-
wa na dziedziniec koœcielny z 1731
znajduje siê w zach. skrzydle (wykona³ j¹
kowal Schwartz z Reszla). Na dachu tego
skrzyd³a umieszczono balustradê z 44
figurami przedstawiaj¹cymi genealogiê
Jezusa Chrystusa (rzeŸbiarz Perwanger
z Tolkmicka). Budynek klasztorny (zbud.
1695-98) by³ równie¿ od 1722 siedzib¹
prowadzonej przez Jezuitów szko³y muzy-
cznej, do której w 1887-88 uczêszcza³ Feliks
Nowowiejski.

WOJNOWO k. Rucianego-Nidy
Cerkiew staroobrzêdowców

Wieœ przy trasie Pisz – Szczytno, na pd.-
zach. skraju Krainy Wielkich Jezior Mazur-
skich, w pobli¿u Krutyni i jeziora Duœ; stacja
PKP Ruciane-Nida (7 km).

Za³o¿ona w 1830 przez filiponów (od³am
staroobrzêdowców, nie uznaj¹cych reform
religijnych wprowadzanych w rosyjskiej

cerkwi prawos³awnej w 1652-58), którzy
przeœladowani przybyli na Mazury z Archan-
gielska w 1828-32 i za³o¿yli kilka wsi.
W 1842 kolonia staroobrzêdowców liczy³a
1281 osób zachowuj¹cych jêzyk i obyczaje
rosyjskie. W 1836 starzec £awrientij
Rastropin zak³ada ma³¹ pustelniê, w 1847
przekszta³con¹ w monastyr, który dwa lata
póŸniej sta³ siê fili¹ s³ynnego oœrodka
staroobrzêdowców w Moskwie, zwanego
Cmentarzem Prieobra¿enskim. Po 1885 za
sprawa mniszki Jeleny Pietrowny Diko-
polskiej (zm. 1943) przekszta³ca siê on
w monastyr ¿eñski, czynny do 1978 (do
œmierci ostatniej zakonnicy). Zgodnie z wol¹
ostatniej przeoryszy Antoniny Kondra-
tiewnej monastyr zosta³ zapisany osobie
œwieckiej (Leonowi Ludwikowskiemu)
i dwóm „bielicom” Leonie i Fumii, od
dzieciñstwa mieszkaj¹cym w klasztorze.

Wojnowski zespó³ klasztorny tworz¹:
molenna (cerkiew), dom zakonny, dwa
domy parafialne, brama, budynki gospo-
darcze oraz niewielki cmentarz na cyplu jez.
Duœ, gdzie wœród starych drzew stoj¹
prawos³awne krzy¿e. Po³o¿ony w malow-
niczej krainie lasów i jezior zespó³ klasztorny
przyci¹ga licznych turystów.

We wsi znajduj¹ siê jeszcze dwie molenny
staroobrzêdowców. W jednej, w centrum
wsi odprawiane s¹ nabo¿eñstwa. Drug¹
o interesuj¹cej architekturze drewnianej,
w 1922 zaprojektowa³ rosyjski duchowny
Aleksander Awajew. Obecnie mieszka tu
jedynie 8 rodzin staroobrzêdowców.
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D¹b rogaliñski, fot. R. Siekierzyñski.
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Powierzchnia 29 826 km2, 3,3 mln mieszkañców.
Pó³nocna i œrodkowa czêœæ województwa stanowi fragment Pojezierzy Po³udniowoba³-

tyckich, a po³udniowa Nizin Œrodkowopolskich. Urozmaicony krajobraz zosta³ ukszta³to-
wany przez lodowiec skandynawski, który z pn. czêœci regionu ust¹pi³ ok. 10-12 tys. lat
temu. W zach. i pn. czêœci Wielkopolski wystêpuj¹ licznie jeziora. Krajobrazy pagórkowa-
te zajmuj¹ ok. 40% powierzchni, faliste ok. 50%, a równiny ok. 10%. Najwy¿sze wznie-
sienie województwa, Kobyla Góra (282 m n.p.m.) le¿y w jego pd. czêœci, w paœmie Wzgórz
Ostrzeszowskich. Najni¿szy punkt (31 m n.p.m) znajduje siê w dolinie Noteci k. Krzy¿a.

Zdecydowanie bardziej zalesiona (w 40%) jest pn. i zach. czêœæ województwa. W czêœci
wsch. lasy zajmuj¹ ok. 15% terenu.  W województwie znajduje siê 1 park narodowy, 12
parków krajobrazowych i ok. 100 rezerwatów.

Województwo obejmuje prawie w ca³oœci historyczn¹ Wielkopolskê, której mieszkañcy
zachowali siln¹ to¿samoœæ regionaln¹.

W IX w. na terytorium plemienia Polan pod panowaniem Piastów zacz¹³ siê proces przy-
³¹czania s¹siednich ziem i tworzenia nowego pañstwa — Polski. Oœrodkami administra-
cyjno-militarnymi by³y grody m.in. w GnieŸnie, Poznaniu i Gieczu. W 966 Polska przyjê³a
chrzeœcijañstwo, dwa lata póŸniej w Poznaniu utworzono pierwsze biskupstwo. W 1000
w GnieŸnie powsta³o arcybiskupstwo, a okaza³a na owe czasy katedra sta³a siê pierwszym
miejscem koronacji królewskich.

Pierwotna nazwa tego regionu — Polska, w XIII-XIV w. zosta³a  zmieniona na Wielk¹ lub
Star¹ Polskê (Polonia Maior). W XIV w. powsta³y dwa województwa: kaliskie i poznañskie,
wspólnie tworz¹ce Ziemiê Wielkopolsk¹. W XIX w. Wielkopolska podzielona by³a granic¹
zaborów. Prawie 80% jej obszaru znalaz³o siê pod zaborem pruskim. Wielkopolanie sku-
tecznie opierali siê akcji germanizacyjnej. Wyzwolenie przynios³o zwyciêskie Powstanie
Wielkopolskie w 1919.

Znacz¹ce zabytki z doby romañskiej s¹ po³o¿one na Szlaku Piastowskim, ³¹cz¹cym Po-
znañ z Gnieznem i Kruszwic¹. Wiele znamienitych budowli gotyckich i barokowych mo¿-
na zwiedziæ w Poznaniu oraz w pd. i wsch. Wielkopolsce.  Pn. i zach. czêœæ regionu jest
ubo¿sza w zabytki, lecz góruje walorami naturalnymi: jeziorami, wzgórzami i lasami.
W województwie znajduje siê ok. 100 muzeów ró¿nego rodzaju i wielkoœci. Najwiêk-
szym jest Muzeum Narodowe w Poznaniu z 8 oddzia³ami w mieœcie i województwie.

Wspó³czesna Wielkopolska jest regionem przemys³owo-rolniczym. Kilkanaœcie znacz¹-
cych fabryk znajduje siê w Poznaniu. W okolicach Konina po³o¿one s¹ kopalnie wêgla
brunatnego i elektrownie. Wiêksze skupienie przemys³u w³ókienniczego znajduje siê
w Kaliszu. Wysoki poziom prezentuje rolnictwo regionu, zarówno gospodarstwa rodzin-
ne jak i wielkoobszarowe. Efekty produkcji rolnej s¹ tu wy¿sze od œrednich w kraju.

Województwo posiada dobrze wykszta³con¹ sieæ dróg i kolei. Mimo ograniczania kur-
sów poci¹gów i likwidacji linii kolejowych, nie ma problemu z dotarciem do znaczniej-
szych miejscowoœci Wielkopolski.

ANTONIN
Pa³ac

Wieœ na WysoczyŸnie Kaliskiej, nieopodal
Doliny Baryczy, nad du¿ym stawem Szperek
(29 ha), w powiecie ostrowskim, przy linii

kol. Poznañ–Katowice, w wêŸle dróg,
15 km na pd. od Ostrowa Wlkp. Za³o¿ona
wœród lasów w pocz. XIX w. przez ksiêcia
Antoniego Radziwi³³a, namiestnika Wiel-
kiego Ksiêstwa Poznañskiego.
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Gniezno
Drewniany pa³ac myœliwski zbud.

w 1822-24 wg proj. Karola Fryderyka
Schinkla na planie krzy¿a greckiego.
Wewn¹trz, poœrodku, trzykondygnacyjna
sala z galeriami i s³upem-kominem wspie-
raj¹cym strop. W pa³acu goœci³ w 1827
i 1829 Fryderyk Chopin. W jednym
z pomieszczeñ salon muzyczny i biblioteka
jemu poœwiêcona. W pa³acu odbywaj¹ siê
koncerty i coroczne imprezy „Jesieñ
Chopinowska”. Pa³ac po³o¿ony jest
w rozleg³ym parku (13 ha) m.in. z wieko-
wymi dêbami. W parku pomnik F. Chopina,
nieopodal parku zabudowania gospodarcze
z pocz. XIX w. Nad stawem Szperek (29 ha)
ok. 1 km od pa³acu oœrodek wypoczynkowy
z k¹pieliskiem. Na pn. zach. od parku rez.
„Wydymacz” (46 ha) obejmuj¹cy dawny
staw rybny (11 ha), ciekawe lasy mieszane
i stanowisko ptaków wodno-b³otnych. Przez
rezerwat wiedzie œcie¿ka dydaktyczna.

BIENISZEW
Zespó³ klasztorny Kamedu³ów

Pustelnia Kamedu³ów w lasach kazimier-
skich, potocznie zwanych Puszcz¹ Kazimier-
sk¹, na Pojezierzu Kujawskim, 8 km na pn.
zach. od Konina, 1,5 km na zach. od szosy
Konin – Kleczew.

W 1663 na szczycie Sowiej Góry powsta³
pustelniczy klasztor  Kamedu³ów. Zlikwi-
dowany przez w³adze carskie w 1819,
ponownie zasiedlony w 1937. Pierwotnie
œwi¹tynia drewniana. Obecny koœció³
z 1747-81, póŸnobarokowy, jednonawowy.
Wyposa¿enie w wiêkszoœci zniszczone
w czasie okupacji hitlerowskiej, w du¿ej
czêœci zrekonstruowane. Wokó³ koœcio³a
kompleks zabudowañ gospodarczych i do-
mów pustelników – eremów. Surowa regu³a
zabrania wstêpu na teren pustelni kobietom
(z wyj¹tkiem niedzielnej mszy œw.). Okolice
Bieniszewa bardzo ciekawe: wzgórza,
jeziora, rezerwaty przyrody.

BRALIN
Koœció³ Narodzenia NMP „Na Pólku”

Wieœ 7 km na zach. od Kêpna, na Równi-
nie Oleœnickiej, przy szosie Wroc³aw –
Warszawa i linii kol. Kêpno–Oleœnica.
Pierwsza wzmianka z 1136, w XVI-XIX w.

miasto. Koœció³ œw. Anny z 1627 z elemen-
tami gotyckimi.

Na niewielkim wzgórzu 1,5 km na pd. od
wsi wznosi siê drewniany koœció³ Narodze-
nia NMP „Na Pólku” zbud. w 1711 na
planie krzy¿a greckiego, kryty gontem.
Polichromia z 1825. Poœrodku koœcio³a
dwustronny barokowy o³tarz z I po³. XVIII
w., od wsch. kryte obejœcie zwane sobotami.
Koœció³ jest znanym w pd. Wielkopolsce
miejscem odpustowym.

GIECZ
Rezerwat archeologiczny

Niewielka wieœ 12 km na pn. wsch. od
Œrody Wlkp. na Równinie Wrzesiñskiej przy
szosie Gniezno–Œroda Wlkp., nad rzek¹
Moskaw¹.

W czasach powstawania Pañstwa Polskie-
go jeden z najznaczniejszych oœrodków
administracyjnych i militarnych. Du¿y gród,
zniszczony w 1038 przez Brzetys³awa
Czeskiego, utraci³ znaczenie po ponownym
zniszczeniu przez Krzy¿aków w 1331. Teren
grodu stanowi rezerwat archeologiczny.
Badany od 1948, znacz¹ce odkrycia 1998-
-04. Na terenie grodziska znajduj¹ siê
fundamenty budowli rezydencjonalnej
z XI w. wzorowanej na kompleksie z Ostro-
wa Lednickiego, muzeum z „plonem” prac
archeologicznych, drewniany koœció³
z XVIII w. a w jego s¹siedztwie odkryte ostat-
nio fragmenty œwi¹tyni z X-XI w. m.in. z
krypt¹ pod prezbiterium i dwuwie¿ow¹ fa-
sad¹. We wsi Giecz romañski koœció³ z XII w.

GNIEZNO
Bazylika Archikatedralna

Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Polskiego
Miasto powiatowe na Pojezierzu GnieŸ-

nieñskim, w pagórkowatym terenie, nad
trzema jeziorami, wêze³ kolei, 71 tys.
mieszkañców.

Jeden z g³ównych oœrodków tworzenia
Pañstwa Polskiego. W VIII w. zespó³
osadniczy na Wzgórzu Lecha. W X w.
potê¿ny zespó³ obronny, pod koniec tego
wieku gród sto³eczny. Z 992 pochodzi
najstarszy zapis wymieniaj¹cy Gniezno.
W istniej¹cym od 970 r. koœciele w 999
z³o¿ono zw³oki œw. Wojciecha. W 1000
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Go³uchów
Zjazd GnieŸnieñski i utworzenie arcybis-
kupstwa. W 1025–1300 miejsce koronacji
królewskich, pierwsza Boles³awa Chrob-
rego. Od XIV do XVIII w. miasto powiatowe
w woj. kaliskim póŸniej, krótko stolica
województwa.

Obecnie oœrodek przemys³u (m.in. du¿a
fabryka baterii), szkolnictwa, kultury (teatr,
2 muzea). W ostatnich latach zrekonstru-
owano wiele obiektów, czyni¹c z miasta
jeden ze znaczniejszych oœrodków turystyki
w kraju. Centralny punkt Szlaku Piastow-
skiego, ³¹cz¹cego miejscowoœci zwi¹zane
z pocz¹tkami Pañstwa Polskiego.

Zabudowa Rynku i s¹siednich ulic g³ównie
z pocz. XX w., w ostatnich latach przebu-
dowana. Zabytkowe gotyckie koœcio³y œw.
Trójcy (farny), œw. Jana. (cenna polichromia
z XIV w.), œw. Micha³a, Franciszkanów.

Bazylika Archikatedralna Wniebowziêcia
NMP po³o¿ona jest na zach. od Rynku, na
Wzgórzu Lecha, na terenie d. kompleksu
grodowego. Pierwszy koœció³ zbud. 970,
przebud. w koñcu X w., od 1000 katedra,
siedziba pierwszego arcybiskupstwa w Pol-
sce. Kilkakrotnie niszczona, odbudowy-
wana i przebudowywana w ró¿nych stylach.
Po 1945 przez wiele lat odbudowywana
z przywróceniem form gotyckich. Trójna-
wowa bazylika z ambitem i wieñcem 14
kaplic wokó³ naw bocznych, z wystrojem

z XVII i XVIII w.  Od. zach. dwie potê¿ne
wie¿e nakryte barokowymi he³mami.
Bardzo bogaty wystrój wnêtrza m.in. detale
architektoniczne, zworniki, ³uki sklepieñ
i przeœwitów. Piêkne, barokowe portale
i kraty z XIV-XVIII w. u wejœcia do kaplic.
W prezbiterium konfesja œw. Wojciecha
z XVII w. (odrestaurowana w 1997) i srebrna
trumna z relikwiami mêczennika (1662).
W kruchcie pd. s³ynne drzwi gnieŸnieñskie
z XII w. ze scenami ¿ycia œw. Wojciecha.
Pod chórem dwie p³yty nagrobkowe:
spi¿owa i marmurowa, dzie³o Wita Stwosza.
W nawach bocznych i kaplicach wielkie
bogactwo dzie³ sztuki z ró¿nych epok:
nagrobków, rzeŸb, obrazów, czêsto wy-
bitnych twórców. W podziemiach lapidar-
ium z reliktami najstarszych budowli:
przedromañskiej i romañskiej.

W otoczeniu katedry liczne budynki m.in.
na pn. kanonie, koœció³ œw. Jerzego z re-
liktami romañskimi i kanonia Potockiego
mieszcz¹ca Muzeum Archidiecezji GnieŸ-
nieñskiej (bogata kolekcja rzeŸb gotyckich,
portretów trumiennych i innych dzie³). Od
pd. przed katedr¹ pomnik Boles³awa
Chrobrego (1929), pa³ac arcybiskupi i ka-
nonie. Od zach. rozleg³y park – plac, tu
w 1997 odby³a siê msza z udzia³em Ojca
Œwiêtego.

Na zach. od centrum miasta, nad jez.
Jelonek, na skraju Parku Piastowskiego,
w nowoczesnym kompleksie szko³y –
pomnika Tysi¹clecia znajduje siê Muzeum
Pocz¹tków Pañstwa Polskiego. Zespó³
budynków powsta³ w 1970-78 i mieœci
liceum ogólnokszta³c¹ce, aulê i muzeum.
W zespole tym we wrzeœniu 2000 odby³ siê
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V Kongres Krajoznawstwa Polskiego. Na
dziedziñcu pomnik Mieszka I i Boles³awa
Chrobrego, z dziedziñca panorama Gniez-
na. W salach muzeum mieszcz¹cych siê
w podziemiu w nowoczesny sposób
prezentowane s¹ zabytki i dzieje Polski
piastowskiej. Na parterze kopie i rekon-
strukcje zabytków z doby romañskiej. Sale
I piêtra s³u¿¹ wystawom czasowym. Przy
wejœciu do muzeum kolekcja gode³ Polski
od najstarszych do wspó³czesnych. W
s¹siedztwie nowoczesny gmach „Kolegium
Europejskiego” (2003), placówki Uniwer-
sytetu Poznañskiego.

GO£UCHÓW
Zamek–Muzeum
G³az œw. Jadwigi

Wieœ gminna na WysoczyŸnie Kaliskiej,
15 km na pn. zach. od Kalisza przy szosie
do Poznania.

Wzmiankowana od 1245. Stanowi³a
w³asnoœæ m.in. Go³uchowskich, Gurow-
skich, Leszczyñskich. W XIX naby³ Go³u-
chów Tytus Dzia³yñski z Kórnika, póŸniej
w³aœcicielk¹ zosta³a Izabella Czartoryska,
która ustanowi³a ordynacjê go³uchowsk¹,
funkcjonuj¹c¹ do 1939. W Go³uchowie
znajduje siê Oœrodek Kultury Leœnej, obej-
muj¹cy Muzeum Leœnictwa w zabytkowej
oficynie, wystawê narzêdzi i sprzêtu leœne-
go, zagrodê ¿ubrów i Dom Pracy Twórczej
(hotel, restauracjê). Przy zalewie (51 ha) na
rzeczce Ciemni oœrodek wypoczynkowy.

Pierwszy zamek zbudowa³ ok. 1560 Rafa³
Leszczyñski. Odbudowa 1872-85 na wzór
renesansowych zamków francuskich,
staraniem Izabeli Dzia³yñskiej (córki Adama
Czartoryskiego). Zachowa³y siê elementy
wyposa¿enia wnêtrz z XVII w. 1895-1939
prywatne muzeum Czartoryskich. Obecnie
oddzia³ poznañskiego Muzeum Narodo-
wego z ekspozycj¹ wnêtrz zamkowych oraz
dzie³ malarstwa, rzeŸby i rzemios³a.
Szczególn¹ atrakcjê stanowi zbiór staro¿yt-
nych waz greckich, tzw. go³uchowskich.
Wokó³ zamku du¿y park krajobrazowy
(162ha), ponad 500 gatunków drzew i krze-
wów, pomniki przyrody.

Pomnik przyrody, „G³az œw. Jadwigi” le¿y
w borze sosnowym ok. 3 km na pd. od

Go³uchowa, na zach. od szosy do Kalisza.
Jest to najwiêkszy g³az narzutowy w Wiel-
kopolsce, jeden z najwiêkszych w kraju:
obw. 22 m, wys. 3,5 m, zbudowany z sza-
rego granitu skandynawskiego. Legendy
wi¹¿¹ go ze œw. Jadwig¹ i uœpionym hufcem
wojska. Nieopodal, przy szlaku do Go³u-
chowa, mogi³y ofiar hitleryzmu.

GOSTYÑ
Zespó³ klasztorny Filipinów

Miasto powiatowe przy zach. krawêdzi
Wysoczyzny Kaliskiej, nad Kani¹ (dop³ywem
Obry). Wêze³ drogowy. Linia kol. Leszno–
Jarocin. 21 tys. mieszkañców.

Pierwsza wzmianka z 1275, trzy lata
póŸniej ksi¹¿ê Przemys³a II zezwoli³ na
lokacjê miasta. Rozkwit w XIV i XV w.
W XIX w. znacz¹cy oœrodek walki z ger-
manizacj¹ m.in. w 1835 za³o¿ono Kasyno
Gostyñskie, pierwsz¹ w Wielkopolsce
organizacjê gospodarcz¹ i kulturaln¹. Du¿y
udzia³ mieszkañców w Powstaniu Wielko-
polskim. Obecnie centrum rejonu o wy-
sokim poziomie rolnictwa; cukrownia,
mleczarnia z kondensowni¹ mleka, huta
szk³a, fabryka filtrów do samochodów.

Zachowa³ siê dawny uk³ad przestrzenny
miasta, kilka domów z XVIII i XIX w. Piêkny
gotycki koœció³ farny z XV w. o bogatym
wnêtrzu. Nad Kani¹ grodzisko zwieñczone
pomnikiem ofiar wojen. Prywatne muzeum
pojazdów.

Na wsch. od rynku (1,5 km), ju¿ na terenie
wsi G³ogówko, po³o¿ony jest zespó³
klasztorny Filipinów zwany Œwiêt¹ Gór¹.
Koœció³ zbudowany 1679-1748 na wzór

Gostyñ
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œwi¹tyni Santa Maria della Salutte w We-
necji, wg proj. Baltazara Longheny, o za³o-
¿eniu centralnym (kopu³a œrednicy 17 m
i wys. 50 m). Na kopule polichromia Jerzego
Wilhelma Neunhertza. O³tarz g³. z roko-
kowym tabernakulum i obrazem MB
Gostyñskiej, celem licznych pielgrzymek.
Barokowa zakrystia o bogatym wystroju.
Pod koœcio³em rozleg³e podziemia o cha-
rakterze katakumb. Od pd. do koœcio³a
przylega kompleks budynków klasztornych
z XVIII w. z ³adnym wirydarzem. Pomnik
b³. Edmunda Bojanowskiego (1814-71)
dzia³acza religijnego i spo³ecznego. Ze
skarpy doliny Kani rozleg³y widok na miasto.

GÓRKA KLASZTORNA
Zespó³ klasztorny Misjonarzy

Osada 2 km na pn. zach. od £ob¿enicy
(14 km na pn. od Wyrzyska) w powiecie
pilskim, na Pojezierzu Krajeñskim, nieopo-
dal szosy £ob¿enica–Debrzno.

Wg tradycji najstarsze w Polsce sanktu-
arium maryjne, od  XI w.  W XV w. pustelnia
augustiañska. W 1649-87 zbudowano
klasztor i koœció³ NMP Niepokalanie
Poczêtej. PóŸniej klasztor czêœciowo
zburzony i przebudowany. Koœció³ baro-
kowy, wyposa¿enie barokowe i rokokowe.
W o³tarzu g³. obraz MB Góreckiej, cel
licznych pielgrzymek.

Na pd. od koœcio³a dziedziniec odpusto-
wy z kaplicami i pawilonem nad studzien-
k¹. Dalej na pd. las z alej¹ lipow¹, pom-
nikowymi dêbami oraz krêgiem kamiennym

upamiêtniaj¹cym domniemane miejsce
kultu pogañskiego.

KALISZ
Katedra œw. Miko³aja

Muzeum Ziemi Kaliskiej
Miasto powiatowe (XIV-XVIII w. i 1975-98

wojewódzkie) na Wysoczy¿nie Kaliskiej,
nad Prosn¹. Du¿y wêze³ drogowy. Linia kol.
Ostrów Wlkp.–£ódŸ. 107 tys. mieszkañców.

Kalisz posiada najstarsz¹ z miast polskich
metrykê pisan¹: w II w. geograf z Aleksandrii
Ptolemeusz wymienia miejscowoœæ Kalisia
na Szlaku Bursztynowym. Odkryto œlady
osadnictwa z pocz. I tysi¹clecia i starsze.
W XI w. siedziba kasztelanii. Pierwsza
wzmianka z 1106. XII-XIII w. gród ksi¹¿êcy,
rezydencja m.in. Henryka Brodatego.
W 1257 prawa miejskie. Drugie co do
znaczenia miasto Wielkopolski. Ca³kowicie
zniszczone w 1914, gdy Niemcy wkroczyli
do zaboru rosyjskiego. Obecnie prê¿ny
oœrodek gospodarzy i kulturalny. Przemys³
w³ókienniczy, spo¿ywczy, metalowy, che-
miczny, fabryka fortepianów. Oddzia³y
zamiejscowe wy¿szych uczelni, teatr,
filharmonia, muzeum, Centrum Kultury
i Sztuki, coroczne Kaliskie Spotkania Teat-
ralne.

Zachowa³ siê œredniowieczny uk³ad
przestrzenny. Bazylika œw. Józefa (barokowa,
z elementami gotyckimi, bogaty wystrój,
kaplica, pomnik martyrologii duchowieñ-
stwa, przy koœciele pomnik Jana Paw³a II),
obok kompleks klasycystycznych budynków
(d. urz¹d woj.); koœció³ œw. Stanis³awa i Woj-
ciecha; fragmenty murów miejskich
z baszt¹; zespó³ klasztorny Franciszkanów
z XIII - XIV w. (koœció³ przebud. w XVII w.,
z tego okresu sklepienia, wyposa¿enie
z XVIII w.); przy rynku ratusz z 1925. Nad
Prosn¹ jeden z najstarszych parków miej-
skich w Polsce (z koñca XVIII w.) i klasycy-
styczny Teatr im. W. Bogus³awskiego.
W zach. czêœci miasta dwa koœcio³y
o awangardowej architekturze: Matki
Koœcio³a (1972) i Mi³osierdzia Bo¿ego
(1988). Na pd. od centrum, w dzielnicy
Zawodzie rezerwat archeologiczny: gro-
dzisko z IX - XIV w. z reliktami budowli
romañskich.
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Katedra œw. Miko³aja po³o¿ona na Starym
Mieœcie przy ul. Kanonickiej. Gotycki
koœció³ zbud. po 1253, rozbud.
w XIV w., neogotycka wie¿a z 1876. W
1357 odby³ siê tu synod biskupów polskich.
Od 1358 do 1810 we w³adaniu Kanoników
Lateraneñskich. Od 1992, po utworzeniu
diecezji kaliskiej, katedra.

Bogate wyposa¿enie wnêtrza g³ównie
z XVII i XVIII w. W prezbiterium sklepienie
gwiaŸdziste, w nawie na sklepieniu deko-
racja stiukowa z XVII w. W o³tarzu g³ównym
kopia obrazu Rubensa „Zdjêcie z krzy¿a”
którego orygina³ zagin¹³ w czasie po¿aru
w 1973. Na przed³u¿eniu pó³nocnej nawy
Kaplica Polska z witra¿ami i polichromi¹
W³odzimierza Tetmajera (1909).

Przy koœciele gotycki, dawny klasztor
Kanoników Lateraneñskich z XV w., obecnie
plebania, a po przeciwnej stronie ulicy d.
Hotel Wiedeñski z 1847.

Muzeum Okrêgowe Ziemi Kaliskiej mie-
œci siê nieopodal zespo³u staromiejskiego,
przy ul. Koœciuszki 12 w d. budynku Izby
Skarbowej i w dobudowanym skrzydle.
Pocz¹tki muzealnictwa w Kaliszu siêgaj¹
1900. Wspó³czesne muzeum posiada
bogate zbiory eksponowane na trzech
sta³ych wystawach. Wystawa „Z pradziejów
Kalisza i okolic” prezentuje zabytki od epoki
kamienia do wczesnego œredniowiecza.
Szczególnie wyeksponowano Szlak Bur-
sztynowy z pocz. I tysi¹clecia i Gród na
Zawodziu (pochodzi z niego m.in. p³yta
nagrobna Mieszka Starego uwa¿ana a naj-
starszy nagrobek ksi¹¿êcy w Polsce).
Wystawa „Z dziejów Kalisza” obejmuje
okres od lokacji do II wojny œwiatowej
(ciekawa makieta miasta z XVII i XVIII w.).
W dawnym budynku Korpusu Kadetów
(ul. Kolegialna 4) mieœci siê Centrum
Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza.
Muzeum posiada te¿ oddzia³y w Lewkowie
(wnêtrza pa³acowe), Russowie (dworek
Marii D¹browskiej i skansen) oraz salon
muzyczny w Antoninie.

KONIN
Zamek–Muzeum

Miasto powiatowe (1975-98 wojewódz-
kie) nad Wart¹, kana³em Œlesiñskim,

jeziorami Gos³awskim (379 ha) i P¹tnow-
skim (307 ha), w Dolinie Koniñskiej. Wêze³
drogowy. Linia kol. Poznañ–Warszawa. 83
tys. mieszkañców.

Pocz¹tkowo osada targowa na terenie
obecnej wsi Stare Miasto. Lokacja miasta
w koñcu XIII w. Stanowi³o ono w³asnoœæ
królewsk¹. Siedziba powiatu w woj. kaliskim
od XIV w. Dynamiczny rozwój po 1950,
zwi¹zany z eksploatacj¹ du¿ych z³ó¿ wêgla
brunatnego. Powsta³y du¿e osiedla, two-
rz¹ce tzw. Nowy Konin na prawym brzegu
Warty. Liczba mieszkañców przez 40 lat po-
wiêkszy³a siê prawie siedmiokrotnie. Dwie
elektrownie: „P¹tnów” (1 600 MW) i „Ko-
nin” (600 MW), huta aluminium, na pn. od
miasta czynne odkrywki kopalni wêgla
brunatnego „Konin”.

G³ówne zabytki na starówce na lewym
brzegu Warty: najstarszy w Polsce znak
drogowy — piaskowcowy s³up postawiony
w XII w. w po³owie drogi z Kruszwicy do
Kalisza, gotycki koœció³ œw. Bart³omieja z XIV
w. oraz ratusz i zabudowa pl. Wolnoœci
z XIX w.

W pn. czêœci Konina, nad Jez. Gos³awskim,
8 km od centrum po³o¿ona jest dzielnica
Gos³awice, do 1976 wieœ. W XIII w.
stanowi³a w³asnoœæ cystersów z L¹du,
póŸniej arcybiskupów gnieŸnieñskich a na-
stêpnie szlacheck¹. We wsch. czêœci du¿a
elektrownia „Konin” zbud. w 1964. Cieka-
wym zabytkiem jest gotycki koœció³ œw.
Andrzeja Aposto³a z XV w. na planie krzy¿a
greckiego, ze sklepieniem poœrodku wspar-
tym na jednym filarze.

Nad brzegiem Jeziora Gos³awskiego
gotycki zamek z 1418-26, po odbudowie
w 1986 mieszcz¹cy Muzeum Okrêgowe.
Zamek obejmuje dwa budynki, ³¹czniki,
dziedziniec i wysoki mur kurtynowy.
W muzeum prezentowane s¹ dzieje miasta,
lampy (m.in. naftowe i pierwsze elektry-
czne), bi¿uteria. W s¹siedztwie kopia dworu
z XIX w. (piêknie urz¹dzone wnêtrza) oraz
niewielki skansen budownictwa wiejskiego
(wiatraki, stodo³a, kuŸnia).

Sprzed zamku widok na jezioro i elektro-
wniê „P¹tnów”. Na jeziorze najd³u¿szy
w Polsce most (1,5 km). Biegnie nim
ruroci¹g s³u¿¹cy do transportu popio³ów

Konin
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z elektrowni do wyeksploatowanej odkry-
wki wêgla brunatnego „Gos³awice”.

KOŒCIAN
Koœció³ farny NMP Wniebowziêtej

Miasto powiatowe nad Obr¹, na Równinie
Koœciañskiej. Wêze³ drogowy. Linia kol.
Poznañ–Wroc³aw. 24 tys. mieszkañców.

Gród wœród rozlewisk znany od po³.
XIII w. Prawa miejskie przed 1310. W XIV
i XV jedno ze znaczniejszych miast Wiel-
kopolski, otoczone murami i fosami.
W 1655 odebrane Szwedom przez oddzia³
partyzancki Krzysztofa ¯egockiego. Obec-
nie oœrodek szkolnictwa oraz przemys³u
spo¿ywczego i metalowego.

Na wyspie otoczonej ramionami Obry
najstarsza czêœæ miasta z fragmentem
murów z XV w. Na rynku ratusz z XVIII w.
(obecnie m.in. Muzeum Regionalne), wokó³
rynku domy z XVII-XIX w. Gotycki koœció³
œw. Ducha. Pomniki i tablice upamiêtniaj¹ce
ofiary wojen.

Obok rynku gotycki koœció³ farny z XIV w.
(prezbiterium z XV w.), trójnawowy, halowy
z kaplicami. Polichromia Wiktora Gosie-
nieckiego z 1949. Bogate i cenne wyposa-
¿enie: póŸnorenesansowy o³tarz g³.,
11 innych o³tarzy m.in. tryptyk z 1507.
Belka têczowa z póŸnogotyckimi rzeŸbami.
Liczne rzeŸby, kraty, nagrobki.

KÓRNIK
Zamek–Muzeum
Park – arboretum

Miasto w powiecie poznañskim, na
Równinie Wrzesiñskiej, nad Jez. Kórnickim
(82 ha). 6 tys. mieszkañców.

Prawa miejskie 1426. Pierwotnie w³asnoœæ
Górków, póŸniej innych znanych rodów
m.in. w XVIII i XIX w. Dzia³yñskich, od 1880
Zamoyskich. W 1924 moc¹ testamentu Jana
Zamoyskiego z dóbr kurnickich i zakopiañ-
skich utworzono Fundacjê „Zak³ady Kur-
nickie”. Obecnie siedziba placówek PAN:
Instytutu Dendrologii i Biblioteki Kórnickiej.

Centrum miasta stanowi wyd³u¿ony rynek
z zabudow¹ z koñca XIX w. i XX w. Przy
rynku gotycki koœció³ Wszystkich Œwiêtych
z XV w. przebudowany w XIX w. oraz ratusz

z 1907 (na jego œcianie tablica upamiêt-
niaj¹ca Mieczys³awa Or³owicza).

Na pd. od rynku, na niewielkiej wyspie
otoczonej fos¹ stoi zamek. Pierwsza
budowla powsta³a w 1426 z fundacji
Miko³aja Górki. Wielokrotnie przebudo-
wywany, obecnie w formach neogotyckich
i mauretañskich z XIX w. Wewn¹trz b.
ciekawe Muzeum Wnêtrz Zamkowych:
autentyczne pomieszczenia z XIX i pocz.
XX w., pami¹tki historyczne, obrazy, rzeŸby,
zbroje, broñ palna i wschodnia, meble
z ró¿nych epok, zbiory etnograficzne,
archeologiczne, przyrodnicze (z Oceanii),
numizmatyczne. Piêkne drzwi i odrzwia,
intarsjowane posadzki z XIX w. W zamku
straszy Bia³a Dama, jej portret wisi w jadalni.
Zamek nale¿y obecnie do Biblioteki
Kórnickiej PAN. Niezwykle cenne zbiory
biblioteczne znajduj¹ siê w nowym bu-
dynku w s¹siedztwie. Niektóre s¹ ekspo-
nowane w zamku na okolicznoœciowych
wystawach.

Przy zamku oficyny z XVIII w. oraz
wozownia z 1977 z zabytkowymi poja-
zdami. Nad jeziorem zabudowania d.
folwarku Prowent. Na jednym z domów
tablica upamiêtniaj¹ca miejsce urodzenia
poetki Wis³awy Szymborskiej, laureatki
Nagrody Nobla w 1996.

Na pd. i wsch. od zamku rozleg³y (33,5 ha)
park – arboretum. Za³o¿ony w XVI w.,
w obecnym kszta³cie od XIX w. Najwiêksza
w Polsce kolekcja drzew i krzewów — ok.
3 000 gatunków i odmian europejskich,
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azjatyckich i amerykañskich. Aleje: lipowa,
grabowa, grupy starych drzew, drzewa
pomnikowe, muzeum dendrologiczne. Park
szczególnie piêknie prezentuje siê wiosn¹
(gdy kwitn¹ magnolie i rododendrony).

L¥D
Koœció³ i klasztor pocysterski

Wieœ nad Wart¹, w Dolinie Koniñskiej
9 km na pd. od S³upcy, przy szosie Pyzdry –
Golina.

Wg tradycji jeden z oœrodków powsta-
j¹cego w X w. Pañstwa Polskiego. Gród
wzmiankowany w 1136. W 1145 ksi¹¿ê
Mieszko III Stary sprowadzi³ tu Cystersów
z Altenbergu k. Kolonii. A¿ do kasacji
klasztoru w 1796 wieœ stanowi³a oœrodek
rozleg³ych dóbr zakonnych. Obecnie we
w³adaniu ksiê¿y Salezjanów, w nowym
gmachu wy¿sze seminarium duchowne.

Nad Wart¹ okaza³y zespó³ klasztorny.
Barokowy koœció³ NMP i œw. Miko³aja
z obszern¹ naw¹ g³., transeptem i prez-
biterium zbud. w 2 po³. XVII w. przez
wybitnych architektów, m.in. Tomasza
Poncino, Jerzego Catenazziego i Pompeo
Ferrariego (kopu³a 1735). Na sklepieniach
i œcianach bogata deklaracja stiukowa
i polichromie z XVIII w. Na kopule malo-
wid³a Jerzego Neunhertza (1732). Bogaty
wystrój: o³tarze, ambona, piêkne konfes-
jona³y, nagrobki z XVIII w.

Od pd. przylega gotycko-barokowy
klasztor z wirydarzem poœrodku. Z po³.
XIV w. zachowane kru¿ganki, sieñ, orator-
ium i kapitularz. W oratorium freski z ok.
1375, nale¿¹ce do najcenniejszych w Pol-
sce. Na piêtrze sala opacka z portretami
opatów i malowid³em Adama Swacha.

Nad Wart¹, ok. 2 km od wsi grodzisko,
miejsce grodu z IX-XIII w. L¹d le¿y na skraju
Nadwarciañskiego Parku Krajobrazowego.
Za Wart¹, przy szosie do Zagórowa pocz¹-
tek œcie¿ki dydaktycznej Parku.

LEDNICA
Ostrów Lednicki,

Wielkopolski Park Etnograficzny
Lednica to rynnowe jezioro (339 ha) na

Pojezierzu GnieŸnieñskim, 14 km na zach.
od Gniezna, na pn. od szosy Gniezno –

Poznañ. Brzegi niskie, w ma³ej czêœci
zalesione.

W pd. czêœci jeziora wyspa Ostrów
Lednicki (7,5 ha). Od IX do XI w. jeden
z g³ównych oœrodków pañstwa Polan i Pol-
ski. W X w. zbudowano potê¿ny kompleks
obronny z kamiennym palatium i kaplic¹
oraz dwoma mostami ³¹cz¹cymi wyspê
z brzegami. Tutaj w 1000 Boles³aw Chrobry
przyjmowa³ Ottona III. Gród zniszczony
w 1038 przez Brzetys³awa Czeskiego, utraci³
znaczenie. Zamieszkany do XIII w.

Na wyspie rezerwat archeologiczny.
W obrêbie wysokich wa³ów wiata zabez-
pieczaj¹ca relikty palatium z X w. W pn.
czêœci grodu przyziemia kaplicy i ods³oniête
grobowce. Przeprawa na wyspê promem.
Przy przeprawie tzw. ma³y skansen z paroma
budowlami drewnianymi i wystaw¹
w tzw. skarbczyku, który jest pomniejszon¹
kopi¹ koœcio³a œw. Jana w Poznaniu.

Przy pd. wsch. czêœci jeziora Wielkopolski
Park Etnograficzny. Ponad 60 budowli
z XVIII-XX w. M.in. budynki mieszkalne
i gospodarcze, koœció³, kaplica, wiatraki,
kopia dworu z XVIII w. W skansenie
odbywaj¹ siê imprezy folklorystyczne.

LESZNO
Koœció³ farny œw. Miko³aja

Miasto powiatowe (1975-98 wojewódz-
kie) na WysoczyŸnie Leszczyñskiej, wêze³
drogowy i kolejowy. 62 tys. mieszkañców.

Jedno z m³odszych miast w Wielkopolsce,
od 1547. Powstanie i rozwój zwi¹zane
z przybyciem braci czeskich z Czech i Œl¹s-
ka. W 1628-55 mieszka³ tu Jan Amos
Komeñski, wybitny pedagog czeski. W 1655
miasto otworzy³o bramy Szwedom, w od-
wecie spalone przez wojska polskie.
W³asnoœæ Leszczyñskich, od XVIII w.
Su³kowskich. Obecnie znacz¹cy oœrodek
gospodarki, kultury, oœwiaty.

W centrum zabytkowy zespó³ staromiejski,
w rynku ³adny ratusz z XVII w. (przebud.
w XVIII w.), przy rynku i s¹siednich ulicach
domy z XVIII i XIX w.  Zabytkowe koœcio³y:
œw. Krzy¿a z XVIII w., œw. Jana (d. zbór braci
czeskich) z XVII w., pa³ac Su³kowskich
(XVI w.), liczne pomniki. Nowoczesna p³y-
walnia „Akwawit”. Na zach. od centrum,

Leszno
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w Strzy¿ewicach znane lotnisko sportowe.
Nieopodal rynku, przy ul. Koœcielnej

koœció³ farny œw. Miko³aja zbud. 1682-
1740 wg proj. Jana Catenaziego. Trój-
nawowy z bogat¹ dekoracj¹ stiukow¹ i bo-
gatym, wysokiej klasy wyposa¿eniem
wnêtrza. Obrazy Szymona Czechowicza.
Nagrobki Leszczyñskich, m.in. Rafa³a,
wystawiony przez Stanis³awa, króla Polski.

LUBIÑ
Zespó³ klasztorny Benedyktynów

Wieœ 14 km na pn. zach. od Gostynia,
w powiecie koœciañskim, na Pojezierzu
Krzywiñskim, przy szosie Koœcian – Gostyñ.

Ok. 1075 fundacja opactwa Benedykty-
nów. W czasach piastowskich znacz¹cy
oœrodek kultury, prawdopodobnie tu dzia³a³
kronikarz Gall Anonim. W 1836 kasata
klasztoru, powrót zakonników w 1923.

Na wzgórzu koœció³ Narodzenia NMP,
obecnie barokowy z po³. XVIII w. z licznymi
fragmentami romañskimi i gotyckimi.
W ostatnich latach wykryto wiele tajemnic
wczeœniejszych budowli z XII-XIV w. Po
renowacji na prze³omie XX i XXI w. œwi¹tynia
prezentuje siê bardzo okazale. Zachowane
mury i portale romañskie. Wewn¹trz
dekoracja stiukowa i polichromia oraz o³tarz
z XVIII w. Piêkne stalle rokokowe. Kaplica -
domniemane miejsce pochówku ksiêcia
W³adys³awa Laskonogiego. Sarkofag b³.
Bernarda z W¹brzeŸna.

W czêœciowo zachowanym klasztorze
(przebudowanym w XVIII w.) m.in. niewiel-
kie muzeum.

Po drugiej stronie drogi do Gostynia, na
wzgórzu koœcio³a œw. Leonarda z pocz.
XIII w., romañski, przebudowywany w go-
tyku i renesansie.

OBRA
Zespó³ pocysterski

Du¿a wieœ 8 km na pd. zach. od Wol-
sztyna, przy szosie do Nowej Soli, w Kotlinie
Kargowskiej, na prawym brzegu doliny
Obry.

Do koñca XVIII w. wieœ by³a w³asnoœci¹
klasztoru Cystersów, za³o¿onego w 1231.
Zespó³ klasztorny obejmuje barokowy
koœció³ z po³. XVIII w. i rozleg³y czworobok

budynków z XVII-XVIII w. z wirydarzem
poœrodku. W koœciele cenne wyposa¿enie
rokokowe: o³tarze, polichromia, stalle.
W o³tarzu g³. obraz Szymona Czechowicza.
W klasztorze obecnie Wy¿sze Seminarium
Duchowne Misjonarzy Oblatów NMP. Przy
klasztorze park krajobrazowy i dwór
z XIX w. We wsi drewniany koœció³ œw.
Walentego z 1719.

PAW£OWICE
Zespó³  pa³acowy

Du¿a wieœ 13 km na wsch. od Leszna, na
WysoczyŸnie Leszczyñskiej, przy linii kol.
Leszno – Ostrów Wlkp. Siedziba Zootech-
nicznego Zak³adu Doœwiadczalnego.

Klasycystyczny zespó³ pa³acowy Miel-
¿yñskich powsta³ w koñcu XVIII w. wg proj.
Karola Langhansa. Trzykondygnacyjny
korpus g³ówny,  po³¹czony galeriami
z oficynami. Przed pa³acem rozleg³y
dziedziniec honorowy. Wnêtrza pa³acu
projektowa³ Jan Christian Kamzetzer; m.in.
bogato zdobiona sala balowa i salony z in-
tarsjowanymi posadzkami. Za pa³acem park
z XVIII w. z wiekowym, urozmaiconym
drzewostanem.

W pn. czêœci wsi koœció³ NMP Œnie¿nej
z XVIII w. z barokowym wyposa¿eniem
wnêtrza.

POBIEDZISKA
Skansen Miniatur

Miasto na Pojezierzu GnieŸnieñskim, przy
szosie i linii kolejowej Poznañ–Gniezno, na
Szlaku Piastowskim, nad m. in. jez. Biez-
druchowo (49 ha). 8 tys. mieszkañców.

Miejscowoœæ znana od 1233 r., prawa
miejskie od 1266 r. Obecnie zaplecze
mieszkaniowe aglomeracji poznañskiej,
parê zak³adów przemys³owych m. in. huta
szk³a. W centrum czworoboczny Rynek,
przy jego wsch. pierzei wczesnogotycki ko-
œció³ œw. Micha³a z XIII-XIV w.

Przy szosie do Poznania, 2 km od centrum,
Skansen Miniatur, prezentacja ok. 30 bu-
dowli Wielkopolski (g³ównie po³o¿onych na
Szlaku Piastowskim) wykonanych z tworzyw
sztucznych w skali 1:20. M. in. katedry
w GnieŸnie i Poznaniu, Stary Rynek w Po-
znaniu, Mysia Wie¿a w Kruszwicy.

Pobiedziska
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Poznañ
POZNAÑ

Stolica Wielkopolski,
578 tys. mieszkañców,
261 km2. Le¿y na pogra-
niczu Pojezierzy Poznañ-
skiego i GnieŸnieñskiego,
nad Wart¹, Jeden z naj-
wiêkszych krajowych wê-
z³ów drogowych i kolejo-
wych (10 wa¿nych szos
i 10 linii kolejowych),

du¿y oœrodek przemys³u
(m.in. metalowego, che-

micznego, farmaceutycznego,
odzie¿owego, drzewnego, spo¿ywczego),
9 wy¿szych uczelni pañstwowych i kilka pry-
watnych, 6 teatrów, 3 s³ynne chóry ch³o-
piêce i mêskie, miêdzynarodowe festiwale
skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego,
festiwal teatralny Malta; Miêdzynarodowe
Targi Poznañskie, w ci¹gu roku ok.
25 miêdzynarodowych imprez handlo-
wych.

W IX w. na wyspie wœród rozlewisk Warty
powsta³ gród, w X w. jedna ze stolic nowego
Pañstwa Polskiego. W 1253 Poznañ otrzy-
ma³ prawa miejskie, staj¹c siê g³ównym
miastem Wielkopolski. Po³o¿ony na skrzy-
¿owaniu licznych szlaków handlowych,
znacznie rozwin¹³ siê w XV i XVI w., bêd¹c
du¿ym oœrodkiem rzemios³a. W XIX w. cen-
trum polskich dzia³añ niepodleg³oœciowych
w zaborze pruskim, uwieñczonych zwyciê-
skim Powstaniem Wielkopolskim 1918-19.
W lutym  1945 miasto zosta³o zniszczone
w ok. 55%. Od 1946 szybka odbudowa,
a póŸniej znacz¹ca rozbudowa.

Najstarsze zabytki znajduj¹ siê na Ostrowie
Tumskim, wyspie miêdzy rzekami Wart¹
i Cybin¹. Centraln¹ budowl¹ jest tu katedra.
W jej s¹siedztwie pa³ac arcybiskupi przebu-
dowywany w XVIII w.; gotycki koœció³ NMP,
zbudowany w XV w.; gotycka psa³teria
z pocz¹tku XVI w.; domki kanoników z XVI
do XIX w.; gmach Akademii Lubrañskiego,
pierwszej w Poznaniu uczelni o charakterze
szko³y wy¿szej, za³o¿onej 1518; Muzeum
Archidiecezjalne.

Na wsch. od Ostrowa Tumskiego niewielka
dzielnica Œródka, od XV do XVIII w.
oddzielne miasto. Tu m.in. gotycki koœció³

œw. Ma³gorzaty, barokowy œw. Kazimierza i
nieopodal romañski koœció³ œw. Jana
Jerozolimskiego z XII w.

Na lewym brzegu Warty le¿y Stare Miasto
lokowane w 1253. W rynku wyró¿nia siê
renesansowy Ratusz. Z kilku zabytkowych
koœcio³ów Starego Miasta na szczególn¹
uwagê zas³uguje farny. Na Górze Przemys³a
pozosta³oœci poznañskiego zamku kró-
lewskiego i koœció³ Franciszkanów.
W obrêbie Starego Miasta znajduje siê kilka
muzeów m.in. Instrumentów Muzycznych,
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Muze-
um Archeologiczne. Przy pn. obrze¿u
Starego Miasta fragmenty œredniowiecznych
obwarowañ miejskich oraz m.in. koœció³
podominikañski, obecnie jezuitów, zbudo-
wany w XIII w.

Przy pl. Bernardyñskim, na pd. od Starego
Rynku, koœció³ i klasztor Franciszkanów
z XV w., przebudowane w XVII w. w stylu
barokowym.

Na pn. od Starego Miasta, na Wzgórzu œw.
Wojciecha, koœcio³y  œw. Józefa i œw.
Wojciecha, Cmentarz Zas³u¿onych Wielko-
polan i Pomnik Armii „Poznañ”.

Œródmieœcie Poznania zosta³o rozplano-
wane w pierwszej po³owie XIX w. Central-
nym punktem miasta jest pl. Wolnoœci, przy
nim Biblioteka Raczyñskich zbudowana
1829. Przy al. Marcinkowskiego hotel
„Bazar” z 1842 oraz Muzeum Narodowe.
Przy ul. 27 Grudnia Teatr Polski zbudowany
ze sk³adek spo³eczeñstwa 1873-1875. Za
nim dom towarowy zwany „Okr¹glakiem”
(1955). W zach. czêœci centrum reprezen-
tacyjny  pl. A. Mickiewicza; wokó³ okaza³e
budynki z pocz. XX w.

Na pd. od Starego Miasta ul. Pó³wiejska,
popularna ulica handlowa, przy której pd.
krañcu kompleks handlowo-kulturalny
„Stary Browar” o ciekawych, awangar-
dowych formach architektonicznych.

Nowe dzielnice po³o¿one s¹ na wsch.
(Rataje, Chartowo, ̄ egrze) i pn. (Winogrady,
Pi¹tkowo). Z Pi¹tkowa do centrum wiedzie
trasa szybkiego tramwaju (1996).

Bazylika archikatedralna
œœ. Piotra i Paw³a

Œwi¹tynia o najstarszej metryce pisanej
w Polsce. Zbud. w 968 na terenie zespo³u
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1. Bazylika archikatedralna
2. Koœció³ œw. Jana Jerozolimskiego
3. Jezioro Maltañskie
4. Nowy Ogród zoologiczny
5. Ratusz, Muzeum Historii Miasta
6. Muzeum Instrumentów Muzycznych
7. Koœció³ farny œw. Stanis³awa
8. Góra Przemys³a

9. Muzeum Narodowe
10. Wzgórze œw. Wojciecha
11. Cytadela
12. Plac Adama Mickiewicza
13. Palmiarnia
14. Hala Arena
15. Koœció³ Nawiedzenia NMP

grodowego na Ostrowie Tumskim. Pier-
wotnie w formach preromañskich z ka-
mienia ³upanego, w XI w. nowa budowla
romañska, trójnawowa bazylika. Pochowani
w niej zostali m.in. Mieszko I, Boles³aw
Chrobry, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel,
Przemys³ I i Przemys³ II. W XIV-XV w. katedra
gotycka, w XVII-XVIII w. przebudowana
w stylu barokowym i klasycystycznym. Po

zniszczeniach 1945 roku przywrócono
formy gotyckie.

Wzd³u¿ naw bocznych wieniec 12 kaplic
i dwie zakrystie, z ró¿norodnym wystrojem.
W podziemiach  m.in. ekspozycja reliktów
œwi¹tyñ z X i XI w. (fragmenty domnie-
manych grobowców Mieszka I i Boles³awa
Chrobrego, misa chrzcielna z okresu Chrztu
Polski). W o³tarzu g³ównym cenny gotycki

Poznañ
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poliptyk z 1512, gotyckie stalle z XVI w.
i rokokowa ambona pochodz¹ z Dolnego
Œl¹ska. Na œcianach i filarach naw bocznych
unikatowe spi¿owe p³yty epitafijne z XIV
i XV w. Wiele wartoœciowych dzie³, m.in.
nagrobków, rzeŸb  obrazów, znajduje siê
w kaplicach przy nawach bocznych.
Najokazalsza z nich – Z³ota Kaplica,
przebudowana w XIX w. formach bizan-
tyjskich, stanowi mauzoleum Mieszka I
i Boles³awa Chrobrego.

Koœció³ œw. Jana Jerozolimskiego
Na wsch. od Ostrowa Tumskiego, nie-

opodal ruchliwego Ronda Œródka. Koœció³
wzniesiony na prze³omie XII i XIII w. przez
joannitów (Zakon Kawalerów Maltañskich)
jest jedn¹ z pierwszych w Polsce budowli
z ceg³y. Wczeœniej istnia³ tu koœció³ œw.
Micha³a, przy którym Mieszko Stary za³o¿y³
pierwszy w Poznaniu szpital — przytu³ek
dla chorych i p¹tników. Koœció³ przebudo-
wywano w XV i XVI w. w formach gotyckich.
Z XVIII w. pochodzi barokowa kaplica œw.
Krzy¿a. W fasadach zach. romañski portal.
Wewn¹trz sklepienia gwiaŸdziste, gotycki
tryptyk oraz gotycka chrzcielnica z 1522.

Jezioro Maltañskie
Sztuczny akwen na rzece Cybinie we

wsch. czêœci miasta. 64 ha, maksymalna
g³êb. 5 m. Po rekultywacji 1980-90 powsta³
nowoczesny tor d³ug. 2 km, miejsce
licznych regat, w tym o randze mistrzostw
œwiata i Europy. We wsch. czêœci jeziora
trybuny, hangary, wie¿a startowa oraz
kemping. Po stronie pd. popularne tereny
rekreacyjne: k¹pielisko, sztuczny stok

narciarski (d³ug. 150 m), tor saneczkowy
(d³ug. 540 m), elegancki hotel „Park”
i  Kopiec Wolnoœci. Z jego wierzcho³ka
rozleg³a panorama miasta.

Nowy Ogród Zoologiczny
Pierwsze ZOO powsta³o w Poznaniu

w 1871 na Je¿ycach przy obecnej ul. Zwie-
rzynieckiej. Istnieje tam do dziœ, na
niewielkiej powierzchni 5,6 ha. W 1974
otwarto nowy, najwiêkszy w kraju ogród
zoologiczny za Jez. Maltañskim na Bia³ej
Górze. Zajmuje on 117 ha urozmaiconego
terenu w dolinie Cybiny. Czêœæ zwierz¹t
przebywa tradycyjnie w klatkach, czêœæ na
rozleg³ych wybiegach w warunkach zbli-
¿onych do naturalnych. Atrakcyjny dojazd
w¹skotorow¹ kolejk¹ dzieciêc¹ „Maltanka”,
od Ronda Œródka wzd³u¿ Jez. Maltañskiego.

Ratusz – Muzeum Historii Miasta
W 1253 lokowano miasto Poznañ na

prawie magdeburskim, na pow. 20 ha na
lewym brzegu Warty. Od koñca XIII w.
otacza³y je mury. Na rynku (jednym z naj-
wiêkszych w Polsce, o pow. 2 ha) na
prze³omie XIII i XIV w. zbudowano pierwszy,
gotycki ratusz. W po³. XVI w. zamo¿ne
miasto zleci³o przebudowê ratusza archite-
ktowi w³oskiemu, Janowi Baptyœcie Quadro
z Legano. Okaza³a budowla renesansowa
zachowa³a siê do dziœ. W 1725 huragan
zniszczy³ wie¿ê, w koñcu XVIII w. dano jej
klasycystyczny he³m. Obecne w ratuszu
mieœci siê Muzeum Historii Poznania,
oddzia³ Muzeum Narodowego. Od wsch.
ratusz ma trójkondygnacyjn¹ loggiê arka-
dow¹. W œrodkowej wie¿yczce nad loggi¹
w po³udnie ukazuj¹ siê trykaj¹ce kozio³ki,
jeden z symboli Poznania. Najstarsz¹ czêœæ
ratusza stanowi¹ piwnice z pocz. XIV w. ze
sklepieniami krzy¿owymi. Najciekawsze s¹
pomieszczenia na pierwszym piêtrze, m.in.
Wielka Sieñ (zwana te¿ Sal¹ Odrodzenia)
nakryta piêknym sklepieniem ¿aglowym
z ozdobnymi kasetonami. Zabytkowe wnêtrza
ratusza stanowi¹ piêkn¹ oprawê dla eks-
ponatów przedstawiaj¹cych dzieje miasta.

Muzeum Instrumentów Muzycznych
Trzy kamieniczki we wsch. pierzei Starego

Rynku zajmuje Muzeum Instrumentów
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Muzycznych (oddzia³ Muzeum Narodo-
wego). Odbywaj¹ siê tu liczne wystêpy
solistów i zespo³ów kameralnych. W bo-
gatych zbiorach m.in. polskie instrumenty
smyczkowe z XVI i XVII w. oraz europejskie
wybitnych mistrzów, kolekcja fortepianów
i pianin, pami¹tki po Fryderyku Chopinie,
instrumenty ludowe z Polski i krajów Europy,
ca³ego œwiata.

Koœció³ farny œw. Stanis³awa
Kolegiata farna po³o¿ona na pd. od Starego

Rynku stanowi jeden z najlepszych przyk³a-
dów architektury barokowej w Polsce.
Koœció³ budowany by³ dla jezuitów od 1649
przez ponad 50 lat, z udzia³em tak wybit-
nych architektów jak Bart³omiej W¹sowski,
Jan Catenazzi, Pompeo Ferrari.

Fasada frontowa, mimo wt³oczenia w cias-
n¹ zabudowê staromiejsk¹, prezentuje siê
bardzo okazale. Monumentalne trój-
nawowe wnêtrze w ekspresyjnej manierze
baroku rzymskiego. Sklepienie i œciany
zdobi¹ sztukaterie Wojciecha Bianco,
polichromia Karola Dankwarta z pocz.
XVIII w. Wzd³u¿ nawy g³ównej potê¿ne
kolumny z g³owicami kompozytowymi,
wykonane ze sztucznego marmuru, podob-
nie jak ca³y wystrój œcian i o³tarzy. W o³tarzu
g³. i o³tarzach transeptu wielkie obrazy
Szymona Czechowicza oraz jego uczniów.
W farze odbywaj¹ siê koncerty na organach
z 1876. Pod koœcio³em rozleg³e piwnice,
niegdyœ miejsce pochówku; po 1945
przechowywano tam wino z importu. W s¹-
siedztwie koœcio³a farnego inne zabytkowe
budowle: szko³a jezuicka, Kolegium jezu-

ickie (obecnie Urz¹d Miasta) oraz piêtnasto-
wieczne probostwo koœcio³a farnego.

Góra Przemys³a
Popularnie zwana Góra Przemys³awa i Gó-

r¹ Zamkow¹, po³o¿ona jest w zach. czêœci
Starego Miasta, przy krawêdzi skarpy doliny
Warty. W XIII w. na wzgórzu dominuj¹cym
nad rynkiem i wiêkszoœci¹ ówczesnego
miasta, ksi¹¿ê Przemys³ I rozpocz¹³ budowê
swojej rezydencji – zamku. Dzie³o kon-
tynuowa³ póŸniejszy król Przemys³ II,
a dokoñczone zosta³o w XIV w. PóŸniej
kilkakrotnie zmienia³o siê oblicze zamku.
Po zniszczeniu 1945 odbudowany czê-
œciowo w formach z XVIII w. Obecnie mieœci
siê tu Muzeum Sztuk U¿ytkowych (oddzia³
Muzeum Narodowego). Eksponowane s¹
przedmioty codziennego u¿ytku, ozdobne,
kultowe a tak¿e meble, zegary, wyroby
z³otnicze.

Na pd. stoku Góry Przemys³a wznosi siê
koœció³ œw. Antoniego, franciszkanów
konwentualnych, jeden z ³adniejszych
w Poznaniu. Zbudowany 1674-1757
w formach barokowych, trójnawowy.
Boczne kaplice bogato zdobione stiukami
i polichromi¹ Adama Swacha. W prez-
biterium okaza³e stalle z XVIII w. Szczególnie
godna uwagi lewa kaplica NMP, piêknie
odnowiona 1999. W o³tarzu z barwionego
na czarno drewna obraz NMP – Pani
Poznania. W podziemiach koœcio³a pre-
zentowana jest makieta œredniowiecznego
miasta.

Góra Przemys³a stanowi jeden z bardziej
urokliwych zak¹tków poznañskiej starówki.

Muzeum Narodowe
Przy pl. Wolnoœci i al. Marcinkowskiego.

Okaza³y budynek muzealny zbudowany
1900-03 wg proj. Karla Hinckeldeyna. Od
1919 Muzeum Wielkopolskie, od 1950
Narodowe. Elewacje zach., pd. i wsch.
bogato zdobione m.in. mozaikami. Wzd³u¿
al. Marcinkowskiego usytuowany jest nowy
gmach muzeum (2001). Poznañskie Mu-
zeum Narodowe posiada 5 oddzia³ów
w Poznaniu i 3 na terenie Wielkopolski.
W gmachach przy al. Marcinkowskiego
znajduj¹ siê zbiory malarstwa i rzeŸby
polskiej od XVII do XX w. (m.in. kolekcja
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obrazów Jacka Malczewskiego, dzie³a Jana
Matejki, Józefa Che³moñskiego, Olgi Bonañ-
skiej, Leona Wyczó³kowskiego, Stanis³awa
Wyspiañskiego); dzia³ sztuki œredniowiecz-
nej z zabytkami romañskimi i gotyckimi
z Polski i Europy; galeria sztuki europejskiej
z bogat¹ kolekcj¹ obrazów XIV- XVIII w.
(hiszpañskie, niderlandzkie, w³oskie i fran-
cuskiego).

Wzgórze œw. Wojciecha
Na pn. od Starego Miasta. W XI w. istnia³a

tu osada ksi¹¿êca, od XIII w. przedmieœcie
Poznania z w³asnymi w³adzami, od 1797
w granicach miasta. Wg tradycji na wzgórzu
tym w 997 mia³ g³osiæ kazania œw. Wojciech.
Œwi¹tyniê pod wezwaniem mêczennika
zbudowano w 1222. Obecna powsta³a
w XV w., nawy boczne dobudowano
w XVI w. Budowla trójnawowa ze skle-
pieniami gwiaŸdzistymi. Na sklepieniach
i œcianach polichromia Antoniego Pro-
caj³owicza z 1911-12. O³tarz g³ówny
stylizowany na póŸnogotycki, 3 o³tarze
renesansowe z obrazami z XVI w. W 1923
w podziemiach koœcio³a utworzono nekro-
poliê zas³u¿onych zwan¹ popularnie Ska³k¹

Poznañsk¹. W 1997 zbudowano przy
koœciele now¹ Kryptê Zas³u¿onych. Znaj-
duj¹ siê w niej urny z prochami Ignacego
Pr¹dzyñskiego, sercem Jana Henryka
D¹browskiego, sarkofagi Feliksa Nowo-
wiejskiego, Paw³a Edmunda Strzeleckiego,
Józefa Wybickiego i in.

Po przeciwleg³ej stronie wzgórza okaza³y
wczesnobarokowy koœció³ œw. Józefa. Zbud.
w 1644-77 wg proj. Krzysztofa Bonadury
Starszego i Jerzego Catenazziego. Wnêtrze
pozbawione znaczniejszych zabytków
wyró¿nia siê piêkn¹ architektur¹. W podzie-
miach samotnia b³. Rafa³a Kalinowskiego,
a w przyleg³ych zabudowaniach klasztor-
nych Wy¿sze Seminarium Duchowne
Ojców Karmelitów Bosych.

Poni¿ej koœcio³a œw. Józefa po³o¿ony jest
Cmentarz Zas³u¿onych Wielkopolan, za³.
w pocz. XIX w. jako cmentarz parafii farnej.

Na pn. stoku Wzgórza okaza³y Pomnik
Armii „Poznañ” wzniesiony w 1981 wg proj.
Anny Rodziñskiej-Iwiañskiej i Józefa
Iwiañskiego. Upamiêtnia zbrojny czyn
Wielkopolan w wojnie obronnej 1939.

Cytadela
Cytadela to popularna nazwa Wzgórza

Winiarskiego i potê¿nej twierdzy pruskiej,
zbudowanej w XIX w. a zburzonej w 1945.
Fort Winiary powsta³ w 1828-39 jako
najwa¿niejszy element twierdzy poznañ-
skiej. Zajmowa³ ponad 100 ha, z such¹ fos¹
wokó³. Sk³ada³ siê z kilku dzie³ fortyfikacyj-
nych m.in. potê¿nej reduty koszarowej.
Obecnie znajduje siê tu Park Cytadela
z ró¿norodnym drzewostanem. Relikty
twierdzy uznano za zabytek.

W korytarzu kazamatowym przy tzw.
Ma³ej Œluzie mieœci siê Muzeum Armii
„Poznañ”. Gromadzi elementy uzbrojenia
i umundurowania, dokumenty i fotografie
dotycz¹ce Wojska Polskiego 1918-39,
a tak¿e ruchu oporu w Wielkopolsce. W d.
bunkrze amunicyjnym Muzeum Uzbrojenia
prezentuje historiê Cytadeli, walki w 1945.
Na wystawie plenerowej sprzêt i uzbrojenie
Wojska Polskiego z czasów II wojny
i powojennych.

Na pd. stoku Cytadeli znajduje siê kilka
interesuj¹cych nekropolii. Kolejno od wsch.:
Cmentarz  Garnizonowy Brytyjski (z czasów
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I i II wojny œwiatowej), Cmentarz Bohaterów
Polskich (groby ofiar II wojny œwiatowej oraz
Poznañskiego Czerwca), Cmentarz Bohate-
rów Radzieckich (poleg³ych w walkach
o Poznañ w 1945; zwieñczony wysokim
obeliskiem), Cmentarz Parafii œw. Woj-
ciecha, Cmentarz  Garnizonowy.

Plac Adama Mickiewicza
Reprezentacyjny plac Poznania, w zach.

czêœci œródmieœcia. Powsta³ w pocz. XX w.
wg planów wybitnego urbanisty niemiec-
kiego Józefa Stübbena, na miejscu rozebra-
nych fortyfikacji pruskich wzd³u¿ obecnej
Al. Niepodleg³oœci. Na placu pomniki:
Adama Mickiewicza (1960, proj. Bazylego
Wojtowicza) i Poznañskiego Czerwca 1956
(1981, proj. Adama Graczyka i W³o-
dzimierza Wojciechowskiego). Wokó³ placu
i w jego s¹siedztwie okaza³e gmachy z pocz.
XX w.: neorenesansowe Collegium Minus,
noklasycystyczny Teatr Wielki, neobaro-
kowe Collegium Maius, neoromañski
Zamek Cesarski; gmachy dyrekcji poczty,
banku oraz Akademii Muzycznej.

Palmiarnia
W 1911 na pd. zach. od centrum na

terenie d. ogrodu botanicznego utworzono
pierwsz¹ palmiarniê o pow. 530 m2. Obe-
cny kompleks 10 pawilonów o pow.
4 600 m2 powsta³ w wyniku gruntowej
przebudowy 1983-92. To najwiêksza
palmiarnia w Polsce, jedna z wiêkszych
w Europie. Ok. 1 100 gatunków i odmian
roœlin umieszczono w pawilonach odpowie-
dnio do warunków klimatycznych. W 37
basenach ok. 150 gatunków ryb. Palmiarnia

po³o¿ona jest w Parku Wilsona, naj³adniej-
szym w mieœcie.

Hala Arena

Halê sportowo-widowiskow¹ Arena
zbudowano w 1974 wg proj. Jerzego
Turzenieckiego w Parku Kasprowicza na
£azarzu. Sylwetk¹ przypomina Pa³ac Sportu
w Rzymie (1958) projektowany przez Pier
Luigi Nerviego. Œrednica Areny wynosi 100
m, wys. kopu³y 27 m. Ma 4 200 miejsc (i
ok. 2 600 dostawnych); jest przystosowana
do imprez sportowych, rewiowych i
filmowych.

Koœció³ Nawiedzenia NMP

Najwiêkszy koœció³ Poznania, zbud. 1979-
-97 wg proj. Marka Eibela i Stanis³awa
So³tyka na osiedlu Bohaterów II Wojny
Œwiatowej na Ratajach, wœród bloków
z lat 70. Ciekawa forma architektoniczna i
nietypowe rozwi¹zania konstrukcyjne.
Wewn¹trz jedenastometrowa rzeŸba
Chrystusa Ukrzy¿owanego. W tzw. dolnym
koœciele strop kryszta³owy z ¿elbetu, œciany
z ró¿nobarwnych cegie³.

PRZEMÊT
Koœció³ pocysterski

Wieœ gminna 17 km na pd. wsch. od
Wolsztyna, na Pojezierzu S³awskim, na pd.
skraju doliny Obry.

W XIII w. gród – siedziba kasztelanii, od
XIII w. do  koñca XVIII w. miasto. W 1408
z nadania W³adys³awa Jagie³³y przesz³o
w rêce Cystersów (do 1805). Pami¹tk¹ po
miejskiej przesz³oœci jest rynek ze skromn¹
zabudow¹ z XIX w. i koœcio³em œw. Andrzeja.
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W zach. czêœci wsi okaza³y barokowy
koœció³ œw. Jana Chrzciciela zbud. w 1651-
-90 wg proj. Jerzego i Jana Catenazzich,
trójnawowy; od frontu wie¿e z wysokimi
he³mami. Wewn¹trz polichromia i sztu-
katerie z XVII w. oraz bogate wyposa¿enie
rzeŸbiarskie z XVII i XVIII w. M.in. okaza³y
tron opacki, ³awki, konfesjona³y, stalle
z czarnego dêbu. Po zabudowaniach
klasztornych pozosta³ kru¿ganek przy
koœciele i przebudowana plebania.

Na pd. od Przemêtu le¿y Przemêcki Park
Krajobrazowy, z licznymi jeziorami i lasami.
4 km na pd. zach. rezerwat Wyspa Konwal-
iowa na Jez. Radomierskim.

RAKONIEWICE
Wielkopolskie

Muzeum Po¿arnictwa

Miasto na Pojezierzu Poznañskim, w po-
wiecie grodziskim, przy szosie Poznañ –
Zielona Góra i linii kol. do Wolsztyna. 3 tys.
mieszkañców.

Wieœ znana od 1252. Prawa miejskie
1662. W XIX w. Rakoniewice s³ynê³y z han-
dlu pijawkami, sprowadzanymi z Mo³dawii
i wysy³anymi do Europy Zach dla celów
lekarskich.

W centrum obszerny rynek; m.in. 4 domy
podcieniowe z XVIII w. W parku krajobra-
zowym eklektyczny dwór z XIX w.

Przy pn. zach. naro¿niku rynku d. koœció³
ewangelicki z 1763. W nim i w zbudo-
wanym w 1996 pawilonie mieœci siê
Wielkopolskie Muzeum Po¿arnictwa pow-
sta³e z inicjatywy PTTK, obecnie oddzia³
Centralnego Muzeum Po¿arnictwa w My-
s³owicach. Bogate zbiory sprzêtu, pojazdów
(m.in. kilka samochodów stra¿ackich),
ubiorów, sztandarów, a tak¿e biblioteka
i archiwum dokumentów stra¿ackich. Obok
znajduje siê inne muzeum ze zbiorami
przyrodniczymi Albina £¹ckiego, m.in.
ponad 200 spreparowanych ptaków i kilka-
set akwarel przedstawiaj¹cych ptaki i ssaki.

ROGALIN
Zespó³ pa³acowy

Wieœ w Kotlinie Œremskiej, 20 km na pd.
od Poznania, nad Wart¹, przy szosie Mosina
– Kórnik.

W 1592 urodzi³ siê tu Krzysztof Arci-
szewski, admira³ floty holenderskiej,
dowódca artylerii koronnej. 1768-1939
w³asnoœæ Raczyñskich.

W koñcu XVIII w. i na pocz. XIX w.
powsta³a w Rogalinie du¿a poŸnobaro-
kowo-klasycystyczna rezydencja, obejmu-
j¹ca pa³ac z oficynami, stajniê, wozowniê
i kaplicê-mauzoleum. Pa³ac, projektowany
m.in. przez Dominika Merliniego i Jana
Christiana Komsetzera, sk³ada siê z okaza-
³ego korpusu, galerii i oficyn. Od 1949
mieœci siê tu oddzia³ poznañskiego Muzeum
Narodowego z ekspozycj¹ zabytkowych
wnêtrz, dzie³ sztuki i rzemios³a. W s¹-
siedztwie, w specjalnym pawilonie (1912)
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s³awna galeria obrazów z XIX i XX . (m.in.
Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Leona
Wyczó³kowskiego, Paula Delaroche, Claude
Moneta). W wozowni ekspozycja pojazdów.

Na zach. od pa³acu park regularny
(francuski), a w dalszej czêœci krajobrazowy
(angielski), z bogatym drzewostanem,  m.in.
wiekowymi dêbami, z których najbardziej
znane s¹ „Lech”, „Czech” i „Rus” o obw.
930-670 cm. W okolicach Rogalina znaj-
duje siê kilkaset starych dêbów — najwiêk-
sze skupisko w Europie.

We wsch. czêœci wsi, na osi za³o¿enia
rezydencjalnego, kaplica — mauzoleum
Raczyñskich, zbud. 1820 na wzór rzymskiej
œwi¹tyni z I w. n.e. w Nines. W podziemiach
krypta Raczyñskich.

RYDZYNA
Zespó³ urbanistyczny i zamek

Miasto na WysoczyŸnie Leszczyñskiej,
9 km na pd. wsch. od. Leszna, przy szosie
i linii kol. Poznañ – Wroc³aw. 2 tys. miesz-
kañców.

Miasto lokowane na pocz. XV w., póŸniej
nap³yw husytów z Czech i rozwój rzemios³a.
W XVII w. w³asnoœæ Leszczyñskich, 1738-
-1909 Su³kowskich.

Dobrze zachowany uk³ad miasta z po³.
XVIII w. (proj. Karol Marcin Franz).

Przy rynku zabudowa z XVII-XIX w. m.in.
ratusz i rokokowy pomnik œw. Trójcy. Stara
zabudowa przewa¿a te¿ przy s¹siednich
ulicach. Nieopodal Rynku barokowy Koœció³
œw. Stanis³awa z bogatym wnêtrzem
z XVIII w. W pn. czêœci miasta d. koœció³
ewangelicki, barokowy z XVIII w.

Na wsch. od Rynku jedna z najokazalszych
rezydencji w Polsce: zamek, oficyny i park.
Zamek pierwotnie z XV w., w koñcu
XVII w. przebudowany na rezydencjê
Leszczyñskich, w XVIII rozbudowany na
okaza³¹ rezydencjê Su³kowskich, w trzech
etapach wg proj. Pompeo Ferrariego,
K. M. Fratza i Ignacego Graffa. 1928-39
elitarne gimnazjum i liceum. Czterokon-
dygnacyjny budynek na planie kwadratu
z dziedziñcem poœrodku, znajduje siê na
sztucznej wyspie otoczonej fos¹. Po znisz-
czeniach w 1945 odbudowany od 1972 na
oœrodek szkoleniowy Stowarzyszenia In¿y-

nierów Mechaników Polskich (tak¿e hotel
i restauracja). Czêœci wnêtrz, m.in. dwukon-
dygnacyjnej sali balowej, przywrócono
okaza³e formy barokowe. W s¹siedztwie
zamku budynki barokowo-klasycystyczne
z XVIII w.: oficyny, pawilon, wozownia,
stajnia, uje¿d¿alnia. Na wsch. od zamku
park (7 ha) o za³o¿eniu krajobrazowym
z okaza³ym drzewostanem.

SIERAKÓW
Koœció³ NMP Niepokalanie Poczêtej

Zamek Opaliñskich
Miasto w Kotlinie Gorzowskiej, nad Wart¹,

w powiecie miêdzychodzkim. Centrum
turystyczne Pojezierza Miêdzychodzko-
Sierakowskiego. 6 tys. mieszkañców.

W œredniowieczu osada przy przeprawie
przez Wartê, po drodze z Poznania do
Drezdenka i Szczecina. Prawa miejskie
XIV w. W XVI-XVII w. okaza³a rezydencja
Górków, a póŸniej Opaliñskich. Obecnie
oœrodek turystyczny i niewielki przemys³owy
(nowoczesna huta szk³a).

W centrum rynek z domami kalenicowymi
z XIX w. Ok.1,5 km na pd. du¿e oœrodki
wczasowe nad Jez. Lutomskim (173 ha)
i Jez. Jaroszewskim (92 ha). Od pn. za Wart¹
Puszcza Notecka. Wokó³ Sierakowski Park
Krajobrazowy. Liczne znakowane szlaki.
Szczególnie godny odwiedzenia rezerwat
„Buki nad Jez. Lutomskim”, 3 km na pd.

Na pd. od rynku znajduje siê koœció³ NMP
Niepokalanie Poczêtej, zbud. 1625-29 wg
proj. Krzysztofa Bonadury Starszego na
planie krzy¿a, z kopu³¹. Renesansowe stalle
bogato intarsjowane z 1641, w o³tarzu g³.
obraz warsztatu Rubensa „Zdjêcie z krzy¿a”.

Sieraków
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W nawach bocznych o³tarze z XVII
i XVIII w., m.in. z obrazami Krzysztofa
Boguszewskiego; cenny nagrobek, dzie³o
Sebastiana Sali. Koœció³ nale¿y do najcen-
niejszych w Polsce zabytków manieryzmu.

Zamek Opaliñskich znajduje siê nad War-
t¹ na wsch. od rynku. Postawiony prawdo-
podobnie w XIII w. mo¿e na miejscu
dawnego grodu. Rozbudowywany w XV
i XVI w. przez Górków, a w formach re-
nesansowych w XVII w. przez Opaliñskich.
By³ wówczas ich g³ówn¹ siedzib¹. Popad³
w ruinê w XVIII w., póŸniej prawie w ca³oœci
rozebrany. W 1993-95 odbudowano jedno
skrzyd³o z przeznaczeniem na muzeum.
W krypcie z XVI w. kaplica — mauzoleum
Opaliñskich. W niej 5 bogato zdobionych
sarkofagów z XVII w., wydobytych z pod-
ziemi koœcio³a i odrestaurowanych. Na
wy¿szych piêtrach zbiory regionalne.

Dalej na wsch. po³o¿one jest najstarsze
w Polsce Pañstwowe Stado Ogierów (1829)
z budynkami z XIX w. i parkiem.

STARY LICHEÑ
Sanktuarium Maryjne

Wieœ w powiecie koniñskim, na Pojezierzu
Kujawskim, nad Jez. Licheñskim (154 ha),
12 km na pn. wsch. od Konina, przy lokalnej
szosie do Œlesina. Znana od 1232,
XV-XVII w. miasto.

Sanktuarium Maryjnym opiekuj¹ siê
ksiê¿a Marianie. Licheñ (tak siê popularnie
skraca nazwê sanktuarium) to po Czêsto-
chowie drugie najliczniej odwiedzane
miejsce pielgrzymkowe w Polsce.  W 1999

wizyta Jana Paw³a II. Rocznie odwiedza
Sanktuarium ok. 1,5 mln p¹tników.

W neogotyckim koœciele œw. Doroty z po³.
XIX w. w o³tarzu g³. niewielki obraz MB
Licheñskiej z XIX w., kopia obrazu MB
Rokitniañskiej. W parku otaczaj¹cym
g³ówn¹ œwi¹tyniê drugi koœció³ MB Czêsto-
chowskiej (1970) i wiele pomników, tablic,
obiektów o charakterze religijnym oraz
patriotycznym, o bardzo ró¿nych formach
i wartoœciach artystycznych. M.in. wielka
kamienna Golgota, pomniki kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego, W³adys³awa Sikor-
skiego, Jana Paw³a II.

Na pn. od parku wznosi siê œwi¹tynia MB
Bolesnej Królowej Polski, najwiêksza
w Polsce (d³ug. 120 m, szer. 77 m, wys.
wie¿y 128 m), mieszcz¹ca 7 tys. wiernych,
nawi¹zuj¹ca do architektury baroku.
Imponuje zarówno wielkoœci¹ jak i boga-
ctwem materia³ów i wysokim standardem
wykonania. W dzwonnicy ponad czter-
nastotonowy dzwon, najwiêkszy w Polsce.

SULMIERZYCE
Ratusz

Miasto na WysoczyŸnie Kaliskiej,
w powiecie krotoszyñskim. 3 tys. miesz-
kañców.

Prawa miejskie 1457. W 1545 urodzi³ siê
tu Sebastian Klonowic, poeta renesansu.
Sulmierzyce, po³o¿one na pograniczu
Wielkopolski i Dolnego Œl¹ska, nigdy nie
by³y du¿ym miastem.

Poœrodku rynku drewniany ratusz, jedyny
zachowany w Wielkopolsce, z 1743,
otoczony podcieniami. Od 1957 mieœci siê
tu Muzeum Regionalne ze zbiorami history-
cznymi i etnograficznymi.

SZAMOTU£Y
Zamek Górków

Miasto nad Sam¹, na Pojezierzu Poznañ-
skim, przy linii kol. Poznañ–Szczecin.
19 tys. mieszkañców. W przesz³oœci w³as-
noœæ Na³êczów-Szamotulskich i Górków.
Prawa miejskie od 1284. W XV w. rezy-
dencja Górków, w XVI w. silny oœrodek
innowierczy.

W 1551 powsta³a tu pierwsza w Wiel-
kopolsce drukarnia. W XIX jeden z oœrod-
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ków polskich dzia³añ patriotycznych.
Obecnie oœrodek m.in. przemys³u spo¿yw-
czego i szkolnictwa. W centrum d. uk³ad
przestrzenny z du¿ym Rynkiem poœrodku.
Zabudowa z XIX i XX w. Na pn. zach. od
Rynku okaza³y koœció³ kolegiacki MB
Pocieszenia i œw. Stanis³awa z pocz. XV w.,
rozbud. w XVI w. z bardzo bogatym i ró¿-
norodnym stylowo wnêtrzem.

Na pn. od Rynku w otoczeniu parku
Muzeum – Zamek Górków, obejmuj¹ce
zamek, basztê Halszki, dwie oficyny i
spichlerz. Zamek z po³. XV w. póŸniej
przebudowywany, odbudowany w 1989 z
wyeksponowaniem elementów gotyckich.
Wewn¹trz m.in. prezentacja wyposa¿enia
wnêtrz, bogata kolekcja ikon oraz  sala
imprez kulturalnych. W gotyckiej baszcie
Halszki z ok. 1518 (zwi¹zanej legend¹ z
Halszk¹ z Ostroga, ¿on¹ £ukasza Górki)
zbiory dotycz¹ce historii miasta. W jednej
z oficyn bogata ekspozycja etnograficzna.

W 2000 r. w spichrzu, na terenie zespo³u
folwarcznego z XIX w. otwarto ekspozycjê
archeologiczn¹ z plonem wykopalisk
zwi¹zanych z budow¹ polskiego odcinka
gazoci¹gu z Rosji do Niemiec.

SZRENIAWA
Muzeum Narodowe Rolnictwa

i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego

Wieœ 13 km na pd. zach. od Poznania, na
skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego,
na Pojezierzu Poznañskim, przy szosie do
Wroc³awia i linii kol. do Wolsztyna.

Od 1964 istnieje tu Muzeum Rolnictwa
i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego. Ekspo-
naty mieszcz¹ siê w d. dworze z po³. XIX w.

i paru pawilonach oraz na wolnej prze-
strzeni. Przedstawiaj¹ dzieje rolnictwa od
czasów najdawniejszych do wspó³czesnych,
maszyny i sprzêt rolniczy (m.in. lokomobile,
ci¹gniki z pocz. XX w., samoloty dosto-
sowane do agrotechniki) oraz ró¿ne
dziedziny przemys³u rolno-spo¿ywczego
(m.in. mleczarstwo, olejarstwo, gorzelni-
ctwo). Muzeum posiada oddzia³y w Nowym
Tomyœlu (wikliniarstwo), Jaraczu (m³ynar-
stwo), Uzarzewie (leœnictwo i myœlistwo)
i Swarzêdzu (skansen pszczelarski).

ŒMIE£ÓW
Pa³ac–Muzeum

Wieœ w powiecie jarociñskim, 17 km na
pn. od Jarocina, na Równinie Rychwalskiej,
w dolinie Warty, nad Lutyni¹.

Klasycystyczny pa³ac zbudowa³ w 1797
dla Gorzeñskich arch. Stanis³aw Zawadzki.
Korpus g³. z czterokolumnowym portykiem,
po bokach oficyny po³¹czone galeriami.
Wewn¹trz polichromie Antoniego i Fran-
ciszka Smuglewiczów z ok. 1800. PóŸnym
latem 1831 przez 3 tygodnie goœci³ w Œmie-
³owie Adam Mickiewicz. Bywali tutaj
równie¿: Henryk Sienkiewicz, Ignacy
Paderewski, Jaros³aw Iwaszkiewicz. Obec-
nie w pa³acu mieœci siê oddzia³ poznañ-
skiego Muzeum Narodowego, z ekspozycj¹
pami¹tek po Mickiewiczu oraz dzie³ami
sztuki i rzemios³a z epoki romantyzmu.

Pa³ac stoi na skraju parku z XVIII-XIX w.
(pow. 5,5 ha) ze starym  drzewostanem.
W parku pomnik Wieszcza i „Ogródek
Zosi”. We wsi  stylowe budynki folwarczne
proj. S. Zawadzkiego. Okolice Œmie³owa
wchodz¹ w sk³ad ¯erkowsko-Czeszew-
skiego Parku Krajobrazowego.

TARNOWO PA£UCKIE
Koœció³ œw. Miko³aja

Wieœ 6 km na pn. wsch. od W¹growca przy
pn.-wsch. brzegu jez. Rgielsko Zach. (147
ha), przy szosie W¹growiec–Inowroc³aw, na
Pojezierzu Chodzieskim.

Znana od 1218 r. Na niewielkim wznie-
sieniu drewniany koœció³ œw. Miko³aja, uwa-
¿any za najstarsz¹ drewnian¹ œwi¹tyniê
w Polsce. Zbudowany w XIV w., przebudo-
wany w po³. XVII w., odrestaurowany

Tarnowo Pa³uckie
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w 1996-2001. Cenna polichromia póŸno-
renesansowa z 1 po³. XVII w. i wyposa¿enie
z XVII-XVIII w. decyduj¹ o cennym i piêk-
nym wystroju wnêtrza.

TRZEMESZNO
Koœció³ NPM i œw. Wojciecha

Miasto wœród wzgórz morenowych, na
Pojezierzu GnieŸnieñskim, nad Jez. Trze-
meszeñskim (8 ha) i Popielewskim (pow.
309 ha, g³êb. 45,8), w powiecie gnieŸnieñ-
skim, przy szosie i linii kol. Poznañ – Ino-
wroc³aw, fabryki materia³ów budowlanych
i krochmalnia. 8 tys. mieszkañców.

We wczesnym œredniowieczu gród przy
trakcie Gniezno – Kruszwica. W XII w.
lokacja klasztoru Norbertanów przez
Boles³awa Krzywoustego. Prawa miejskie
w po³. XIV w. Do XVIII w. miasto nale¿a³o
do klasztoru. W 1773-1863 istnia³o
w Trzemesznie gimnazjum zas³u¿one dla
polskoœci (ukoñczyli je m.in. Jan i Jêdrzej
Œniadeccy oraz  Marian Langiewicz).
Urodzi³ siê tu w 1760 Jan Kiliñski, bohater
insurekcji koœciuszkowskiej.

Miasto ma nieregularny uk³ad przestrzen-
ny, z zabudow¹ z XIX i pocz. XX w. Przy ul.
Mickiewicza kompleks d. szpitala œw. £a-
zarza z koñca XVIII w.

Przy pl. M. Kosmowskiego koœció³ NPM
i œw. Wojciecha. Pierwotnie romañski zbud.
w XII w., przebudowywany w gotyku
i w znacz¹cy sposób w XVIII w. w zacho-
wanych do dziœ formach barokowych.
Trójnawowy z kopu³¹, odbudowany w 1960
po zniszczeniach wojennych. Na zewn¹trz
i wewn¹trz relikty budowli romañskich i go-
tyckiej. Wyposa¿enie wnêtrza barokowe.

Polichromia  Franciszka Smuglewicza.
Przy koœciele plebania – przybudowany

pa³ac opacki. Nieopodal d. alumnat –
gimnazjum z koñca XVIII w., z ozdobnym
³ukiem bramnym.

TUREW
Zespó³ pa³acowo-parkowy

Wieœ na Równinie Koœciañskiej, 11 km na
pd. wsch. od Czempinia w powiecie
koœciañskim, na terenie Parku Krajobra-
zowego im. Dezyderego Ch³apowskiego.

W krajobrazowym parku z XVIII w.
przekomponowanym w XIX w. przez
Augustyna Denizota, urozmaicony, wieko-
wy drzewostan (m.in. pomnikowe dêby).
Stoj¹cy na skraju parku barokowy pa³ac
powsta³ w 1760-70, przebudowywany
w 1830, z tego czasu neogotycka dobudów-
ka. W 1847 zbudowano kaplicê. W XIX w.
w³aœcicielem Turwi przez wiele dziesi¹t lat
by³ Dezydery Ch³apowski, genera³, uczest-
nik Powstania Listopadowego, a póŸniej
œwiat³y rolnik. Z jego inicjatywy posadzono
w okolicy wsi pasy wiatrochronne. Obecnie
w pa³acu mieœci siê stacja badawcza
Zak³adu Biologii Rolniczej i Leœnej PAN.

W¥GROWIEC
Koœció³ farny œw. Jakuba

Miasto powiatowe na pograniczu Pojezie-
rzy Chodzieskiego i GnieŸnieñskiego, nad
We³n¹ i Jez. Durowskim (144 ha). Jedno
z g³ównych miast Pa³uk. Wêze³ drogowy. Li-
nia kolejowa Poznañ-Bydgoszcz. 25 tys.
mieszkañców.

W¹growiec
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Od XIV do XVIII w. w³asnoœæ cystersów.
Miasto od 1381 r. W XVI-XVIII w. oœrodek
sukiennictwa. Siedziba powiatu od 1793 r.
Obecnie oœrodek przemys³u i szkolnictwa
(m. in. filia Uniwersytetu w Poznaniu).

PóŸnogotycki koœció³ farny œw. Jakuba z XVI
w. z trójnawowym wnêtrzem. Sklepienia
gwiaŸdziste, ró¿norodne wyposa¿enie wnê-
trza w wiêkszoœci z XVI w. m. in. polichro-
mia renesansowa z 1587 r., belka têczowa
z grup¹ pasyjn¹, 9 o³tarzy renesansowych
i barokowych. O³tarz g³ówny i w kaplicy,
dzie³o mistrza Mateusza Kossiora z koñca
XVI w.

Przy koœciele pomnik ks. Jakuba Wujka
(1541-97), autora s³ynnego przek³adu Bi-
blii na jêzyk polski.

Na zach. od koœcio³a farnego barokowy
zespó³ klasztorny, pocysterski z XVIII w. Przy
ul. Opackiej Muzeum Regionalne. Wielk¹
osobliwoœci¹ W¹growca jest po³o¿one na
wsch. od centrum jedyne w Polsce skrzy-
¿owanie dwóch rzek: We³ny i Nielby. Nad
Jez. Durowskim promenada i k¹pielisko.

W¥SOWO
Zespó³ pa³acowo-parkowy

Wieœ 9 km na pn. wsch. od Nowego
Tomyœla, na Pojezierzu Poznañskim, przy
szosie z Nowego Tomyœla do Dusznik.

1781-1860 w³asnoœæ Sczanieckich, póŸ-
niej niemieckiego bankiera Hardta. Na
skraju pagórkowatego obszaru rozleg³y park
krajobrazowy (50 ha) z bogatym drzewo-
stanem i pomnikowymi drzewami. W parku
znajduj¹ siê dwa pa³ace: barokowo-klasy-
cystyczny Sczanieckich z koñca XVIII w.
i ciekawy pseudozamek wzniesiony w koñ-
cu XIX w. w formach eklektycznych z cegie³
klinkierowych, z okaza³¹ wie¿¹ i bogatym
wystrojem architektonicznym. Pa³ac w
ostatnich latach odrestaurowany mieœci
restauracjê i hotel. W s¹siedztwie zespó³
stylowych budynków folwarcznych oraz
ulica z ³adnymi domami robotników rolnych
z koñca XIX w.

WOLSZTYN
Skansen parowozów

Miasto powiatowe w Kotlinie Kargowskiej,
nad Obr¹ i jeziorami Berzyñskim (331 ha)

i Wolsztyñskim (124 ha). Przemys³ spo¿yw-
czy, meblarski, metalowy. 14 tys. miesz-
kañców.

Miasto od pocz. XV w., w XVII i XVIII w.
znaczny oœrodek sukiennictwa. Pierwotny
uk³ad urbanistyczny zniekszta³cony odbu-
dow¹ po po¿arze w XIX w. Zabudowa cen-
trum  z XIX w. i pocz. XX w. , m.in. na rynku
ratusz z 1835. Przy ul. 5 Stycznia Muzeum
Regionalne im. M. Ro¿ka, w domu tego
wybitnego rzeŸbiarza i malarza. Przy ul.
Kocha izba pamiêci noblisty Roberta Kocha,
lekarza, który tu praktykowa³ w 1872-80.
Barokowy koœció³ NMP Niepokalanie
Poczêtej z 1767-79 z wyposa¿eniem z koñ-
ca XVIII w. Nad Jez. Wolsztyñskim skansen
budownictwa ludowego zach. Wielko-
polski. We wsch. czêœæ miasta w parku nad
jeziorem neoklasycystyczny pa³ac z 1911.

Nieopodal dworca, w parowozowni i jej
s¹siedztwie znajduje siê skansen parowo-
zów. Lokomotyw parowych jest tu ponad
20, najstarsze z pocz. XX w. Czasem
obs³uguj¹ one kursowe poci¹gi do Poznania
i z Leszna do Zb¹szynka. Organizowane s¹
te¿ poci¹gi specjalne z wagonami starego
typu. Dum¹ muzeum jest Pm 36 „Piêkna
Helena”, najszybszy parowóz kolei polskich.
Przy parowozowni ekspozycja sprzêtu
i mundurów kolejowych.

WOŸNIKI
Zespó³ klasztorny Franciszkanów

Wieœ 7 km na pn. wsch. od Grodziska, przy
lokalnej szosie Kotowo–Dakowy Mokre, na
Pojezierzu Poznañskim.

Na zalesionym wzgórzu otoczonym
podmok³ymi terenami, ok. 1 km na pn. od
wsi, zbudowany 1706-23 (proj. Jan Cate-
nazzi) zespó³ klasztorny Reformatów,
obecnie Franciszkanów-Bernardynów.
W 1836-78 opuszczony, odbudowany
w ostatnich latach. Koœció³ œw. Franciszka
ma jednolite rokokowe wyposa¿enie
wnêtrza, czêœciowo zrekonstruowane.
W podziemiach nekropolia zakonników
oraz fundatorów koœcio³a i klasztoru.

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY
Po³o¿ony na Pojezierzu Poznañskim, ok.

10-20 km na pd. od granic Poznania.

Wielkopolski  Park Narodowy
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Wielkim orêdownikiem utworzenia Parku
by³ prof. Adam Wodziczko, który okreœla³
ten teren jako „muzeum form polodow-
cowych”. Park powsta³ w 1957, w 1996
zmieniono jego granice. Powierzchnia
wynosi obecnie 7 620 ha, a ³¹cznie z otulin¹
15 000 ha. Park obejmuje dwa g³ówne
obszary: lasy miêdzy Puszczykowem,
Mosin¹ i Stêszewem oraz fragment rynny
jeziornej na pn. od Stêszewa, m.in.
Trzecielinskie Bagno.

Krajobraz ukszta³towany w zlodowaceniu
ba³tyckim, ok. 70-10 tys. lat temu. Wy-
stêpuje tu m.in. wysoczyzna morenowa
(kulminacja na Osowej Górze – 132 m
n.p.m.) rynny jeziorne, ozy, pagórki
kemowe i drumliny. Na terenie WPN
znajduje siê 10 jezior. Najwiêksze to
£ódzko-Dymaczewskie (120 ha), a naj-
g³êbsze Góreckie (17,3 m). Bogata jest szata
roœlinna: ok. 1100 gatunków roœlin naczy-
niowych, 200 mszaków, 150 porostów i 350
glonów.

Interesuj¹ca jest roœlinnoœæ jezior. Wy-
stêpuj¹ w nich ró¿norodne zbiorowiska
roœlin wodnych i bagiennych. Roœliny ca³-
kowicie zanurzone w wodzie, np. wyw³ócz-
nik k³osowy, rogatek sztywny, i rozmaite
gatunki rdestnic. Bli¿ej brzegów znajduj¹ siê
zbiorowiska roœlin, do których nale¿y m. in.
zespó³ „lilii wodnych” z gr¹¿elem ¿ó³tym
i grzybieniem bia³ym. Brzegi jezior zajmuj¹
szuwary z³o¿one (oczeret jeziorny, pa³ka

w¹skolistna i szerokolistna, tatarak zwyczaj-
ny, trzcina pospolita).Odmienna roœlinnoœæ
wystêpuje nad dystroficznym jeziorem
Skrzynka. Skupiaj¹ siê tutaj zbiorowiska tor-
fowców, które gêstym ko¿uchem wkraczaj¹

Wielkopolski  Park Narodowy
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Wielkopolski  Park Narodowy

na taflê jeziora powoduj¹c jego zarastanie.
Na wykszta³conym ju¿ torfowisku znajduje
siê stanowiska rosiczki okr¹g³olistnej.

Obszary leœne stanowi¹ bory, d¹browy
i lasy dêbowo-grabowe (gr¹dy). Równie¿
bogata jest funa: ok. 40 gatunków ssaków,
190 ptaków, 35 ryb i 3000 owadów, a tak¿e
gady i p³azy. Z owado¿ernych spotykamy
tu m. in. ryjówki, nasze najmniejsze ssaki,
równie¿ rozmaite gatunki nietoperzy i gry-
zoni. Z drapie¿ników m.in. kuna leœna,
borsuk i lis. Rozleg³e lasy stanowi¹ ostojê
dla licznych jeleni, saren i dzików.

D³ugoœæ szlaków turystycznych wynosi
82 km. Przybywa tu ok. 1 mln osób rocznie.
Dobra komunikacja z Poznania: kolej do

Puszczykowa, Puszczykówka, Mosiny,
Szreniawy i Stêszewa; autobusy pod-
miejskie z Dêbca i Górczyna. Do centrum
Parku wiedzie szosa Komorniki–Jeziory
(du¿y parking nieopodal dyrekcji Parku i Jez.
Góreckiego)–Puszczykówko. W Szre-
niawie, przy pn. granicy parku znajduje siê
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemys³u
Rolno-Spo¿ywczego. W jego s¹siedztwie,
na wzgórzu wie¿a z po³. XIX w., punkt
widokowy.

Jezioro Kocio³ek
Niewielki, kolisty akwen o pow. 4,3 ha

i g³êb. 8 m, le¿y 0,7 km na pd. od Jez.
Góreckiego, nieopodal koñcowej stacji linii
kol. Poznañ – Osowa Góra. Jezioro oraz jego
otoczenie stanowi rezerwat. Ze wzglêdu na
strome brzegi i du¿¹ g³êbokoœæ, wystêpuje
tu tzw. meromiksja, tj. ograniczona cyrku-
lacja wody w ci¹gu roku. Bogata flora
wodna, w otoczeniu 200-letnie sosny
i dêby.

Muzeum Parku
Dyrekcja Parku i Oœrodek Muzealno-Dy-

daktyczny mieszcz¹ siê w Jeziorach, w pa-
³acu zbudowanym w 1941 na skraju skarpy
nad Jez. Góreckim. Muzeum otwarte
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w 1998 posiada bogate zbiory przedsta-
wiaj¹ce florê i faunê.

Pojniki
Rezerwat (13,4 ha) w g³êbokiej rynnie

polodowcowej miêdzy Jeziorami i Puszczy-
kówkiem. Nazwa od paru oczek wodnych
(pozosta³ych po dawnym jeziorze) stano-
wi¹cych wodopój dzików, jeleni i saren.
Zbocza rynny porasta bór sosnowy. Przez
rezerwat przechodzi ¿ó³ty szlak.

Jezioro Góreckie
Po³o¿one w centrum Parku w rynnie

polodowcowej, ca³kowicie otoczone
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lasami. Pow. 97 ha, g³êb. 15,5 m. Czêœæ
(65 ha) stanowi rezerwat. Dwie wyspy:
Zamkowa i Kopczysko. Na tej pierwszej
ruiny pa³acyku myœliwskiego Dzia³yñskich
z XIX w. Wokó³ jeziora wiele pomnikowych
drzew. W czystej wodzie (bezwzglêdny
zakaz k¹pieli) liczne gatunki ryb, skoru-
piaków i miêczaków.

Studnia Napoleona

Otoczona lipami studnia na stoku Moreny
Po¿egowskiej, przy drodze Po¿egowo –
Osowa Góra. Wg tradycji z tej studni mia³
piæ Napoleon Bonaparte penetruj¹c okolice
Poznania z zamiarem budowy twierdzy.
Spod studni rozleg³y widok na rynnê Jez.
Budzyñskiego i Górê Staszica. Nieopodal,
na skraju Po¿egowa parking i g³az (przy-
wieziony 1994 z Tatr) upamiêtniaj¹cy
W³adys³awa Zamoyskiego (1853-1924),
orêdownika ochrony przyrody, patriotê,
obroñcê Tatr, w³aœciciela dóbr kórnickich,
na terenach których powsta³ WP.

Opisane miejsca le¿¹ na trasie wycieczki
(12 km): Mosina (PKP) – Po¿egowo –
Studnia Napoleona – Jez. Kocio³ek – Jez.
Góreckie – Jeziory – g³az leœników – Pojniki
– Puszczykówko (PKP).

Wielkopolski  Park Narodowy
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Buczyna w Drawieñskim Parku Narodowym,
fot. P. D¹browski.
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WOJEWÓDZTWO

ZACHODNIOPOMORSKIEZACHODNIOPOMORSKIEZACHODNIOPOMORSKIEZACHODNIOPOMORSKIEZACHODNIOPOMORSKIE
Powierzchnia 22 901 km2 , 1,7 mln. mieszkañców.
Obszar ten zalicza siê do Pobrze¿y: Szczeciñskiego i Koszaliñskiego oraz Pojezierzy:

Zachodniopomorskiego i Po³udniowopomorskiego.
RzeŸba terenu jest efektem dzia³alnoœci l¹dolodu skandynawskiego w okresie plejsto-

ceñskim. Pas moren czo³owych ci¹gnie siê od Cedyni przez Myœlibórz, Iñsko, Szczecinek,
Bytów. Na zach. wzniesienia wynosz¹ 100-150 m n.p.m., a w czêœci wsch. 200-250 m
n.p.m. W tej strefie dominuje krajobraz pagórkowato-pojezierny. Na pd. od moreny czo-
³owej wystêpuje krajobraz sandrowo-pojezierny. Zaœ po pn. stronie wytworzy³a siê strefa
gliniastej moreny dennej o lekko sfalowanej powierzchni z krajobrazem równin moreno-
wych. Na wybrze¿u morza powsta³a odrêbna strefa (klify, mierzeje, zalewy, równiny alu-
wialne).

Przez teren województwa przep³ywaj¹ m.in.: Odra, Ina, Rega, Drawa, Parsêta, Wie-
prza, Gwda. U ujœcia Odry du¿y Zalew Szczeciñski. Na obszarze województwa jest oko³o
4 tys. jezior o powierzchni powy¿ej 1 ha. Wiêkszoœæ z nich znajduje siê w strefie moren
czo³owych i ma charakter rynnowy. Jest kilka jezior ujœciowych oraz przybrze¿nych. Naj-
wiêkszymi kompleksami leœnymi s¹ Puszcze: Wkrzañska, Goleniowska, Bukowa, Draw-
ska, Koszliñska, Barlinecka. W drzewostanie dominuje sosna i buk.

Pomorze Zachodnie by³o w³¹czane do Polski przez Mieszka I i Boles³awa Krzywoustego,
który wprowadzi³ tu chrzeœcijañstwo. Na prze³omie XII i XIII w. uzale¿nione od Danii.
Nastêpnie przez trzy wieki zmaga³o siê z Brandenburgi¹ o utrzymanie niezale¿noœci.
W 2 po³. XIII w. Ksiêstwo Zachodniopomorskie utraci³o na rzecz Brandenburgii Ziemie:
Cedyñsk¹, Chojeñsk¹, Myœliborsk¹, Choszczeñsk¹, Drawsk¹ i Œwidwiñsk¹. W ten sposób
zosta³o odciête od Wielkopolski. W czasie wojny 30-letniej, w 1637 zmar³ ostatni ksi¹¿ê
pomorski Bogus³aw XIV. W 1648, po pokoju westfalskim, ziemie te podzielono pomiêdzy
Szwecjê i Brandenburgiê. W 1720 Prusy odkupi³y Szczecin z okolic¹ od Szwecji. Na
mocy decyzji konferencji poczdamskiej w 1945 Pomorze Zachodnie w³¹czono do Polski.

Województwo zachodniopomorskie jest bogate w zabytki architektury. Znajduj¹ siê tu
tak¿e cenne obiekty przyrodnicze w tym dwa parki narodowe.

Województwo le¿y na trasach tranzytowych. Dynamicznie rozwija siê przygraniczny
ruch turystyczny (liczne przejœcia graniczne drogowe, wodne, kolejowe). Nale¿y do ob-
szarów œrednio uprzemys³owionych. Najlepiej rozwiniêta czêœæ zach. (Szczecin, Œwinouj-
œcie, Police, Stargard Szczeciñski) oraz Koszalin, Ko³obrzeg. Obszary po PGR dotkniête s¹
du¿ym bezrobociem. Najlepsze gleby, czarnoziemy znajduj¹ siê w rejonie Pyrzyc. Du¿e
znaczenie ma turystyka nad morzem i na pojezierzach Drawskim i Myœliborskim.

BIA£OGARD
Koœció³ Narodzenia NMP

Miasto powiatowe na Równinie Bia³ogar-
dzkiej, nad Parsêt¹ i Leœnic¹, przy liniach
kolejowych Stargard Szczeciñski – Gdañsk
i Ko³obrzeg – Pi³a. 25 tys. mieszkañców.

Wzmiankowane pod dat¹ 1102 przez
Galla Anonima, lokowane na prawie
lubeckim przez ksiêcia Bogus³awa IV
w 1299. Cz³onek Hanzy od 1387.

Zachowany uk³ad urbanistyczny z XIV w.
Fragmenty murów miejskich z XIV-XV w.
z Bram¹ Wysok¹ z XIV w. Koœció³ œw. Jerzego
gotycki, jednonawowy z XIV w. Ratusz
klasycystyczny, ratusz nowy neoklasycy-
styczny. Dwór klasycystyczny, tzw. Zamek
z 1786. Szachulcowy budynek dworca ko-
lejowego i wiele innych obiektów z XIX w.

Gotycki, ceglany koœció³ Narodzenia NMP,
trójnawowy, bazylikowy. Budowê zakoñ-
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czono w 1310, po po¿arze w 1506 odbudo-
wany, restaurowany w 1838-40. Czteroko-
ndygnacyjna wie¿a na planie prostok¹ta
z he³mem cebulastym i latarni¹, odchylona
od pionu. Portal ostro³ukowy, uskokowy.
Wewn¹trz sklepienia gwiaŸdziste. Wystrój
barokowy: o³tarz g³ówny z ok. 1700, o³tarz
boczny, ambona z po³. XVIII w., chrzcielnica
z koñca XVII w., organy z 1775, rzeŸby
z XV-XVI w. i witra¿e z pocz. XX w.

CHOJNA
Pomnik przyrody – platan

Miasto na Pojezierzu Myœliborskim, nad
Rurzyc¹ (dop³yw Odry), przy linii kolejowej
Szczecin–Kostrzyn. 7,3 tys. mieszkañców.

W œredniowieczu gród obronny z osad¹
targow¹, wzmiankowan¹ w 1244. Prawa
miejskie z 1 po³. XIII w. W 2 po³. XIII w.
opanowana przez Brandenburczyków, sta³a
siê z czasem najwa¿niejszym oœrodkiem
gospodarczym w Nowej Marchii. W 1945
zniszczona w 75%. Mimo to zachowa³o siê
wiele zabytków.

Niemal ca³e Stare Miasto otoczone jest
murami obronnymi z XIV-XV w.; przy nich
gotyckie bramy: Barnkowska i Œwiecka,
kilka czatowni oraz trzy baszty (Piekarska,
Wiêzienna Bociania). PóŸnogotycki koœció³
farny NMP z XV w., z wysok¹ (103 m),
neogotyck¹ wie¿¹ z 1859-61. Wypalony
w 1945, od 1991 w odbudowie. Obok
póŸnogotycki ratusz, odbudowany ze zni-
szczeñ wojennych w 1977-86.

W najstarszej czêœci miasta zespó³ po-
klasztorny Augustianów: gotycki koœció³
Œwiêtej Trójcy z koñca XIII w. i czworobok
klasztorny z XIV-XV w., odbudowane w
1959-65. Za Bram¹ Œwieck¹ cmentarz
wojenny z prochami 3985 ¿o³nierzy
radzieckich, poleg³ych w 1945. Na jego
terenie ruina póŸnogotyckiej kaplicy
szpitalnej œw. Gertrudy z XV w.

W parku nad Rurzyc¹, w pobli¿u murów
miejskich, roœnie najwiêkszy platan klono-
listny w Polsce, zwany Olbrzymem, o ob-
wodzie 10,5 m i wys. 33 m (pomnik przy-
rody). Korona ma œrednicê 38 m. Dolna
czêœæ pnia przypomina olbrzymi¹ stopê
mamuta. Na wysokoœci 1,6 m nad ziemi¹
rozwidla siê na trzy olbrzymie pnie.

DAR£OWO
Zamek

Miasto na Wybrze¿u S³owiñskim, przy
ujœciu Wieprzy do Ba³tyku. 30 km na pn.
wsch. od Koszalina. 15 tys. mieszkañców.

Pierwsza wzmianka z 1271, w 1312 pono-
wnie prawa miejskie, cz³onek Hanzy. Zwi¹-
zane z Erykiem I, ksiêciem pomorskim (1382-
1459), który zosta³ królem Danii jako Eryk
VII, Szwecji jako Eryk XIII i Norwegii jako
Eryk III. Od 1648 nale¿a³o do Brandenburgii.

Od 1997 u¿ywa nazwy Królewskie Miasto
Dar³owo. Port, drobny przemys³, „Jarmark
Eryka”. Za³o¿enie urbanistyczne z 1312.
Koœció³ gotycki z 1394 (Sanktuarium MB
Fatimskiej), rozb. w XV-XVI w., przeb. w XIX/
XX w. Wie¿a wys. 60 m z dachem namio-
towym. We wnêtrzu polichromie gotyckie,
ambona drewniana z 1720-30, sarkofagi
ksiêcia pomorskiego i króla Eryka I oraz
ksiê¿nej El¿biety i ksiê¿nej Jadwigi. Przy
koœciele lapidarium i D¹b Lutra (obw. 3,8
m). Kaplica œw. Gertrudy, z prze³. XIV i XV
w.  Brama Wysoka (Kamienna) z XIV w.
Barokowy ratusz z XVIII w. Pomnik Rybaka

– fontanna. Barokowe i klasycystyczne
kamieniczki. Skansen sprzêtu lotniczego
i broni morskiej.

Muzeum regionalne mieœci siê w gotyckim
zamku ksi¹¿¹t pomorskich. Budowê roz-
pocz¹³ w 1352 Bogus³aw V, na wyspie na
planie kwadratu o boku 34 m. Rozbudo-
wywany przez kolejnych ksi¹¿¹t, ostatecz-
nie sk³ada³ siê z 3 skrzyde³ mieszkalnych,
wie¿y i budynku bramnego poza pierwot-
nym murem kurtynowym. Wie¿a bramna
ma 24 m wysokoœci. Budynek bramny
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Kamieñ Pomorski
z XVI w., z przejazdem pó³kolistym. Zamek
zniszczony w XVII i XVIII w. przez dziesi¹tki
lat by³ opuszczony.

W oryginalnych salach zamkowych
zgromadzono dzie³a sztuki i zbiory doty-
cz¹ce historii Dar³owa. Wyró¿nia siê czêœæ
pomorsk¹ rzeŸby, zabytki sztuki sakralnej,
meble militaria, bursztyn, portrety ksi¹¿êce,
przedmioty codziennego u¿ytku oraz czêœæ
orientaln¹. Wœród eksponatów mapa Pomo-
rza Lubiniusa, akwarele przedstawiaj¹ce
wieœ pomorsk¹, staloryty. Warto te¿ zajrzeæ
do podziemnych kazamatów, a z wie¿y
podziwiaæ panoramê.

DOLINA PIÊCIU JEZIOR
Na Pojezierzu Drawskim pomiêdzy

Po³czynem Zdrojem a Czaplinkiem. Droga
prowadz¹ca przez Dolinê Piêciu Jezior jest
niezwykle urozmaicona i krêta (bywa
nazywana „drog¹ o 123 zakrêtach”). Ze
wzniesienia opada w¹sk¹ rynn¹ do szerokiej
doliny. Znajduje siê tu rezerwat krajobra-
zowy „Dolina Piêciu Jezior” utworzony
w 1987, o pow. 229 ha. W g³êbokiej rynnie
polodowcowej Ÿród³a Drawy i 5 ma³ych
jezior, przez które ona przep³ywa: Górne
(Krzywe 7,5 ha), Okr¹g³e (5 ha), D³ugie
(14 ha), G³êbokie (9 ha) i Ma³e (6 ha). Wokó³
lasy bukowe i ³¹ki; wzgórza dochodz¹ do
200 m. Wystêpuj¹ tu chronione roœliny,
m.in. gr¹¿el ¿ó³ty, grzybieñ bia³y, storczyki.
Przez dolinê przechodz¹ szlaki: czerwony
Szlak Solny (z Ko³obrzegu do Czaplinka),
niebieski (z Po³czyna Zdroju do Czaplinka)
oraz niebieska œcie¿ka rowerowa „Dolina
Piêciu Jezior” (pêtla wokó³ Czaplinka).

GLINNA k. Starego Czarnowa
Ogród Dendrologiczny

Wieœ na pd.-wsch. skraju Puszczy Buko-
wej, przy drodze Stare Czarnowo – Gryfino.

1 km na pn. od wsi, przy osadzie leœnej
Gliniec, w tzw. S³onecznej Kotlinie, znajduje
siê Ogród Dendrologiczny (6 ha), znany
przede wszystkim z kilku najwiêkszych
w Polsce drzew egzotycznych. Za³o¿ony
w 2 po³. XIX w. przez nadleœniczego Carla
Ludwiga Gené, na terenie szkó³ek leœnych,
istniej¹cych tu od 1823. Najstarsze
i najcenniejsze okazy pochodz¹ z 1880-90.

Ok. 1930 dosadzono nowe. Po II wojnie
kolekcja wzbogacana od 1971.

Roœnie tu pponsd 1500 drzew i krzewów
iglastych i liœciastych, nale¿¹cych do blisko
700 gatunków i odmian. M.in. obumar³y ju¿
mamutowiec olbrzymi (pozosta³ pieñ
o obw. 4,5 m, wys 13 m), jod³a olbrzymia
(obw. 4,3 m, wys. 42 m), jod³a szlachetna
i jod³a grecka, cyprysik ¿ywotnikowy, orze-
sznik piêciolistkowy – najstarsze drzewo
ogrodu, tulipanowiec chiñski, judaszowiec
po³udniowy (legenda g³osi, ¿e na drzewie
tego gatunku powiesi³ siê Judasz), kunin-
gamia chiñska, kielichowiec wony, kasztan
jadalny i wiele innych. W 1996 wytyczono
œcie¿kê dydaktyczno-przyrodnicz¹.

KAMIEÑ POMORSKI
Katedra

Miasto powiatowe w zach. czêœci Wybrze-
¿a Trzebiatowskiego, u wsch. brzegów Zale-
wu Kamieñskiego, przy linii kolejowej z Wy-
sokiej Kamieñskiej. 9,1 tys. mieszkañców.

W IX-XII w. gród Wolinian, który strzeg³
drogi wodnej na Ba³tyk. Od pocz. XII w. do
1186 stolica Pomorza Zachodniego. Od
1176 siedziba biskupstwa pomorskiego.
Prawa miejskie 1274. Od XIV w. cz³onek
Hanzy, rozkwit miasta. Od 1679 we
w³adaniu Brandenburgii. Po odkryciu Ÿróde³
solankowych w 1876, zbudowano zak³ad
balneologiczny, a miasto sta³o siê znanym
uzdrowiskiem. W 1945 zniszczone w 75%.

Obecnie sanatorium, przystañ rybacka
i ¿eglugi pasa¿erskiej, port jachtowy. Od
1965 festiwale muzyki organowej. Zacho-
wa³y siê znaczne fragmenty murów obron-
nych, z gotyck¹ Bram¹ i Baszt¹ Woliñsk¹
z pocz. XIV w. (muzeum kamieni). Gotycki
ratusz z XIV-XV w. odbudowany w 1969;
szczyt pd. z XVI w. bogato dekorowany
maswer-kami, od wsch. podcienia. Obok
dom ryglowy z XVIII w. Barokowy koœció³
Wniebowziêcia NMP z 1753. W parku
miejskim, na wzgórzu ̄ alnik, gotycki koœció³
œw. Miko³aja z XIV w. We wsch. czêœci miasta
dzielnica uzdrowiskowa. Przy drodze do
Szczecina cmentarz wojenny.

Przy pl. Katedralnym romañsko-gotycka
katedra œw. Jana Chrzciciela, zbudowana
na planie krzy¿a ³aciñskiego w uk³adzie
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bazylikowym w XII-XV w. Najstarsza jest pn.
œciana transeptu z granitowych ciosów.
Wie¿a neogotycka z po³. XIX w. Pd. œciana
korpusu zwieñczona gotyck¹ attyk¹ a¿u-
row¹ z pocz. XV w. Sklepienie krzy¿owo-
¿ebrowe a w nawie pd. gwiaŸdziste.

PóŸnogotycki o³tarz g³ówny w formie tryp-
tyku z 1486. Monumentalne figury œw. Jana
Chrzciciela i œw. Jana Ewangelisty (pocho-
dz¹ce z o³tarza g³ównego) na œcianie prezbi-
terium. Tam¿e 2 obrazy na drewnie (1527)
z warsztatu £ukasza Cranacha Starszego.
Gotyckie stalle z XIV w. W pd. skrzydle
transeptu barokowa pasja z koñca XVII w.
W pn. skrzydle transeptu gotycka chrzciel-
nica kamienna z XIII w., otoczona piêkn¹
barokow¹ krat¹ z 1685. Barokowe organy
z 1669-72, powa¿nie uszkodzone w czasie
II wojny, odbudowane w 1962. Maj¹ 47 g³o-
sów i 3300 piszcza³ek. Skarbiec katedralny.
£askami s³yn¹cy obraz Jezusa Ukrzy¿owa-
nego, przywieziony w 1945 z Brzozdowic
(spod Lwowa). Do pn. nawy przylega
czworoboczny wirydarz, jedyny przykated-
ralny w Polsce, dobudowany w XIV w. Stoj¹
tam gotyckie i renesansowe p³yty nagrobne.
Na dziedziñcu rosn¹ m.in. d¹b szypu³kowy
o obw. 4 m, ¿ywotnik olbrzymi o ob. 1,95 m
i zimozielony ostrokrzew o obw. 40 cm,
jeden z najstarszych w Polsce. W wirydarzu
odbywaj¹ siê koncerty muzyki dawnej.

Przy katedrze pa³ac biskupi z XIV-XVI w.
oraz d. dworek kanoników z XVIII w.

W 2005 roku zespó³ katedralny zosta³
uznany za pomnik historii.

KO£OBRZEG
Bazylika konkatedralna

Muzeum Orê¿a Polskiego
Miasto na pograniczu Wybrze¿a Trzebia-

towskiego oraz Równin: Gryfickiej i Bia-
³ogardzkiej, przy ujœciu Parsêty. 45 tys.
mieszkañców.

W 1000 Boles³aw Chrobry za³o¿y³ tu
biskupstwo. Ko³obrzeg ponownie zosta³
przy³¹czony do Polski przez Boles³awa
Krzywoustego (1105, 1107) i schrystiani-
zowany przez biskupa Ottona z Bambergu.
W 1255 otrzyma³ miejskie prawa lubeckie,
od XIII w. w Zwi¹zku Hanzeatyckim. Od
1653 do 1873 twierdza, w 1761 zdobyta

przez wojska rosyjskie. W XIX w. najwiêksze
uzdrowisko na wybrze¿u, po odkryciu
solanek i wybudowaniu urz¹dzeñ wypo-
czynkowo-sanatoryjnych. W 1945 krwawe
walki, zdobyty 18 III przez ¿o³nierzy I Armii
WP, zniszczony w 90 %.

Obecnie port, uzdrowisko, oœrodek
wypoczynku; Festiwal Morski, Jarmark
Solny.

Zabytki: odtworzony œredniowieczny
uk³ad miejski; Baszta Prochowa z prze³omu
XV i XVI w.; ratusz z 1829-32, przebu-
dowany w XX w.; Park Nadmorski i Miejski;
pomniki przyrody; pomnik Zaœlubin
z Morzem (1963); Józefa Pi³sudskiego.

Bazylika konkatedralna p.w. Wniebo-
wziêcia NMP budowana w 1300-21, roz-
budowana w 1400, przebudowana
w 1535, zniszczona w 1945, odbudowana
w 1974-85. Gotycka, piêcionawowa, pier-
wotnie halowa, nawy boczne z emporami,
oszkarpowana. Od zach. potê¿na wie¿a na
planie prostok¹ta, na ca³ej szerokoœci fasady,
he³m ostros³upowo-iglicowy z latarni¹,
oflankowany dachami piramidalnymi. Filary

Ko
³o

br
ze

g,
 b

az
yl

ik
a,

 fo
t. 

A.
 A

da
m

cz
ak

.

Ko³obrzeg



351

ZA
C

H
O

D
N

IO
PO

M
O

RS
KI

E

odchylone od pionu. Sklepienia krzy¿owo-
¿ebrowe, w bocznych nawach gwiaŸdziste.

Fragment polichromii z XV w., tzw. barwny
filar (przedstawiaj¹cy Matkê Bosk¹ z Dzie-
ci¹tkiem, Janów Ewangelistê i Chrzciciela,
œw. £ukasza). Trzy tryptyki gotyckie z po-
cz¹tku XVI w.: w o³tarzu g³ównym przed-
stawiono scenê z Ostatniej Wieczerzy, a na
rewersach Zwiastowanie; lewy o³tarz
przedstawia Pok³on Trzech Króli, zaœ prawy
figury œw. Anny Samotrzeæ i œw. Miko³aja.
Stalle kanonickie w prezbiterium deko-
rowane s¹ rzeŸbami przedstawiaj¹cymi
smoki o ludzkich twarzach i zwierzêcych
g³owach. W stallach rajców w nawie pd.
rzeŸbione postacie œwiêtych i herby.
¯yrandol zwany Koron¹ Schliffenów z po-
cz¹tku XVI w. Gotycki ¿yrandol z XIV w.
zwany Koron¹ Holków wykonany w br¹zie.
Krucyfiks gotycki na belce têczowej.
Najciekawszy z wyposa¿enia jest siedmio-
ramienny œwiecznik stoj¹cy z XIV w.,
wsparty na trzech lwach, z postaciami
aposto³ów na trzonie i g³owami smoków na
stopie. P³yty nagrobne m.in. Damitzów,
Kamyków, Schliffenów, Grassów. W nawach
bocznych dwupiêtrowe empory.

Przed katedr¹ pomnik arcybiskupa Mar-
cina Dunina (1774-1842), wiêzionego
w twierdzy ko³obrzeskiej, dzie³o rzeŸbiarza
Z. Wujka (1990). W lecie punkt widokowy
w wie¿y. Pomnik Tysi¹clecia.

Muzeum Orê¿a Polskiego utworzone
w 1963. W 1977 w Domu Braunschweigów
(z XVII w.) otwarto sta³¹ wystawê „Dzieje
Ko³obrzegu” oraz na dziedziñcu ekspozycjê
broni i sprzêtu ciê¿kiego – m.in. czo³gi,
dzia³a pancerne, katiusze, moŸdzierze
z okresu II wojny œwiatowej. W 1980
uruchomiono w nowym pawilonie wystawê
g³ówn¹ „Dzieje orê¿a polskiego” ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem Pomorza Zachod-
niego. Obiekty przy nowym pawilonie
stanowi¹ zasadnicz¹ czêœæ muzeum.
Prezentacja tysi¹cletniej historii broni i ubio-
ru, od zbroi rycerskich do wspó³czesnego
munduru. Wyposa¿enie osobiste, medale,
ordery, znaki pu³kowe, proporczyki.

Specjalnoœæ muzeum to uzbrojenie,
oporz¹dzenie i mundury ¿o³nierzy polskich
I i II wojny œwiatowej. Wiele unikatowych

egzemplarzy. S¹ tak¿e obrazy polskich ma-
larzy, zdjêcia mapy dokumenty, pami¹tki.

Druga czêœæ muzeum mieœci siê w dwóch
salach Domu Braunschweigów: bogata
kolekcje metrologiczna (przyrz¹dy do
pomiaru objêtoœci, d³ugoœci i ciê¿aru) oraz
wykopaliska archeologiczne w Ko³obrzegu.
W porcie ko³obrzeskim cumuje okrêt-
-muzeum „Fala”, bêd¹cy fili¹ Muzeum
Orê¿a Polskiego.

KR¥G
Zamek

Wieœ w gminie Polanów, na pograniczu
Równiny S³awieñskiej i Wysoczyzny Pola-
nowskiej, nad Grabow¹, pomiêdzy jeziorem
D³ugim i Zamkowym, 12 km od Polanowa.

Zamek Podewilsów zbudowany w 1414,
przebudowany w 1580 i gruntownie
w XIX w. Odbudowany w latach 70. i 80.
XX w. Murowany na planie prostok¹ta
z wewnêtrznym dziedziñcem. W naro¿-
nikach cztery cylindryczne wie¿e z he³mami
dzwonowymi. Od zach. barokowe skrzyd³o
z XVII w.

Koœció³ Zwiastowania NMP, dawna kaplica
zamkowa, z 1580, murowany, ceglany,
szczyt wsch. przebudowany w 2 po³.
XVII w.; ok. 1700 dobudowana kaplica
grobowa ze sklepion¹ krypt¹; salowy, bez
wie¿y, attyka z pó³kolistym tympanonem;
kartusze herbowe Podewilsów i Zitzewitzów
z 1700. O³tarz g³ówny wczesnobarokowy;
renesansowa ambona i lo¿a patronacka
z ok. 1600, barokowa chrzcielnica z XVIII w.,
cztery barokowe epitafia. W krypcie sar-
kofagi Henryka i Adama Podewilsów z koñ-
ca XVII w. Dzwon z ok. 1600.
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Zamek otoczony parkiem krajobrazowym
z po³. XIX w. (20 ha) przechodz¹cym w las
(buki, wi¹zy, jesiony, w pobli¿u zamku buk
odmiany purpurowej i choina kanadyjska).
Grodzisko nizinne z IX w. przy pd.-wsch.
brzegu jeziora Zamkowego. W 1937
w Kr¹gu przebywa³ kardyna³ Eugenio
Pacelli, ówczesny nuncjusz papieski
w Niemczech, (dwa lata póŸniej zosta³
papie¿em jako Pius XII). Obecnie w zamku
znajduje siê hotel, restauracja, w pod-
ziemiach bar, sale konferencyjne.

PYRZYCE
Mury miejskie

Miasto powiatowe na pd. skraju Równiny
Pyrzycko-Stargardzkiej. 12,7 tys. miesz-
kañców.

By³ to naczelny gród Pyrzyczan, wymienio-
nych ok. po³. IX w. (Geograf Bawarski).
W 1124 biskup Otton z Bambergu dokona³
tu pierwszego masowego chrztu Pomorzan.
Prawa miejskie w 1263. Wkrótce potem
otoczono Pyrzyce pierœcieniem wa³ów, fos
i murów obronnych, rozbudowanych
póŸniej w zespó³ potê¿nych fortyfikacji,
z dwiema bramami oraz 45 basztami
i czatowniami. Ju¿ w œredniowieczu Pyrzyce
uznawane by³y za spichlerz Pomorza. Po
okresie przynale¿noœci do ksiêstwa szcze-
ciñskiego, w 1653 w³¹czone zosta³y do
Brandenburgii. W 1945 80% zabudowy
uleg³o zniszczeniu, jednak mimo to wiele
zabytków uda³o siê uratowaæ.

Obecnie Pyrzyce s¹ oœrodkiem przemy-
s³owym. Od 1980 odbywaj¹ siê tu coroczne
Pyrzyckie Spotkania z Folklorem.  W 1993
uruchomiono tu pierwsz¹ w Polsce ciep³o-
wniê geotermaln¹ ze Ÿróde³ naturalnych.

W centrum miasta gotycki koœció³ farny
Wniebowziêcia NMP z XIV-XV w., z frag-
mentami budowli granitowej z XIII w.,
odbudowany w 1958-64. Obok ratusz
z XIX-XX w. Dawna kaplica Œw. Ducha
z 2 po³. XIII w., rozbudowana w XV w.,
przebudowana w XVIII-XIX w., odbudowana
w 1967-69 na siedzibê biblioteki. Na
terenie Starych Pyrzyc grodzisko z IX-XIII w.
W pobli¿u koœció³ poaugustiañski NMP
Bolesnej z 2 po³. XIII w., odbudowany
w 1986-91. Studzienka œw. Ottona z 1824.

Stare miasto, które zachowa³o  œrednio-
wieczn¹ siatkê ulic, otaczaj¹ kamienno-
ceglane mury obronne o d³ugoœci ok. 2 km,
zbudowane w XIII-XIV w. rozbudowane
w XV w., w ostatnich latach poddane
pracom konserwatorskim. W pn. czêœci
miasta Brama Szczeciñska, po której
pozosta³a tylko czêœæ dolna z koñca XIII w.,
w pd. zaœ odbudowana Brama Bañska.
Ponadto w linii murów zachowa³o siê kilka
baszt z XV-XVI w.: Baszta Sowia i Baszta
Lodowa (obie cylindryczne), Baszta Pijacka
(w ostatnich latach odrestaurowana)
i czêœciowo zniszczona Baszta Œpi¹cej
Królewny. Mury obronne dodatkowo
wzmocnione by³y systemem wa³ów i fos,
które do dzisiaj zachowa³y siê w formie
szcz¹tkowej; wa³y po 1750 splantowano
i w 1830-45 zamieniono na promenadê
spacerow¹, a fosy na ogrody.

SIEKIERKI
Cmentarz wojenny

Wieœ w gminie Cedynia, nad rozlewiskami
Odry, przy ujœciu S³ubi, na skraju Lasów
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Nadodrzañskich, 22 km na pd. zach. od
Chojny.

Dawna osada rybacka, w 1335 nadana
cysterkom z Cedyni. W tych okolicach
w kwietniu 1945, ¿o³nierze I Armii WP
rozpoczêli forsowanie Odry i natarcie wraz
z wojskami radzieckimi w kierunku Berlina.
Koœció³ z 1984-90 stanowi Sanktuarium
Maryjne Nadodrzañskiej Królowej Pokoju.

2,5 km na pd. wsch. od wsi cmentarz
wojenny ¿o³nierzy I Armii WP, poleg³ych
w czasie operacji berliñskiej, g³ównie
podczas forsowania Odry. We wspólnych
mogi³ach spoczywa tu 1984 ¿o³nierzy,
w tym 326 o nieustalonych nazwiskach. Na
mogi³ach 1200 krzy¿y grunwaldzkich.
Kamienny obelisk wysokoœci 18 m, ozdo-
biony m.in. metalowymi krzy¿ami grun-
waldzkimi, projektu S³awomira Lewiñ-
skiego, ods³oniêty w 1961. Za pomnikiem
w 1985 umieszczono 44 tablice z nazwis-
kami poleg³ych ¿o³nierzy. Na starannie
utrzymanym cmentarzu odbywaj¹ siê mani-
festacje religijno-patriotyczne.

W pobli¿u skromne Muzeum Pamiêci
Narodowej im. I Armii WP. Pami¹tki
forsowania Odry oraz czo³g, który przeby³
szlak bojowy.

STARE DRAWSKO
Ruiny zamku

Wieœ letniskowa, 6 km na pn. od Czap-
linka, na Pojezierzu Drawskim, na w¹skim
przesmyku miêdzy jeziorami Drawsko
(1782 ha) i ¯erdno (205 ha), które ³¹czy
Drawa. Znane dawniej jako Drahim.

We wczesnym œredniowieczu gród obron-
ny. W 1286 tereny te ksi¹¿ê wielkopolski
Przemys³ II nada³ templariuszom. W po³.
XIV w. na miejscu dawnego grodu joannici
z Czaplinka zbudowali zamek. W zmowie
z Krzy¿akami d¹¿yli oni do oderwania tej
ziemi od Polski, dlatego w 1407 W³adys³aw
Jagie³³o zdoby³ zamek i wypêdzi³ joannitów.
Utworzono tu siedzibê starostwa drahim-
skiego. Po³o¿ony na szlaku handlowym
z Ko³obrzegu do Wielkopolski zamek przez
d³ugie lata kontrolowa³ ruch graniczny. To
st¹d, jak pisa³ Sienkewicz w „Potopie”,
rotmistrz Skoraczewski na Szwedów bacze-
nie dawa³. W 1668 zamek przeszed³ w rêce

Brandenburczyków. Zniszczony w 1758
przez wojska carskie w czasie wojny
siedmioletniej, nie zosta³ ju¿ odbudowany
i popad³ w ruinê.

We wsi koœció³ Wszystkich Œwiêtych
zbudowany w 1870 z kamieni granitowych.
Na cyplu pó³wyspu wrzynaj¹cego siê
w jezioro Drawsko grodzisko z VII-IX w.
U nasady pó³wyspu, na wysokim wznie-
sieniu obok koœcio³a, ruiny zamku drahim-
skiego. Czêœciowo zachowany kamienno-
ceglany mur obwodowy o wys. 4-10 m.
Relikty œciany dziedziñcowej jednego
skrzyd³a, murowana studnia na wewnêtrz-
nym dziedziñcu. Obecnie odby-waj¹ siê tu
turnieje rycerskie. Na parkingu tablice infor-
macyjne z histori¹ zamku. W pobli¿u ruin
punkt widokowy.

STARGARD SZCZECIÑSKI
Kolegiata

Miasto powiatowe w pn. czêœci Równiny
Pyrzycko-Stargardzkiej, nad In¹, du¿y wêze³
kolejowy i drogowy. 70,4 tys. mieszkañców.

W IX w. gród i osada. Pierwsza wzmianka
w 1124. Prawa miejskie od 1253. Od
XIV w. cz³onek Hanzy. Od 1648 pod pano-
waniem Brandenburgii. Podczas II wojny
œwiatowej du¿y obóz jeniecki (40 tys. osób).
W 1945 miasto zniszczone w 70%. Obecnie
znaczny oœrodek przemys³owy.

Wokó³ Starego Miasta zachowa³y siê
znaczne fragmenty kamienno-ceglanych
murów obronnych z XIII-XVI w., z bramami:
M³yñsk¹ (zwan¹ te¿ Portow¹), Wa³ow¹ i Py-
rzyck¹ oraz basztami (Bia³og³ówk¹, Jeñców,
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Tkaczy, Morze Czerwone z punktem wido-
kowym). W bastei przy Baszcie Tkaczy filia
muzeum z wystaw¹ o historii miasta.

PóŸnogotycki koœció³ œw. Jana Chrzciciela
z XV w., z wie¿¹ wys. 99 m, z neogotyckim
szczytem. PóŸnogotycki ratusz z ok. 1569,
z wczesnorenesansowym szczytem z 1638.
Dawny odwach z ok. 1720, z trójarka-
dowym podcieniem i loggi¹ na piêtrze,
obecnie muzeum ze zbiorami archeologi-
cznymi oraz dzia³em historii i rozpow-
szechniania sztuki. Zabytkowe kamienice
(gotycka i renesansowa). Przy rozwidleniu
dróg do Chociwla i Maszewa unikatowy
krzy¿ pokutny z 1542. Przy ul. Reymonta
miêdzynarodowy cmentarz wojenny.

W centrum Starego Miasta koœció³ farny,
kolegiata NMP Królowej Œwiata. Pierwot-
nie (na prze³omie XIII i XIV w.) bezwie¿owy,
halowy. Po rozbudowie w XIV-XV w. jest to
póŸnogotycka bazylika z dwuwie¿ow¹
fasad¹ (pn. wie¿a nakryta w 1723 baroko-
wym he³mem). Odbudowywany w XVII w.,
a ostatnio w 1946-62. Œciany zewnêtrzne
bogato dekorowane kolorow¹ ceg³¹,
maswerkami, rozetami, wimpergami
i niszami. Sklepienie gwiaŸdziste w nawie
g³ównej, krzy¿owe w nawach bocznych
i trójdzielne w obejœciu prezbiterium.
Wczesnobarokowyo³tarz g³ówny z 1663,
barokowa ambona. PóŸnogotyckie malo-
wid³a z XV w. w Kaplicy Trzech Króli,Kaplicy
Mildenitzów i zakrystii. Bogactwem wystro-ju

wyró¿nia siê prezbiterium i Kaplica Mariacka z
1388, nakryta cebulastym dachem w 1741.

SZCZECIN
Miasto wojewódzkie

po³o¿one na Wzgórzach
Warszewskich i Buko-
wych oraz w Dolinie
Dolnej Odry, nad Odr¹,
Regalic¹ i jez. D¹bie.
416 tys. mieszkañców.

Gród s³owiañski w IX w.;
chrystianizacja w 1124.
Prawa miejskie nadane
przez Barnima I w 1243, od
XIII w. cz³onek Hanzy. Od 1478
stolica Ksiêstwa Zachodniopomorskiego,
XVI-XVII rozkwit nauki i kultury (1543
utworzenie Pedagogium Ksi¹¿êcego). Od
1720 w granicach Prus, 1807-13 okupacja
francuska. W XIX i XX w. rozwój terytorialny,
budowa stoczni, portu, rozwój przemys³u,
handlu, instytucji kultury. W 1843 do-
prowadzono kolej z Berlina. W czasie II
wojny obozy pracy przymusowej, lotnicze
naloty dywanowe Zdobyty przez Rosjan 26
IV 1945, na mocy traktatu poczdamskiego
przejêty przez Polskê 5 VII 1945.

Obecnie centrum administracyjne, prze-
mys³owe, us³ugowe, handlowe, targowe,
kulturalne, naukowe, turystyczne.

Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich

W 1233-37 ksi¹¿ê Barnim I przeniós³ do
Szczecina swoj¹ sta³¹ siedzibê. W 1346
Barnim III zbudowa³ tzw. „Kamienny Dom”
i obok koœció³ p.w. œw. Ottona. W 1490
ksi¹¿ê Bogus³aw X przebudowywa³ zamek.
Na prze³omie XVI i XVII w. zmieniono go
na renesansow¹ rezydencjê. Po œmierci
Bogus³awa XIV by³ siedzib¹ gubernatora
szwedzkiego. W 1705-09 rezydowa³a tu
królowa Katarzyna Leszczyñska, a w 1711
— król Stanis³aw Leszczyñski. W czasach
pruskich i niemieckich by³y tu biura i miesz-
kania urzêdników. Zniszczony pzez bomby
w 1944, odbudowany w 1958-85. Centrum
kultury

Du¿y dziedziniec zamkowy otaczaj¹
4 skrzyd³a. W pó³nocnym (zwanym skrzy-
d³em Barnima III): Sala Bogus³awa (dawny
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koœció³ zamkowy), w której odbywaj¹ siê
m.in. koncerty, oraz sale wystawowe.
Skrzyd³o wsch. (Barnima XI) ma w podzie-
miach muzeum (sarkofagi ksi¹¿êce z 1606-
-37) a na elewacji kamienn¹ p³ytê erekcyjn¹
z 1538. W skrzydle po³udniowym (Bogu-
s³awa X) znajduje siê Opera i Operetka oraz
Galeria Po³udniowa (wystawy). Do tego
skrzyd³a przylega Wie¿a Zegarowa (zegar
z 1693).

Mniejszy dziedziniec zamku zwany
Menniczym zamyka Skrzyd³o Mennicze
(Muzealne). Z dziedziñca wejœcie na Wie¿ê
Dzwonów (punkt widokowy); na elewacji
obok wejœcia figura œw. Ottona. Przed
zamkiem pomnik Bogus³awa X i Anny
Jagiellonki z 1974.

Na zamku ma siedzibê Marsza³ek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.

Bazylika Archikatedralna
Koœció³ p.w. œw. Jakuba Aposto³a zosta³

konsekrowany w 1187. Budowê obecnej
œwi¹tyni rozpoczêto w po³. XIII w.; roz-
budowa w XIV w. Powsta³a trzynawowa
bazylika z dwiema wie¿ami i wieñcem
kaplic. W 1534 koœció³ przejêty przez
protestantów. W 1944 zniszczony; jako
ruina w 1971 przekazany Koœcio³owi
katolickiemu. W 1972 podniesiony do rangi
katedry nowo utworzonej diecezji szczeciñ-
sko-kamieñskiej. W 1983 otrzyma³ tytu³
bazyliki mniejszej, a w 1992 archikatedry.

Po odbudowie uk³ad zbli¿ony do XV-
-wiecznego. Pod jednym dachem krytym
miedzi¹ mieœci siê 5 naw. Schowane do
wnêtrza przypory pozwoli³y na umiesz-

czenie licznych kaplic, m.in. Najœwiêtszego
Sakramentu, Ludzi Morza, Armii Krajowej,
Portowców, Œw. Maksymiliana Kolbe,
kaplica ze szcz¹tkami ksi¹¿¹t zachodnio-
pomorskich. Nieliczne ocala³e elementy
wyposa¿enia uzupe³niono m.in. tryptykami
z Cieæmierza (1380) i z Objezierza Starego
(1530). W oknach wspó³czesne witra¿e
projektu Wiktora Ostrzo³ka i Ireny Kisielew-
skiej. W jubileuszowym roku 2000 wsta-
wiono nowe g³ówne drzwi, ze scenami
z ¿ycia œw. Ottona.

Od 1990 na emporze po³udniowej
ekspozycja dziejów Koœcio³a na Pomorzu
Zachodnim.

Obok katedry, od ul. Kard. Wyszyñskiego,
gotycka wikarówka, obecnie plebania. Na
placu przykoœcielnym: krzy¿, przy którym
Jan Pawe³ II w 1987 odprawi³ mszê na
Jasnych B³oniach; br¹zowa statua MB na
granitowym cokole dawnego pomnika Carla
Loewego i dzwon „Wielki” (5,7 t) z 1682.

Stary Ratusz
Zbudowany w po³. XV w. w stylu gotyckim,

na miejscu starszego z XIV w. W 1677
mocno zniszczony, odbudowany w stylu
barokowym. W 1879 otwarto nowy ratusz
przy obecnym placu Batorego, a stary
przeznaczono na biura i magazyny. Znisz-
czony w 1944. W latach 70. przywrócono
mu œredniowieczny wygl¹d, z wyj¹tkiem
zachodniego, barokowego szczytu. W 1975
Muzeum Narodowe w Szczecinie utwo-
rzy³o tu Oddzia³ Historii Miasta. Pami¹tki
od wykopalisk po wspó³czesnoœæ, dawne
widoki Szczecina, wyroby rzemieœlnicze
i artystyczne.

Koœció³ œw. Jana Ewangelisty
Gotycki koœció³ wznieœli po 1318 Fran-

ciszkanie. W czasie reformacji koœció³
przekazano protestantom, a w klasztorze
umieszczono szpital. Obiekt kilkakrotnie
remontowany, w XIX w. i w 1929-30. W
ostatniej wojnie nie ucierpia³. Obecnie
nale¿y do Palotynów. W 1982-85 powsta³o
nowe skrzyd³o klasztorne.

Œwi¹tynia typowa dla zakonów ¿ebra-
czych, bezwie¿owa, trójnawowa z siedmio-
bocznie zamkniêtym prezbiterium. Na
zewnêtrznej elewacji prezbiterium fryz
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z winn¹ latoroœl¹. Zachodni szczyt z blen-
dami. Wewn¹trz ³uk têczowy z cera-
micznymi s³u¿kami, polichromia z prze³omu
XV i XVI w., tablice nagrobne z piaskowca.

Brama Portowa
Barokowa, wyk³adana piaskowcem,

rustykowana, zbudowana w 1724 wg
projektu G. C. Wallrawe, zwana do 1945
Berliñsk¹. Pozosta³a po usuniêciu fortyfikacji
w 1877. Na elewacji zach. monogram
Fryderyka Wilhelma I, napis upamiêtniaj¹cy
zajêcie Szczecina przez Prusy oraz pan-
orama miasta z bogiem Odry - Viadrusem.
Na elewacji wsch. kartusz Fryderyka
Wilhelma I oraz wielki herb Ksiêstwa
Pruskiego.

Wa³y Chrobrego
Na terenie Fortu Leopolda, rozebranego

po 1873. Koncepcja urbanistyczna przefor-
sowana przez nadburmistrza Hermana
Hakena. Architektura tarasów i schodów
z 1901-07, proj. Wilhelm Meyer-Schwar-
tau. Na górnym tarasie rzeŸba centaura
walcz¹cego z Herkulesem, autorstwa
Ludwika Manzla (1911-13). Do dekoracji

fontanny dodano w 1975 rzeŸby Wyszaka
i Jana z Kolna, wykonane przez S³awomira
Lewiñskiego. D³ugoœæ tarasów ok. 500 m,
wysokoœæ nad brzegiem Odry 19 m.

Budynki Wy¿szej Szko³y Morskiej wznie-
siono w 1902-05 (po³udniowy) i 1912-21
(pó³nocny). Elewacja frontowa pierwszego
ma detale z ró¿nych epok (renesans, barok,
klasycyzm), drugiego w stylu pó³nocno-
niemieckiego manieryzmu.

Gmach Muzeum Morskiego z 1908-13,
pierwotnie Muzeum Miejskie. Ciekawa
symbolika fasady. Obecnie ekspozycje:
pradzieje Pomorza, „S³owianie na Ba³tyku”,
podboje Duñczyków w XII w. na Pomorzu,
„Dzieje ¿eglugi na Ba³tyku w XIII-XIX w.”
oraz „Polska na morzu 1920-45”; równie¿
zbiory afrykañskie. Po stronie zach. skansen
morski. W gmachu znajduje siê równie¿
Teatr Wspó³czesny.

Gmach Urzêdu Wojewódzkiego zbudo-
wano w 1906-11 dla Rejencji Szczeciñskiej.
Piêcioskrzyd³owy, z czerwonej ceg³y, z dwo-
ma dziedziñcami; wysokie wie¿e z dekora-
cyjnymi he³mami. Od pd. dawne miesz-
kanie prezydenta rejencji.

Plac Or³a Bia³ego
Niegdyœ Rynek Koñski w centrum górnego

miasta. Przebudowany po bombardowa-
niach w 1713, sta³ siê reprezentacyjnym
placem miejskim. Po II wojnie œwiatowej
straci³ tê funkcjê.

Barokowa Fontanna Or³a Bia³ego powsta³a
w 1732 jako zakoñczenie wodoci¹gu
prowadz¹cego wodê z Warszewa.

Najbardziej okaza³a budowla przy placu
to Pa³ac pod Globusem. Pierwotny baro-
kowy powsta³ w 1723-26. W nim urodzi³a
siê przysz³a ¿ona cara Piotra I, Maria
Fiodorowna. Gruntownie przebudowany
w 1890-91. Na wierzcho³ku tympanonu
globus z wyt³oczonymi l¹dami oparty na
dwóch lwach. Obecnie siedziba szkó³
medycznych. Pa³ac Joñski z 1 po³. XVIII w.,
przebudowany w koñcu XIX w. W elewacji
pilastry przypominaj¹ce kolumny joñskie,
st¹d nazwa.

Pa³ac Velthusena, klasycystyczny z ok.
1778. W naro¿ach okien II pietra g³owy 20
polskich i zagranicznych kompozytorów.
Siedziba Liceum Muzycznego.
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W zadrzewionej czêœci placu barokowy
pos¹g Flory z XVIII w.

Cmentarz Centralny
Najwiêkszy szczeciñski cmentarz (ok.

160 ha), po³o¿ony miêdzy ulicami Ku
S³oñcu i Mieszka I. Za³o¿ony w 1900 wg
projektu architekta miejskiego Wilhelma
Meyera Schwartau. W 1901-03 zbudowano
neoromañsk¹ bramê przejazdow¹,
a w 1900-05 g³ówn¹ kaplicê, równie¿
neoromañsk¹.

Roœnie tu 140 gatunków drzew i krzewów,
czêsto egzotycznych, w tym 54 rzadko
spotykanych. M.in. œwierk serbski, jod³a
koreañska, d¹b szypu³kowy w odmianie
sto¿kowej, platan klonolistny, mi³orz¹b
dwudzielny. Pomnik poœwiêcony „Tym,
którzy nie wrócili z morza” (1989), Krzy¿
Katyñski (1990), Pomnik Sybiraków (1994),
Pomnik Pionierów Szczeciñskich 1945-46,
g³az „W ho³dzie bohaterom wrzeœnia 1939”,
pomnik poœwiêcony jeñcom belgijskim
i polskim z lat 1939-45. W g³. osi cmentarza
ci¹g widokowy z kaplic¹, sadzawk¹, Pom-
nikiem Braterstwa Broni (1967) i cmenta-
rzem wojennym z 1945.

Jezioro Szmaragdowe

Na obrze¿u Kniei Bukowej, powsta³o
w 1925 w wyrobiskach kredy; pow. 4,5 ha,
g³êbokoœæ ok. 20 m. Szmaragdowy kolor
pochodzi od wêglanu wapnia zawartego
w wodzie. Obok, w dawnej leœniczówce

motel „Szmaragd”. W pobli¿u, na wzgórzu
Widok punkt widokowy na Szczecin. Przy
jeziorze wêze³ szlaków turystycznych.
Miejsce czêstych spacerów mieszkañców
Szczecina.

Port
Zajmuje bagnisty, poprzecinany licznymi

kana³ami obszar miêdzy Odr¹ i ujœciem
Regalicy do jeziora D¹bie. W czêœci zach.
i pn. znajduj¹ siê nabrze¿a drobnicowe, we
wsch. rejon prze³adunków masowych.
Nale¿a³ do najwiêkszych portów nad
Ba³tykiem. Dzia³a tu wiele wyspecjalizo-
wanych spó³ek. Do portu szczeciñskiego
mog¹ wchodziæ statki o zanurzeniu do
9,5 m. W rejonie portu jest Stocznia
Szczeciñska, zaliczana do czo³ówki œwiato-
wej, stocznie remontowe i inne zak³ady
zwi¹zane z gospodark¹ morsk¹. Port mo¿na
zwiedzaæ statkami „bia³ej floty” z obs³ug¹
przewodnick¹, które wyruszaj¹ z Dworca
Morskiego u stóp Wa³ów Chrobrego.

ŒWIDWIN
Zamek

Miasto powiatowe na WysoczyŸnie
£obeskiej, nad Reg¹, przy linii kol. Stargard
Szczeciñski - Gdañsk. 16 tys. mieszkañców.

Od X do XIII w. warowny gród Pomorzan.
Po raz pierwszy wymieniono nazwê „Chivel-
bin” w 1221. Od 1280 w Brandenburgii,
w 1296 prawa miejskie lubeckie. Od 1384
nale¿a³ do Krzy¿aków, po 70 latach wróci³
do Brandenburgii. W 1469 mieszczanie
Œwidwina stoczyli „bitwê o krowê” z Bia³o-
gardem. W 1821 urodzi³ siê tu Rudolf
Virchow, wybitny anatom i histolog.
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Gotycki koœció³ z XIV-XVI w. Gotycka
ceglana Brama Kamienna z XIV w. dekoro-
wana blendami.

Zamek powsta³ w 1 po³. XIV w. na rzecznej
wyspie. Przebudowany przez Krzy¿aków
w 1384. Po stronie wsch. dziedziñca
powsta³o tymczasowe skrzyd³o mieszkalne.
Na prze³omie XIV i XV w. otoczony murem.
W 1412-13 wybudowano wie¿ê. W 1446
ukoñczono skrzyd³o pn. pe³ni¹ce funkcje
mieszkalne, administracyjne (siedziba
wójta) i gospodarcze (kuchnie, stajnie,
magazyny). Na pocz. XVIII w. Joannici
przebudowali skrzyd³a wsch. i pd. w stylu
barokowym, a ca³oœæ przykryto dachem
mansardowym. Czêœciowo zniszczony
w 1945, zrekonstruowany w 1959-77.

Na planie czworok¹ta z dziedziñcem.
W naro¿niku pn.-zach. wie¿a na planie
kwadratu, wy¿sze kondygnacje na planie
ko³a, he³m sto¿kowy.

Obecnie Œwidwiñski Dom Kultury, biblio-
teka. Znajduje siê tu Izba pamiêci poœ-
wiêcona walkom w Kotle Œwidwiñskim
w marcu 1945. Na parterze sala widowis-
kowa, na piêtrze stylowa sala rycerska. Nad
bram¹ prowadz¹c¹ na dziedziniec herby
zakonne. Od 1960 odbywa siê tu Ogólno-
polski Konkurs Poetycki im. J. Œpiewaka.
Przegl¹d filmów o tematyce krajoznawczej
„Œwidwiñskie Noce Filmowe”, „Bitwa o kro-
wê”, warsztaty plastyczne.

TRZEBIATÓW
Koœció³ Macierzyñstwa NMP

Miasto na Równinie Gryfickiej, nad Reg¹,
przy linii kol. Goleniów–Ko³obrzeg oraz

w¹skotorowej Gryfice–Trzêsacz. 10 tys.
mieszkañców.

W IX-XII w. gród z podgrodziem. Pierwsza
wzmianka z 1180, prawa miejskie lubeckie
w 1277. Na sejmie w Trzebiatowie w 1534
wprowadzono na Pomorzu Zachodnim
luteranizm.

Fragmenty murów obronnych z Baszt¹
Kaszan¹ z XIV w. Gotyckie kaplice œw.
Gertrudy i œw. Ducha z XIV w. Ratusz z 1700,
z gotyckimi fragmentami. W rynku kamieni-
czki z XVI-XIX w., na domu nr 26 sgraffito
przedstawiaj¹ce s³onia z poganiaczem
(1639); Zespó³ pa³acowo-parkowy z XVII-
-XVIII w. (od 1989 centrum kultury),
zwi¹zany z ksiê¿n¹ Ann¹ Mari¹ z Czar-
toryskich Wirttemberg, wielk¹ mi³oœniczk¹
kultury i sztuki. Krzy¿ pokutny z XVI w.
Kamienny most na Redze. „Kamieñ pa-
miêci” (1995).

Koœció³ Macierzyñstwa NMP, od 1996
Sanktuarium Maryjne. Zbudowany w 1305-
-70, halowy, podzielony oœmiobocznymi
filarami wspieraj¹cymi gwieŸdziste skle-
pienia. D³ugoœæ koœcio³a 72 m, wysokoœæ
26 m, nad dwuspadowym dachem wie¿a
o wys. 90 m. Na niej dzwony: z 1399
(œred. 117 cm), „Maria” z 1515 (187 cm,
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3,7 t) i z 1905. Szczyt wsch. zdobiony
wnêkami rozmieszczonymi piramidalnie.
Wewn¹trz fragmenty gotyckiej polichromii
z XVI w. oraz fragmenty gotyckich i re-
nesansowych stall. P³yty nagrobne gotyckie
i renesansowe (najstarsza z 1382). Cenne
organy z po³. XIX w. (koncerty organowe,
zespo³ów i chórów). Dwa obrazy namalo-
wane przez Jana Rustema (1762-1835).
W o³tarzu g³ównym obraz Macierzyñstwa
NMP, przedstawiaj¹cy Madonnê z Dzieci¹t-
kiem w ramionach, namalowany przez
Ernesta Dregera (1809-85). Kult MB szerzy³
siê w Trzebiatowie od XIV w.

TRZÊSACZ
Ruiny koœcio³a

K¹pielisko na Wybrze¿u Trzebiatowskim,
po³o¿one na 15. po³udniku – muzeum.

Zespó³ pa³acowy z XIX w., obecnie hotel
i oœrodek jeŸdziecki. Park krajobrazowy
z XVIII w. (ok. 5 ha), cenny drzewostan
rodzimy i egzotyczny.

Gotycki koœció³ zbudowano w XV w. ok.
2 km od brzegu morza. W 1750 odleg³oœæ
ta wynosi³a ju¿ tylko 58 m, w 1820 13 m,

w 1868 1 m. Okna od strony pn. zamuro-
wano, jednak szum morza i wichrów przesz-
kadza³ w odprawianiu nabo¿eñstw. Ostatni
raz odprawiono mszê w 1874. W 1901
obsunê³a siê pierwsza œciana. Ostatnie
obsuniecie mia³o miejsce w 1994. Pozosta³
niewielki fragment muru nad 18-metro-
wym, wzmocnionym urwiskiem. Wyposa-
¿enie koœcio³a przeniesiono do katedry
kamieñskiej. W 2003-04  zabezpieczono
brzeg w celu ocalenia resztek koœcio³a.

Przy ruinach dwa „Wyklête Jesiony” o ob-
wodzie 370 i 345 cm oraz aleja kasz-
tanowców. Fragment morza naprzeciw ruin
koœcio³a nazywany jest „Toni¹ Umar³ych”.

TUCZNO
Zamek

Miasto w powiecie wa³eckim, na Poje-
zierzu Wa³eckim, nad jez.: Liptowskim
(pow. 134 ha), Tuczno (pow. 121 ha) i Zam-
kowym (pow. 17 ha), na skraju Puszczy
Drawskiej. 2 tys. mieszk.

W X-XI w. osada Pomorzan, a póŸniej
graniczny gród wielkopolski, wzmian-
kowany po raz pierwszy w 1296r. Prawa
miejskie od 1331. Od 1306 do 1739. Tucz-
no by³o w³asnoœci¹ Wedlów-Tuczyñskich.
Ich rezydencj¹ by³ zamek, bêd¹cy wa¿nym
punktem na pograniczu Wielkopolski
i Brandenburgii. Przed II wojn¹ œwiatow¹
w okolicach miasta zbudowano umocnienia
Wa³u Pomorskiego z g³ównym oœrodkiem
w pobliskich Strzalinach. W 1945r. w wy-
niku walk i póŸniejszych dzia³añ 90%
zabudowy miasta leg³o w gruzach. Obecnie
Tuczno jest miejscowoœci¹ letniskow¹ i sa-
natoryjn¹.

Przy d. rynku gotycki koœció³ Wnie-
bowziêcia NMP z 1 po³owy XV w., z masyw-
n¹ wie¿¹ z ok. 1646r., z bogatym i ró¿no-
rodnym wyposa¿eniem wnêtrza z XVII
i XVIII w.

W pd. czêœci miasta zamek, dawna
rezydencja Wedlów-Tuczyñskich. Sk³ada siê
on z trzech skrzyde³ tworz¹cych podkowê,
usytuowanych wokó³ otwartego na pn.
dziedziñca. Budowê zamku rozpoczêto
w 1338r. Oko³o 1580r. zamek zosta³
przebudowany w stylu póŸnorenesanso-
wym, rozbudowany w 1608-31 przekszta³-
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cony w XVIII w. na rezydencjê pa³acow¹
w stylu barokowym. Spalony w 1947r.,
zosta³ w 1966-74 odbudowany w formach
renesansowych z pocz. XVII w. W skrzydle
wsch. zrekonstruowano gotyckie i renesan-
sowe piwnice, na parterze odtworzono
elementy renesansowe. Zamek jest domem
pracy twórczej i oœrodkiem wczasowym
Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Wokó³ zamku park krajobrazowy (pow.
4,5 ha.) za³. w 2 po³. XIX w., ze starym
drzewostanem.

TYCHOWO
G³az narzutowy „Tryg³aw”

Wieœ gminna na Równinie Bia³ogardzkiej,
przy linii kol. Szczecinek – Ko³obrzeg,
20 km na pd.-wsch. od Bia³ogardu.

W 1324 nale¿a³a do Kleszczów (Kleist).
Kamienny koœció³ z prze³omu XV i XVI w.
jednonawowy z dobudowan¹ w XVIII w.
kaplic¹ grobow¹ przykryt¹ kopu³¹; wie¿a
szachulcowa. Przy koœciele 2 lipy drobno-
listne (obwód 340 i 410 cm), pomniki
przyrody. G³az z tablic¹ (1961). Park dworski
(14 ha) z cennym drzewostanem.

G³az narzutowy „Tryg³aw” (ul. Bobolicka,
cmentarz), ciemnoszary gnejs, najwiêkszy
na Pomorzu, wys. 3,8 m nad poziom gruntu,
ok. 50 m obwodu, ok. 700 m3, ok. 200 ton.
W 1954 uznany za pomnik przyrody
nieo¿ywionej. Miejsce kultu pogañskich
Pomorzan, obecnie stoi na nim krzy¿.

WA£CZ
Las Bukowina

Miast powiatowe na Pojezierzu Wa³eckim
nad jez. Raduñ (pow. 230 ha) i Zamkowym

(pow. 133 ha) , przy linii kolejowej Pi³a –
Stargard Szczeciñski, wêze³ drogowy,
26 200 mieszkañców.

Wieœ Wolczen wzmiankowana w 1249r.
Prawa miejskie 1303. Miast królewskie,
siedziba starostwa, w XVI-XVIII w., jedno
z czterech miast powiatowych woj. poz-
nañskiego. Od 1772 do 1945 w granicach
Prus i Niemiec. W 1945r. w okolicach
miasta ciê¿kie walki o prze³amanie Wa³u
Pomorskiego (patrz Zdbice). Oœrodek
oœwiaty i niewielkiego przemys³u.

Dwa koœcio³y neogotyckie, z XIX w. i pocz.
XX w. Gmach d. szko³y jezuickiej (XVIII-
- XIX w.), Muzeum Ziemi Wa³eckiej, zbiory
regionalne i dotycz¹ce walk w 1945r. Na
wsch. od centrum (2 km) grupa ¿elbetowych
fortyfikacji Wa³u Pomorskiego, w czêœci
wysadzonych w powietrze, czêœciowo
udostêpnionych do zwiedzania.

Na zach. od centrum (1,5 km) po³o¿ony
jest las Bukowina, piêkny przyk³ad lasu
bukowego. Na jego skraju, przy szosie do
Gorzowa Wlkp. cmentarz wojenny ¿o³-
nierzy polskich i radzieckich poleg³ych
w walkach o prze³amanie Wa³u Pomor-
skiego (4390 ¿o³nierzy Armii WP i 1638
¿o³nierzy Armii Radzieckiej). Od pn. las
przylega do d³ugiego rynnowego jez. Raduñ
(dojœcie od cmentarza szlakiem czer-
wonym). Nad jeziorem po³o¿ony jest zespó³
obiektów sportowych, oœrodek przygoto-
wañ olimpijskich (hotel, boiska, hale, tor
regatowy na jeziorze). Przy oœrodku przez
jez. przerzucony jest most wisz¹cy (dla
pieszych), jedyny tego typu obiekt w kraju
na nizinach.

ZDBICE
Fortyfikacje Wa³u Pomorskiego

Wieœ na Pojezierzu Wa³eckim, nad
jeziorem Zdbiczno (273 ha), 12 km na pn.
od Wa³cza. Nad jeziorem oœrodki wcza-
sowe.

G³ówna linia umocnieñ przebiega³a na
zach. od wsi, wzd³u¿ zach. krawêdzi rynny
jeziornej. System jazów i kana³ów stwarza³
dodatkowe przeszkody na odcinkach
miêdzy jeziorami. Jeden z najtrudniejszych
do sforsowania odcinków znajdowa³ siê
5 km na pn. od Zdbic. 6 lutego 1945
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jednostki I Armii WP prze³ama³y g³ówn¹
liniê umocnieñ. Zaciête walki toczy³y siê
o folwarki Morzycê i Dobr¹, 1,5 km na pn.-
zach. od Zdbic.

W centrum wsi Izba Pamiêci z ciekaw¹
wystaw¹ „Las œwiadkiem walk o Wa³
Pomorski”.

Na pn. zach. od Zdbic, przy szosie do
Golc, skansen sprzêtu bojowego I Armii
WP. Dalej, przy zach. brzegu doliny ruiny
¿elbetowego schronu, wysadzonego w po-
wietrze po 1945, oraz zrekonstruowane
rowy strzeleckie i umocnienia polowe. Przy
szosie g³az z tablic¹ pami¹tkow¹. W s¹-
siedztwie pozosta³oœci innych umocnieñ
fortyfikacyjnych, m.in. na przesmyku
miêdzy jeziorami Zdbiczno i  Smolno,
zwanym „przesmykiem œmierci”.

¯YDOWO
Elektrownia szczytowo-pompowa

Du¿a wieœ w pow. koszaliñskim, po³o¿ona
wœród malowniczych wzgórz na Pojezierzu
Bytowskim, 10 km na pd. od Polanowa.
Wzmiankowana po raz pierwszy w 1507.
Koœció³ szachulcowy z XVIII w. Zespó³
dworsko-parkowy z koñca XIX w.: neokla-
sycystyczny dwór i park krajobrazowy
(2,9 ha).

Na pd. od wsi elektrownia szczytowo-
-pompowa, posiadaj¹ca 3 turbiny wodne
o ³¹cznej mocy 150 MW, wybudowana
w 1963-71. Przy jej budowie wykorzystano
znaczn¹ ró¿nicê poziomu wód (80 m)
pobliskich jezior: Kamienno (pow. 96 ha),
które stanowi górny zbiornik elektrowni
i Kwiecko (pow. 87 ha), bêd¹cym zbior-
nikiem dolnym. Oba akweny po³¹czono
otwartym kana³em oraz ci¹giem wielko-
œrednicowych rur o d³. 460 m. Warto
zatrzymaæ siê przy drodze polnej do Kêpin
i wzd³u¿ kana³u dojœæ do krawêdzi wyso-
czyzny, sk¹d rozpoœciera siê jedyny w swoim
rodzaju widok na elektrowniê, jez. Kwiecko
oraz okoliczne lasy i wzgórza.

DRAWIEÑSKI PARK NARODOWY
Po³o¿ony na Równinie Drawskiej, w cen-

tralnej czêœci Puszczy Drawskiej. Starania
o jego utworzenie podjêli pod koniec lat
70. XX w. gorzowscy, szczeciñscy i poznañ-

scy przyrodnicy. Utworzony w 1990,
powiêkszony w 1996 i 1998 ma obecnie
11,4 tys. ha oraz 40,9 tys. ha otuliny. Teren
Parku, w kszta³cie litery „Y”, obejmuje doliny
Drawy i P³ocicznej, siêga po Drawno
i Martew ko³o Cz³opy na pn. i po Stare Osie-
czno na pd. Dyrekcja mieœci siê w Drawnie.

Krajobraz przewa¿nie p³aski, sandrowy.
W lasach sosny (79%), buki (10%), dêby
i olchy (po 4%), brzozy (3%) Ok. 900
gatunków roœlin naczyniowych, ok. 150
gatunków grzybów i prawie 200 gatunków
mszaków, wœród nich ponad 40 gatunków
chronionych. Bogata flora jezior obejmuje
120 gatunków wodnych. ¯yj¹ tu wydry
i bobry. Wœród 151 gatunków ptaków s¹
bociany czarne, cyraneczki, g¹go³y i 16
gatunków drapie¿nych, w tym orze³ ry-
bo³ów i trzmielojad. W rzekach odbywaj¹
tar³o pstr¹gi, trocie i lipienie.

Drawieñski  Park Narodowy
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Osi¹ komunikacyjn¹ tego terenu jest droga
lokalna Stare Osieczno – Drawno. S³abe za-
gospodarowanie turystyczne: kilka parkin-
gów leœnych i pól biwakowych. W Bog-
dance, przy ujœciu Korytnicy do Drawy,
znajduje siê stacja Lubuskiego Klubu
Przyrodników z niewielk¹ iloœci¹ noclegów
i skromn¹ ekspozycj¹ przyrodnicz¹ Parku.
W Drawnie i G³usku sezonowe punkty
informacji turystycznej.

Dolina Drawy
Drawa, prawy dop³yw Noteci d³. 186 km,

przep³ywa przez teren Parku od Drawna a¿
po ujœcie P³ocicznej ko³o Starego Osieczna.
Na tym odcinku p³ynie w g³êboko wciêtej
dolinie, wartkim nurtem, z licznymi by-
strzami, tworz¹c malownicze prze³omy. Ju¿
w 1974 utworzono tu rezerwat przyrody.
W wodach Drawy poni¿ej Zatomia le¿y
du¿y g³az narzutowy, zwany „Wydrzym

G³azem” (obwód 14,2 m), wystaj¹cy
165 cm ponad lustro wody, pomnik
przyrody. Poni¿ej G³uska niewielka elektro-
wnia wodna Kamienna, zabytek techniki,
udostêpniona do zwiedzania. Drawa jest
znanym szlakiem kajakowym.

Dolina P³ocicznej
P³ociczna, lewy dop³yw Drawy d³. 51 km,

wkracza na teren Parku od ujœcia Runicy (na
zach. od Cz³opy). Przep³ywa przez jeziora:
Sitno, P³ociczno i Ostrowiec. Rzeka o cha-
rakterze prawie naturalnym. Jej dolina,
szczególnie ciekawa poni¿ej jeziora Ostro-
wiec, z licznymi meandrami i urwiskowymi
brzegami, uwa¿ana jest za jedn¹ z najpiêk-
niejszych na Pomorzu.

Jezioro Ostrowiec
Najwiêksze jezioro w Parku (388 ha,

d³. 7,5 km, szer. 1,2 km, g³. 28,5 m), znane
te¿ jako Ostrowieckie, w g³êbokiej rynnie
polodowcowej, 2 km na pn. wsch. od
G³uska. Bardzo urozmaicona linia brzegowa
d³. 22 km. W ca³oœci otoczone lasami. Przez
pn. czêœæ jeziora przep³ywa rzeka P³ociczna.
Wyspy: Lech, Okrzei i Pokrzywka, po-
roœniête kilkusetletnim lasem mieszanym.
Gnie¿d¿¹ siê tam rzadkie: kormoran,
puchacz, g¹go³ i nurogêœ. Na jeziorze ¿eruje
bielik i rybo³ów. Od zach. w jezioro wcina
siê du¿y pó³wysep. Przy pd. krañcu jeziora
miejsce do k¹pieli. Wzd³u¿ zach. brzegu zna-
kowany szlak pieszy i œcie¿ka dydaktyczna.
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„Radêcin”

Obszar ochrony œcis³ej w obrêbie Parku
o pow. 187 ha, na zach. brzegu Drawy, na
pn. od Moczel. Najcenniejszy w Polsce frag-
ment kompleksu buczyny pomorskiej
z dêbem bezszypu³kowym. Ponad 300-
letnie dêby i buki o obw. ponad 3 m i wys.
do 47 m. Drzewa imponuj¹co proste i strze-
liste, z wysoko osadzonymi koronami.
Wystêpuje tu miêdzy innymi wawrzynek
wilcze³yko.

„G³odne Jeziorka”

Obszar ochrony œcis³ej na pn.-wsch. skraju
Parku, na zach. od Tuczna. W kot³owych
zag³êbieniach 5 ma³ych jeziorek zarasta
p³em torfowcowym. Wokó³ stary las sos-
nowy. Na mszarach rosn¹ rzadkie gatunki
roœlin, m.in. turzyca bagienna i ¿urawica
drobnolistna.

WOLIÑSKI PARK NARODOWY
Utworzony w 1960 z inicjatywy m.in. prof.

Adama Wodziczki. Zosta³ powiêkszony
w 1996, obecnie ma blisko11tys. ha.
Ci¹gnie siê d³ugim na 18 km i szerokim na
3-5 km ³ukiem wzd³u¿ pn.-zach. krawêdzi
Wysoczyzny Woliñskiej, od Lubina nad
Zalewem Szczeciñskim do Miêdzyzdrojów

i dalej brzegiem Ba³tyku a¿ poza Wise³kê.
Ponadto Park obejmuje rozlewiska delty
Œwiny oraz podmok³e tereny wzd³u¿
wybrze¿y Zalewu Szczeciñskiego, a tak¿e
pas przybrze¿nych wód morskich o szer. 1
mili i wód wewnêtrznych Zalewu Szcze-
ciñskiego. Wysokie wzgórza morenowe
dochodz¹ urwiskami klifów z jednej strony
do Ba³tyku, z drugiej do Zalewu Szcze-
ciñskiego. Krawêdzie tego obszaru pociête
s¹ g³êbokimi jarami i zapadliskami. Delta
Œwiny to ostoja ptaków o znaczeniu
europejskim. We wsch. czêœci Parku kilka
malowniczych jezior. W rozleg³ych lasach
najbardziej interesuj¹ce s¹ buczyny pomor-
skie. Wiêksz¹ powierzchniê od nich zajmuj¹
lasy mieszane z udzia³em dêbu. Z ponad
1300 gatunków roœlin naczyniowych
najbardziej charakterystyczny jest wicio-
krzew pomorski.

Na terenie Parku znajduje siê 6 obszarów
ochrony œcis³ej o ³¹cznej powierzchni 163
ha, oraz wiele pomnikowych drzew (dêby,
buki, sosny). Tak¿e fauna Parku jest bogata.
¯yje tu ponad 230 gatunków ptaków,
z czego wiêkszoœæ gniazduje. Symbolem
Parku jest bielik, zwany popularnie or³em
bielikiem, którego mo¿na zobaczyæ m.in.
w usytuowanej obok muzeum parkowego
wolierze.

Wol iñsk i  Park  Narodowy
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Muzeum Woliñskiego
Parku Narodowego

W centrum Miêdzyzdrojów, w nowoczes-
nym pawilonie otwartym w 1997 na stoku
Wzgórza Filaretów. M.in. najwiêksza w kraju
kolekcja samców bataliona bojownika
i wystawa bursztynu ba³tyckiego, z zatopio-
nymi wewn¹trz owadami i ¿yj¹tkami.

Kawcza Góra
Jeden z najwy¿szych punktów polskiego

wybrze¿a (61 m n.p.m.) w paœmie wzniesieñ
klifowych na wsch. od Miêdzyzdrojów.
Popularne miejsce spacerów wczaso-
wiczów. Piêkny widok na Zatokê Pomorsk¹,
Œwinoujœcie z latarni¹ morsk¹, niemieckie

brzegi wyspy Uznam, statki oczekuj¹ce na
wejœcie do œwinoujskiego portu. Kawcza
Góra opada ku morzu stromym zboczem,
stale niszczonym przez deszcz i sztormowe
fale. Poni¿ej ci¹gnie siê w¹ska pla¿a, us³ana
du¿ymi kamieniami wymytymi przez wodê.

Jezioro Turkusowe w Wapnicy

6 km na pd. od Miêdzyzdrojów, u
podnó¿a Pagórków Lubiñsko-Wapnickich.
Pow. 7 ha, g³. 21 m, dawne wyrobisko
kopalni kredy. Wra¿enie turkusowej barwy
wody powoduje biel kredowych ska³
wyœcielaj¹c¹ misê jeziorn¹. Na Górze
Piaskowej (53 m n.p.m.), wznosz¹cej siê ok.
25 m nad jeziorem — punkt widokowy, do
którego prowadzi niebieski szlak.

Grodzisko nad Jeziorem Czajczym

3 km na pd. zach. od Wise³ki, przy drodze
do Warnowa, le¿y malownicze, œródleœne
Jezioro Czajcze (81 ha), o kszta³cie wielkiego
rogala, z pó³wyspem poœrodku. Na pó³-
wyspie grodzisko sto¿kowe z XI-XII w.,
z zachowanymi wa³ami o wysokoœci ok.
10 m (dojœcie niebieskim szlakiem). Na
grodzisku g³az z pami¹tkow¹ tablic¹. U stóp
grodziska, czêœciowo zanurzony w wodach
jeziora le¿y g³az polodowcowy o obwodzie
8,1 m i wysokoœci 1,1 m nad poziom wody,
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zwany „Wydrzym G³azem” pomnik przy-
rody. Wokó³ liczne dêby stare daglezje
o wysokoœci ponad 35 m.

Rezerwat pokazowy ¿ubrów
2 km na wsch. od centrum Miêdzyzdro-

jów, przy drodze leœnej do Warnowa i szlaku
zielonym. Utworzony w 1976. Zagroda
letnia o pow. 4 ha i zimowa o pow. 14 ha.
Pomost widokowy. ̄ ubry rasy bia³owieskiej
sprowadzone z Oœrodka Hodowli ¯ubrów
w Borkach k. Augustowa.

Czêœæ obecnej populacji urodzona ju¿
jednak na Wolinie. Znajduj¹ siê tu tak¿e
wybiegi dla dzików i saren oraz woliera
z or³em bielikiem.

Wzgórze Gosañ
Najwy¿szy punkt polskiego wybrze¿a (93

m n.p.m.) w paœmie wzniesieñ klifowych
na wsch. od Miêdzyzdrojów i Kawczej Góry.

Zbocza klifu s¹ tutaj bardzo strome. W wy-
niku procesu abrazji co roku do morza
osuwa siê wraz z drzewami i zaroœlami ok.
1 m l¹du. Piêkny widok na Zatokê Pomor-
sk¹, redê portu w Œwinoujœciu i klifowe
wybrze¿e niemieckiej wyspy Uznam.
Dojœcie do punktu widokowego drog¹ leœn¹
(500 m) z parkingu przy szosie z Mêdzy-
zdrojów do Kamienia Pomorskiego.

Wzgórze Zielonka
Wzniesienie (80 m n.p.m.) w paœmie

Pagórków Lubiñsko-Wapnickich w pobli¿u
wsi Lubin. Piêkne widoki na Zalew Szcze-
ciñski i rozlewiska Wstecznej Delty Œwiny.
Ten wodno-b³otny kompleks przyrodniczy
to archipelag 44 wysp oraz kana³ów o zmie-
niaj¹cych siê (m. in. w czasie sztormu) kie-
runkach przep³ywu wód, bêd¹cy ostoja
wielu gatunków ptaków. Dojœcie do punktu
widokowego szlakiem niebieskim z Lubina.

Wol iñsk i  Park  Narodowy
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a
Antonin 321
Arkadia 89
Augustów 216

b
Babi Dó³ 234
Babiogórski Park Narodowy 133
Bachanowo 216
Bagno £awki 227
Ba³tów 280
Baranów Sandomierski 194
Bartków 280
Bartne 108
Be³chatów 90
Bêdomin 234
Bêdzin 263
Bia³ogard 347
Bia³owieski Park Narodowy 224
Bia³owie¿a 225
Bia³ystok 216
Biebrzañski Park Narodowy 225
Biecz 108
Bielsko-Bia³a 264
Bieniszew 322
Bieszczadzki Park Narodowy 210
Biskupin 37
Binarowa 108
Bisztynek 304
Blizne 194
B³askowizna 217
B³êdne Ska³y 33
Bobolice 269
Bochnia 109
Bogatynia 8
Bogus³awice 90
Boguszyce 91
Bojanowo 161
Bokiny 228
Bolków 8
Borek, prze³êcz 135
„Bory Tucholskie”, Park Narodowy 257
Boyen, Twierdza 306
Bóbrka 194
Bralin 322
Brochów 144
Brok 144
Bryzgiel 229

Brzeg 181
Bukowa Góra 71
Busko Zdrój 281
Byczyna 182
Bydgoszcz 38
Bytom 264
Bytom Odrzañski 76
Bytów 234

c
Chabówka 109
Che³m 56
Che³mno 39
Che³mowa Góra 298
Che³m¿a 40
Chêciny 281
Chocho³ów 110
Chojna 348
Chojnice 235
Chojnik, Góra 32
Choroszcz 218
Chorzów 265
Chyrzyno 85
Ciechanowiec 218
Ciechanów 144
Ciechocinek 40
Cieszyn 265
Ciê¿kowice 110
Cimochowizna 229
Czajków 8
Czarna Hañcza 229
Czarnia 145
Czarnolas 145
Czarnorzeki 195
Czartowe Pole 57
Czersk 146
Czerte¿ 195
Czerwiñsk 146
Czerwone Bagno 226
Czêstochowa 266
Czocha 8

d
Dar³owo 348
Dêblin 56
Dêbno 111
Dêbno Podhalañskie 111
Diablak 134
Dobczyce 112
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Dobiegniew 76
Dolina Piêciu Jezior 349
Dolina rzeki Wa³szy, rezerwat 315
Dolina Str¹¿yska 140
Drawa 363
Drawieñski Park Narodowy 362
Drawsko, Stare 353
Drohiczyn 218
Dukla 195
Duszniki Zdrój 9
Dychów 77

e
Elbl¹g 304
Elbl¹sko-Ostródzki, Kana³ 308

f
Fojutowo 40
Frombork 305

g
Gacno Wielkie i Ma³e, jezioro 258
Ga³czyñskiego, muzeum 315
Gardno, jezioro 260
Gdañsk 236
Gdynia 245
Giecz 322
Gier³o¿ 306
Gi¿ycko 306
Glinna 349
Gliwice 267
G³azowisko Bachanowo rezerwat 216
G³odne Jeziorka 364
G³ogówek 182
G³ucho³azy 183
Gniew 246
Gniezno 322
Golub-Dobrzyñ 41
Go³¹b 57
Go³uchów 324
Goni¹dz 226
Gorczañski Park Narodowy 134
Gorlice 112
Gorzów Wielkopolski 77
Gostyñ 324
Goœcikowo 77
Góra Œlê¿a 9
Góra œw. Anny 177
Góra Zborów rezerwat 271
Góreckie, Jezioro 344
Górka  Klasztorna 325
Grabarka 219

Granica 177
Grêbieñ 91
Grodziec 10
Grudzi¹dz 41
Grunwald 317
Gulbieniszki 219

h
Haczów 196
Hajnówka 219
Hala G¹sienicowa 140
Hala Ornak 139
Hamernia 57
Hañcza, jezioro 217
Hel 246
Henryków 10
Hniszów 57
Hrebenne 57
Hymnu Narodowego, Muzeum 234

i
Iganie Stare 161
Inow³ódz 92
Inowroc³aw 42
Iwonicz Zdrój 196

j
Jab³eczna 58
Janowiec 58
Janów Podlaski 58
Jaros³aw 196
Jarugi 71
Jasna Góra 266
Jawor 11
Jaworki 113
Jelenia Góra 12
Jêdrzejów 283

k
Kadyny 307
Kadzid³o 147
Kalisz 325
Kalwaria Pac³awska 197
Kalwaria Zebrzydowska 114
Ka³awa 75
Kamieñ Pomorski 349
Kampinoski Park Narodowy 176
Kana³ Augustowski 216
Karkonoski Park Narodowy 30
Karpacz 12
Kartuzy 247
Kasprowy Wierch 140



369

I
N

D
E

K
S

Kaszubski Park Etnograficzny 255
Katowice 268
Kawcza Góra 365
Kazimierz Dolny 59
Kêtrzyn 309
Kielce 284
Kletno 13
Klimontów 286
Kluki 260
K³odzko 13
K³óbka 43
Koby³ka 148
Kocio³ek, jezioro 343
Kock 60
Kodeñ 60
Kolbuszowa 198
Ko³obrzeg 350
Komañcza 198
Koniaków 268
Konin 326
Konstancin-Jeziorna 148
Koprzywnica 286
Kornuty, rezerwat 209
Koronowo 43
Kostrzyn 78
Koœcian 327
Koœcieliska, Dolina 139
Kotañ 210
Koz³ówka 61
Ko¿uchów 78
Kórnik 327
Kraków 115
Krasiczyn 198
Krasnobród  61
Kr¹g 351
Krempna 209
Krêgi Kamienne, rezerwat 251
Krosno 199
Krowiarki, przelêcz 134
Kruszwica 44
Kruszyniany 220
Krutyñ 309
Krynica 122
Krzemionki Opatowskie 287
Krzeszów 14
Krzywe 230
Krzy¿owa 16
Ksi¹¿ 16
Ksiê¿y M³yn 95
Kud³oñ  135
Kudowa Zdrój 17
Kurowo 228
Kutno 92
Kwidzyn 248

l
Lanckorona 122
L¹d 328
Lednica 328
Legnica 17
Legnickie Pole 18
Lesko 199
Leszno 328
Le¿ajsk 200
Licheñ, Stary 338
Lidzbark Warmiñski 310
Lipnica Murowana 123
Liw 150
Lubi¹¿ 19
Lubiñ 329
Lublin 62
Lubomierz 20
Lubostroñ 44
Lubsko 79

³
£agów 80
£ambinowice 184
£añcut 200
£êknica 79
£okietka, Jaskinia 136
£om¿a 220
£owicz 93
£ódŸ 94
£yna 311
£ysica 299

m
Magurski Park Narodowy 208
Majdanek 65
Malbork 248
Maltañskie, Jezioro 332
Ma³a Wieœ 151
Ma³ujowice 185
Markowe Szczawiny 133
Mechowo 250
Michniów 287
Miechów 123
Mierzeja, rezerwat 260
Miêdzygórze 20
Miêdzyrzecki Rejon Umocniony 75
Miêdzyrzecz 80
Mirów 269
Modlin 151
Modrzewina, rezerwat 151
Mor¹g 311
Morskie Oko 139

indeks k – m
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Moszna 185
MroŸna, Jaskinia 139
Muzeum Wsi S³owiñskiej 260
Mysia Wie¿a 44
Mys³owice 269

n
Na³êczów 65
Narwiañski Park Narodowy 227
Nidzica 312
Niebieskie Ÿród³a, rezerwat 101
Nieborów 97
Niedzica 124
NiedŸwiedzia Jaskinia 13
Niepokalanów 151
Nowa S³upia 288
Nowogród 221
Nowy S¹cz 124
Nowy Wiœnicz 125
Nysa 196

o
Oblêgorek 288
Obra 329
Ochla 81
Odry 251
Ogrodzieniec 272
Ojcowski Park Narodowy 135
Olesno 187
Oleœnica 21
Oliwa 243
Olsztyn 312
Olsztyn k. Czêstochowy 270
Olsztynek 313
Opatów 289
Opinogóra Górna 152
Opole 188
Oporów 98
Orawka 125
Orneta 314
Oroñsko 153
Osowiec Twierdza 226
Ossów 153
Ostrowiec, jezioro 363
Ostrów Lednicki, rezerwat 328
Ostrów Piaskowy 27
Ostrów Tumski, wroc³awski 28
Ostrów Tumski, poznañski 332
Oœno Lubuskie 81
Oœwiêcim-Brzezinka 126
Otmuchów 189
Owink 259
O¿arów 98

p
Paczków 190
Palmiry 178
Parady¿ 77
Paw³owice 329
Pelplin 251
Pi¹tek 98
Piekary Œl¹skie 270
Pieniê¿no 315
Pieniñski Park Narodowy 137
Pieskowa Ska³a 136
Pilica 271
Piotrków Trybunalski 99
Piotrowice 83
P³ocicznej, dolina 363
P³ociczno Tartak 230
P³ock 154
Pobiedziska 329
Podlesice 271
Podzamcze 272
Pojniki, rezerwat 344
Polanica Zdrój 21
Poleski Park Narodowy 69
Porytowe Wzgórze 65
Posada Rybotycka 201
PowroŸnik 127
Poznañ 330
Pranie 315
Pr¹dnika, Dolina 136
Proboszczewice 156
Pruchnik 201
Pruszków 156
Przasnysz 156
Prz¹dki, rezerwat 195
Przemêt 335
Przemyœl 202
Przeworsk 205
Przysucha 157
Pszczyna 272
Pu³awy 65
Pu³tusk 157
Pyrzyce 352

r
Rac³awice 127
Radêcin 364
Radom 158
Radru¿ 205
Radunia 234
Radziejowice 159
Radzyñ Che³miñski 45
Raj, Jaskinia 282

indeks m – r
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Rakoniewice 336
Reszel 315
Rogalin 336
Rogów 99
Rokitno 86
Romanów 66
Rozewie 252
Roztoczañski Park Narodowy 70
Równia pod Œnie¿k¹ 31
Rudy 273
Rybitew, rezerwat  178
Rydzyna 337
Rymanów Zdrój 205
Rzeszów 206

s
Sandomierz 290
Sanok 207
Sejny 221
Siedlce 160
Siekierki 352
Sielpia Wielka 294
Sieniawa 207
Sieradz 100
Sieraków 337
Sieraków, rezerwat  178
Sierpc 160
Skamienia³e Miasto, rezerwat 110
Skierniewice 100
S³owiñski Park Narodowy 259
S³upsk 253
Sobibór 66
Sochaczew 161
Sokolica 138
Solina 208
Sopot 254
Srebrna Góra 21
Stañczyki 316
Stargard Szczeciñski 353
Stary S¹cz 127
Stêbark 317
Stogi Malborskie 255
Sto³owych Gór Park Narodowy  32
Strêkowa, Góra 227
Stru¿ka 259
Strzegom 22
Strzelno 45
Studzianki Pancerne 162
Sucha Beskidzka 128
Sulejów 100
Sulejówek 162
Sulmierzyce 338
Supraœl 222

Sura¿ 228
Suwa³ki 222
Szamotu³y 338
Szczawnica 128
Szczecin 354
Szczeliniec Wielki 33
Szczyrzyc 129
Szmaragdowe, Jezioro 358
Szreniawa 339
Szurpi³y 222
Szyd³owiec 163
Szyd³ów 294

œ
Œlê¿a, Góra 9
Œmie³ów 339
Œniardwy 317
Œwidnica 22
Œwidwin 358
Œwiecie 46
Œwierkocin 82
Œwiêta Katarzyna 300
Œwiêta Lipka 317
Œwiêtokrzyski Park Narodowy 298
Œwiêty Krzy¿ 299

t
Tarnica 210
Targówek 165
Tarnowo Pa³uckie 339
Tarnowskie Góry 274
Tarnów 129
Tatrzañski Park Narodowy 138
Tczew 255
Tokarnia 295
Tomaszów Lubelski 66
Tomaszów Mazowiecki 101
Toruñ 47
Treblinka 164
Trzebiatów 359
Trzebnica 23
Trzemeszno 340
Trzêsacz 360
Trzy Korony 138
Tuczno 360
Tum 102
Turbacz 134
Turew 340
Turkusowe, Jezioro 365
Turtul 223
Tychowo 361
Tykocin 223

indeks r – t
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Tyniec 120

u
Uchanie 67
Ujazd 295
Ustrzyki Dolne 212
Ustrzyki Górne 212

w
Wadowice 130
Walewice 102
Wa³brzych 24
Wa³cz 361
Wambierzyce 24
Waniewo 228
Warka 164
Warszawa 165
Warta 103
Wawel 115
W¹chock 296
W¹sowo 341
W¹wóz Homole, rezerwat 113
W¹wóz Szopczañski 138
Wdzydze Kiszewskie 255
Wenecja 51
Westerplatte 242
Wetliñska Po³onina 211
Wê¿e 103
Wieliczka 131
Wielkopolski Park Narodowy 341
Wierzchlas 51
Wierzchowska Górna, Jaskinia 113
Wigierski Park Narodowy 228
Wigry 229
Wigry, jezioro 229
Wilanów 173
Wilczy Szaniec 306
Winiary 164
Wirty 256
Wis³a Czarne 275
Wis³oujœcie, Twierdza 243
Wiœlica 296
Wizna 227
W³oc³awek 52
W³odawa 67
Wodospad Poœny 34
Wodospad Szklarki 31
Wodospad Wilczki rezerwat 20
Wojciechów 67
Wojda 71
Wojnowo 318
Wojs³awice 25
Wola Gu³owska 60

Wola Okrzejska 68
Wolbórz 104
Woliñski Park Narodowy 364
Wolsztyn 341
WoŸniki 341
Wroc³aw 25
Wygie³zów 131
Wykus 297
Wytyczno 70
Wy¿niañska Prze³êcz 210
Wzgórze Rowokó³ 260

z
Zaborów Leœny, rezerwat 178
Zabrze 275
Zagórze Œl¹skie 29
Zakopane 132
Zalipie 133
Zamoœæ 68
Zdbice 361
Zielona Góra 82
Zubrzyca Górna 133
Zwierzyniec 71

Ÿ
Ÿród³a £yny, rezerwat 311

¿
¯agañ 83
¯arnowiec k. Krosna 208
¯arnowiec k. Pucka 256
¯ary 84
¯elazowa Wola 176
¯ukowo 257
¯ydowo 362
¯ywiec 276
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„– Wstyd to wielki nie znaæ swojej ojczystej ziemi,
– Piêkna jest Polska w zimowej bieli, w jasno-zielon¹
kwiecist¹ wiosnê, w z³ociste lato i w owocn¹ jesieñ.
– Piêkna jest Polska w górach i równinach, w lasach,
polach, ³¹kach; piêkna jest na l¹dzie i w wodzie;
piêkna w miastach i wsiach.
– Ziemia to karty ksiêgi, czytaj j¹ i ogl¹daj jej obrazy.
– Poznaj swój kraj, abyœ go móg³ gor¹co ukochaæ.
– Poznaj swój kraj, abyœ umia³ nim gospodarzyæ.
– Kochaj ka¿dy skrawek tej ziemi i ka¿dego Polaka,
bo ziemia to Twoja matka, a Polak to Twój brat.”

Aleksander Janowski
„Nasza Ojczyzna” Warszawa 1919

Z d o b y w c y
Z ³o te j  Odznak i  K ra joznawcz e j  Po l sk i

z szafirem
czyli najwy¿szego stopnia krajoznawczego wtajemniczenia

Spe³nili oni wymogi §16 regulaminu Odznaki Krajoznawczej Polski, który brzmi:
„Stopieñ z³oty z szafirem uzyskuje siê po zwiedzeniu wszystkich wymienionych w Kanonie Krajoznawczym
Polski parków narodowych, muzeów, zabytków i innych obiektów krajoznawczych”.

Micha³ ROMANOWSKI – Szczecin (1999)
Miros³aw MA£ECKI – Szczecin (1999)

Danuta BOGUSZEWSKA – Zawiercie (2000)
Henryk BIA£Y – Tarnowskie Góry (2000)

Kazimierz LACH – Warszawa (2000)
Roman KAPES – Rybnik (2001)

Gerard SUCHANEK – Katowice (2001)
Mieczys³aw ZIENTAL – B³onie (2001)
Leszek W³. STANO – Pabianice (2002)
Barbara WIERZBICKA – Kraków (2002)

Zofia NYCZ – Che³m (2004)
Witold KLIZA – Che³m (2004)

Zbigniew M. KOZ£OWSKI – Warszawa (2004)
Tomasz MRÓWKA – Warszawa (2004)

Bogdan FA£EK – Koszalin (2005)
Barbara PO¯OGA – Szczecin (2005)
Zdzis³aw J. STEÆ – Szczecin (2005)

Maria SOBOLEWSKA – Warszawa (2006)
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o kanonie krajoznawczym i jego genezie 3

województwo dolnoœl¹skie 5
województwo kujawsko-pomorskie 35
województwo lubelskie 53
województwo lubuskie 73
województwo ³ódzkie 87
województwo ma³opolskie 105
województwo mazowieckie 141
województwo opolskie 179
województwo podkarpackie 191
województwo podlaskie 213
województwo pomorskie 231
województwo œl¹skie 261
województwo œwiêtokrzyskie 277
województwo warmiñsko-mazurskie 301
województwo wielkopolskie 319
województwo zachodniopomorskie 345
indeks 367
zdobywcy Z³otej Odznaki Krajoznawczej Polski z szafirem 373
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