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Murowany kalendarz

Zamek Krzyżtopór 
w Ujeździe
Legendarny bastionowy 
zamek to rodowa siedziba 
Ossolińskich. Zbudowany 
został zgodnie z zasadą pa-
lazzo in fotrtezza (rezyden-
cja z cechami obronnymi) 
na planie pięcioboku. Miał 
długość 120 m i szerokość 
95 m. Zajmował powierzch-
nię ponad 1,3 ha. W środku 
bastionowych murów stał 
potężny trzykondygna-
cyjny pałac z eliptycznym 
dziedzińcem. Część re-
prezentacyjna znajdowała 
się na głównej osi zamku 
zakończonej ośmioboczną 
wieżą. Obecnie jest to jed-
na z największych zacho-
wanych w Polsce ruin. Od 
wielu lat trwają tam prace 
zabezpieczające. Wstęp 
jest płatny. Raz w roku 
obok zamku odbywają się 
popularne w województwie 
świętokrzyskim turnieje 
rycerskie.

Ujazd  

T yle okien, ile dni w roku (365), tyle wielkich komnat, ile 

tygodni (52), tyle olbrzymich sal balowych, ile miesięcy 

(12), tyle bram, ile dni w tygodniu (7), wreszcie, tyle wież, ile 

pór roku (4) – według tak nietypowego planu kilka wieków 

temu Krzysztof Ossoliński zamówił u architektów projekt 

najbardziej niezwykłej rezydencji magnackiej dawnej Rzeczy-

pospolitej. Miała ona być symbolem potęgi rodu i przetrwać 

wieki. Ślepy los sprawił, że służyła zaledwie... 11 lat. Dziś jest 

jedną z największych ruin w Polsce. 

Choć formalnie na mapach to miejsce nazywa się Ujazd, 

miejscowi chłopi mają dla zamku swoją własną, bardziej ro-

mantyczną nazwę – Krzyżtopór. Wchodząc do twierdzy po 

pozostałościach dawnego zwodzonego mostu, przy pierwszej 

wieży zobaczymy olbrzymi kamienny krzyż (po stronie lewej) 

i równie wielki topór (po stronie prawej). Oba znaki mają po kil-

ka metrów wysokości i nawet dziś robią imponujące wrażenie. 

Krzyż symbolizuje wiarę, topór to znak rodowy Ossolińskich.

Od początku rezydencję projektowano tak, by olśniła 

wszystkich gości. Kosztowała ogromną jak na tamte czasy 

sumę ponad 30 mln złotych. Rozpoczynając budowę, Krzysz-

tof Ossoliński, późniejszy wojewoda sandomierski, rzucił 

wyzwanie wszystkim innym magnatom, a nawet samemu 

królowi, mówiąc wprost: Popatrzcie, na co nas stać! Już przy 

Nawet teraz zrujnowany wjazd na dziedziniec robi imponujące wrażenie.
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wejściu goście byli zaskakiwani przepychem – cała 

brama wjazdowa, obok krzyża i toporu, wyłożona 

została sprowadzonym z daleka bardzo drogim czar-

nym marmurem. Konie zadziwionych podróżnych 

uwiązywano przy jeszcze droższym... marmuro-

wym żłobie. Na ścianach stajni wisiały zwierciadła. Sama wielkość 

pomieszczenia, które dziś można porównać do olbrzymiej sali gimnastycznej, również robi-

ła wrażenie. A to był dopiero początek!

W głównej sali balowej podłogę zastępowało wielkie kryształowe akwarium z egzotycz-

nymi rybkami. Na kilkupiętrowej elewacji wewnętrznego dziedzińca fundator zamku polecił 

umieścić potężne kamienne podobizny czterdziestu członków rodu. Rezydencję zbudowano 

na planie regularnego pięcioboku. Ponieważ całość, zgodnie z planem, starano się otoczyć 

fosą, w kilku miejscach konieczne było przebijanie się przez skały. Zrobiono to, bo koszty 

nie miały większego znaczenia. Wodę doprowadzono kanałami z pobliskiej rzeki Koprzy-

wianki. Wykopano też wały ziemne i założono imponującej wielkości ogród. 

Ossoliński rozpoczął budowę zamku w 1619 roku. Biorąc pod uwagę jego rozmiary, pra-

ce ukończono dość szybko, bo już w 1644 roku, o czym świadczy zachowany do dziś napis na 

eliptycznym dziedzińcu. Niestety, w tym momencie los najwyraźniej odwrócił się od mag-

nackiego rodu. Sam wojewoda sandomierski gotowym zamkiem cieszył się zaledwie... kilka 

miesięcy. Kiedy zmarł niespodziewanie w 1645 roku, rezydencję odziedziczył w spadku jego 

syn Krzysztof Baldwin Ossoliński. Dla niego los również nie był łaskawy. Cztery lata póź-

niej, w czasie wyprawy na Podole, jedyny potomek Ossolińskiego zginął podczas bitwy pod 

Zborowem trafiony tatarską strzałą. I tak największa rezydencja Rzeczypospolitej straciła 

U j a z d

Tyle okien, ile dni w roku... Dziś obok ruin zamku pasą się krowy.

Sama wielkość 

Napis z elewacji wewnętrznego dziedzińca.
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wszystkich rodowitych właścicieli. Nie był to jednak koniec nieszczęść. W 1655 roku pod 

zamek podeszli Szwedzi, którzy doskonale wiedzieli, czego mogą się w nim spodziewać, 

gdyż o Ujeździe i jego przebogatym wyposażeniu krążyły legendy. Niestety, potężna, wie-

lopiętrowa bryła zamku była praktycznie nie do obrony. W kilkanaście godzin zmasowany 

ostrzał szwedzkiej artylerii zamienił bastiony w ruinę. Obcy żołnierze wtargnęli do środka, 

plądrując i demolując wszystko, co się dało. Możliwe do zabrania sprzęty zostały wykra-

dzione i wywiezione. To, czego nie można było zabrać, jak na przykład słynne kryształowe 

akwarium, zniszczono.

Przez wiele lat Krzyżtopór był opuszczoną ruiną. Dopiero w 1720 roku Morsztynowie 

podjęli pierwszą próbę wyremontowania najmniej zniszczonych pomieszczeń. Gigantyczne 

rozmiary budowli stały się jej przekleństwem. Nikogo nie było stać na odbudowę całości. 

Trochę później kilkanaście sal z trudem wyremontował Michał Jan Pac. Najpierw sam tam 

zamieszkał, potem prawe skrzydło budynku przekazał konfederatom barskim. To spowodo-

wało, że zamek ponownie stał się miejscem walk, na skutek których doszło do następnych 

zniszczeń. Ostatnim lokatorem ruin, na krótko, został Stanisław Sołtyk. Zgodnie z archiwa-

mi w 1787 roku w opustoszałym zamku nie było już nikogo. 

W czasie II wojny światowej w murach dawnej twierdzy ukrywali się przed Niemcami 

partyzanci ze słynnego oddziału „Jędrusie”. Dziś okoliczni mieszkańcy najczęściej mówią 

o pokutującym duchu Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego. Wiemy, że potomek fundatora za-

mku zmarł po ugodzeniu strzałą prosto w serce. Nie wiadomo jednak, dlaczego w księżycowe 

noce rycerz w husarskiej zbroi pojawia się na koniu pod murami, powoli objeżdża cały zamek,  

a gdy rumak stuka kopytem w bramę 

obok krzyża i toporu, wtedy tajemnicza 

zjawa znika.

Zobacz w okolicy...
Opatów
Niewielkie miasteczko położone zaledwie 15 km 
od Ujazdu. Warto zobaczyć kościół kolegiacki 
św. Marcina z XII wieku – jeden z najcenniejszych 
zabytków architektury romańskiej w Polsce oraz 
klasztor bernardynów. Niezwykłe wrażenie robi 
podziemna trasa turystyczna. Ta wielka atrakcja 
Opatowa powstała z połączenia dawnych piwnic 
kupieckich pochodzących z XV i XVI wieku. Trasa 
ma długość około 400 m i udostępniona jest do 
zwiedzania od 1984 roku.

 

Szydłów 
Miejscowość zwana „polskim Carcassone” dzię-
ki zachowanym do dzisiaj murom miejskim i nie 
zmienionemu od 500 lat układowi urbanistycz-
nemu. Najważniejsze zabytki to Brama Krakow-
ska (kiedyś prowadził do niej most zwodzony), 
zamek, kościół farny oraz synagoga. Na tzw. 
Przedmieściu Opatowskim znajdują się ruiny po 
przytułku dla ubogich i kościół św. Ducha. Z daw-
nych, grubych na 1,5 m murów zachował się do 
dziś fragment długości ponad 700 m.

U j a z d

Symboliczna brama 
główna zamku 
– krzyż i topór.
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Wieża Rycerska  
w Siedlęcinie
Unikalna na polskich zie-
miach budowla została 
wzniesiona w połowie  
XIV wieku. Pierwotnie 
była to przystosowana do 
obrony dwupiętrowa wieża 
mieszkalna otoczona mu-
rami oraz fosą. Wdowa po  
Bolku II Świdnickim w 1368 
roku sprzedała wieżę 
swojemu dworzaninowi 
Jenschinowi von Redern, 
ten zaś w czasie przebu-
dowy dodał trzecie piętro 
i nakrył obiekt dachem. Od 
1732 roku do końca II wojny 
światowej właścicielem 
Siedlęcina była rodzina 
Schaffgotschów. Najcen-
niejszym elementem wieży 
są odkryte w XIX wieku, 
pełne symboli, niezwykłe 
malowidła opisujące histo-
rię Lancelota, Ginewry oraz 
króla Artura. Niestety, do 
dziś autor tych bezcennych 
obrazów pozostaje niezna-
ny. To jedyne na świecie 
zachowane freski z legendą 
Sir Lancelota z Jeziora.

Rycerze króla Artura
Siedlęcin

Wnętrze tajemniczej i zapomnianej wieży w Siedlęcinie sta-

nowi zagadkę godną polskiej wersji „Kodu Leonarda da 

Vinci”. Średniowieczne kobiety w niezwykły sposób przemalo-

wane na cysterskich mnichów, rzekoma Madonna z Dzieciąt-

kiem, która oglądana dokładnie w podczerwieni okazuje się... 

ucharakteryzowanym i zamaskowanym św. Krzysztofem. To 

tylko skromny początek. Pytania o prawdziwe przesłanie ukry-

tych tu malowideł mnożą się, a odpowiedzi nie ma do dziś.

Zaskakujące jest to, że nawet obecnie do Siedlęcina trafia-

ją tylko nieliczni turyści. Bardzo blisko stąd do Jeleniej Góry, 

więc teoretycznie gości, a wśród nich prawdziwych badaczy, 

powinno być dużo, dużo więcej. Jednak przez lata o średnio-

wiecznym skarbie schowanym w mrocznej budowli wiedzieli 

tylko wtajemniczeni. Na dodatek po II wojnie światowej obok 

wieży rozlokowało się duże gospodarstwo rolne. Aby dostać się 

do zabytkowego środka (zamienionego na magazyn), trzeba 

było wcześniej za zgodą gospodarzy przejść przez... prywatne 

mieszkanie! Naukowcy też byli bardzo sceptyczni. Skąd w ma-

łej śląskiej wsi, tysiące kilometrów od Wysp Brytyjskich, mogły 

się pojawić opowieści o Lancelocie, królu Arturze, zamku Ca-

melot i rycerzach Okrągłego Stołu? I to siedemset lat temu?

Wieża w Siedlęcinie od setek lat skrywa wielką zagadkę. 
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Całą sprawę skomplikowali nieudolni konserwatorzy. Gdy pod koniec XIX wieku wnę-

trze wieży po raz pierwszy odsłoniło swoje zagadkowe tajemnice, po prostu źle odczytano 

przesłanie zachowanych tu malowideł. Najwyraźniej nikt nie spodziewał się aż takiej sensa-

cji, więc uznano, że są to typowe rysunki przedstawiające popularne historie związane z re-

ligią. Ponieważ malowidła były bardzo zniszczone, rozpoczęto ich „konserwację”. Na przy-

kład zielone suknie niewiast uznano za habity zakonników i tak też przemalowano. Skoro 

z kobiet uczyniono mężczyzn, trudno się dziwić, że w innych miejscach panów uznano za 

panie. W dość prymitywny sposób ktoś spróbował też domalować brakujące fragmenty nie 

ukończonych obrazów. W efekcie powstała nowa łamigłówka, którą dziś niełatwo rozszy-

frować. Niestety, ostatni raz tego rodzaju konserwacji dokonano jeszcze w 1954 roku.

Dla wielbicieli zagadek w stylu „Kodu Leonarda da Vinci” Siedlęcin to miejsce, gdzie 

można pokusić się o wyjaśnienie tajemnicy. Kto umie odczytywać ukryte średniowieczne 

znaki, choć częściowo odkryje tajemne przesłanie sprzed setek lat. Nawet jeżeli dotyczy 

ono tak niezwykłej historii, jak średniowieczna zdrada w stylu współczesnego łzawego ro-

mansu. Na przykład odnaleziony na ścianie wizerunek rycerza w pasiastym stroju przed-

stawia słynnego Lancelota, do pewnego momentu wiernego sługę króla Artura. Ów rycerz 

uwieczniony w malowidłach na ścianach wieży w Siedlęcinie obejmuje ramieniem kobietę. 

To piękna i ponętna Ginewra – żona Króla Artura. Oboje, Lancelot i Ginewra, trzymają się 

za ręce. Ale uwaga – za lewe ręce! Co to oznacza? W XIV wieku przekaz był czytelny – lewe 

ręce to symbol nieprawego związku, czyli po prostu dowód zdrady. Ta zagadka wydaje się 

więc łatwa do rozwiązania, ale na innym rysunku ten sam Lancelot dotyka ręką poważnie 

chorego wojownika. To znak uzdrowienia. Dlaczego jednak chory rycerz ma zmienione pro-

Prawie jak w filmie „Kod Leonarda da Vinci” –  
czy malowidła we wnętrzu wieży to zaszyfrowana 
opowieść z czasów mrocznego średniowiecza?

S i e d l ę c i n
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Zobacz w okolicy...
„Perła Zachodu” 
Położone nad skalnym urwiskiem malownicze drewniane 
schronisko zostało zbudowane w 1927 roku dla turystów 
wypoczywających nad Jeziorem Modrym. Przed wojną 
była tu bardzo popularna gospoda, do której można było 
dojechać samochodem z Siedlęcina. W 1950 roku otwar-
to tu obiekt PTTK. Przez pewien czas złośliwi nazywali to 
miejsce „Perłą Smrodu”, z powodu silnego zanieczyszcze-
nia płynącej obok rzeki Bóbr. Dziś znów jest to popularne 
miejsce wypoczynku mieszkańców Jeleniej Góry. Warte 
polecenia są odnowione ścieżki rowerowe.

Zapora Bobrowice
Służy do spiętrzenia wód Jeziora Modrego na terenie Par-
ku Krajobrazowego Doliny Bobru. Dziś są tu dwie elektro-
wnie wodne – Bobrowice I (o mocy 1 MW) oraz Bobrowice II  
(0,23  MW). Nad taflą jeziora przerzucona jest popularna 
wśród turystów dwuprzęsłowa kładka, po której można 
dotrzeć do niesamowitych formacji skalnych na drugim 
brzegu oraz do wzniesienia Wieżyca. Asfaltowa droga 
wzdłuż brzegu jeziora prowadzi do schroniska „Perła Za-
chodu”. Jezioro wraz z zaporą powstało w 1925 roku.

porcje ciała i aż... trzy nogi? Czy to kolejne ukryte przesłanie, pomyłka malarza, czy może 

tylko nie dokończony szkic co rysunku?

Ciekawe, kto setki lat temu we wnętrzu rycerskiej wieży namalował te obrazy? Skąd 

znał historię o królu Arturze, jego niewiernej żonie oraz o bohaterskim Lancelocie, który 

uwiódł małżonkę swego pana, a tym samym sprowadził nieszczęście i bratobójcze wojny? 

Tajemnicze malowidła znajdują się na drugim piętrze wieży podzielonej potężnymi drew-

nianymi stropami. Mimo upływu lat rysunki mają niezwykłe kolory, a przede wszystkim 

niosą zaskakującą treść. Wiadomo, że zagadkowy autor najprawdopodobniej pochodził 

ze  Szwajcarii, musiał widzieć podobne obrazy w Austrii i Czechach, a na tutejsze ziemie 

sprowadził go zapewne Bolko II Świdnicki. Czy spotkali się w czasie jednej z wielu podróży 

księcia do Włoch lub do Niemiec? Dlaczego seria malowideł nie została ukończona? Prace 

musiały trwać wiele lat i może anonimowy artysta doświadczony nagłą chorobą musiał po-

rzucić swoje dzieło? Z pewnością nowy właściciel wieży w Siedlęcinie – Jenschin von Redern 

– próbował domalować brakujące sceny. Wynajął więc nowego malarza, ale ten najwyraźniej 

nie miał już takiego talentu, jak jego poprzednik. A może poprawki nanosił jakiś kiepski 

uczeń dawnego mistrza?

W ostatnich latach zapomniana wieża w Siedlęcinie znalazła, na szczęście, dobrych 

opiekunów. Uprzątnięto teren, zabezpieczono ściany z obrazami i dobrze oświetlono ukry-

tą do tej pory w mroku ekspozycję. Nadal jednak łatwiej spotkać tu zagranicznego turystę 

niż kogoś z Polski. A przecież to piękne miejsce cały czas czeka na badacza, który rozszyfru-

je wszystkie średniowieczne tajemnice.  

S i e d l ę c i n

Drewniane schronisko wisi  
na krawędzi skalnego urwiska.

Sztuczne jezioro zasila wodą  
turbiny elektrowni Bobrowice  

znajdujące się w zaporze.
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O soby o słabych nerwach powinny trzymać się od tego miej-

sca z daleka. Podobnie jak ci, którzy boją się ciasnych, za-

mkniętych pomieszczeń. Przed wejściem przewodnicy ostrze-

gają o niebezpieczeństwach, ale wiele osób lekceważy ich sło-

wa. Może z braku wyobraźni? Z drugiej strony, bez zobaczenia 

tego na własne oczy, trudno uwierzyć, że ktoś kiedyś wpadł 

na szalony pomysł, by pod ziemię przenieść, dosłownie, całe 

miasto!

Nawet najprostsza i najkrótsza trasa zwiedzania wyma-

ga godzinnego maszerowania wybetonowanym korytarzem. 

Niesamowity pierwszy pokazywany tunel położony jest pięć 

pięter pod ziemią. Pod nogami poniewierają się stare płytki 

i resztki kabli. Ze ścian sterczą obtłuczone izolatory. Zamknię-

te w środku powietrze wydaje z siebie dziwne i niespotyka-

ne nigdzie indziej odgłosy. Dzieciom mówi się, że to duchy. 

W rzeczywistości prawie kilometrowy podziemny korytarz 

działa jak gigantyczna piszczałka. Czasami w bladym świetle 

latarki nad naszą głową przeleci przypadkowo rozbudzony 

nietoperz. W takiej chwili panie krzyczą z przerażenia, a prze-

wodnicy z dumą wyjaśniają, że tych rzadkich zwierząt są tu-

taj... tysiące. Po prostu zbite w duże grupy wiszą zaczepione 

pazurkami pod betonowym sufitem i spokojnie nocują z dala 

od turystycznego ruchu. Tak idealnych warunków nie mają 

w żadnym innym miejscu w Europie.

Podziemny system jest na tyle duży, że zwiedzenie go 

w ciągu jednego dnia jest, zwyczajnie, niemożliwe. Jeszcze 

kilkanaście lat temu tylko najwięksi entuzjaści opuszczali się 

tu na linach, by ze śpiworami i plecakami przez 3-4 dni wę-

drować z jednego końca na drugi. Kopiowane nielegalnie pla-

ny starych tuneli kupowano dyskretnie na targowisku. Policja 

i lokalne władze traktowały to z przymrużeniem oka, bo pilno-

wanie kilkudziesięciu wejść wydawało się niemożliwe. Było tak 

do czasu, gdy opinią publiczną wstrząsnęło kilka poważnych 

wypadków. Jedną z ofiar była młoda harcerka, która potknęła się i w kompletnej ciemnoś-

ci spadła z wysokości kilku pięter na dno betonowego szybu. Mimo zagrożeń miejsce to 

przyciągało rzesze miłośników fortyfikacji z zachodniej Europy. – Macie tu coś większego od 

Międzyrzecki Rejon 
Umocniony  (MRU)
Unikalny system betono-
wych umocnień wzniesiony 
przez Niemców – w sumie 
ponad 30 km tuneli położo-
nych na głębokości nawet 
do 40 m. Na powierzchni 
zachowało się ok. 100 
potężnych bunkrów oraz 
liczne umocnienia, jak 
na przykład słynne „zęby 
smoka”, czyli betonowe 
przeszkody mające  
powstrzymać atak  
czołgów. W latach 80.  
XX wieku władze PRL 
chciały urządzić w podzie-
miach składowisko odpa-
dów z mającej powstać 
pierwszej polskiej elektro-
wni atomowej. Dziś mieści 
się tu największy w Europie 
rezerwat nietoperzy.  
Co roku w MRU zimuje ok.  
30 tys. latających ssaków 
należących do 13 gatunków.

Podziemne miasto
Międzyrzecz
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słynnej francuskiej linii Maginota – mówili z zazdrością. – Dlaczego więc ukrywacie to przed 

światem? Przecież to wielka atrakcja turystyczna!

Podziemne miasto w okolicach Międzyrzecza, w dzisiejszym województwie lubuskim, 

wybudowali Niemcy przed II wojną światową. Prace prowadzono w wielkiej tajemnicy. 

System połączonych ze sobą betonowych fortów miał zabezpieczać Berlin przed niespo-

dziewanym atakiem ze wschodu. Do stolicy Niemiec było stąd niewiele ponad 100 km. Do 

dawnej granicy z Polską niecałe 30 km. Najpierw wybudowano liczne sztuczne kanały, two-

rząc układające się w linie przeszkody wodne. Potem zainstalowano obrotowe lub przesu-

wane mosty. Na koniec, w 1935 roku rozpoczęto wznoszenie gigantycznych bunkrów. Na 

powierzchni widać było tylko ich mały fragment. Kilkudziesięciotonowe pancerne kopuły 

kryły karabiny maszynowe, granatniki i miotacze ognia. Niżej były pomieszczenia dla ob-

sługi, a na głębokości 5-7 pięter betonowe koszary i magazyny. Część szybów zejściowych 

zdążono nawet wyposażyć w elektryczne windy.

Poszczególne obiekty połączono ukrytymi głęboko pod ziemią betonowymi korytarza-

mi. Z czasem wydrążono ponad 30 km skomplikowanej sieci mrocznych tuneli. Najmniejsze 

miały nieco ponad 2 m wysokości i mieściły jeden wąski tor kolejowy. Wysokość najwięk-

szych sięgała nawet 5 m, a tory biegły równolegle do siebie, tworząc coś na kształt stacji 

z peronami i rozjazdami, tak jak na typowym dworcu. Wszystko zachowało się do dziś, choć 

część jest już zalana wodą.

W 1938 roku wódz III Rzeszy po raz drugi przyjechał do Międzyrzecza. Ponieważ wie-

dział już, że to on zaatakuje Polskę, cały projekt podziemnego miasta stracił sens. Hitler 

M i ę d z y r z e c z

Betonowe słupki to tzw. zęby smoka. Przeszkoda miała zatrzymać rosyjskie czołgi.
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Zobacz w okolicy...
Grupa Warowna Scharnhorst
Pierwszy udostępniony do zwiedzania fragment Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Zejście do 
podziemi znajduje się w okolicach wsi Pniewy (odcinek drogi Kaława – Wysoka). Przewodnicy prezen-
tują kompletny i dobrze zachowany bunkier na powierzchni, a następnie betonową klatką schodową 
zabierają turystów pięć pięter pod ziemię. Zwiedzający oglądają dawne koszary i kilometrowy tunel 
prowadzący do tzw. Głównej Drogi Ruchu (największego tunelu w systemie MRU). Istnieje też możli-
wość zapisania się na kilkugodzinną wycieczkę najdłuższą w Polsce podziemną trasą turystyczną.
 
Pętla Boryszyńska
Jeden z najbardziej efektownych fragmentów podziemnych umocnień MRU. W okolicach wsi Bo-
ryszyn Niemcy planowali zbudowanie olbrzymiej baterii pancernej. Prace nigdy nie zostały zakoń-
czone (do podziemi schodzi się obecnie częściowo wykończonym szybem komunikacyjnym), ale kil-
kanaście metrów pod powierzchnią wybudowano zachowany do dziś, imponujący system wielkich 
komór. Obok znajduje się pętla do zawracania jeżdżących po tunelach pociągów. W podziemiach 
panuje przez cały rok stała temperatura 10-11°C. 

potrzebował armat i czołgów, a nie ukrytych głęboko pod ziemią i zupełnie nieprzydatnych 

przy ataku betonowych bunkrów. Kosztowne prace straciły tempo. Planowane na 1945 rok 

zakończenie robót przesunięto na rok... 1951. W prowizorycznie zabezpieczonych obiek-

tach zorganizowano fabrykę części do samolotów. Gdy sytuacja na froncie uległa zmianie, 

w 1944 roku Niemcy nagle przypomnieli sobie o umocnieniach. Na dokończenie budowy 

było już jednak zbyt późno. Pod koniec stycznia 1945 roku Rosjanie w trzy dni zdobyli 

fortyfikacje. Nieliczne i źle wyszkolone jednostki niemieckie nie poradziły sobie z obsłu-

gą nowoczesnych urządzeń. Wybudowane za olbrzymie pieniądze największe podziemne 

umocnienia w Europie okazały się bezużyteczne.

Bunkry stały się atrakcją dla ekspertów z całego świata. Armia Czerwona pierwsza za-

jęła część systemu. W pospiesznie zamurowanych pod koniec wojny komorach odnaleziono 

wywiezione przez Niemców dzieła sztuki z polskich muzeów. Bezkarni Rosjanie spakowali 

wszystko w skrzynie i przetransportowali do Moskwy. Dopiero w 1956 roku część ekspona-

tów wróciła do Polski. Podziemne miasto próbowano kolejno zamienić na olbrzymi schron 

przeciwatomowy, tajny magazyn 

dla Narodowego Banku Polskiego, 

a na koniec na składowisko od-

padów radioaktywnych z mającej 

powstać pierwszej polskiej elektro-

wni atomowej w Żarnowcu. Żaden 

z tych pomysłów się nie powiódł. 

Za to w tunelach zamieszkały ty-

siące nietoperzy, które dopiero tu 

znalazły spokojne miejsce.

Labirynt podziemnych korytarzy mierzy ponad 30 km.

M i ę d z y r z e c z
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Jeden z największych sekretów II wojny światowej znajduje się kilka kilometrów na za-

chód od Malborka. Wystarczy pojechać starą niemiecką drogą w kierunku budowanej 

właśnie autostrady A1 prowadzącej z Gdańska na południe Polski. Po paru minutach jazdy 

po zniszczonych betonowych płytach dotrzemy do wielkiego mostu na Wiśle. Po wschod-

niej stronie nie ma dziś żadnego parkingu, więc nikt się tu raczej nie zatrzymuje. A szkoda, 

bo pilnie strzeżona tajemnica III Rzeszy ukryta jest dokładnie pod naszymi stopami. Warto 

wiedzieć, że most w Knybawie nie jest zwykłym mostem, a jego przyczółki chowają w swo-

ich wnętrzach zagadkowy i bardzo niebezpieczny labirynt.

W drugiej połowie lat 30. rosnące w potęgę Niemcy rozpoczęły przygotowania do bu-

dowy słynnej „berlinki”, czyli drogi szybkiego ruchu łączącej stolicę III Rzeszy z Królewcem 

w Prusach Wschodnich. Najważniejszym odcinkiem był fragment, który zamierzano po-

prowadzić przez terytorium Polski. Jak wiadomo, Hitler zażądał od nas eksterytorialnego 

korytarza dla swojej betonowej autostrady. Kategoryczna odmowa władz II Rzeczypospoli-

tej była jednym z pretekstów do późniejszej napaści na nasz kraj i rozpoczęcia we wrześniu 

1939 roku II wojny światowej.

W rzeczywistości Niemcy od samego początku zdawali sobie sprawę z tego, że Polska 

nie wyda zgody na korytarz. Nikt też nie miał wątpliwości, że planowany most w Knyba-

wie stanie się istotnym fragmentem polsko-niemieckiego pogranicza. Władcy III Rzeszy 

zafascynowani francuskimi umocnieniami i bunkrami na słynnej Linii Maginota planowali 

budowę podobnych umocnień również na swoim terytorium. Olbrzymi most na autostra-

dzie, tuż przy ważnej i niespokojnej granicy z Polską, wydawał się okazją, której nie można 

było zaprzepaścić.

Most z tajemnicą
Knybawa

Pod przęsłami mostu ukryta 
jest ruchoma platforma.
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W wielkim sekrecie i przy zacho-

waniu szczególnych środków ostrożno-

ści konstruktorzy mostu postanowili 

przerobić go na gigantyczny bunkier. 

Badania geologiczne przeprowadzo-

no jeszcze w latach 30., świadomie 

wprowadzając w błąd polskie władze 

informacją o rzekomej konieczności 

wymiany kabla telekomunikacyjnego. 

Już po wybuchu wojny w wiślanej skar-

pie wydrążono skomplikowany system 

tuneli. W dwóch stoczniach – gdańskiej 

i szczecińskiej – dużo wcześniej zamówiono rekordowej długości stalowe przęsła, które po 

zmontowaniu miały ukryć w swoim wnętrzu drugi ruchomy poziom i rezerwową drogę ko-

munikacji. Mostowe przyczółki wykonano z najlepszego dostępnego betonu o niespotyka-

nej do tej pory wielometrowej grubości. Posługując się językiem wojskowych fortyfikacji, 

zastosowano najwyższą grupę odporności „A” zabezpieczającą przed wszystkimi znanymi 

w tamtych czasach bombami i pociskami. Zgodnie z projektem zbrojony beton miał wytrzy-

mać wielokrotne bezpośrednie trafienie tonową bombą albo pociskiem o kalibrze 500 mm. 

Nigdzie indziej w Europie Niemcy nie wybudowali tak wytrzymałych fortyfikacji. Słynny 

Wał Pomorski, Międzyrzecki Rejon Umocniony czy zachodni Wał Atlantycki miały cieńsze 

mury i w najlepszym przypadku odporność klasy „B”.

Ukryte w przyczółkach mostu bunkry wyposażono w potężne pancerze. Wybudowa-

no magazyny, maszynownię, pomieszczenia socjalne dla żołnierzy oraz centralę łączności. 

Zgodnie z planem pod przęsłami mostu zawieszono ruchomą platformę umożliwiającą 

skrytą komunikację i... ewentualne łatwe wysadzenie części konstrukcji, nawet w sytuacji, 

gdyby na powierzchni panował już nieprzyjaciel. Most, liczący w sumie dziewięć przęseł i aż 

982 m długości, zbudowano w rekordowym czasie 18 miesięcy.

Niestety, nie przetrwał długo. Trzy przęsła wiszące bezpośrednio nad nurtem Wisły 

uciekający Niemcy wysadzili w styczniu 1945 roku. Rok później Polacy przystąpili do od-

budowy, która trwała do 1950 roku. 

Zniszczone elementy mostu odtworzono 

w Gdańsku na podstawie starych planów. 

Olbrzymie bunkry w przyczółkach pozo-

stały nienaruszone. Do dziś ich jedynym 

wrogiem są złomiarze, którzy zdemonto-

wali już chyba wszystko, co się dało. Pozo-

stały tajemnicze tunele, niezabezpieczone 

szyby i pytania, co do czego służyło. Dla 

fanów fortyfikacji olbrzymią gratką są 

zachowane w betonowych ścianach nieby-

wałej grubości płyty pancerne.

K n y b a w a

Grube betonowe ściany, pancerne drzwi, zapadnie i strzelnice. 
W przyczółkach mostu znajdowały się potężne bunkry. 

Jedna z ukrytych pancernych płyt. Waży wiele ton.
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Twierdza Przemyśl
System umocnień zbudo-
wany przez Austriaków 
w drugiej połowie XIX 
wieku wokół Przemyśla. 
Składał się z kilkunastu 
głównych obiektów i kilku-
dziesięciu pomocniczych 
– głównie fortów artyleryj-
skich i pancernych. Do dziś 
w różnym stanie zachowa-
ło się kilka godnych uwagi: 
Fort I (Salis Soglio), Fort 
VII (Prałkowice), Fort VIII 
(Łętownia), Fort IX (Brun-
ner), Fort X (Orzechowce), 
Fort XI (Duńkowiczki), Fort 
XIII (San Rideau) oraz Fort 
XV (Borek). Przed II wojną 
światową nowe umocnie-
nia wznieśli Rosjanie, two-
rząc w okolicach miasta 
część tzw. Linii Mołotowa.

Upiór z Fortu XIII
Bolestraszyce 

O to jedna z najbardziej dramatycznych historii, która mo-

głaby stać się podstawą scenariusza do makabryczne-

go horroru. Kto chce odwiedzić miejsce akcji, musi udać się 

na wycieczkę do Przemyśla. Kilka kilometrów na północny 

wschód od centrum miasta, we wsi Bolestraszyce znajdują się 

ruiny dawnego fortu. To fragment wielkiej sieci umocnień wy-

korzystywanych podczas I wojny światowej. Niezwykłą tajem-

nicę skrywa Fort XIII zwany przed laty San Rideau.

Budowę linii umocnień wokół Przemyśla rozpoczęto 

w drugiej połowie XIX wieku. Prace przebiegały ze zmiennym 

natężeniem – raz szybciej, raz wolniej – w zależności od sto-

sunków pomiędzy Moskwą a Wiedniem. Przemyśl znajdował 

się wtedy pod panowaniem Austro-Węgier i ze względu na 

swoje położenie stanowił ważny punkt na rubieżach monar-

chii. Ostatni etap rozbudowy nastąpił już po wybuchu I wojny światowej. 17 września 1914 

roku Rosjanie rozpoczęli oblężenie twierdzy. Mimo wielokrotnie ponawianych wezwań do 

kapitulacji Austriacy bronili się bardzo dzielnie. Zadanie ułatwiał im imponujący system 

umocnień składający się z kilkunastu betonowych fortów wyposażonych w podziemne ko-

rytarze, liczne połączone za sobą bunkry, pancerne kopuły oraz działa. W czasie ataków 

Rosjanie stracili ponad 10 tys. ludzi. Na początku października przyszła odsiecz. Radość 

wojsk cesarza Franciszka Józefa była jednak krótkotrwała. 8 listopada Rosjanie ponownie 

Betonowe kazamaty dawnego Fortu nr XIII.
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zamknęli pierścień okrążenia. Tym razem, pomni wysokich strat, zrezygnowali z ciągłych 

szturmów i ograniczyli się do wyniszczającego oblężenia. 

Po kilku miesiącach sytuacja w odciętym od świata Przemyślu gwałtownie się pogorszy-

ła. W środku zimy zabrakło żywności i amunicji. Jedzono konie, z domów zarekwirowano 

obrusy i zasłony, które przerabiano na mundury, wojskowe buty robiono ze starych opon. 

Rosjanie sprowadzili ciężkie działa oblężnicze i szykowali się do decydującego szturmu. 

Po nieudanej próbie przerwania okrążenia Austriacy stracili nadzieję na ratunek. W nocy  

22 marca 1915 roku wysadzili w powietrze ocalałe forty oraz mosty na Sanie. Rano, po 

137 dniach oblężenia, Rosjanie weszli do Przemyśla. Do niewoli dostało się 130 tys. osób, 

w tym 9 generałów! Car Rosji osobiście przyjechał sfotografować się na zdobytych umoc-

nieniach i świętował wielkie zwycięstwo. Każdy z żołnierzy otrzymał w prezencie 5 rubli.  

O klęsce Austro-Węgier pisała światowa prasa. Zaledwie dwa miesiące później los się od-

wrócił. W maju ruszyła kontrofensywa. Dość szybko, bo po 20 dniach oblężenia, 3 czerwca 

1915 roku Austriacy odbili zrujnowany Przemyśl. Dawne forty były już jednak tak zniszczo-

ne, że stały się bezużyteczne. 

Tuż po zakończeniu wojny młode państwo polskie miało mnóstwo potrzeb. Nikt nie 

miał pieniędzy na odbudowę sieci umocnień, więc po namyśle forty postanowiono rozebrać. 

Z Przemyśla wywożono, dosłownie, wszystko. Przy tej okazji prywatne firmy znajdowały 

w ocalałych podziemiach resztki amunicji, zbutwiałe mundury i stosy przegniłych konserw. 

Latem 1923 roku przystąpiono do rozbiórki jednego z największych fortów – San Rideau 

B o l e s t r a s z y c e

Dziś nie można wejść do środka. Po eksplozji w 1915 roku pozostało olbrzymie gruzowisko.
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w Bolestraszycach. Kolejno wysadzono poszczególne kondygnacje. Po dwóch tygodniach 

robotnicy odsłonili poziom parteru. W części umocnień, przysypanej gruzem i betonowymi 

blokami, odnaleziono ocalały korytarz. Gdy jednak pierwszy z robotników wszedł do wnę-

trza, wydarzyła się rzecz niezwykła. Ów człowiek już po chwili wybiegł z tunelu z obłędem 

w oczach. Zachowywał się jak szaleniec, więc majster kazał go odwieźć do lekarza. Kilka 

minut później zaintrygowani robotnicy większą grupą weszli do środka.

Odnaleziony korytarz okazał się jednym z bocznych odgałęzień dużego systemu położo-

nych głęboko pod ziemią chodników. Wśród duszącej stęchlizny, porozrzucanych przegni-

łych odpadów i wszechobecnego zapachu amoniaku robotnicy znaleźli we wnętrzu żywego 

upiora! Wychudzony do granic możliwości, zupełnie nagi człowiek pokryty był zlepionymi 

strąkami długich włosów. Na widok ludzi zaczął się rytmicznie chwiać oraz wydawać z siebie 

chrapliwe jęki. Przerażeni tym widokiem robotnicy uciekli na zewnątrz i wezwali policję. 

Wieczorem przyjechała ciężarówka z uzbrojonymi funkcjonariuszami. Fort XIII został oto-

czony. Wyprowadzony na zewnątrz człowiek przy każdym dźwięku zasłaniał rękami uszy 

i jęczał. Szybko dostał też silnych drgawek. Odwieziony do pobliskiego szpitala zmarł jesz-

cze tej samej nocy.

San Rideau pilnie strzegł swojej tajemnicy. Po gruntownych przeszukiwaniach w tune-

lach odnaleziono jeszcze jeden szkielet oraz mocno zniszczone notatki dokonane cyryli-

cą na dawnym austriackim zeszycie intendenta fortu. Była też wyblakła fotografia młodej 

kobiety z napisaną po rosyjsku dedykacją: Na zawsze Twoja... i datą 25 VII 1914. Policyjne 

dochodzenie ujawniło straszliwą prawdę. W czasie drugiego oblężenia w 1915 roku do nie-

B o l e s t r a s z y c e

Tak obecnie wygląda wjazd do Fortu nr XIII.
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B o l e s t r a s z y c e

Zobacz 
w okolicy...
Krasiczyn
Imponujący czworoboczny zamek z przełomu XVI i XVII wieku z czterema charakterystycznymi wie-
żami: Boską (z kaplicą), Papieską, Królewską i Szlachecką. Później był wielokrotnie przebudowywa-
ny. Zewnętrzną elewację pokrywa prawie 7 tys. m2 wyjątkowych sgraffitów, zaś wewnętrzną ok. 100 
medalionów z wizerunkami cesarzy rzymskich, królów i świętych. Ostatnimi właścicielami zamku 
byli Sapiehowie. 3 marca 1852 roku, w przeddzień ślubu Adama Sapiehy z Jadwigą z Sanguszków, 
zamek niemal doszczętnie spłonął. Odbudowa trwała wiele lat. Dziś jest to jedna z najpiękniejszych 
budowli późnorenesansowych w Polsce.

Sieniawa
Prywatne miasto Sieniawskich założone w 1672 roku. Od XVIII wieku do 1944 roku było własnością 
Czartoryskich. Największą atrakcję stanowi zespół pałacowo-parkowy. Główną rozbudowę efektow-
nego pałacu przeprowadzono w XIX wieku. Obiekt został poważnie zniszczony w czasie I wojny świa-
towej. Przez długi czas stał opuszczony. Dopiero w latach 80. XX wieku rozpoczęto remont. Dziś jest 
tu luksusowy hotel i elegancka restauracja.

woli dostało się dwóch rosyjskich oficerów. Austriacy zamknęli ich w prowizorycznej celi 

w podziemiach fortu. Kilka dni później załoga San Rideau poddała się, wysadzając uprzed-

nio swoje umocnienia. O więźniach, po prostu, zapomniano! Fragment fortu z celą ocalał 

wraz z nieźle zaopatrzonymi magazynami, zapasem konserw, świec, oliwą oraz podziemną 

studnią. Rosjanie wydostali się z celi i spenetrowali zachowaną część korytarzy. Dalszą dro-

gę blokowały im wysadzone bloki betonu. Na początku więźniowie cierpliwie czekali na ra-

tunek. Z czasem zorientowali się, że są w śmiertelnej pułapce – zostali żywcem pogrzebani. 

Po kilku miesiącach jeden z nich odebrał sobie życie. Drugi przez pewien czas prowadził 

niezwykły pamiętnik. Próbował nawet skonstruować prymitywny zegar, ale jak wynikało 

z zapisków dość szybko stracił rachubę czasu.

Makabryczne odkrycie w Forcie XIII stało się podstawą do wielu niesamowitych plotek 

i legend. Opowieści o duchach błąkających się po dawnych umocnieniach przekazywane są 

do dziś. Prawdą jest też, że współcześni poszukiwacze skarbów od czasu do czasu znajdują 

w resztkach fortów ludzkie kości i zardzewiałe szczątki broni. Z pewnością stare umocnie-

nia stanowią wielką atrakcję turystyczną. 

Zamek 
w Krasiczynie.


