Wstęp
Oto staraniem Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, dzięki pomysłowi pana
Patryka Strausa, powstał pierwszy turystyczny przewodnik dla najmłodszych mieszkańców Ziemi Kamiennogórskiej i ich rówieśników odwiedzających ten region.
To było trudne zadanie. Pisanie dla najmłodszych jest bowiem czymś,
co wymaga specjalnego doboru słów, zmiany własnego sposobu myślenia. Trzeba stać
się znów dzieckiem i pisać tak, jakby się chciało czytać właśnie wtedy, kiedy się miało
dziesięć, czy dwanaście lat.
Mam nadzieję, że mi się udało i przewodnik stanie się zachętą do poznawania
nieznanych miejsc, do poszukiwań, patrzenia na otaczający świat z innej perspektywy, ale też do pierwszych badań historycznych. Mam również nadzieję, że pobudzi
ciekawość świata nie ograniczając go tylko do tego najbliższego. Wierzę, że ten przewodnik będzie początkiem dziecięcego, a z czasem dorosłego poznawania.
Tekst dopełniają rysunki pana Krzysztofa Olszaka. Ziemia Kamiennogórska
pod jego ołówkiem i pędzelkiem wydaje się jeszcze ciekawsza, bardziej tajemnicza
i niezwykła. Ilustracje w przewodniku, to nic innego, jak doskonały plener malarski.
Jest prawdziwie, ale i zabawnie, trochę bajkowo, po dziecięcemu, ale przez to wiarygodnie.  
Oddajemy ten przewodnik w ręce najmłodszych, może przyszłych historyków
sztuki, antropologów, przyrodników, może po prostu turystów, którzy będą cenili
sobie odkrywanie niezwykłych zabytków ukrytych w zakamarkach regionów, takich
jak ten.   Regionów, które wymagają uwagi i zaskakują nietuzinkową architekturą
oraz przyrodą z rzadkimi okazami roślin i zwierząt.
Przewodnik powiedzie młodych czytelników nie tylko przez Ziemię
Kamiennogórską, ale zabierze do sąsiednich gmin i tuż za granicę państwa do Czech.
A to dlatego, że swoje chwalimy, ale cudze też znamy.
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- Nudzi mi się – mówiła do siebie mała dziewczynka rzucając kamieniami do
wody w stawie. – Jak tu nudno, najgorsze wakacje – marudziła wrzucając kolejny kamyk, tym razem celując w konar drzewa wiszącego tuż nad wodą.
I nagle zza konaru wyłoniła się dziwna postać cała ociekająca wodą, z długimi
włosami opadającymi na ramiona, ubrana w zielonkawą, połyskującą suknię. Dziewczynka przestraszona cofnęła się nieco, ale nie uciekła. Przyglądała się postaci uważnie i czekała. Obydwie czekały.
- Dlaczego rzucasz we mnie kamieniami? - zapytała – Dlatego, że ci się nudzi?
- Kim jesteś? – odezwała się dziewczynka po chwili – A rzucałam, bo mi się
nudzi, to prawda. Słyszałaś jak mówiłam? Kim jesteś, powiedz. I co tu robisz?
- Mieszkam, bo jestem rusałką, a rusałki mieszkają nad stawami. Szczególnie
takimi opuszczonymi, choć ten nie zawsze taki był – dodała ze smutkiem.
- Dąbrówka, mam na imię Dąbrówka i jestem na najnudniejszych wakacjach.
Mieszkam tam we wsi, w Dębrzniku  – dziewczynka wskazała ręką kierunek – u babci.
Denerwuję babcię, bo nudzi mi się i nie chcę nigdzie z nią jechać, nie chcę nic oglądać.
To dlatego mnie wysłała nad staw. Żebym miała jakieś zajęcie – zamilkła poprawiając
opadającą podkolanówkę. – A ty jak się tu znalazłaś?
- Ja? Nawet już nie pamiętam – rusałka zamyśliła się. – Kiedyś było w pobliżu
więcej stawów i wszystkie takie piękne, jak ten. Nie były porośnięte zielskiem i otoczone dziko rosnącymi drzewami. Zamieszkałyśmy razem z innymi rusałkami, kiedy
nie było dużo ludzi w okolicy. Mogłyśmy bez przeszkód spacerować po łąkach, a stawami zajmowali się zakonnicy z klasztoru.
- Zakonnicy? Jak zakonnicy mogą zajmować się stawem! – krzyknęła Dąbrówka - Oni zajmują się kościołem i modlitwami. Wiem, chodzę na religię w szkole.
- Tak, ale zakonnicy zajmują się też innymi rzeczami. Są tacy, którzy zajmują
się księgami, nauczaniem i tacy, którzy poza
modlitwą znają się na rolnictwie i sadach.
Ten staw założyli cystersi – zakonnicy, którzy byli bardzo pracowici i w
czasach, kiedy tu wokół prawie nic
nie było, to oni zajmowali się karczowaniem lasów, zakładaniem
pól, sadzili jabłonie w sadach, hodowali ryby w takich stawach, jak ten.
Wiesz, cystersi mieszkali tu niedaleko



www.ziemiakamiennogorska.pl


w Krzeszowie. Dostali dużo ziemi, by ją uprawiali, bo byli dobrymi gospodarzami.
- Kto im ją dał? – zapytała Dąbrówka.
- Dawno temu, w XIII wieku żyła księżna Anna, bardzo jej się tu podobało
i ona zaprosiła w te okolice mnichów, których zwano benedyktynami, by zagospodarowali te ziemie. Musisz wiedzieć, że  mieszkało tu niewielu ludzi, nie było miast,
domów, gospodarstw. Wtedy dopiero powstawało kilka wsi, między innymi Krzeszów
i pierwszy kościół, który dał początek późniejszemu klasztorowi.
- Ale powiedziałaś, że to cystersi założyli twój staw, a teraz mówisz o jakiś innych. Już nic nie rozumiem – powiedziała trochę zniecierpliwiona dziewczynka siadając wygodnie nad brzegiem stawu, by lepiej widzieć i słyszeć rusałkę.
- Daj mi dokończyć – odparła rusałka. – Benedyktyni pracowali jako pierwsi,
a gdy właścicielem wszystkich ziem wokół stał się wnuk księżnej Anny Bolko I Surowy, zdecydował, że dalej już gospodarować będą cystersi, bo uważał, że benedyktyni
pracują zbyt powoli. Więc od tamtej pory ziemią zajmowali się cystersi i to oni rozbudowali opactwo, czyli to miejsce wokół kościoła. Zagospodarowali okoliczne pola,
zadbali o lasy i ciężko pracowali. Rozwijali też małe tkalnie, małe kopalnie węgla.
Pewnie nie wiesz, ale tu wszędzie wokół uprawiano len, a z lnu robiło się tkaniny,
z których potem szyto ubrania. A ponieważ w całej okolicy jest dużo różnych minerałów, to zakonnicy również sprawili, że można było wydobywać
węgiel i inne cenne kamienie.
- I to wszystko cystersi?
- To i wiele innych rzeczy – odpowiedziała rusałka. – Cystersi
też rozbudowywali klasztor, budowali kościoły, sprowadzali największych i najlepszych budowniczych oraz artystów. To dzięki
nim mamy tyle zabytków, które warto zobaczyć i tyle ciekawych
miejsc.
- No, niby jakich. Tu nie ma nic do oglądania – odparła Dąbrówka. – Nic, a nic. A na pewno nic dla dzieci. Zresztą skąd ty
możesz to wiedzieć, mieszkasz tu od tak dawna i sama mówiłaś,
że nie wychodzisz poza staw.
- Dawniej wychodziłam, a poza tym mnisi, którzy nad staw
przychodzili, opowiadali zawsze tyle ciekawych rzeczy – powiedziała rusałka. – Opowiadali o swojej pracy, o książętach,
budowlach, o wojnach, bitwach i o zwykłych ludziach, którzy
tu mieszkali. Siadywaliśmy tak, jak teraz my dwie i ja słu-
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chałam. To było zawsze ciekawe – rusałka zamilkła. – Więc wiem, wiem to wszystko
od cystersów, że w każdej wsi, na każdym kroku jest tyle ciekawych budowli i tyle
magicznych zakątków. Oczywiście, że nie do zwiedzania wyłącznie przez dzieci, ale
powiedz mi, dlaczego dzieci nie mogłyby zobaczyć ruin zamku, rzeźb, starego kościoła, czy pójść na wycieczkę górskim szlakiem? Nawet, jeśli teraz nie wszystko im się
podoba, to zawsze coś zapamiętają, a kiedy dorosną, przypomną sobie i wrócą, by
zrozumieć i docenić. Gdybym ja tylko mogła podróżować, gdybym mogła stąd wyjść
choćby na jakiś czas, to oglądałabym wszystko – zamyśliła się i posmutniała. – Jak ja
ci zazdroszczę Dąbrówko.
Dziewczynka milczała, rusałka milczała i zrobiło się nagle jakoś smutno.
- A gdybym ja codziennie oglądała coś nowego i codziennie po południu przychodziła do ciebie opowiadając o tym, co zobaczyłam? Tak, jak mnisi dawniej ci opowiadali? – zapytała nagle Dąbrówka. – To, czy byłoby ci miło?
- Tak, byłabyś moimi oczyma – uśmiechnęła się rusałka. - Zrobisz to dla mnie?
– Więc czekam na ciebie jutro! – powiedziała i zsunęła się do wody.



Bazylika w Krzeszowie

Dzień pierwszy

Pręgierz
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Kiedy wczesnym popołudniem Dąbrówka pojawiła się nad stawem, rusałka już
czekała siedząc na konarze drzewa, które wisiało tuż nad taflą wody.
- Byłam z babcią w Krzeszowie! – zawołała z daleka. – Na wszystko uważnie
patrzyłam i nawet robiłam zdjęcia – kontynuowała – dla ciebie rusałko. Mam też dla
ciebie podpłomyk cysterski, to taki placuszek do jedzenia. Bardzo smaczny. Opowiedzieć ci co widziałam?
- Tak, bardzo jestem ciekawa – odpowiedziała rusałka. – Podpłomyka też
chętnie spróbuję. A teraz opowiadaj.
- Krzeszów jest dużą wsią. Jest tam bazylika i kościół, i klasztor, a wszystko
otoczone jest ładnym murem z ozdobnymi bramami, rzeźbami i obrazami. Wszystko
jest w stylu nazywanym barok. Wnętrze i zewnętrze kościołów jest bardzo bogato zdobione w rzeźby, obrazy, malowidła i wszystko jest bardzo piękne. Największy kościół
jest bazyliką i na jego tyłach jest miejsce, które nazywa się mauzoleum. Są tam trzy
grobowce Piastów Śląskich, które nazywają się tumbami grobowymi, a jeden z nich
należy do księcia Bolka I, tego który sprowadził tu cystersów. Jest tam także pochowany książę Bolko II i inni ważni dla Śląska książęta. To dostojne miejsce. Byłam też
w kościele św. Józefa. Ten kościół jest cały niebieski, to znaczy takie robi wrażenie.
Jest tam śmieszna rzecz. Bo musisz wiedzieć, że cystersi wynajęli najsłynniejszego
malarza, on się chyba nazywał Willmann. Tak, Michał Willmann. Malował dużo obrazów, a na ścianach malował freski. Zrobił psikusa na
jednej ze ścian. Namalował anioły, a jeden z nich nawet pupę wystawia do zwiedzających i to jest śmieszne. Ten słynny malarz
uwiecznił się po prawej stronie kościoła i namalował siebie,
jako karczmarza, który nie udzielił noclegu Marii i Józefowi.
W żadnym miejscu nie ma takiej ciekawostki i tak sprytnie
namalowanego autoportretu.
A potem oglądałyśmy jeszcze pręgierz. To jest ciekawe. Jest za murami opactwa i jest słupem z łańcuchami,
do którego przywiązywano kogoś, kto był zły, kto kradł
i robił innym przykrości. Wszyscy go oglądali, jak tak wisiał
przypięty do pręgierza. To była taka kara.
Wtedy babcia była już zmęczona, więc poszłyśmy
zjeść podpłomyk cysterski, bo babcia powiedziała, że ważne
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jest, by próbować smaków regionu. Nie wiem co to znaczy, ale podpłomyk jest dobry.
Poszłyśmy też obejrzeć Kalwarię. Są tam kapliczki Drogi Krzyżowej i babcia
powiedziała, że to druga taka duża Kalwaria w Sudetach. Kaplic jest 32 i 32 stacje,
część dobrze widoczna, bo wybudowana na łąkach, ale kilka jest ładnie zbudowanych
na skraju lasu. Podobał mi się bardzo „Dom Piłata”, bo jest największy i ma dobudowane schody, które nazywają się „Świętymi Schodami”. Doszłyśmy też do „Betlejem”,
gdzie jest Pawilon na wodzie – drewniany, niewielki budynek nad źródłem, gdzie
najbardziej znany opat cystersów Bernard Rosa lubił odpoczywać.
- To tak jak ja! – zawołała rusałka – Ale mój domek nie jest drewniany, ale nad wodą
lubię odpoczywać. Pewnie opat rozmyślał o ważnych rzeczach siedząc w tym Pawilonie.
- Też tak myślę. A taki Pawilon też by ci się podobał rusałko – rozmarzyła się Dąbrówka. – Prowadzi do niego mały mostek, wewnątrz są malowidła ze scenami ze Starego
Testamentu, a wszystkie związane z wodą. Niedaleko Krzeszowa jest też nieduża Kalwaria, którą budowano na zlecenie cystersów. Jest we wsi Stare Bogaczowice. Kaplicę
wybudował bardzo zdolny budowniczy, miał trudne nazwisko do zapamiętania. Zaraz
przeczytam, bo zapisałam. Nazywał się Josef Anthon Jentsch. W Krzeszowie budował,
we wsi Uniemyśl i jeszcze w innych miejscach.
Ale najbardziej podobało mi się, kiedy poszłyśmy do małego kościółka za
wsią. Jest w lesie i jak idzie się
drogą, to nic nie widać
i nagle wyłania się pośród drzew.

„Dom Piłata”



Podobno był bardzo zniszczony, ale teraz go odbudowują. To kościół św.
Anny. W całej okolicy był kult świętej i takich dróg, które nazywa się pielgrzymkowymi jest dużo. W Lubawce jest Święta Góra, gdzie są kaplice, w Chełmsku Śląskim,
Starych Bogaczowicach i w różnych miejscach. Nigdzie tak chyba nie ma, tylko tu.

- Podobało ci się widzę – powiedziała rusałka, kiedy Dąbrówka skończyła mówić. – Mi bardzo podobała się twoja opowieść. Czy wciąż się nudzisz?
- Nie! – krzyknęła dziewczynka. – Jutro babcia zabiera mnie na inną wycieczkę
i jest nawet zadowolona, że chcę coś zobaczyć. Dała mi ten aparat i kazała robić zdjęcia. Jutro jadę do Kochanowa.
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Pawilon na wodzie



Stół sędziowski w Kochanowie

Dzień drugi
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- Zupełnie nie rozumiem, jak można było przy takim niskim stole siedzieć
i to na kamieniach - powiedziała oburzona Dąbrówka rusałce, kiedy spotkały się nad
stawem drugiego dnia. – Stoi stół, obok osiem krzeseł i dwa mają oparcia. Wszystko
jest z kamienia i jest bardzo stare. Pochodzi jeszcze ze średniowiecza. Siadywali tam
sędziowie i sądzili ludzi za różne przestępstwa. Ten stół w Kochanowie jest wyjątkowy, bo nigdzie już takich nie ma! Nie mogłam sobie tam nic wyobrazić. Za to dużo
rzeczy można wyobrazić sobie oglądając jaskinie w Kochanowie. Podobały mi się.
W ich pobliżu rośnie bardzo rzadka paproć, nazywa się paprotnik kolczysty. Ma
mocno zielone, grube liście i nawet zimą jest intensywnie zielona. Podobały mi się też
murawy śródziemnomorskie. Babcia się zachwycała i ja też, bo to łąka, na której
rosną rośliny takie, jak w ciepłych krajach! A tu są przecież góry. Ta łąka też jest wyjątkowa.
- Czyli miałaś przyrodniczą wycieczkę Dąbrówko – powiedziała rusałka.
– I krótki powrót do średniowiecza.
- Nie krótki, tylko długi! – krzyknęła dziewczynka. – Oglądałam jeszcze coś, co
nazywa się reliktem dawnego prawa karnego – krzyże pokutne. Są ciekawe. Stoją
przy drodze w Czadrowie i Krzeszówku, są z kamienia. Stawiane były przez ludzi, którzy innym wyrządzili krzywdę. Stoją ku pamięci. Takich krzyży w okolicy jest więcej
i mają wyryty nóż, topór lub miecz. To, czym dokonano zbrodni. Straszne prawda?
Ale nie tylko krzyże pokutne są przy drogach. Tu wszędzie, ale naprawdę wszędzie są
kapliczki, figury świętych i metalowe oraz kamienne krzyże na wysokich słupach.
Bardzo dużo jest ich w Olszynach, Lipienicy i w Przedwojowie. To pewnie z powodu
opactwa i cystersów. Po drodze do Kochanowa jest też wieś Dobromyśl, a tam nawet
widziałam krzyż na środku łąki! To bardzo ładnie wygląda. I gdyby zatrzymywać się
przy każdym, to chyba nigdzie nie można byłoby zdążyć na czas. Chciałam robić każdej
figurze zdjęcia, ale babcia mnie powstrzymała. Pewnie nie zdążyłabym ci nic opowiedzieć, bo jeszcze byśmy jechały – zaśmiała się dziewczynka.
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Krzyż pokutny

Dzień trzeci

Tumba grobowa
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- Ach, rusałko – wykrzyknęła Dąbrówka. – Gdybyś ty mogła podróżować ze
mną! Pojechałyśmy dziś na piękną wycieczkę. I wiesz czym?! Konno! To znaczy ja i babcia jechałyśmy bryczką – dodała nieco ciszej. – Ale były też moje nowe koleżanki i one
jechały na koniach. Wyruszyłyśmy ze stadniny „Koniewo” najpierw szlakiem konnym,
a potem wjechałyśmy na drogę, która dawno temu, w XVIII wieku była jedyną drogą
przez góry do Kowar i to taką najważniejszą. Była gościńcem pocztowym. Tędy wożono ludzi dyliżansami i przewożono różne towary. Ta droga nazywa się Stary Trakt Kamiennogórski i nawet księżna Izabela Czartoryska nim podróżowała do sanatorium
– powiedziała z dumą dziewczynka.
Wyjechałyśmy wczesnym rankiem ponieważ miałyśmy dużo planów na cały dzień.
Podróż Traktem była przyjemna, droga trochę prowadzi brzegiem lasu, trochę wśród
łąk. Pierwszy przystanek miałyśmy w Raszowie. W Domu Pachnącym Chlebem czekała
na nas pani i razem uczyłyśmy się piec chleb. Każda z nas robiła swoje ciasto. Dodawałyśmy mąkę, wodę i różne dodatki. A potem to ciasto rosło. Gdy było dostatecznie
wyrośnięte, to w foremkach wkładałyśmy je do rozgrzanego pieca, ale nie takiego, jak
w kuchni, ale prawdziwego, chlebowego. W czasie, kiedy chleb się piekł, poszłyśmy do
kościoła. Jest tam miejsce podobne do krzeszowskiego, czyli mauzoleum. W Raszowie spoczywają członkowie rodu rycerskiego, który był bardzo słynny na całym Dolnym
Śląsku. Nazywali się Schaffgotsch. Podobało mi się w mauzoleum. Na środku stoją
dwie duże skrzynie z kamienia - tumby grobowe. Są na nich wyrzeźbione postacie i dwa ogromne lwy, a na bokach skrzyń sceny z biblii. Wiesz, tam są
też epitafia – takie płyty nagrobne z rzeźbami i napisami. A rzeźby tak dokładne, że
można zobaczyć, jakie suknie i ozdoby były modne w innych wiekach!
W renesansie i baroku, bo to
epoki, z których pochodzą nagrobki.  
- To czym na przykład różnił się strój kobiecy z renesansu od
tego z baroku? – zapytała rusałka.
– Widać detale?
-   Rzeźbiarz musiał się chyba
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dobrze znać na modzie – zaśmiała się Dąbrówka. - Jedna z wyrzeźbionych w baroku
pań miała na szyi kryzę, a druga na przykład na głowie i szyi miała podwikę, bo to był
element stroju noszonego przez szlachcianki w renesansie. Babcia powiedziała, że w całej okolicy na murach wokół
cmentarzy i na ścianach kościołów są też
wyrzeźbieni inni rycerze i damy, nie tylko
z tego rodu. Chciałabym zobaczyć wszystkie, ciekawe czym się różnią. Pamiętam
kilka nazw wsi, gdzie można zobaczyć
inne epitafia. To są Pisarzowice, Stara
Białka, Marciszów, Ciechanowice, Chełmsko Śląskie. A w tej wsi Ciechanowice jest
pałac i też chcę go zobaczyć, ponieważ
na ścianach ma bardzo dużo malowideł
z dwóch epok - renesansu i baroku. Są
tam portrety cesarzy i rycerzy, i św. Jerzy
walczący ze smokiem, i anioły, i wiele innych! A babcia powiedziała, że to najpiękniejsze malowidła i bardzo cenne. Odkryto je przypadkiem w trakcie remontu.
Całopostaciowe epitafia
W gazetach pisano o pałacu w Ciechanowicach,
że to „Śląski Wawel”.
Ale dziś, kiedy już obejrzałyśmy mauzoleum, to wróciłyśmy do Domu Pachnącego Chlebem i wyjmowałyśmy nasze wypieki. Zapach był niesamowity, a chleby które
upiekłyśmy dobrze smakowały z miodem, który też jest z takiej małej pasieki z okolicy. Pyszny był.
Najedzone ruszyłyśmy dalej i po drodze jeszcze w Raszowie, a potem w Pisarzowicach widziałyśmy krzyże pokutne podobne do tych, które widziałam wcześniej.
W Pisarzowicach obejrzałyśmy pałac, ale tylko z zewnątrz, bo nie jest do zwiedzania,
a potem pojechałyśmy w kierunku Rędzin. To ładnie położona wieś w dolinie rzeki
Żywicy i osłania ją fragment grzbietu Rudaw Janowickich. Od bardzo dawna wydobywa się tu kamień, który nazywa się dolomit. Nie tak łatwo było wjechać do wsi,
położona jest wysoko, ale za to widok z Przełęczy Rędzińskiej jest piękny! We wsi
też jest mały kościółek z kwadratową wieżą, a wewnątrz jest beczkowe sklepienie.
Śmiesznie się nazywa prawda? Ale to właśnie tak wygląda, jak połowa drewnianej

beczki na suficie.
Do stadniny wróciłyśmy przez Marciszów. Końskie podkowy ładnie stukały
o asfalt, bo wracałyśmy boczną, ale właśnie asfaltową drogą.
Moje nowe koleżanki, które jeżdżą konno w stadninie, opowiadały mi,
że jesienią jest w „Koniewie” święto Hubertusa. Wtedy goni się konno lisa. Ale lis jest
udawany, to tylko kita przypięta do rękawa jednego z jeźdźców, który ucieka przed
innymi. Trzeba go dogonić i zerwać ogon. Szkoda, że nie będzie mnie tu jesienią.
Ale teraz muszę już wracać, jutro czeka mnie ciekawy dzień, będzie bajkowo!
Opowiem ci wszystko jutro! A teraz proszę  – powiedziała do rusałki Dąbrówka jej
paczuszkę. - To chleb, który upiekłam, a tu w słoiczku jest miód dla ciebie.

www.ziemiakamiennogorska.pl

Pałac w Ciechanowicach
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Diabelska Maczuga w Gorzeszowie

Dzień czwarty
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Rusałka nie mogła doczekać się, kiedy Dąbrówka przyjdzie nad staw. Gdy zobaczyła dziewczynkę przedzierającą się przez szuwary, zawołała:
- Och! Jak dobrze, że jesteś! – krzyknęła z daleka. – Bałam się, że nie przyjdziesz, tak długo cię nie było. A wieczór jest blisko.
- Nie mogłabym nie przyjść. Mam ci tyle do opowiedzenia! – powiedziała radośnie Dąbrówka szukając odpowiedniego miejsca by usiąść. - Pojechałam dziś do
Gorzeszowa. To bardzo stara wieś – powiedziała dziewczynka do rusałki, kiedy już
wygodnie rozsiadła się nad brzegiem stawu. – Powstała wtedy, kiedy sprowadzili się
tu cystersi. Ale we wsi najdziwniejsze są skały. Szczególnie jedna, która nazywa się
Diabelską Maczugą. Ma kształt spłaszczonego słupa i jest wysoka na 7,5 metra. Wiążą się z nią dziwne historie. Podobno tę ogromną skałę porzucił na łące diabeł.
- Znam tę legendę – powiedziała rusałka. – Może ja opowiem, a ty sprawdzisz,
czy dobrze pamiętam?
- Oczywiście! Opowiadaj.
- Z tym diabłem to prawda. Bo nim przybyli na te ziemie benedyktyni, diabeł
był tu w okolicy sam i robił wszystko, co mu się tylko podobało. Nie chciał mnichów
za sąsiadów, więc płatał im różne figle i psikusy i do tego stopnia uprzykrzał życie, że
mnisi opuścili te ziemie. Na nieszczęście diabła, sprowadzono cystersów. Z nimi nie
poszło tak łatwo, bo cystersom podobała się okolica i rozpoczęli w Krzeszowie budowę
klasztoru. To rozzłościło diabła okrutnie i postanowił zniszczyć wszystko, co cystersi
wybudowali. Nocą, kiedy jego siła była największa, z pobliskiego kamieniołomu wyrwał ogromny głaz, tak wielki, że musiał bardzo wytężyć swe diabelskie moce. Rozpostarł swe skrzydła i wzniósł się w górę. Mocno uderzał o powietrze swymi ogromnymi
skrzydłami niosąc głaz nad lasami. Śpieszył się, by zdążyć przed pierwszym pianiem
koguta, bo jak wiadomo, to zwiastun poranka, o którym słabną diabelskie moce. Do
Krzeszowa było już naprawdę niedaleko, kiedy diabeł usłyszał głos koguta. Osłabł lekko, ale bardzo starał się lecieć dalej, a wtedy tuż przy Gorzeszowie, nad łąką dobiegły
go wyraźne piania. Potem kolejne i kolejne. Głaz wysunął się diabłu z łap i wbił się
głęboko w ziemię. Tak oto znalazł się na gorzeszowskiej łące, zamiast runąć na krzeszowski klasztor – rusałka skończyła opowieść wrzucając patyk do wody.
- Dokładnie taką opowieść słyszałam. Dobrze ją zapamiętałaś. Ale wiesz, najzabawniej było na Głazach Krasnoludków. Nie tylko dlatego, że był dziś Zlot Krasnali, ale dlatego, że te skały są naprawdę niezwykłe, jak zaczarowane. To pas skał ukry-
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tych w lesie na długości ponad kilometra. Skały mają kształty baszt, wież, maczug
i grzybów. Są różnej wysokości, od 5 do 30 m. Pomiędzy nimi są tajemnicze przejścia i szczeliny tworzące labirynty. Rosną tam paprocie i mchy, ale też bez koralowy
i kruszyna pospolita – to rośliny chronione. Najśmieszniejsze nazwy mają takie rośliny, które rosną w runie leśnym. Pierwszy raz o takich słyszałam: kokoryczka okółkowa, zachyłka trójkątna, narecznica szerokolistna. A wiem, jak wygląda tylko jedna
z rosnących tam roślin, to konwalia dwulistna śmiałka pogiętego. Śmieszne prawda?
W rezerwacie jest naprawdę jak w bajce. Na Zlot razem z babcią przygotowałyśmy
strój krasnala, bez przebrania nie mogłabym brać w zabawie udziału. Nawet dorośli
byli przebrani. Był konkurs na najładniejszy krasnali strój, były zabawy z nagrodami
i teatrzyk. Naprawdę dobrze się bawiłam. Dowiedziałam się też, że w czerwcu  jest
Parada Strachów Polnych w Krzeszowie, ale wtedy jeszcze nie było mnie u babci, bar-

Dziewięćsił
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dzo żałuję. Podczas Parady jest konkurs na najładniejszego i na najbardziej oryginalnego stracha polnego. W ogóle tyle ciekawych imprez mnie ominęło! Nie wszystkie
są w wakacje. W Szczepanowie na początku maja płonie ogromny Wickerman – wielka
postać zrobiona z wikliny. Jest symbolem początku urodzaju, początkiem nadchodzącego ciepła. Wiosną też jest Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną w Krzeszowie, jest też Mała Wielkanoc w Lubawce. A to jest taki konkurs na tradycyjne potra-

wy przygotowywane w różnych regionach kraju. Może kiedyś uda mi się przyjechać
do babci w tym czasie. Ale teraz muszę już wracać. Do jutra rusałko! Przyniosę pokazać
ci zdjęcia, zrobiłam też rysunki.

www.ziemiakamiennogorska.pl

Rezerwat „Głazy Krasnoludków”
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Dom przysłupowy

Dzień piąty
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Dąbrówka bardzo powoli szła nad staw. Bolały ją nogi po długiej wędrówce.
Rusałka od razu zobaczyła jej zmęczenie.
- Włóż stopy do wody – powiedziała. – Jest przyjemnie chłodna i od razu poczujesz ulgę. I opowiadaj, jestem ciekawa, co też cię tak zmęczyło!
- Moja babcia ma dużo energii – szepnęła zmęczona Dąbrówka. – Postanowiła, że pójdziemy szlakiem turystycznym nad Kolorowe Jeziorka! Na piechotę! Wyobrażasz sobie?! Do plecaka zabrałyśmy kanapki, termos z herbatą i różne smakołyki.
Babcia miała mapę, pokazała mi ile jest szlaków. Mają różne kolory, to zależy od trudności – są żółte, zielone, niebieskie i czarne. Na mapie są też szlaki rowerowe i konne.
A my poszłyśmy z Wieściszowic zielonym szlakiem na Wielką Kopę. Ale najpierw obejrzałyśmy we wsi drewniane domy. Takich starych domów jest jeszcze kilka, są bardzo
ciekawe. Nazywają się przysłupowe.
- Przysłupowe? – zdziwiła się rusałka. – Śmieszna nazwa. Jak wyglądają?
- To taki niewielki domek murowano-drewniany. I ma jakby dwie konstrukcje, jedną wewnątrz i jej nie widać, a na wierzchu widoczne są wystające drewniane
słupy. Przylegają do muru, nad oknami też są takie poprzeczne, czasem zaokrąglone.
Wszystko bardzo ładnie wygląda. Robiłam zdjęcia. A potem ruszyłyśmy zielonym szlakiem w kierunku Jeziorek. Po drodze dowiedziałam się, że są trzy: Purpurowe, Błękitne i Zielony Staw. A są kolorowe, ponieważ były tu wyrobiska po kopalni kamieni,
które najpierw wypełniły się wodą, która przybrała te odcienie. Stało się tak, bo to
nie były takie zwyczajne kamienie, ale miedź, piryty, kwarce i inne. Tu w skałach jest
dużo minerałów, czasem nawet bardzo rzadkich. Zapisałam ich nazwy: chalkopiryt,
kalcyt, wezuwian, limonit i wiele innych. Jeziorka położone są bardzo malowniczo
w plątaninie jarów, wąwozów, pośród stromych skał. Nie mogłam się zdecydować,
nad którym z Jeziorek mamy zrobić sobie piknik. W końcu zdecydowałyśmy, że nad
Zielonym Stawem. Jadłyśmy kanapki z pysznym serem, który wyrabiany jest w domu
u państwa Wańczyków w Krzeszowie. Nad jeziorkiem było tak pięknie! Podobało by ci
się rusałko. Aż nie chciało mi się iść dalej, ale miałyśmy jeszcze wejść na Wielka Kopę,
taką górę, z której rozciąga się ładny widok na panoramę Karkonoszy. Kiedy wróciłyśmy do domu przez chwilę byłam zmęczona, ale nie mogłam doczekać się, by ci opowiedzieć, co widziałam. A kiedy tak opowiadam i trzymam stopy w twoim stawie, to
jest mi jeszcze milej.
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Kolorowe jeziorka
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Dzień szósty
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- Dziś znów bolą mnie nogi – narzekała Dąbrówka. – Cały dzień jeździłyśmy na
rowerach! Może zanurzę stopy w wodzie, tak jak wczoraj, to było przyjemne.
- Zacznę się o ciebie bać Dąbrówko – posmutniała rusałka. - Codziennie wracasz coraz bardziej zmęczona i jak tak dalej pójdzie, to przestaniesz zwiedzać i przychodzić nad staw!
- Ależ nie! To takie dobre zmęczenie i zaraz mi przejdzie – odparła dziewczynka rozchlapując stopami wodę. - Czy wiesz, że tu jest szlak świętego Nepomucena?
– rozpoczęła znienacka swą opowieść dziewczynka. - To czeski święty, ważny. Jest patronem całych Czech, a u nas też jest ważny, bo to nasi sąsiedzi. Święty Nepomucen
chroni pola i uprawy przed powodzią, jego rzeźby stoją na mostach lub w ich pobliżu.
Czasem też w miastach obok kościołów, na placach. Jest patronem
dobrej spowiedzi, dobrej sławy, tonących i mostów. Są dwie
historie o tym świętym, mi podoba się ta, że nie zdradził wysłuchanej spowiedzi zazdrosnemu o swą żonę królowi Czech
Wacławowi, choć ten kazał go bardzo torturować. Nepomucen nie wyjawił z czego spowiadała się żona króla i za to
został wrzucony do rzeki w Pradze. I utonął. Babcia powiedziała, że zobaczymy na szlaku kilka rzeźb i będę mogła zobaczyć, czym się różnią. Czasem figura ma palec na ustach,
czasem trzyma książkę, krzyż, czasem most. Byłam ciekawa. Ruszyłyśmy z babcią szlakiem rowerowym wcześnie
rano. Wiedziałam, że wszystkich rzeźb nie obejrzę, bo
jest ich chyba w całej okolicy około 30, ale cieszyłam się
nawet na te kilka.
Pierwszą obejrzałyśmy rzeźbę Nepomuka – bo tak się
też mówi na świętego - w Kamiennej Górze. Stoi na tyłach kościoła pw. św. Piotra i Pawła. Dziwne miejsce, jak
na rzeźbę świętego od mostów. A dalej jechałyśmy przez
Czadrów, boczną drogą, gdzie piękna rzeźba jest ukryta
pośród drzew. Potem oglądałyśmy Nepomuka na moście
w Krzeszowie i w Jawiszowie. Tam są dwie rzeźby i jedna
płaskorzeźba. Ciekawy jest Nepomucen z mostu. Kiedyś
stał na starym, kamiennym, ale woda zniszczyła most
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Św. Nepomucen w Kochanowie
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i rzeźbę, a kiedy ją odnaleziono, była trochę potłuczona. Co ciekawe, ta rzeźba ma stułę, a to podobno rzadkość. I jeszcze jeden bardzo ładny i bardzo barokowy święty stoi
w Olszynach, tuż przy drodze w kierunku Skałek Gorzeszowskich. Tą drogą jechałyśmy
też do Gorzeszowa, gdzie jest Nepomucen z aureolą i do Kochanowa, gdzie święty wygląda jakby tańczył. Śmiesznie, ale to dlatego, że utracił krucyfiks, czyli krzyż, który
trzymał w ręce. I teraz ma taką śmieszną, taneczną pozę.
Tych rzeźb jest tu całe mnóstwo. Brzydkich, ładnych, rzeźbionych przez najlepszych mistrzów i takich ludowych. Już nie mówiąc o obrazach w kościołach! To się
nazywa kult św. Jana Nepomucena i nigdzie się tak w naszym kraju nie rozwinął, jak
tu, na Dolnym Śląsku. Babcia powiedziała, że to właśnie jest siła mieszkania przy granicy z innym krajem. Człowiek się rozwija i jest bogatszy o doświadczenia i wiedzę
sąsiadów. A ty jak myślisz?
- Twoja babcia jest mądra, to myślę – powiedziała rusałka. – I na pewno ciebie
ta nasza przygraniczność rozwija. Właśnie – zawiesiła głos rusałka – Skąd ty w ogóle
przyjechałaś Dąbrówko do Dębrznika?
- Z daleka, mieszkam w Warszawie – powiedziała dziewczynka. – To duże
i bardzo zatłoczone miasto. Przeciwieństwo tej okolicy.

Krzyż pokutny
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Towarzystwo Świadomości Kriszny w Czarnowie

Dzień siódmy
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- Dziś to ja miałam naprawdę dziwne przeżycia. Byłam w Indiach – powiedziała Dąbrówka i westchnęła. – Prawie w Indiach – dodała - bo one znajdują się w Czarnowie.
- To jakie to Indie?! – zdziwiła się i zachichotała rusałka. – Górskie, dolnośląskie?
- Nie śmiej się, zaraz ci wytłumaczę. Ale najpierw coś innego. Czarnów to jest
wieś za Kamienną Górą, położona najwyżej w Rudawach Janowickich. Są tam górskie łąki o bogatym składzie gatunkowym. Rosną tu na przykład: arnika górska,
storczyk szerokolistny i dziewięćsił bezłodygowy. W skałach jest też dużo minerałów, jak zresztą wszędzie wokół. Jest też gniazdo czarnego
bociana! W najbliższej okolicy jest takich gniazd chyba pięć,
a to jest naprawdę wyjątkowe, bo czarnych bocianów w całej Polsce jest tylko 1200
sztuk!
I właśnie w Czarnowie jest
dom, gdzie znajduje się
Towarzystwo Świadomości
Kriszny. Bóg w Indiach nazywa się Kriszna, a tu we wsi
mieszkają ludzie, dla których
ta religia jest najważniejsza.
Gdybyś chciała się dowiedzieć
czegoś o tym kraju, o religii, boCzarny bocian
gach, o kuchni indyjskiej, to właśnie
tam można. Jadłyśmy z babcią różne potrawy, które smakują inaczej, ale dzięki temu
próbowałam, jak smakują Indie. Mam też dla ciebie parę smakołyków.
Ale to nie wszystko, co widziałam dzisiejszego dnia. Pojechałyśmy przez Szarocin do Leszczyńca, gdzie oglądałam wapiennik. Dziwna budowla, komin właściwie,
bo tam wypalano wapno. Służyło do budowy, a takich wapienników było w okolicy
bardzo dużo. Dziś jest ich tylko kilka. Tu w Leszczyńcu też były kiedyś kopalnie, bo
w skałach jest dużo minerałów: piryt, hornblenda, kalcyt.
- Piryt widziałam – powiedziała rusałka. – Zabawne, ale ten kamień wygląda
jak złoto i niektórzy nawet nazywają je „złotem głupców”.
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- Pewnie byli bardzo źli, kiedy dowiadywali się, że to nie złoto. Przyroda jest
podstępna – zaśmiała się Dąbrówka. -  Potem pojechałyśmy do Ogorzelca, a babcia
pokazała mi z daleka, bo wchodzić tam nie wolno, tunel kolejowy, który jest wykuty
w skale i jest bardzo długi. Ma chyba ponad kilometr! Jechałyśmy drogą w kierunku
Kowar i dowiedziałam się, że kiedy upadło tkactwo, a tym w XIX wieku zajmowało
się bardzo dużo ludzi, to wybuchało dużo buntów. Ludzie nie mieli pracy, nie mieli
pieniędzy i nie mieli co jeść. Wtedy władzę sprawowali tu Prusacy i żeby dać ludziom
pracę, to zaczęto budować drogi. Ale nie płacono dużo, tylko bochenek chleba i parę
groszy za dzień ciężkiej pracy. Stąd nazwano te drogi „Głodowymi Drogami”. I ta
w kierunku Przełęczy Kowarskiej i ta z Chełmska Śląskiego w kierunku Okrzeszyna, też
tak się nazywa. Wyobrażasz sobie? Jeden chleb na dzień za ciężką pracę?

Tunel kolejowy w Ogorzelcu
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Wapiennik w Leszczyńcu
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Domy Tkaczy - 12 Apostołów

Krosno tkackie

Dzień ósmy

Kołowrotek

www.ziemiakamiennogorska.pl

- Spróbuj rusałko, to jest Bomba Apostoła – powiedziała Dąbrówka podając
rusałce ciasto. – To specjalność z Chełmska Śląskiego i ma kształt Domków Tkaczy
– dodała.
- Pyszne – szepnęła rusałka oblizując palce z kremu. – Mam nadzieję, że prawdziwe domki nie są z ciasta.
- Ach nie! Są całe z drewna i jest ich 12. To znaczy teraz 11, bo ostatni nazywał
się domem Judasza i się spalił. Mieszkali tam kiedyś ludzie, którzy tkali len. To było
w XVIII i XIX wieku, w czasach, kiedy dużo ludzi się tym zajmowało. Na górze był mały
magazyn, a na dole izba mieszkalna wraz z warsztatem. Takich domów nie można zobaczyć w żadnym innym zakątku kraju. Są wyjątkowe i jak z bajki. Obecnie w jednym
znajduje się galeria i odbywają się tam warsztaty tkackie. To nie taka prosta sprawa,
ale uczyłam się jak tkać len na prawdziwych, drewnianych krosnach z XVIII wieku. Czyli bardzo starych! A w innym domku jest kawiarnia i właśnie tam jadłyśmy te ciastka.
Pyszne prawda? Chcesz jeszcze jedno?
- Oczywiście, że chętnie zjem – rusałka przysiadła się bliżej dziewczynki.
– A ty opowiadaj dalej, co jeszcze widziałaś?
- Na rynku oglądałyśmy barokowe kamienice, Nepomucena przy fontannie
i poszłyśmy do kościoła. Ale najpierw obejrzałyśmy budynek plebanii, na ścianach
której jest dekoracja, która nazywa się sgraffitio. Mi się nie podobała, ale babcia jest
nią zachwycona. Natomiast podobało mi się w kościele! Jest naprawdę piękny! Babcia
powiedziała, że jest tam wiele cennych obrazów i rzeźb, a budowniczy, który budował
ten kościół, budował też w Krzeszowie. A na starym cmentarzu za kościołem jest barokowy krzyż. Bardzo duży, bardzo ozdobny i jest tam też obelisk poświęcony poległym
w jakiejś wojnie, ale ja już nie pamiętam w jakiej. Chyba jakiejś pruskiej. Tu ciągle były
jakieś wojny, wojska maszerowały raz w jedną, raz w drugą stronę i ciągle ktoś inny
chciał rządzić.
W sierpniu na rynku w Chełmsku Śląskim jest Jarmark Tkaczy Śląskich, takie święto regionalne. Jest przedstawienie, występy zespołów,
są stragany z różnymi regionalnymi rzeczami, z potrawami, pamiątkami. Nie wiem, może zostanę do tego jarmarku u babci? Ale na pewno nie
uda mi się zostać na Święto Pieroga! Bardzo żałuję. Uwielbiam pierogi,
a to święto jest tu niedaleko w Czarnym Borze, ale we wrześniu niestety.
Wtedy ja już będę chodziła do szkoły. Szkoda. Tyle rzeczy mnie ominie.
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Witraż w ratuszu w Kamiennej Górze

Dzień dziewiąty
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Kiedy po południu Dąbrówka przyszła nad staw, rusałki nie było widać nad wodą. Czekała dłuższą chwilę. Mijały minuty, a jej wciąż nie było. Zaniepokojona zaczęła nawoływać. I nagle rusałka wyłoniła się zza drzew niosąc w liściach łopianu czerwone
maliny.
- Wciąż przynosisz mi różne smakołyki – powiedziała. – Ja też chciałam cię poczęstować leśnymi owocami. Jedz na zdrowie i opowiadaj. Gdzie dziś byłaś?
- W Kamiennej Górze. To nie jest bardzo duże miasto. Ma rynek i przy nim
znajduje się muzeum. Babcia poszła na zakupy, a ja do muzeum. Chciałam zobaczyć,
jak wyglądają stroje ludowe, które noszono na Dolnym Śląsku i byłam ciekawa, jakie
meble stały dawno temu w mieszkaniach. A właśnie to wszystko i wiele innych ciekawych rzeczy tam się znajduje. Na przykład jest kolekcja pięknych czepców. Razem
z babcią poszłyśmy później obejrzeć witraże w ratuszu miejskim.
- Nie wiem, co to jest witraż – powiedziała rusałka.
- Ach, to jest szyba w oknie, ale podzielona na mniejsze elementy, kolorowe
i połączone specjalnym metalem. Te mniejsze kawałki mają kształty i w całości wyglądają jak rysunek. A są na nich sceny ważne dla miasta. Na przykład opowieść, jak
Bolko II fortelem odbił miasto z rąk cesarza Karola IV Luksemburskiego. A odbyło się to
tak, że w obleganym mieście nie było już siana dla koni i wozy ze wsi miały wjechać do
miasta. Wtedy Bolko II wpadł na pomysł, by głęboko pod sianem ukryć swoich wojów
i w ten sposób dostać się do okupowanego miasta. Fortel się udał i książę odzyskał
władzę. Na innym witrażu jest historia tkactwa z XVIII w., a na kolejnym opowieść
o bitwie z 1760 r., która miała tu miejsce w czasie III wojny śląskiej. Mówiłam ci już
chyba wcześniej, ale na Śląsku ciągle były jakieś wojny. A ta, którą przedstawiono na
witrażu, to była wielka bitwa pomiędzy wojskami austriackimi i pruskimi. Wygrała
Austria, mieli znacznie więcej wojska i armat. Sposób walki i ogrom strat przypominał
tę historyczną, starożytną bitwę pod Termopilami, więc tę nazwano „Pruskie Termopile”. W ogóle nie rozumiałam skąd tu się wzięli Prusacy i Austriacy, ale babcia wszystko
wytłumaczyła. Śląsk zawsze wydawał się wszystkim interesujący i bogaty, więc ciągle
ktoś inny chciał, by leżał w granicach jego państwa. I Polacy, Czesi, Austriacy i Prusacy.
Kiedy obejrzałyśmy witraże, poszłyśmy tuż za ratusz, bo tam jeszcze został kawałek
murów obronnych z XV w. Są bardzo stare, szkoda, że został tylko fragment. Ciekawe w mieście jest jeszcze inne miejsce. Obok cmentarza jest drugi, mniejszy, który
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nazywa się kirkut, bo jest cmentarzem żydowskim. Nagrobki to macewy, a napisy na
nich są w języku, który nazywa się hebrajski. Taki kirkut jest cenny historycznie, bo
niewiele zostało starych, żydowskich cmentarzy, szczególnie na Dolnym Śląsku.
W mieście widziałam też coś zabawnego, naklejki w kształcie muszli poprzyklejane
do słupów. Okazało się, że tak jest oznaczony szlak świętego Jakuba, który wiedzie
chyba przez całą Europę i jest też tutaj, na Ziemi Kamiennogórskiej.
Do domu wracałyśmy na piechotę, a po drodze weszłyśmy na teren ruin zamkowych.
Nie umiałam sobie wyobrazić, jak piękny mógł być to kiedyś zamek. Nazywał się
Kreppelhof. Babcia już w domu pokazała mi stare zdjęcia. Szkoda, że teraz to ruina.

Kirkut
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Był naprawdę niezwykły. I tajemniczy, ponieważ legendy mówią, że powstanie zamku
związane było z templariuszami. To był zakon, który powstał bardzo, bardzo dawno
temu, w XII wieku i zadaniem zakonu było strzec pielgrzymów oraz dróg pielgrzymkowych. Byli to rycerze-zakonnicy i słynęli nie tylko z odwagi, ale też z bogactwa.
Zawsze wiązała się z nimi jakaś tajemnica, więc tym ciekawsza wydaje się historia
zamku. Ale to tylko legenda, bo zamek prawdopodobnie wybudował ten sam rycerz,
którego rodzinne grobowce widziałam w Raszowie, czyli Schaffgotsch. W zamku
gościło wielu ważnych gości, cesarz, car i książęta. Zamek musiał być niesamowity.

A do ruin prowadzi piękna aleja lipowa. Dobrze, że choć ona została.
Jutro przyjdę do ciebie rano. Babcia sama jedzie do Szczepanowa, będzie pomagała przy organizowaniu Święta Ziół, które się tam odbywa i powiedziała, że będę
jej tylko przeszkadzała. Więc do jutra! Przyniosę zdjęcia i rysunki. Będziemy mogły
spędzić razem cały dzień, może pójdziemy na spacer łąkami?
- Oczywiście – odpowiedziała rusałka – jeden dzień przerwy w zwiedzaniu nie
zaszkodzi. A spacer, to też dobry pomysł. Do jutra Dąbrówko! – zawołała na pożegnanie rusałka i zanurzyła się w wodzie.
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Ruiny zamku Kreppelhof
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Cerkiew w Sokołowsku
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- Byłam w cerkwi! – krzyknęła z daleka Dąbrówka. – W prawdziwej, zbudowanej specjalnie dla kuracjuszy z Rosji, czyli prawosławnych. Cerkiew jest w Sokołowsku, to miasteczko, gdzie są sanatoria, dawniej znane w całej Europie. Tam jest bardzo
zdrowe powietrze. Dziś dużo budynków jest w kiepskim stanie i nie przyjeżdża tylu
kuracjuszy, ale bardzo mi się tam podobało. Domy są oryginalnie ozdobione i wokół
jest bardzo ładnie. Z miasteczka można iść w góry, bo jest tam kilka szlaków rowerowych oraz pieszych. Jest też takie miejsce, nazywa się galerią, gdzie można kupić
ręcznie robione różne rzeczy z gliny. Kubeczki, wisiorki, dzbanki. To ładne pamiątki i co
ważne, są niepowtarzalne, bo projektowane i wytwarzane przez plastyków, państwa
Olszamowskich. Kupiłam mamie filiżankę w tulipany.
- Czy do tego sanatorium jechała księżna Czartoryska, o której wspominałaś
wcześniej? – zapytała rusałka.
- Ależ nie! To w innym kierunku i inne sanatorium. Księżna jechała do Cieplic,
do wód, tak to się mówiło kiedyś. A Sokołowsko słynęło z bardzo zdrowego powietrza,
które leczyło chore płuca, porównywano je do bardzo znanego, szwajcarskiego uzdrowiska, stąd nazywano je nawet „śląskim Davos”– wyjaśniła rusałce Dąbrówka. – Zapisałam sobie nawet, bo to ciekawe, że kiedy po wojnie w 1945 r. zmieniano niemieckie
nazwy miast na polskie, to nazwę tego miasta wzięto od nazwisko profesora Alfreda
Sokołowskiego, który wraz z doktorem Hermannem Brehmerem w 1855 r. opracował
nowatorską klimatyczno-dietetyczną metodę leczenia gruźlicy. To wtedy otworzono
tam nowe, pierwsze na świecie sanatorium dla gruźlików! Na nim wzorowane było
sanatorium w Szwajcarii. Wyobrażasz sobie? Właściwie Davos powinno być zwane
„szwajcarskim Sokołowskiem”. Historia jest ciekawa, prawda?
- O tak – odpowiedziała rusałka – szczególnie ciekawe są opowieści o ludziach,
którzy tę historię tworzyli lub uczestniczyli w niej w jakiś szczególny sposób.
- Chyba wszystko łatwiej zrozumieć, kiedy się słucha o niezwykłych wydarzeniach i ludziach – powiedziała poważnie dziewczynka i po chwili milczenia powróciła
do opowiadania. - Z Sokołowska pojechałyśmy przez Przełęcz Chełmską do Okrzeszyna,
gdzie jest zielone przejście graniczne do Czech. Po drodze w Uniemyślu widziałyśmy
bardzo piękny kościół na wzgórzu tylko, że bardzo zniszczony. Potem babcia pokazała
mi taką małą, wąską rzekę, która nazywa się Szkło i ta rzeczka płynie, aż do Morza
Północnego, a nie jak wszystkie inne rzeki do naszego Bałtyku! Wyobrażasz sobie?
W Okrzeszynie oglądałyśmy też Skałę Śmierci, jest ładna i wygląda niebezpiecznie,
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ale bardziej podoba mi się mały wąwóz, który prowadzi dołem skały. Jest jak zaczarowany.
Zostawiłyśmy samochód we wsi i poszłyśmy w kierunku granicy. Przez to przejście nie można przejeżdżać samochodem. Po chwili byłyśmy już w Czechach we wsi Petřykovice i poszłyśmy na stację kolejową. Stąd pociąg zabrał nas prosto do Skalnego
Miasta, czyli do Adršpachu. Podróż trwała chyba pół godziny, a przewozić można tym
pociągiem nawet rowery. Na miejscu jest niesamowicie! Nie wyobrażałam sobie, że
skały mogą być, aż tak wysokie i przybierać tak różne kształty! Jest „Fotel Babci” – zachichotała Dąbrówka – trochę za duży na moją babcię. I jest ogromny „Rynek Słoni”,
„Jeż na Żabie”, „Skalna Korona”, są labirynty, wąskie przejścia, ścieżki, kamienne schody w górę i w dół, tarasy z których widać całą panoramę Skalnego Miasta. Są jeziorka
i wiele tajemniczych miejsc. Tam jest niesamowicie! Przy niektórych skałach są tabliczki z podpisami i nazwami skał. Można tam chodzić przez cały dzień i ani chwilę się
nie nudzić. Zanim wyszłyśmy ze Skalnego Miasta, poszłyśmy do restauracji na prawdziwy czeski obiad. Nie mogłam się zdecydować, czy zjeść knedle ze słodkim sosem,
czy knedle z gulaszem, czy może smażony ser.
Wracałyśmy pociągiem, ale babcia powiedziała, że ze Skalnego Miasta jest
stary, nieużywany pieszy szlak wprost do Okrzeszyna i następnym razem nim wrócimy.
Prosto z pociągu poszłyśmy jeszcze na mały basen, który jest w Petřykovicach.
Pływałyśmy chyba godzinę i piłam kofolę – taki czeski napój dla dzieci, który nalewany jest z beczki. Smakował mi.
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Skalne Miasto
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- Zrobiłaś ładne rysunki – powiedziała rusałka, kiedy spotkały się popołudniu.
– A zdjęcia są śmieszne. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Czy ja też mogę być na
zdjęciu? – zapytała dziewczynkę wodna panna.
- Właśnie chciałam cię zapytać, czy mogę zrobić też tobie zdjęcie. Miałabym
pamiątkę, a tobie dałabym swoje.
- Zrób mi – poprosiła rusałka. – Och! To dla mnie nowe przeżycie, jeszcze nigdy
nikt mnie nie fotografował. Zrób, nim zaczniesz opowiadać o dzisiejszym dniu.
Rusałka usadowiła się na pniu, poprawiła suknię i kwiaty we włosach. Uśmiechała się
do Dąbrówki. I kiedy dziewczynka zrobiła kilka pstryknięć, obydwie usiadły na brzegu
stawu i rusałka poprosiła, by Dąbrówka zaczęła swoją opowieść.
- Po tylu dniach zwiedzania, oglądania, pieszych wędrówek, rowerowych
wycieczek, to ja dziś miałam zaplanowany prawdziwie leniwy dzień – powiedziała
z nieukrywaną dumą Dąbrówka. – Ale okazało się, że dopiero popołudnie będzie leniwe. Razem z koleżankami Marysią i Zosią, które poznałam w stadninie, poszłyśmy
najpierw na kort tenisowy w Kamiennej Górze. A później kibicowałyśmy chłopcom,
którzy grali na „Orliku” w piłkę nożną. Też chciałyśmy spróbować, ale boisko wciąż było
zajęte, więc poszłyśmy na drugi „Orlik”, który jest blisko rynku. Kupiłyśmy ogromne
lody i jak już doszłyśmy na boisko, to przestało nam się chcieć grać, ale za to postanowiłyśmy pójść popływać na basenie. Szkoda, że jest kryty, ale w takim ciepłym dniu,
nawet taki jest dobry.
- Oj tak – powiedziała rusałka – kąpiel w upalny dzień jest bardzo przyjemna,
ale ja lubię pływać nawet wtedy, kiedy jest chłodno. Lubię mieszkać nad wodą.
- Bo jesteś wodną panną – Dąbrówka przyciszyła głos. - Wiesz, ja jutro wyjeżdżam – posmutniała. – Chcę ci pokazać jakie pamiątki kupiłam dla rodziców. Dla
mamy mam filiżankę, a dla taty w Krzeszowie kupiłam dukat lokalny 6 Kamieni, na
którym widać wieże bazyliki. Dla ciebie też mam prezent. Ty masz we włosach prawdziwe kwiaty, a ja kupiłam ci zrobione z lnu. Sobie kupiłam lnianą torbę, mam więc
pamiątkę lokalną.

Dzień dwunasty
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Rusałka z Dąbrówką siedziały nad brzegiem stawu i znów przeglądały rysunki oraz
zdjęcia, które zrobiła Dąbrówka. Układały zdjęcia w albumie i dziewczynka podpisywała każde z nich, by nie zapomnieć, co uwieczniła.
- Dzięki tobie rusałko spędziłam naprawdę ciekawe wakacje – powiedziała Dąbrówka. – W domu pokażę rodzicom mapy, zaznaczyłam którędy jechałyśmy z babcią
i opowiem o wszystkim, co widziałam. Zrobiłam znaki na nazwach wsi i miasteczkach,
w których byłyśmy, bo przecież nie tylko zwiedzałyśmy zabytki z powiatu kamiennogórskiego, ale też sąsiednie i nawet z zagranicy, z Czech. – Dąbrówka rozłożyła mapę
na kolanach, by pokazać rusałce. – Wiesz – zamyśliła się dziewczynka – słyszałam
kiedyś, jak mówiła jedna koleżanka babci, że na Ziemi Kamiennogórskiej nie ma nic
ciekawego do pokazania, tylko Krzeszów. A ja teraz wiem, że nawet w ruinie zamku,
starym kościołku są rzeczy warte uwagi. Nawet rzeźba Nepomucena, który stracił głowę może być ciekawa i krzyże na łąkach, epitafia, stare domy w śląskim stylu. Do tej
pory, nigdzie takich nie widziałam. Myślę, że to dobra okolica dla tych, którzy nie lubią
tłoku na szlakach i dla poszukiwaczy tajemnic.
- To miłe co mówisz Dąbrówko – powiedziała rusałka. - A ja najbardziej się cieszę, że podobało ci się tutaj i że byłaś u mnie codziennie opowiadając tyle ciekawych
rzeczy. Smutno mi, że wyjeżdżasz, ale mam nadzieję, że zawsze kiedy przyjedziesz do
babci, będziesz mnie odwiedzać. Będę na ciebie czekała i na twoje opowieści.
Dziewczynka pożegnała się z rusałką. Wydawało jej się nawet, że żaby zamilkły
i ptaki nie śpiewają. Dąbrówka do lnianej torby zapakowała rysunki i albumy z fotografiami. Ostatni raz pomachały sobie jeszcze na pożegnanie, rusałka powoli zsunęła
się do stawu, a Dąbrówka poprawiając opadającą podkolanówkę ruszyła w kierunku
domu babci.
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Mapa Ziemi Kamiennogórskiej

42

Legenda:
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1. Kamienna Góra – ratusz z witrażami, ruiny zamku, fragment murów obronnych
2. Ptaszków – hodowla strusi, gniazda czarnego bociana
3. Dębrznik – stawy pocysterskie, stadnina koni
4. Raszów – mauzoleum Schaffgotschów, krzyż pokutny
5. Rędziny – renesansowy kościół , Przełęcz Rędzińska
6. Pisarzowice – pałac oraz kościół z płytami nagrobnymi, krzyż pokutny
7. Leszczyniec – wapiennik
8. Czarnów – Towarzystwo Świadomości Kriszny
9. Ogorzelec – tunel kolejowy
10. Szarocin – krzyż pokutny
11. Janiszów – krzyże przydrożne
12. Czadrów – krzyż pokutny, figura św. Nepomucena
13. Krzeszów – opactwo pocysterskie, liczne krzyże i figury przydrożne, Parada Strachów Polnych
14. Krzeszówek – kościół, krzyże przydrożne, krzyż pokutny
15. Gorzeszów – Diabelska Maczuga, Głazy Krasnoludków, Zlot Krasnali
16. Kochanów – Stół sędziowski, łąki śródziemnomorskie, krzyże przydrożne, krzyż pokutny
17. Dobromyśl – krzyże przydrożne
18. Olszyny – kaplice i figury przydrożne, figura św. Nepomucena
19. Jawiszów – krzyże i figury przydrożne
20. Lipienica – krzyże i kaplice przydrożne
21. Przedwojów – figury i krzyże przydrożne
22. Nowa Białka
23. Wieścieszowice - Kolorowe Jeziorka
24. Wieściszowice – domy przysłupowe
25. Ciechanowice – pałac, wapiennik
26. Marciszów – kościół św. Katarzyny, płyty nagrobne
27. Czarny Bór – wrześniowe Święto Pieroga
28. Stara Białka – płyty nagrobne
29. Lubawka – zabytkowy rynek, kalwaria św. Anny, figura św. Nepomucena, Mała Wielkanoc
30. Szczepanów – Wickerman, Święto Ziół
31. Chełmsko Śląskie – Domy Tkaczy Śląskich, barokowy rynek, kościół, zabytkowy cmentarz,
figura św. Nepomucena
32. Uniemyśl – ruina kościoła św. Michała, karczma dziedzicznych sołtysów – dom przysłupowy
33. Okrzeszyn – krzyże i figury przydrożne, krzyż pokutny, figura św. Nepomucena, przejście graniczne
z Czechami
34. Sokołowsko – cerkiew
35. Petřykovice – przejście graniczne, basen kąpielowy
36. Adršpach – Skalne Miasto

43

Słowniczek:
imię Dąbrówka – słowiańskie imię pochodzące z XIII w., najczęściej używane w Czechach.
Tak też zdrabniano imię żony Mieszka I Dobrawy.
rusałka – w mitologii słowiańskiej to istota żyjąca na polach, w lasach i nad stawami
księżna Anna – ur. ok. 1201 zm. 23 czerwca 1265 – królewna czeska z rodu Przemyślidów,
księżna śląska, żona Henryka II Pobożnego. W 1242 r. ufundowała klasztor benedyktynów
w Krzeszowie.
książę Bolko I Surowy - ur. pomiędzy 1252 r. a 1256 r., zm. 9 listopada 1301, książę jaworski, wnuk księżnej Anny.
Izabela Czartoryska - ur. 3 marca 1746 w Warszawie, zm. 17 czerwca 1835 w Wysocku
– polska arystokratka żyjąca na przełomie XVIII i XIX wieku, księżna, żona księcia Adama
Kazimierza Czartoryskiego. Jest autorką Dyliżansem przez Śląsk. Dziennik podróży do Cieplic
w roku 1816. W Dzienniku opisała między innymi postój w kamiennogórskiej karczmie, gościnę w Marciszowie oraz podróż Starym Traktem Kamiennogórskim.
Nepomucen - ur. ok. 1350 w Pomuku, obecnie Nepomuk, zm. 20 marca 1393 w Pradze
– prezbiter, spowiednik Zofii Bawarskiej, męczennik i święty kościoła katolickiego. Święty
przedstawiany jest w stroju kapłańskim, w sutannie, rokiecie, birecie. W ręku ma palmę męczeńską; niekiedy trzyma palec na ustach (symbol zachowanej tajemnicy). Jego atrybutami
są: klucz, książka, kłódka, krzyż w ręce, zapieczętowany list, most (z którego został zrzucony), pieczęć, wieniec z pięciu gwiazd (w środku napis TACUI - „milczałem”), woda, zamek.
Jest patronem jezuitów, Pragi, spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy i tonących
oraz orędownikiem podczas powodzi. Jest także patronem mostów. Według tradycji ludowej był świętym, który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Dlatego
figury Jana Nepomucena (Nepomuki) można spotkać jeszcze dzisiaj przy drogach w sąsiedztwie mostów, rzek, ale również na placach publicznych i kościelnych oraz na skrzyżowaniach
dróg.
Kriszna – Bóg w hinduizmie. Od 1966 r. kult Kryszny rozprzestrzenił się z Indii do wielu krajów świata i obecnie jest praktykowany w Europie, obu Amerykach, Afryce i Rosji. Głównym

propagatorem jest Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny.
cystersi - zakon katolicki wywodzący się z benedyktynów i posługujący się regułą benedyktyńską, założony w 1098 r. przez Roberta z Molesme, pierwszego opata z Cîteaux we
Francji. Nazwa zakonu pochodzi od łacińskiej nazwy tego właśnie miejsca. Cystersi noszą
biały habit z czarnym szkaplerzem przepasanym płóciennym pasem, przez co są nazywani
białymi mnichami. Klasztory cysterskie były ważnymi ośrodkami kultywującymi kulturę,
naukę, medycynę, wprowadzającymi postęp w rzemiośle i rolnictwie.
benedyktyni – najstarszy zakon katolicki założony w 529 r. Motto klasztoru to: módl się
i pracuj (Ora et labora). Mnisi przyczynili się do rozwoju kultury europejskiej, prowadząc
słynne szkoły oraz zajmując się ogrodnictwem i zielarstwem.

tumba grobowa – zasadnicza część nagrobków gotyckich i renesansowych. Ma kształt
skrzyni zamkniętej od góry poziomą płytą z rzeźbioną postacią zmarłego.
epitafium – ozdobna tablica ku czci zmarłego, zawierająca poświęcony mu napis, czasem
portret lub scenę figuralną, symbole i postacie alegoryczne.

www.ziemiakamiennogorska.pl

templariusze – zakon który powstał w 1118 r. Rycerze-zakonnicy zobowiązali się bronić
pielgrzymów i dróg pielgrzymkowych. Papież nadał templariuszom godło czerwonego, ośmiokątnego krzyża, symbolu męczeństwa, które noszono na białym habicie.

mauzoleum - rodzaj grobowca w formie monumentalnej, samodzielnej budowli o bogatym wystroju architektonicznym.
sgraffitio – technika dekoracji malarstwa ściennego, polegająca na pokryciu muru kilkoma
warstwami barwnego tynku i na częściowym zeskrobaniu wilgotnych warstw górnych. W
ten sposób w wydrapanych partiach odsłania się kolor warstwy dolnej i powstaje dwu – lub
kilkubarwna kompozycja.
barok - główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie
datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII w. Barok obejmował wszystkie
przejawy działalności literackiej i artystycznej, a także filozofię i architekturę.
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renesans lub odrodzenie - okres w historii kultury europejskiej, obejmujący przede
wszystkim XV i XVI wiek, określany często jako „odrodzenie sztuk i nauk”.
średniowiecze - epoka w historii i kulturze europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a czasami nowożytnymi. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone,
szczególnie w przypadku granicy początkowej. Najczęściej przyjmuje się, że jest to okres
historyczny rozciągający się od czasów rozpadu Cesarstwa Zachodniorzymskiego i wielkiej
wędrówki ludów, do początków renesansu.
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kryza – inaczej kreza, fryza, trepele – rodzaj okrągłego, marszczonego lub plisowanego
kołnierza, z cienkiej, białej tkaniny lub koronki, usztywnionego krochmalem lub drucianym
stelażem. Stosowano kryzę w strojach damskich i męskich w 2 połowie XVI i XVII w.
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podwika – duża chusta płócienna, najczęściej biała, zasłaniająca szyję i boki twarzy, noszona wraz z drugą chustą lub czepcem. Nosiły podwikę kobiety zamężne. W XIV w. zredukowano chustę do wąskiego paska pod brodą, w niektórych krajach europejskich przetrwała
do poł. XVI w.
domy przysłupowe - domy przysłupowe najprawdopodobniej powstają od przełomu XV
i XVI wieku. Wówczas zaczęto budować domy łączące w sobie zalety słowiańskiej konstrukcji
zrębowej i przybyłej z głębi Niemiec techniki szachulcowej. Izba zrębowa została dodatkowo
otoczona stojącymi przy niej słupami, na których spoczywa górna kondygnacja lub więźba
dachowa.
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Pokoloruj mnie!
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