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Wstęp
Odra, najważniejsza rzeka Dolnego Śląska oraz jej główne dopływy –
Widawa, Oława, Ślęza, Bystrzyca i Nysa Kłodzka – stały się głównymi
bohaterkami naszego projektu pt. Z biegiem rzeki – o Odrze i jej dopływach. W ramach zadania powstało trzynaście tekstów dotyczących rzek,
związanych z nimi legend, nietypowych miejsc, słynnych mostów oraz
wybudowanych nad ich brzegami wspaniałych siedzib szlacheckich
i arystokratycznych. Wskazywaliśmy też na inspirację, jaką stanowiła
Odra i jej dopływy, dla architektów, poetów, filmowców i rzeźbiarzy.
Teksty ukazały się w 2021 roku na profilu fejsbukowym Stowarzyszenia
TUiTAM. Powstał z nich atrakcyjny w formie bogato ilustrowany e-book,
który można bezpłatnie pobrać na stronie www.przewodnicy.org.
Naszym celem było między innymi zachęcenie do aktywnego wypoczynku – organizacji wycieczek rowerowych, wypraw kajakarskich i pieszych wędrówek. Mamy nadzieję, że zdjęcia, zebrane przez nas informacje
i ciekawostki krajoznawcze zawarte w e-booku rozbudzą w czytelnikach
chęć poznawania mało znanych do tej pory miejsc oraz zabytków znajdujących się w malowniczych dolinach dolnośląskich rzek.
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z biegiem rzeki

–

o odrze i jej dopływach

„Kiedy Ty mówisz
«rzeka», to ja słyszę
«Odra»”
Małgorzata Urlich-Kornacka

„Kiedy Ty mówisz «rzeka», to ja słyszę «Odra»
Kiedy Ty «dom» powiadasz, to ja słyszę «Polska»
Kiedy Ty mówisz «Odra», to ja słyszę «ręka»
Pewne ramię, na którym Twój dom się opiera”
Tak o Odrze pisał Rafał Wojaczek – poeta i prozaik, buntownik i skandalista. A gdyśmy mieli sami dokończyć wers: „Kiedy Ty mówisz «Odra»,
to ja widzę…”, to o czym lub o kim byśmy wspomnieli?
Jeśli chcielibyśmy nadać Odrze postać ludzką, to przed oczami pojawiłaby się nam postać mężczyzny czy kobiety? W najstarszych źródłach historycznych Odra określana była jako „Viadrus fluvius”, dlatego
boga Odry nazywamy Viadrusem. Przestawiany jest jako silny i dobrze
zbudowany mężczyzna z gołym torsem i himationem wokół bioder. Na
głowie ma wianek z szuwarów, a w ręku dzierży wiosło – symbol że-
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z biegiem rzeki

–

o odrze i jej dopływach

Księżniczka wiatru (po lewej) i Księżniczka fal (po prawej), czyli odrzańskie nimfy
autorstwa Stanisława Wysockiego na bulwarze Xawerego Dunikowskiego
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Stanisław Wysocki ze
swoimi „księżniczkami”

Powodzianka na moście
Uniwersyteckim
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glowności rzeki. Często oparty jest o dzban, z którego wylewa się woda
i wypełza wąż – w ten sposób ukazano malownicze meandry rzeki. Viadrus zawsze dbał o to, aby ludziom nigdy nie zabrakło ryb, by dostatnio
i bezpiecznie im się żyło nad Odrą. Ale jeśli się na nich gniewał, potrafił
być okrutny i zesłać na ich domostwa powódź. Najciekawsze wizerunki boga Odry Viadrusa znajdziemy na sklepieniu empory muzycznej
Auli Leopoldyńskiej (malowidło to jest dziełem Johanna Christopha
Handkego) oraz na klatce schodowej gmachu głównego Uniwersytetu
Wrocławskiego (pędzla Felixa Antona Schefflera).
Bywa i tak, że Odra przybiera postać kobiety, jednak nie jest to dystyngowana dama czy hrabianka. Paul Keller – niezwykle ceniony przed
wojną poeta ludowy, którego grób znajduje się na cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu – przedstawił Odrę jako „szlachetną wiejską
kobietę”. W swojej zabawnej Bajce o rzekach niemieckich z 1912 roku
opisał przyjęcie, które wydała u siebie hrabianka – rzeka Łaba. Okazało
się, że ma nie lada problem: pośród rzecznej śmietanki towarzyskiej
większość stanowiły panie. Owszem, na balu pojawił się król Ren, ale
poza nim niemal wyłącznie płeć piękna – Wezera, Odra, pani Dunaj,
Memela i oczywiście Wisła. Jego Wysokości Renowi zależało bowiem
na pielęgnowaniu dobrosąsiedzkich stosunków. A tak Keller opisał Odrę:
„Wkroczyła Odra wraz z towarzyszącą jej filigranową córką Wartą.
Odra jest szlachetną wiejską kobietą. Cichym, pewnym krokiem przemierza swe ziemie. Pył wapna i węgla spoczywa czasem na jej sukni.
Rytm jej monotonnej pieśni wybija drwal. Ona zawsze ma pracę, dźwiga
swym dzieciom węgiel i drewno, zboże i stokrotną potrzebę życia. Pod
Zieloną Górą skosztuje dobrego, skromnego domowego napitku. Ci,
którzy przy niej mieszkają, są bezpieczni i szczęśliwi. Gdy dopływa do
morza, rozpościera szeroko i pobożnie swe ramiona ku wieczności”. Taki
opis Odry wziął się stąd, że przez wieki rzeka pełniła głównie funkcję
transportową.
Odra obecnie również stanowi inspirację i natchnienie dla pisarzy
i artystów. Dolnośląska rzeka została utrwalona m.in. w spopularyzo-
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Empora muzyczna Auli
Leopoldyńskiej – po lewej stronie
widoczny jest Viadrus

Motyw rzecznych bóstw w rzeźbiarstwie i malarstwie ponownie
odkryto w dobie baroku. Najciekawsze przedstawienie Viadrusa,
boga Odry, znajduje się we
Wrocławiu na plafonie empory
muzycznej Auli Leopoldyńskiej
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Viadrus na plafonie
cesarskiej klatki
schodowej w gmachu
głównym Uniwersytetu Wrocławskiego

Podwodne królestwo boga Odry Viadrusa. Odrarium we
wrocławskim ogrodzie zoologicznym
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wanej przez Marię Koterbską Wrocławskiej piosence: „Wieczór zapada,
już noc niedaleko, / Już gwiazdy migocą na niebie. / Srebrzy się Odra,
najmilsza ma rzeka / I płynie z piosenką do ciebie”. Nie sposób nie zauważyć, że mknące po ulicach niebieskie tramwaje przypominają nieco
wijącą się Odrę. Z kolei na bulwarze Xawerego Dunikowskiego wzrok
przyciągają stworzone przez Stanisława Wysockiego nimfy odrzańskie
– Księżniczka fal i Księżniczka wiatru. Wszak dzisiaj mało kto chciałby
się fotografować ze zmęczoną życiem Ślązaczką-Odrą ze śladami sadzy
na twarzy. Co innego zgrabne nimfy odrzańskie prezentujące energię
naszej rzeki.
Również powódź otrzymała twarz kobiety. A to za sprawą Powodzianki
z mostu Uniwersyteckiego. Trzymetrowa rzeźba Stanisława Wysockiego stanowi podziękowanie dla wrocławian, którzy podczas powodzi
stulecia z 1997 roku ratowali książki i dokumenty, udowodniając, że
mieszkańcy Wrocławia potrafią być solidarni w trudnych momentach.
A Państwu jaki obraz nasuwa się przed oczy, gdy pada słowo „Odra”?

Podobizna Paula
Kellera na jednej z niewielkich skałek
w okolicach Borowic
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Bajka o rzekach niemieckich
autorstwa Paula Kellera z bardzo
trafnym opisem Odry

Grób Paula Kellera na cmentarzu
św. Wawrzyńca we Wrocławiu

Popiersie poety oraz kilka jego
książek na wystawie „Tysiąc lat
Wrocławia” w Pałacu Królewskim
we Wrocławiu
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Viadrus z wyłowionych z rzeki gałęzi
przed wejściem do
Odra Centrum

Viadrus z akcentem dolnośląskim – wazą z ceramiki bolesławieckiej – z „Klubu Literatury i Muzyki” we Wrocławiu
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Rozrywka nad Odrą,
czyli dawnych
etablissementów czar
Małgorzata Urlich-Kornacka

„Na Opatowicką Wyspę rejs
Taka niedzielna wycieczka
A więc szybko dzieci z sobą weź
Zaprasza Przystań Zwierzyniecka”
Gdyby tak można było w słoneczną niedzielę dopłynąć statkiem na
Wyspę Opatowicką i spędzić tam beztrosko czas, moglibyśmy zanucić
tę znaną wrocławską piosenkę autorstwa Jana Kaczmarka. Niestety,
żądnym niedzielnych przygód wrocławianom pozostaje jedynie spacer
przez jaz Opatowicki lub wycieczka rowerowa groblą Szczytnicko-Bartoszowicką. Natomiast po dotarciu w to miejsce, nie polecamy
kontynuowania tradycji przedwojennych.
Wyspa Opatowicka, zwana dawniej „Liebesinsel”, czyli „wyspą miłości”, była ulubionym miejscem miłośników sportów wodnych oraz
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„Oderschlösschen“
(„Pałacyk Odrzański“)
dawniej i dziś

Różnorodność wodniackiego życia dawnego Wrocławia
budzi nasz zachwyt
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„Wilhelmshafen” („Port
Wilhelma”) dawniej
i dziś

Jazem Opatowickim można przejść z grobli Szczytnicko-Bartoszowickiej na Wyspę Opatowicką
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zakochanych par, które w czasie weekendów rozbijały tutaj namioty. Było to co prawda zabronione, ale władze przymykały oczy na ten
proceder. Natomiast pruderyjni niedzielni spacerowicze omijali szerokim łukiem ten teren intymnej wspólnoty. Na wyspę miłości można
się było dostać promem, który kursował w pobliżu dzisiejszego jazu
Opatowickiego. Gdy oglądamy stare pocztówki, nasz zachwyt budzi
różnorodność wodniackiego życia dawnego Wrocławia. Przed II wojną
światową wzdłuż nadbrzeża Odry wrocławian zapraszały liczne lokale
rozrywkowe, tak zwane etablissementy, w których można było potańczyć, posłuchać koncertu, obejrzeć spektakl, a przede wszystkim napić
się piwa i dobrze zjeść. Dzisiaj przypominają o nich tylko źródła pisane,
archiwalne pocztówki i zdjęcia lub budynki, w których się mieściły.
Opowiem o kilku z tych lokali.
Najbliżej jazu Opatowickiego gości zapraszał lokal „Wilhelmshafen”, czyli „Port Wilhelma” (ul. Braci Gierymskich 149), który ceniono
za smaczne dania w przystępnych cenach. Tuż obok znajdowała się
przystań dla parowców (wówczas tylko takie statki pływały po Odrze).
Co ciekawe, aby mogły one przepłynąć pod mostami, podczas rejsu
załoga musiała złożyć komin parowca! Przy etablissemencie „Wilhelmshafen” znajdowały się: ogródek piwny i lokal taneczny. W latach
trzydziestych XX wieku lokal ten stał się również popularny dzięki
noworocznym zawodom wioślarskim, w których startowały drużyny
ze szkół oraz klubów wioślarskich. Zaczynały się one równo o północy
wraz z odpaleniem fajerwerków, a kończyły się około godziny pierwszej
właśnie w „Wilhelmshafen”. Czteroosobowa drużyna, która wraz ze
sternikiem przypłynęła do lokalu jako pierwsza, otrzymywała dyplom
oraz… piętnaście jajek. Dlatego wyścig ten nazywano „noworocznym
jajecznym wiosłowaniem” („Neujahrs-Eier-Rudern”). Ze zdobytej nagrody robiono ajerkoniak, który wypijano podczas karnawału. Nie było
łatwo o nagrodę, gdyż w przedwojennym Wrocławiu funkcjonowało
mnóstwo klubów wioślarskich. Swoje siedziby miały one wzdłuż dzisiejszej ulicy Na Grobli. Oddzielały je lokale rozrywkowe, m.in. „Hofjäger”
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Najbardziej zaskakującą siedzibę miała sala koncertowa znajdująca się w ogrodzie
zoologicznym – mieściła się w obecnym budynku terrarium

Budynek terrarium i plac koncertowy z fontanną
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Do licznych przedwojennych etablissementów można się było wybrać
np. parowcem „Oder”, czyli „Odra”

Przed mostem trzeba było złożyć komin. Parowiec „Fürst Bismarck”
(„Książę Bismarck”) przy moście Pokoju, czyli ówczesnym moście Lessinga
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Am Weidemamm 34–36 (nie istnieje, obecnie apartamentowiec przy
ulicy Na Grobli 36), „Haase-Säle” Am Weidemamm 40–44 (nie istnieje, obecnie teren WOPR przy ulicy Na Grobli) czy „Wappenhof” przy
Morgenauer Strasse 14–16, czyli dzisiejszej Rakowieckiej (nie istnieje,
obecnie Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
przy ulicy Okólnej 2). Nie było wrocławianina, który nie znałby tego
ostatniego lokalu. Założony został w 1885 roku, a szczyt popularności
osiągnął w złotych latach dwudziestych, gdy służył jako etablissement,
sala koncertowa, a od 1927 roku jako variété. Posiadał scenę letnią,
dlatego podczas ciepłych, letnich dni przedstawienia mogły odbywać
się na świeżym powietrzu.
Najbardziej reprezentacyjny budynek przy ulicy Na Grobli był własnością klubu wioślarskiego „Wratislawia” (obecnie siedziba Instytutu
im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu przy ulicy Na Grobli 30–32).
Otwarto go 10 października 1910 roku (tego samego dnia co most Grunwaldzki) w obecności, będącego członkiem honorowym klubu, księcia
Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna (kuzyna cesarza Wilhelma II, wnuka
Marianny Orańskiej) i przedstawicieli magistratu. Klub posiadał nie
tylko żelbetowy basen do ćwiczeń, który zimą zamieniał się w basen
wioślarski, olbrzymią przebieralnię z szafkami, prysznice i krytą halę
na ponad czterdzieści łodzi, ale i kuchnię, pomieszczenia klubowe ze
stołami do gry w szachy, bilard, pokoje dla wioślarzy oraz trzydziestopięciometrową kręgielnię z niespotykanym wyposażeniem. Długi stół
i obrotowe krzesła umocowano bowiem do lekko wznoszącego się ku
górze parkietu tak, aby każdy uczestnik gry mógł obserwować jej przebieg! Niewątpliwie wioślarze nie tylko ćwiczyli, ale i korzystali z uroków życia. Niewielka przystań dla wrocławskich klubów wioślarskich
i kajakowych znajdowała się też przy lokalu „Oderschlöschen”, czyli
„pałacyku lub zameczku odrzańskim” (obecnie Wydział Fizjoterapii AWF
przy ulicy Rzeźbiarskiej 4). Lokal był związany kapitałowo z położonym
tuż obok browarem Engelhardt. Należał do ulubionych ogródków piwnych sportowców. Tutaj kwitło latem sportowe i piwne życie miasta!
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Dawny lokal „Oderschlösschen“ należy
obecnie do Akademii Wychowania
Fizycznego

Dawny lokal „Wilhelmshafen” czeka na
lepsze czasy

Sala koncertowo-teatralna lokalu
„Wappenhof”

· 23 ·

z biegiem rzeki

–

o odrze i jej dopływach

Rzeka, która dała
imię całej krainie.
Część pierwsza
Marta Miniewicz

Choć jest nieduża i czasem bardziej przypomina wąski strumyczek niż
rzekę, to właśnie od niej swą nazwę wzięło prawdopodobnie plemię, które zamieszkało nad jej brzegami. Według wielu językoznawców dała też
imię leżącej nieopodal górze uznawanej przez naszych praprzodków za
świętą. Ma niewiele ponad osiemdziesiąt kilometrów długości, ale mimo
to z nią związana jest nazwa całego regionu. I jak dowcipnie stwierdza
prof. Jan Miodek, to za jej sprawą Śląsk „etymologicznie ocieka wodą”.
Mowa oczywiście o rzece Ślęzie, której nazwa pochodzi od słowa
„ślęg” oznaczającego „wodę”, „wilgoć” lub „ciecz”. Rdzeń śl- znajdziemy
również w ślinie, śluzie, ślozach (gwarowe określenie łez) i ślimaku,
którego często widzimy podczas ślągwy (czyli deszczowej pogody). Dawniej brzegi Ślęzy były rzeczywiście podmokłe, bo po deszczach rzeka
rozlewała się szeroko, a i dziś w miejscach, gdzie nie ściśnięto jej koryta
kamiennym gorsetem, potrafi rzeczywiście pokazać swój pazur i często
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Jedna z najpiękniejszych panoram doliny
rzeki Ślęzy, z wyróżniającą się wyraźnie
zabudową Nieczy,
rozciąga się ze Wzgórz
Gumińskich nad
Tatarskim Okopem
w pobliżu Gilowa

Niewielki wodospad
na Ślęzie w Przerzeczynie-Zdroju był
umieszczany niemal
na każdej przedwojennej pocztówce
jako jedna z atrakcji
przyrodniczych
uzdrowiska
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podtapia okoliczne łąki i pola oraz leżące zbyt blisko ludzkie siedziby.
Gdzie znajdują się źródła Ślęzy? Jeszcze do niedawna uważano, że
w pobliżu Bobolic, jednak najnowsze badania wskazują, że rzeka bierze
swój początek na Wzgórzach Bielawskich, tuż nad wsią Kluczowa.
Miejscowość Kluczowa do II wojny światowej była częstym celem
niedzielnych wycieczek mieszkańców pobliskich miasteczek. Znano
dobrze bawarskie piwo produkowane w lokalnym browarze, które serwowano w restauracji działającej na Kluczowskiej Górze. Na szczycie
wzniesienia znajdowała się wieża widokowa, z której podziwiano jedną
z ładniejszych panoram na Przedgórzu Sudeckim. U stóp góry pięknie
prezentował się angielski park i klasycystyczny pałac. Jego przebudowę w 1837 roku zlecono słynnemu Carlowi Friedrichowi Schinklowi.
Architekt w tym samym czasie pracował nad projektem rezydencji dla
księżniczki Marianny Orańskiej w nieodległym Kamieńcu Ząbkowickim.
Właściciel kluczowskiego majątku – Johann Nepomuk Rust to również
postać nietuzinkowa – był wybitnym lekarzem, profesorem nauk medycznych, autorem kilku prac naukowych z dziedziny chirurgii, wykładowcą na Uniwersytecie Krakowskim, gdzie zorganizował klinikę chirurgii
i pełnił funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego. Przez pewien czas, jako
osobisty lekarz, dbał o zdrowie pruskiego króla Fryderyka Wilhelma III.
Ślęza płynie z Kluczowej w stronę Ligoty Małej, a potem na zachód
od Wzgórz Dobrzenickich i Dębowych. W dolinie rzeki znajduje się
Przerzeczyn-Zdrój. Ślęza wywarła wpływ na brzmienie nazwy miejscowości i stanowiła niewątpliwą krajobrazową atrakcję dla kuracjuszy
tutejszego uzdrowiska. Nad rzeką przerzucono liczne kładki i mostki,
wzdłuż brzegu poprowadzono ścieżki spacerowe, a w miejscu przełomu,
gdzie Ślęza przedziera się przez skały, tworząc niewielkie wodospady,
powstawały tarasy z punktami widokowymi. Rozwój przerzeczyńskiego
uzdrowiska nastąpił po 1824 roku, gdy dokonano ujęcia dwóch, wcześniej już znanych i wykorzystywanych do celów leczniczych, źródeł:
siarczkowego i żelazistego (niestety od kilku lat nie prowadzi się już
tutaj działalności sanatoryjnej).
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Ślęza w Przerzeczynie-Zdroju z licznymi
mostkami i kładkami
przerzuconymi nad
rzeką tworzy wyjątkową atmosferę
uzdrowiska

Tuż przy uzdrowisku
w Przerzeczynie-Zdroju Ślęza przedziera się
przez skały, tworząc
niewielki przełom
i spada kilkoma
kaskadami
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Z Przerzeczyna-Zdroju wytyczony jest szlak turystyczny do Arboretum w Wojsławicach przez Ostrą Górę. Podczas spaceru przez Wzgórza
Dębowe będziemy mogli podziwiać dolinę Ślęzy z wyraźnie wyróżniającą
się w krajobrazie zabudową Niemczy.
Geograf Bawarski, anonimowy mnich, w IX wieku wymienia wśród
plemion słowiańskich piętnaście grodów Ślężan. Ufortyfikowane osady znajdowały się wokół góry Ślęży i wzdłuż rzeki Ślęzy. Jedną z nich,
uważaną za najstarszą i najważniejszą (obok wrocławskiego grodu na
Ostrowie Tumskim), była osada niemczańska. Wyboru miejsca nie dokonano oczywiście przypadkowo, decydowały względy obronne. Skalny
płaskowyż (najwyżej położny punkt znajduje się na wysokości 229
metrów n.p.m.) ograniczony był od wschodu głęboką, skalistą doliną
rzeki Ślęzy, natomiast od zachodu i północy doliną Gumińskiego Potoku.
Pierwsza wzmianka o Niemczy pojawiła się w kronice Thietmara
w 1017 roku, który tłumaczył jej nazwę od słowa „Niemcy”, wyciągając wnioski, że „miasto przez swoich założone”. W dziejach Niemczy
wielokrotnie przekonywano się o jej wyjątkowych walorach obronnych.
Najsłynniejszym wydarzeniem w historii miasta była obrona Niemczy
w 1017 roku. Cesarz niemiecki Henryk II mimo użycia machin oblężniczych po miesięcznej próbie zdobycia grodu musiał uznać swoją
porażkę. Niemiecki biskup Thietmar z podziwem zanotował: „Nigdy
nie słyszałem o oblężonych, którzy by z większą od nich wytrwałością
i bardziej przezorną zaradnością zabiegali o swoją obronę”. Nie zdobył
Niemczy – „śląskiej Troi”* – czeski książę Brzetysław, stanowiła ona
też w XV wieku aż przez cztery lata bezpieczny punkt oporu oddziałów
husyckich, którzy stąd wyruszali na swe łupieżcze wyprawy.
Do dzisiaj w Niemczy podziwiać możemy prawie niezmieniony układ
średniowiecznego miasta, powstałego na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu.
*przy ratuszu niemczańskim na tablicy poświęconej obronie Niemczy w 1017 roku
możemy przeczytać porównanie miasta do „śląskiej Troi”

· 28 ·

z biegiem rzeki

–

o odrze i jej dopływach

Ślęza przepływa tylko
przez dwa miasta:
Niemczę i Wrocław.
Na zdjęciu panorama
Niemczy na tle Wzgórz
Niemczańskich

Most kamienny
w Niemczy – jedna
z ładniejszych przepraw nad Ślęzą

„Kozia dolina” w Podlesiu (w okolicach
Niemczy) nad Ślęzą
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Rzeka, która dała
imię całej krainie.
Część druga
Marta Miniewicz

Jak już pisałam wcześniej, prawdopodobnie (tak twierdzi wielu językoznawców) od Ślęzy wzięła swą nazwę góra Ślęża, plemię Ślężan i w końcu cały Śląsk (Dolny i Górny) etymologicznie opływa wodą dzięki tej
niewielkiej rzeczce (słowo „śląg” oznacza coś mokrego, wilgotnego).
Tymczasem Ślęza użyczyła też imienia kilku wioskom, m.in. podwrocławskiej Ślęzie, staremu Tyńcowi nad Ślęzą i Ruszkowicom (niem.
Lohenstein), Lohe to niemiecka nazwa Ślęzy, położonym na Wzgórzach
Niemczańskich oraz sportowemu klubowi „Ślęza”.
W pierwszej części śledziliśmy rzekę, szukając jej źródeł, a potem podążyliśmy za nią na Wzgórza Niemczańskie. Kontynuujmy naszą podróż.
Opuszczając mocno pofałdowany teren, Ślęza wpływa na Równinę
Wrocławską. Dociera tutaj do Jordanowa Śląskiego, w którym kilkanaście lat temu na rzece utworzono zbiornik retencyjny (około dwunastu
hektarów powierzchni), miejsce atrakcyjne nie tylko dla wędkarzy, ale
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Zalew w Jordanowie Śląskim
utworzony na rzece Ślęzie

Po ulewnych deszczach lub
wiosennych roztopach niewielka
rzeczka wielokrotnie pokazywała mieszkańcom nadślęzańskich wsi, że potrafi być bardzo
niebezpieczna
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Tyniec nad Ślęzą – w centrum wsi znajduje się pomnik św. Jana Nepomucena,
orędownika podczas powodzi
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również dla osób, które w ciszy (bez tłumów) chciałyby spędzić czas
poza miastem, mając przed sobą widok na Dolnym Śląsku nieczęsty:
wodę i masyw górski, czyli świętą górę – Ślężę.
Uregulowana Ślęza, wąskim kanałem mija dalej Tyniec nad Ślęzą,
wieś o bardzo starym rodowodzie (już w 1189 roku istniał tu kościół),
związaną z zakonem joannitów. Rycerze św. Jana pozostawili tutaj wiele
śladów, choćby wyposażenie kościoła z cyklem olbrzymich obrazów
znanego na Śląsku malarza barokowego Johanna Jacoba Eybelwiesera.
Komtur Johann Joseph von Goetzen ufundował pomnik św. Jana Nepomucena dzieło przypisywane Johannowi Georgowi Urbańskiemu. Zakon
miał w swoim majątku prawa sądownicze, stąd na placu w centrum wsi
zobaczymy ceglany pręgierz, który przed II wojną światową całkowicie
zmienił swoją funkcję i służył jako słup ogłoszeniowy. Niestety, nie ma
już dziś w Tyńcu nad Ślęzą pałacu, dom kawalerów maltańskich jest
w ruinie, a i dawne stawy w przypałacowym parku utworzone dzięki
wodom płynącej obok Ślęzy nie są już ozdobą tego miejsca.
Koniecznie, kierując się wraz ze Ślęzą w stronę Wrocławia, trzeba
zatrzymać się jeszcze w miejscowości Ślęza. W średniowieczu nad rzeką
postawiono kilkukondygnacyjną ceglaną wieżę mieszkalną, do której
na początku XVII wieku dobudowano manierystyczny dwór z fantazyjnymi szczytami. Młynówka, odnoga rzeki, służyła celom obronnym,
ale również gospodarczym, znajdował się tutaj młyn, a w stawie hodowano ryby. Po II wojnie światowej w części dawnych pomieszczeń folwarcznych i w samej wieży mieszkali zatrudniani w tutejszym PGR-ze
więźniowie wrocławskiego zakładu karnego. Przez krótki czas na polach
nawadnianych wodami Ślęzy próbowano uprawiać ryż, lecz niskie plony
spowodowały, że dla socjalistycznej gospodarki jego uprawa okazała
się nieopłacalna.
Dzisiaj Ślęza i Młynówka są atrakcją wielkiego parku przypałacowego,
spacerowa grobla oddziela staw od kanału, nad którym przerzucono
malownicze kilka mostków.. Teren parku graniczy z dziką w tym miejscu rzeką.
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Zamek Topacz w miejscowości Ślęza

W okolicach miejscowości
Ślęza rzeka ma bardziej dziki
charakter

Ścieżka spacerowa w parku przy Zamku Topacz
poprowadzona została groblą pomiędzy Młynówką (dopływem Ślęzy) i stawem parkowym
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Zanim Ślęza przekroczy granice Wrocławia zagląda jeszcze do Komorowic, gdzie tworzy stawy w przypałacowym parku, a kiedyś wypełniała
fosę renesansowego dworu. Komorowice stały się sławne, gdy w latach
siedemdziesiątych XX wieku w pałacu miał powstać ośrodek szkoleniowy dla hodowców owiec i postanowiono wybudować owczarnię. Do
jej budowy wykorzystano zaprawę ze… srebrnymi monetami z IX i X
wieku. Oczywiście był to czysty przypadek, bo jak się szybko okazało, to
z piaskiem przywiezionym z Kotowic, do zaprawy trafiły średniowieczne monety. „Srebrną” owczarnię rozebrano, próbując odzyskać skarb.
We Wrocławiu tereny nadślęzańskie stanowią ulubione przez wrocławian miejsca spacerów i rekreacji. Te zespoły zieleni nad rzeką to kilka
parków i miejskich lasów, zaczynając od hipodromu na Partynicach,
poprzez park Kleciński, park Jutrzenki, park Mamuta, park Grabiszyński,
park Tysiąclecia, Las Kuźnicki, park Pilczycki i Las Pilczycki. Tutaj we
Wrocławiu Ślęza kończy swoją podróż, poniżej osiedla Kozanów wpada
do Odry.
Gdyby ktoś nie miał czasu na podróż wzdłuż Ślęzy, ale chciał zobaczyć, jak Ślęza wygląda, niech uda się do parku Mamuta. W pobliżu rzeki
siedzi piękna kamienna dziewczyna patrząca w zamyśleniu gdzieś przed
siebie, czyli Zadumana Ślęzanka, dzieło Tadeusza Tellera z 1975 roku.
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Grobla nad Ślęzą
(na wysokości parku
Mamuta we Wrocławiu) jest miejscem
częstych spacerów
wrocławian

Rzeźba Zadumana
Ślęzanka stoi nad
brzegiem rzeki,
patrząc na pobliskie
wzgórze z cmentarzem
Żołnierzy Polskich
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Rzeka, która niejedno
ma imię, czyli o związkach
Widawy z Wisłą, Szprewą
i „wodą czystą”
Marta Miniewicz

Co ma wspólnego nieduża rzeczka Widawa (niewiele ponad sto kilometrów długości), prawy dopływ Odry, ze swą dziesięciokrotnie
większą siostrą Wisłą? Wydaje się, że niewiele, oprócz tego, że… ich
nazwy prawdopodobnie znaczą to samo! W nazwie jednej i drugiej
rzeki pojawia się rdzeń veid/veis, który sugeruje, że zarówno koryto
Wisły, jak i Widawy, wije się i kręci. W języku niemieckim na Widawę
mówiono Weide (niem. die Weide znaczy pastwisko), bo meandrująca rzeka zmieniała często koryto, zalewała nadrzeczne łąki, które
dzięki bujnej, soczystej trawie świetnie nadawały się jako miejsce do
wypasania bydła.
Gdyby zapytać Martina Lätzela, który sto lat temu w Kiełczówku
był właścicielem gospody położonej nad samą Widawą, ten bez trudu
wyjaśniłby nam związek Widawy ze Szprewą. W końcu w ten sposób
jako „śląską Szprewę” reklamował na przedwojennych pocztówkach
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Gdybyśmy przysłuchali się kłótni
rzek w wierszu Jana
Brzechwy, to bez
wątpienia, któraś
z bardziej pyskatych
i pewnych siebie
polskich rzek, może
Wieprz albo Warta,
zarzuciłyby Widawie,
że jest nudna, słaba
i niewiele warta. Byłby
to bardzo niesprawiedliwy zarzut. Widawa
potrafi pokazać
swój „pazur”, o czym
przekonują się co jakiś
czas mieszkańcy nadwidawskich miejscowości i wrocławskich
osiedli

Nad Widawą, prawym
dopływem Odry
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Kajakowa trasa
(od Chrząstawy Wielkiej do
Psiego Pola) jest spokojna
i bezpieczna – idelana na
spływy rodzinne (z długim
myślnikiem)

Przed Wrocławiem Widawa
płynie wśród łąk wąskim,
uregulowanym korytem
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swoją gospodę. Pewnie przekonywałby nas jeszcze, że okolice Widawy
to śląski Szprewald, czyli kraina, w której można zakochać się i „zabłądzić”, pływając łodzią lub kajakiem po setkach kanałów, stawów,
dopływów i starorzeczy. Tłumaczyłby zapewne, że niemieckie słowo
„die Weide” ma też drugie znaczenie i to nic innego jak „rozkosz” (nie
tylko dla oczu), a na koniec zaprosiłby nas na obiad i lokalne piwo do
restauracyjnego ogrodu. Wyjaśnijmy, że porównanie do Szprewy było
oczywiście chwytem marketingowym, ale mającym swe uzasadnienie, wystarczy popatrzeć na dorzecze Widawy, powierzchnia zlewni
to ponad 1700 km2.
Dzisiaj rzeka jest również na dużym odcinku spławna. Podczas
spływu kajakowego Widawa może pokazać swoje różne oblicza. Trasa
od Zbytowej do Chrząstawy Wielkiej prowadzi głównie przez las, rzeka jest tu bardziej „dzika”, a na kajakarzy czekają liczne przeszkody,
m.in. zwalone drzewa leżące w korycie. Od Chrząstawy Wielkiej do
Wrocławia (Psie Pole) na prawie dwudziestokilometrowym odcinku
rzeka jest spokojna, płytka, uregulowana i świetnie nadaje się na
pierwsze kajakarskie wyprawy (nawet z małymi dziećmi). Płynąc
kilka godzin spokojnym korytem wśród wysokich traw, trochę żal,
że dzisiaj nie możemy liczyć, że na brzegu lub pomoście, tak jak
było to na początku XX wieku, czekać będzie właściciel nadrzecznej
gospody, aby zaprosić nas do swego zacienionego restauracyjnego
ogrodu lub poczęstuje pajdą swojskiego chleba ze smalcem i kiszonymi przez siebie ogórkami.
Niestety, również, tak jak w piosence zespołu Breakout pt. Rzeka
dzieciństwa, Widawy z „dawnych lat” już nie ma. Pamiętam, jak moi
wujkowie organizowali nad Widawę wieczorne wyprawy i po powrocie
chwalili się swymi dokonaniami, pokazując wiadra pełne raków. Potem
u babci w kuchni odbywała się „barbarzyńska” uczta, po której zostawała cała góra chitynowych pancerzy. Pamiętam kąpiele w zakolach rzeki,
kiedy pozwalano dzieciakom wchodzić samym do wody, bo Widawa
była czysta, a rzeka niegłęboka. Pamiętam też strach przed pijawkami,
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Widawa w okolicach
Ligoty Małej

Żródła Widawy znajdują się w pobliżu miejscowości Drołtowice
(na zachód od Sycowa); niedawno
wytyczono i oznakowano malowniczy szlak rowerowy „Do źródeł
Widawy”, którym możemy dostać
się do podmokłej łąki, na której
znajduje się „początek” rzeki

Leśna ścieżka szlaku rowerowego „Do źródeł
Widawy”
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które w rzecznym błocie tylko czyhały na guzdrających się z wejściem
do zimnej wody. Potem, aby się ich pozbyć, posypywaliśmy je solą. Było
przy tym sporo krzyku, tylko babcia mówiła, że to na zdrowie i trzymała
w domu na wszelki wypadek słoik pełen pijawek.

W języku niemieckim Widawa nazywana
była „Weide”, czyli „pastwisko”; nadrzeczne
łąki o bujnej trawie wykorzystywane były
często jako miejsce wypasu bydła

W Chrząstawie Małej od kilku lat działa
„Browar Widawa”, w którym produkowane
jest rzemieślnicze piwo
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Bystrzycka dolina
pałaców i ogrodów.
Część pierwsza
Marta Miniewicz

Nad rzeką Bystrzycą (lub Strzegomką, lewym dopływem Bystrzycy),
z widokiem na śląski Olimp, jak nazywano od dawna Ślężę, znajduje
się prawie nieznana dolina pełna starych, malowniczych pałaców (niestety w wielu przypadkach w ruinie) otoczonych dawnymi założeniami
ogrodowymi i parkowymi. Samotwór, Sadowice, Kamionna, Czerńczyce,
Borzygniew, Domanice, Krasków, Panków, Siedlimowice, to tylko kilka
przykładów z kilkudziesięciu okazałych obiektów, które na przestrzeni
wieków powstały w dolinie rzeki, lewego dopływu Odry.
Wśród nich są średniowieczne wieże mieszkalne przebudowane
później na obronne dwory, postawione na wysokich skalnych cyplach
zamki i pałace, jak również usytuowane w rzecznej dolinie renesansowe, barokowe i XIX-wieczne szlacheckie siedziby i arystokratyczne
rezydencje. Niejednokrotnie stanowiły własność znanych rodów – Zedlitzów, Hochbergów, Richthofenów; mieszkały w nich osoby, które
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Ruiny dworu w Pankowie (wieś w gminie
Świdnica) z kamiennym mostem przerzucony nad fosą

Panków – dawny wjazd przez most nad mokrą fosą, którą
wypełniały wody pobliskiej rzeki Bystrzycy
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zapisały się na kartach historii, m.in. feldmarszałek Leberecht Gebhard
von Blücher, pogromca Napoleona w Bitwie Narodów pod Lipskiem,
Abraham Zedlitz – reformator szkolnictwa i pomysłodawca dzisiejszej
matury, Fryderyk Wilhelm von Brandenburg – pruski premier i dyplomata, syn króla Fryderyka Wilhelma.
Rzeka odgrywała ważną rolę przy wyborze miejsca na siedzibę rycerską
lub szlachecką. Wartki, bystry nurt Bystrzycy, jej rozlewiska i starorzecza
wykorzystywano do celów obronnych. Rzeka stanowiła świetną zaporę
i trudną do pokonania przeszkodę dla nieprzyjaciela, zasilała w wodę fosy
obronne. Dodatkowo była źródłem dochodów, budowano na niej liczne
młyny wodne. Szybko też odkryto jej walory krajobrazowe. Czegóż trzeba więcej osobom wrażliwym na piękno przyrody, jak widok na płynącą
w dole dziką rzekę oraz na nadbystrzyckie, kwitnące na wiosnę łanami
przebiśniegów i czosnku niedźwiedziego, lasy łęgowe? A dodajmy do tego
jeszcze panoramę z pobliską, górującą na nizinie, owianą legendami Ślężą
oraz Górami Sowimi i Wałbrzyskimi w tle!
Z powstaniem lub przebudową wielu dolnośląskich pałaców związany
był ród Zedlitzów. Tylko nad samą rzeką Bystrzycą w różnych okresach
Zedlitzowie posiadali kilka majątków, m.in. w Kraskowie, Pankowie,
Czerńczycach, Kamionnej, należał do nich również zamek Grodno. Ród
szczycił się prastarymi korzeniami i tym, że przodkowie brali udział
w bitwie pod Legnicą z Mongołami w 1241 roku i jak chce rodowa legenda, wykazali się tam wyjątkowym bohaterstwem. Na Dolnym Śląsku
obecni byli przynajmniej od XIII wieku.
Do Zedlitzów przez kilkaset lat należał Krasków, jedna z najpiękniejszych nadbystrzyckich rezydencji położona na prawym brzegu Bystrzycy. Przy powstaniu pałacowo-parkowego założenia pracowali wybitni
artyści. Park krajobrazowy zaprojektował w 1845 roku sam sławny Peter
Joseph Lenné, Królewski Generalny Dyrektor Ogrodów, twórca m.in.
parku pałacowego Sanssouci w Poczdamie. Sto lat wcześniej, w 1746
roku, na miejscu zniszczonego przez pożar założenia, projekt późnobarokowego pałacu stworzył nie mniej znany artysta, wybitny architekt
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W Kraskowie (gmina Marcinowice) jeszcze kilka lat
temu, po odbudowie, działał
hotel z restauracją. Dziś
pałac z dużym ogrodem to
miejsce dla osób szukających ciszy i spokoju

Krasków – portyk balkonowy z herbem Zedlitzów
przytrzymywanym przez
dwa anioły
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Zamek w Domanicach
(gmina Mietków)
zbudowany został na
skalnym cyplu tuż nad
rzeką Bystrzycą

Rzeka Bystrzyca, lewy
dopływ Odry
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Fischer von Erlach. Zleceniodawcą był hrabia Zygmunt von Zedlitz. Jego
herb, podtrzymywany przez anioły, widoczny jest na fasadzie budynku.
Umieszczono go wysoko nad balkonem, który wspiera się na muskularnych ramionach atlantów. Bogata dekoracja rzeźbiarska pałacu jest
dziełem warsztatu świdnickiego artysty Augusta Gottfrieda Hoffmanna,
który zyskał uznanie dzięki rzeźbom do Sali Maksymiliana w pobliskim
Książu oraz ołtarzowi i ambonie w świdnickim Kościele Pokoju.
Nie wiemy nic o twórcach przebudowy pobliskiego pałacu w Pankowie, który zniszczony podczas wojny trzydziestoletniej stał się w 1650
roku własnością Krzysztofa Zedlitza. Otoczona fosą, pierwotnie obronna posiadłość rycerska, w XVIII wieku pełniąca prawdopodobnie funkcję myśliwskiego pałacyku dla właściciela Kraskowa, leży nad samą
Bystrzycą. Do bardzo malowniczych ruin, które odbijają się w wodach
fosy, prowadzi kamienny most powstały w XV wieku.
Trudno dziś nawet wyobrazić sobie wspaniałość dawnych założeń Zedlitzów w Czerńczycach i Kamionnej. Oba pałace ( a właściwie ich ruiny)
leżą w niewielkiej odległości od siebie, łączy je dawny park krajobrazowy
przechodzący w las łęgowy, a dzieli rzeka Bystrzyca. W Czerńczycach
mieszkał Abraham von Zedlitz, minister w rządzie króla Fryderyka II,
który zreformował szkolnictwo powszechne oraz wyższe i wymyślił
egzamin dojrzałości. Jego rezydencja w Czerńczycach słynęła z bogatej kolekcji dzieł sztuki, głównie malarstwa i porcelany. Od połowy
XIX wieku Czerńczyce wraz z pobliską Kamionną stanowiły własność
fundacji dla panien z rodu Zedlitzów.
Niestety nie możemy już dziś podziwiać artystycznych wartości
barokowego pałacu w Kamionnej, projektowanego przez Krzysztofa
Hacknera. Zaniedbania i celowa dewastacja w latach dziewięćdziesiątych XX wieku doprowadziły to piękne założenie otoczone suchą fosą
i ogrodem do całkowitej ruiny. Resztki świetności widać jedynie na
fragmencie ocalałego głównego portalu przy którym siłacze-atlanci, na
przekór rzeczywistości, prężą się, jakby wciąż musieli podtrzymywać
nieistniejący już balkon.
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Czerńczyce (gmina
Kąty Wrocławskie)
– widok przez zamurowaną (dawną) bramę
wjazdową na dziedziniec pałacowy

Portal pałacu
w Czerńczycach z herbem Zedlitzów

Ruiny pałacu w Kamionnej (gmina Kąty Wrocławskie) – jedynie
kamienni atlanci wciąż jeszcze
strzegą tego miejsca
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Bystrzycka dolina
pałaców i ogrodów.
Część druga
Marta Miniewicz

Nad rzeką Bystrzycą (i jej dopływami), z widokiem na śląski Olimp,
jak nazywano od dawna Ślężę, znajduje się prawie nieznana dolina
pełna starych, malowniczych pałaców (niestety w wielu przypadkach
w ruinie) otoczonych dawnymi założeniami ogrodowymi i parkowymi.
W bliskim sąsiedztwie Kraskowa i Pankowa (o których była mowa
w części pierwszej ) znajdują się nie mniej ciekawe zespoły pałacowo-parkowe, w Siedlimowicach i Śmiałowicach. Pierwszy powstał w niewielkim
oddaleniu od rzeki, w XIX wieku należał do wrocławskiej rodziny znanych
wydawców i księgarzy – von Kornów, drugi zaledwie cztery kilometry
dalej zbudowany został na wysokim brzegu Bystrzycy. Z pałacu do rzeki
stromym zboczem prowadziły (zarośnięte dziś) kamienne stopnie.
Życzenie umieszczone nad wejściem do pałacu w Siedlimowicach
„Niechaj Pan strzeże tego domu i wszystkich, którzy do niego wchodzą
i z niego wychodzą” niestety nie zostało wysłuchane. Z neorenesanso-
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Fasada pałacu w Siedlimowicach (gmina
Żarów), w portalu
znajduje się łacińska
maksyma dawnych
właścicieli – rodziny
Kornów: „Zacnie
i przezornie”

Do pałacu dobudowano wieżę, która połączona była z głównym
budynkiem przejściem
na wysokości drugiej
kondygnacji
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W zimie ruiny pałacu nabierają dostojnej
surowości

Pałac w Siedlimowicach
otoczony był dużym parkiem
krajobrazowym

Pałac w Siedlimowicach – z dekoracji salonów,
sali balowej i kaplicy pozostało bardzo niewiele
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wej siedziby (przebudowa starszego założenia miała miejsce w latach
1873-75) rodziny von Kornów, jednej z najpiękniejszych nad Bystrzycą,
pozostały dziś ruiny. Po oranżeriach i ptaszarniach ogrodowych nie ma
śladu, dawny przypałacowy park ze starodrzewem, stawem z fontanną
i wytyczonymi ścieżkami spacerowymi, zupełnie zarósł, dla zabudowań
gospodarczych i szesnastowiecznego spichlerza ludzie i czas też nie byli
łaskawi. Zniknęły nawet lwy pilnujące wejścia do pałacu. Mimo to warto
do Siedlimowic zajrzeć o każdej porze roku. To jedne z najbardziej działających na wyobraźnię ruin nie tylko w okolicach Wrocławia. Obecnie
gospodarzy tu przyroda, bujna zieloność porosła dawny wewnętrzny
dziedziniec, wdziera się do sali balowej, powojniki i winobluszcz wślizgują się do miejsc, które kiedyś pełniły funkcje salonów ułożonych
w układzie amfiladowym, brzozy znalazły dla siebie wystarczająco dużo
ziemi, aby przetrwać na ruinach neorenesansowej wieży.
Heinrich von Korn zakupił majątek w Siedlimowicach w 1867 roku.
Nowy właściciel był przedsiębiorcą i politykiem, pełnił funkcję miejskiego radnego, kontynuował tradycje rodzinne jako księgarz i wydawca. Z zamiłowania jednak był kolekcjonerem i koneserem sztuki,
w rodzinnych zbiorach posiadał m.in. obrazy Cranacha i Rembrandta.
Z wewnętrznej potrzeby Heinrich Korn odgrywał rolę hojnego filantropa
oraz społecznika, był jednym z inicjatorów powstania Muzeum Starożytności Śląskich, angażował się w działalność wielu stowarzyszeń,
m.in. na rzecz niewidomych.
Do rodziny Kornów, która od 1882 roku mogła szczycić się szlachectwem, pałac w Siedlimowicach należał do 1945 roku, potem stacjonowała tu przez kilka lat armia radziecka, a później gospodarował PGR.
Historia pobliskich Śmiałowic sięga średniowiecza. To wtedy powstała na wysokim brzegu Bystrzycy obronna siedziba rycerska, przebudowana na renesansowy dwór, którym zarządzała protestancka rodzina von Seidlitz. W XVII wieku obiekt przeżył kolejną metamorfozę
i stał się barokowym pałacem, z kaplicą, refektarzem i piętnastoma
celami zakonnymi, w których wypoczynku szukali jezuici z Świdnicy.
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Pałac w Śmiałowicach
(gmina Marcinowice)
ma bogatą historię, był
siedzibą rodu Seidlitz,
domem klasztornym
świdnickich jezuitów,
a na początku XX wieku
należał do Zedlitzów
z pobliskiego Kraskowa

Widok na pałac
w Śmiałowicach od
strony rzeki

Bystrzyca w Śmiałowicach, jak nazwa
wskazuje, bywa
fragmentami bardzo
bystrą rzeką
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Po likwidacji zakonu pałac przeszedł w ręce prywatne, w kolejnych
stuleciach był przebudowywany, zmieniał często właścicieli, aż na
początku XX wieku stał się własnością pana na Kraskowie. W 1945
roku pełnił funkcję jednej ze skrytek Grundmanna, tutaj ukryto prawdopodobnie część księgozbioru słynnej biblioteki zamkowej z Książa.
Po II wojnie światowej przez pewien czas salony zajmowali funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, aż w końcu wnętrza podzielono na kilka
mieszkań, w holu utworzono społeczną pałacową bibliotekę.
Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od przydomka właściciela wioski, „rycerza śmiałego i odważnego”. Być może był nim Bogusz von Schmellwitz, którego imię jako pierwsze w 1336 roku pojawia
się w dokumentach związanych ze Śmiałowicami.
Całą galerię postaci związanych z nadbystrzyckim majątkiem z XVI
i XVII wieku spotkamy w parafialnym kościele pw. św. Wawrzyńca.
Seidlitzowie, propagatorzy luteranizmu na Śląsku, w świątyni dobudowali kaplicę, w której powstało rodowe mauzoleum, nad kaplicą podczas
nabożeństw zasiadali w swej loży kolatorskiej. W tym czasie z majątku
w Śmiałowicach można było czerpać olbrzymie dochody, istniał tu
młyn wodny, kilka stawów, które corocznie zarybiano stu trzydziestoma kopami karpi, prowadzono intensywną gospodarkę leśną i rolną.
Seidlitzowie byli tak zamożni, że niejednokrotnie zapożyczały się u nich
same koronowane głowy.
Być może kolejnych właścicieli, jezuitów, pamięta morwa (pomnik
przyrody) rosnąca na skwerze przy kościele, drzewo ma około trzystu
lat, jest jednym z największych i najstarszych okazów tego gatunku
w Polsce. Zakonnicy w swym śmiałowickim majątku odbudowali browar
i młyn, kazali nasadzić w swym majątku ponad trzysta drzew owocowych i trzysta pięćdziesiąt wierzb, z których miejscowa ludność mogła
wyplatać kosze, kontynuowali hodowlę ryb, przebudowali pałac, a do
kościoła ze Świdnicy sprowadzili ołtarz z cudowną figurką Matki Boskiej i ambonę.
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Zbudowany na
niewielkim wzniesieniu kościół p.w.
św. Wawrzyńca
w Śmiałowicach

Płyty nagrobne
Seidlitzów; do rodu
Seidlitzów Śmiałowice
należały od początku
XVI wieku do połowy
XVII wieku
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Rzeka, która niesie
nam życie i radość
życia
Małgorzata Urlich-Kornacka

Wrocław i aglomerację wrocławską zaopatruje w wodę pitną Oława
wraz z Nysą Kłodzką. Czasami ta pierwsza pieszczotliwie nazywana
jest przez mieszkańców Oławką, by odróżnić ją od Oławy, czyli miasta
leżącego na wschód Wrocławia. Jej źródła znajdują się na terenie województwa opolskiego na wysokości 315 metrów n.p.m. w okolicach wsi
Lipniki. Płynie m.in. przez Ziębice, Strzelin, Wiązów, Oławę, Siechnice.
Oława wpada do Odry we Wrocławiu, niedaleko mostu Grunwaldzkiego
– w miejscu, gdzie stanął pierwszy w Polsce dom na wodzie i nowoczesne Odra Centrum. Miejsce na zacumowanie tych obiektów wybrano nieprzypadkowo: ujście Oławy do Odry na odcinku poniżej mostu
Oławskiego uchodziło za wyjątkowo bezpieczne. Na przełomie XIX
i XX wieku wykorzystywano je jako przystań i zimowisko dla parowców.
Pierwotnie ujście Oławy do Odry znajdowało się nieco dalej: w rejonie
najstarszej wrocławskiej rzeźni miejskiej, czyli w okolicach skrzyżowa-
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U ujścia Oławy do
Odry cumowały
i zimowały przed
wojną barki i statki

Nie mamy wątpliwości, że dla Lucy, najbardziej wodniackiego psa w Polsce, rejsy kajakiem są największą radością
w życiu ...
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Tak wyglądały kiedyś okolice Czarnej Oławy
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nia dzisiejszych ulic Cieszyńskiego i Nowego Światu. To chęć wykorzystania wód Oławy do celów fortyfikacyjnych spowodowała, że w XIII
wieku stworzono sztuczny przekop zwany Oławą Miejską lub Czarną
Oławą. Jej przebieg pokryłby się współcześnie z trasą W-Z i ulicą Nowy
Świat. Nieco później przekopano również fosę zewnętrzną. Częściowo
zachowała się ona do naszych czasów – to wrocławska fosa miejska
przy Promenadzie Staromiejskiej.
Czarną Oławę zaczęto wykorzystywać do celów gospodarczych: jej
wody poruszały koła młyńskie i służyły m.in. białoskórnikom, którzy
na pomostach przylegających do ich niewielkich domów garbowali nad
rzeką skóry. Z czasem zanieczyszczona i zamulona Czarna Oława stała
się cuchnącym ściekiem. Nie powinny nas więc dziwić słowa poety
Johanna Wolfganga Goethego, który tak pisał we wrześniu 1790 roku
w liście do swojego przyjaciela Johanna Gottfrieda Herdera: „Lecz oto
znów jesteśmy w tym hałaśliwym, brudnym, śmierdzącym Wrocławiu,
z którego jak najszybciej pragnąłbym się wydostać. Wszystko naokoło
cuchnące i zawszone. Nie znajdę z pewnością ani jednej przyjemnej
chwili, dopóki nie zasiądę z Wami do stołu i nie położę się koło mej
dziewczyny”. Goethe został zakwaterowany w zajeździe „Rotes Haus”
przy ulicy Ruskiej 45, tuż przy wewnętrznej fosie (obecnie to skrzyżowanie ulic Kazimierza Wielkiego i Ruskiej). Wyziewy z kanału przyprawiłyby o ból głowy każdego, a co dopiero wrażliwego na piękno natury
autora Cierpień młodego Wertera. Ostatecznie, po epidemii cholery,
która nawiedziła Wrocław w 1866 roku, Czarna Oława została zasypana.
Ujście Oławy do Odry zmieniano kilkukrotnie. Pozostałością jednego
z kanałów jest malownicza Zatoka Gondoli tuż przy Muzeum Narodowym. W 1873 roku ujście Oławy przesunięto w rejon, w którym znajduje
się obecnie, czyli okolice Wybrzeża Juliusza Słowackiego.
Wody Oławy, które niegdyś stanowiły część fortyfikacji, zaczęły
od XX wieku zasilać miejskie wodociągi. A ponieważ wzdłuż Oławy
rozciągają się chronione tereny wodonośne Wrocławia, mamy szansę
poznać tutaj nieco dzikiej natury. Co ciekawe, obowiązujący od ponad
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Jeśli zachowamy ciszę,
zobaczymy tętniącą
życiem Oławę

Łabędzia rodzina na
Oławie

Po piętnastominutowej przejażdżce
rowerem wzdłuż
Oławy znajdziemy się
w dzikim i urokliwym
świecie
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Pomnik rzeki Oławy
powstał z inicjatywy
fundacji OnWater.pl

Po dopłynięciu do jazu
Małgorzata trzeba
przenieść kajak

Architektoniczną perełką tych okolic jest
most Oławski – jedyny
całkowicie kamienny most Wrocławia
projektu miejskiego
radcy budowlanego
Ferdynanda Aleksandra Kaumanna
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Na moście Oławskim znajdują się płaskorzeźby z piaskowca przedstawiające putta,
nimfy i inne stwory wodne

dziesięciu lat zakaz kąpieli w Odrze nie dotyczy Oławy. Przed mostem
Rakowieckim znajduje się niewielkie rozlewisko, które niegdyś użytkowane było jako kąpielisko. Na pewno przyjemnie jest popływać Oławą
na kajaku. Jeśli zachowamy ciszę, zobaczymy całe rodziny kaczek, łabędzi, ptaki i motyle. Czaple doskonale wiedzą, że ryb tutaj nie brakuje,
dlatego chętnie przylatują nad rzekę. Wiedzą o tym również wędkarze,
których spotkamy na pomostach schodzących do wody.
Podczas spływu po Oławie mamy szansę zrobić coś pożytecznego
dla środowiska. Wypożyczając z Odra Centrum kajak, za drugą godzinę
nie zapłacimy, jeśli wyłowimy z Oławy lub Odry zauważone podczas
spływu śmieci. Zachęcamy do odbycia takiej ekologicznej wycieczki.
Oława niesie nam bowiem nie tylko życie, ale i radość życia!
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Najprzyjemniej odkrywać uroki Oławy od
strony wody

Kładka Siedlecka na Oławie
Kajaki przy Odra Centrum. Za drugą
godzinę wypożyczenia kajaka nie
zapłacimy, jeśli wyłowimy z Oławy lub
Odry śmieci

· 64 ·

z biegiem rzeki

–

o odrze i jej dopływach

Wszystko zaczyna
się od wody
Małgorzata Urlich-Kornacka

Co by było, gdybyśmy żyli we Wrocławiu przed stu pięćdziesięcioma
laty? Na pewno bylibyśmy świadkami ogromnego skoku urbanistycznego miasta i pilibyśmy wodę z Odry (podobno dzisiaj po przegotowaniu
nadaje się ona również do picia, ale sprawdzenie tej teorii pozostawiamy
odważnym). Stalibyśmy się też świadkami budowy zakładu wodociągowego przy dzisiejszej ulicy Na Grobli i początków centralnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę. Z okazji 150-lecia swojego istnienia
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (dawne Städtische
Wasserwerke) przygotowało niespodziankę: dzięki animacjom i udziałowi aktorów ożywiło własne, bogate zbiory archiwalne, umożliwiając nam
podróż w czasie i uczestniczenie w ważnych dla miasta wydarzeniach.
Możemy zatem zobaczyć m.in. jak powstawała malownicza wieża
przy ulicy Na Grobli, jak kopano zbiornik wody czystej, jak kładziono
rury i wiercono studnie przeciwpożarowe, jak wyglądała praca w przy-
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Wieża ciśnień – widok
od strony południowej,
gdzie skoncentrowano
ciąg technologiczny
uzdatniania wody.
Na pierwszym planie:
filtr powolny nr II,
z prawej: dawny zamknięty filtr powolny
z 1892 roku (źródło:
archiwum MPWiK)

Koła zamachowe parowych agregatów pompowych wrocławskiej firmy G.H. Ruffera z 1879 roku mają średnicę 7,5
metra (źródło: archiwum MPWiK)
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Budowa wieży ciśnień
na ulicy Na Grobli
– widok od wschodu,
stan z 1869 roku
(źródło: archiwum

Wymiana złoża
piaskowego filtra
powolnego nr III
(źródło: archiwum
MPWiK)
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zakładowej kuźni czy ślusarni i na czym polegało czyszczenie filtrów
powolnych, czyli otwartych basenów wypełnionych piaskiem i żwirem
(ich warstwy wymieniano ręcznie). „Ożywione” zdjęcia są do obejrzenia
w centrum wiedzy o wodzie Hydropolis na wystawie pt. „Wszystko
zaczyna się od wody”.
Obecnie nie możemy, niestety, zajrzeć do najbardziej rozpoznawalnego obiektu wrocławskich wodociągów, czyli dawnej wieży ciśnień.
Obiekt ten zawdzięczamy inżynierowi Johnowi Moore’owi – głównemu projektantowi wrocławskich wodociągów oraz miejskiemu radcy
budowlanemu Carlowi Friedrichowi Zimmermannowi, który zmodyfikował nieco projekt: postanowił, że kotłownia parowa znajdzie się
na zewnątrz wieży, w specjalnie wzniesionym w tym celu budynku
z charakterystycznym kominem. Na terenie stacji uzdatniania wody
powstały filtry powolne numery I i II o powierzchni filtracyjnej 3950 m2
i 3850 m2, zaś przy samej wieży stworzono ujęcie zatokowe z Odry.
Wewnątrz wieży stanęły olbrzymie parowe agregaty pompowe firmy
Wöhlera z Berlina, które tłoczyły wodę z Odry na filtry powolne, a następnie do dwóch nitowanych, stalowych zbiorników wodnych o łącznej
pojemności 4125 m2, umieszczonych pod dachem wieży (jeden z nich
wymieniono w latach dwudziestych XX wieku na żelbetowy).
Zastosowany w wodociągach wrocławskich system filtrów otwartych, przeniesiony przez Moore’a na grunt niemiecki z wysp brytyjskich, wywołał sporo kontrowersji. Obawiano się, że podczas zimy
woda w filtrach zamarznie. Okazało się, że system doskonale sprawdza się w klimacie środkowoeuropejskim, dlatego do końca XIX wieku
wykonano jeszcze dwa kolejne filtry otwarte – numer III i numer IV
o powierzchni filtracyjnej 4000 m2 i 4900 m2. Był to w zasadzie jedyny
system uzdatniania wody odrzańskiej w pierwszych latach istnienia
wodociągów. Z czasem kompleks rozbudowywano i unowocześniano:
dodano na zasadzie symetrii kotłownię zachodnią i stworzono drugie zatokowe ujęcie wody z Odry. Oprócz wymienionych obiektów do
kompleksu należały zabudowania warsztatowe i magazynowe, budy-
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Monumentalna bryła wysokiej na niemal pięćdziesiąt metrów wieży najefektowniej
wygląda nocą (źródło: archiwum MPWiK)

W tym roku wrocławskie wodociągi obchodzą 150-lecie swojego istnienia. Na pierwszym planie: dawny zbiornik wody czystej, obecnie Hydropolis (źródło: archiwum
MPWiK)
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Najwyższe w Polsce spiralne,
bogato dekorowane schody
żeliwne (źródło: archiwum
MPWiK)

Wnętrza wieży ciśnień przy
ulicy Na Grobli (źródło:
archiwum MPWiK)

Parowe zespoły pompowe
Ruffera z 1879 roku w wieży
wodnej, kondygnacja III (źródło: archiwum MPWiK)
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nek mieszkalny obsługi ruchu maszynowni w wieży, place składowe
rur i piasku do filtrów powolnych, a także portiernia przy wjeździe na
teren zakładu i budynek miejskiej rogatki celnej. Olbrzymi teren skłonił
dyrekcję do budowy wąskotorowej kolejki obsługiwanej przez niewielki
parowóz, a później przez lokomotywę spalinową (do dzisiaj zachowały
się szyny w bruku).
Na początku XX wieku wodę do wieży ciśnień zaczęto doprowadzać
z ujęć gruntowych. Olbrzymie zanieczyszczenia wód gruntowych żelazem i manganem spowodowały konieczność budowy odżelaziacza,
nawapniacza oraz będącej chlubą wrocławskich wodociągów okresu
międzywojennego stacji filtrów pospiesznych systemu Reisert, a w latach trzydziestych XX wieku – dziesięciu filtrów pospiesznych systemu
Wabag. Obecnie sieć wodociągów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji liczy 2035 kilometrów. Nadal jest rozbudowywana
i modernizowana. A co najważniejsze: dostarcza nam czystej wody,
którą spokojnie można pić prosto z kranu. Niechaj dostojny jubilat służy
mieszkańcom Wrocławia przez kolejne sto pięćdziesiąt lat!
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Tu, gdzie Odra ma
swoje centrum
Małgorzata Urlich-Kornacka

Jeśli wziąć pod uwagę tylko długość rzeki na terenie Polski, to Odra
zajmuje trzecie miejsce po Wiśle i Warcie. Ale należy pamiętać, że Odra
przepływa przez trzy kraje: Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską
i Republikę Federalną Niemiec. Rzeka o długości 854,3 kilometrów
(z czego 742 kilometry znajdują się w granicach Polski) swój początek
bierze w Republice Czeskiej – w Górach Odrzańskich (Sudety), a uchodzi do Roztoki Odrzańskiej, będącej zatoką Zalewu Szczecińskiego. A czy
wiadomo, gdzie Odra ma swój środek, swoje centrum?
Pomysłodawcy i założyciele Odra Centrum nie mają wątpliwości:
we Wrocławiu!
Odra Centrum, czyli ośrodek wiedzy o Odrze, znajduje się we Wrocławiu przy moście Grunwaldzkim (dawniej Cesarskim – Kaiserbrücke).
Ten imponujący obiekt to dziesięć lat intensywnych działań pracowników Fundacji OnWater.pl. A wszystko zaczęło się od marzeń Ka-
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Odra Centrum to
wyjątkowe miejsce
stworzone przez
wyjątkowych ludzi,
potrafiących zarazić
swoją pozytywną
energią innych

Odra Centrum otrzymało eleganckie „opakowanie”:
zasadzono rośliny w donicach, które pokrywają cały obiekt
naturalną osłoną
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Obiekt powstał na
Osobowicach. W maju
2020 roku przetransportowano go w pobliże śluzy Opatowice

Przy wejściu wykonano również
„mural” z gałęzi wyłowionych
z Odry i Oławy, które są efektem
działań wrocławskich bobrów.
Mural ten przedstawia Odrę oraz
jej władcę – boga Viadrusa, który
wylewa wodę z dzbana będącego
symbolem żeglowności rzeki
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mila Zaremby, obecnego prezesa Fundacji, by posiadać swoje cztery
kąty w sercu Wrocławia. Jednak zapragnął, aby był to dom na wodzie.
I udowodnił, że marzenia mogą się ziścić, jeśli tylko się wie, do czego
się dąży. „Dzięki drodze, którą przebyłem, wiem, jak ważne jest bycie
konsekwentnym. Kiedy się coś zaczyna, należy to dokończyć. Mogę
z dzisiejszej perspektywy stwierdzić, że największe bariery i ograniczenia mamy w naszych głowach” – relacjonuje Kamil Zaremba.
Kolejny dom na wodzie miał powstać dla taty Kamila Zaremby. Okazało się jednak, że wolał on lokum na lądzie. Pomysł wybudowania
kolejnego domu na wodzie nie został jednak zaprzepaszczony. „Podczas
realizacji pierwszego projektu dostałem tak wiele energii, wsparcia i pomocy od innych ludzi, że stało to się inspiracją do dalszego działania.
Czułem, że jestem coś ludziom winien. Dla nich postanowiłem wybudować Odra Centrum” – przyznał Kamil Zaremba. Zgromadził wokół
siebie grupkę pasjonatów i rozpoczął budowę jedynego tego typu ośrodka edukacyjno-kulturalnego w Europie, który jest miejscem spotkań
i wydarzeń związanych z rzeką. „Odra jest niczym krwiobieg Wrocławia
– dzięki rzece miasto żyje i rozkwita. Wokół Odry gromadzą się różne
inicjatywy” – twierdzą pracownicy Fundacji i pragną, żeby te inicjatywy
miały swój początek właśnie u nich, w ośrodku Odra Centrum.
Warunki ku temu mają idealne – nowoczesny i ekologiczny obiekt
ma powierzchnię ośmiuset metrów kwadratowych i zasadniczo składa
się z czterech części: w pierwszej i największej – historyczno-pobytowo-konferencyjnej – znajduje się m.in. Odrateka, czyli zbiór książek,
pocztówek archiwalnych i dokumentów związanych z Odrą. Jej uzupełnieniem są kąciki czytelnicze z książkami autorów mieszkających
lub piszących o Wrocławiu. Weszły one w skład księgozbioru w ramach
projektu „Z Wrocławiem w tle” obejmującego m.in. spotkania literackie.
Książki opatrzone zostały specjalną dedykacją dla odwiedzających
Odra Centrum. W pierwszej części znajduje się również punkt informacji o Odrze (iOdra), w którym można zaczerpnąć informacji o rzece
i jej dopływach, wypożyczyć kajak, dowiedzieć się o aktualnych wy-
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Transport okazał się
duży wyzwaniem
– pływający obiekt
o długości 41,5 m
i szerokości 9,5 m był
pchany przez dwie
śluzy i miał do pokonania dziesięć mostów.
Ponieważ pod
niektórymi przeprawami było zbyt mało
miejsca, poziom wody
w Odrze musiał zostać
obniżony o metr

Wyposażenie Odra Centrum przygotowano z wielką dbałością o szczegóły: wieszaki powstały ze starych wioseł
i bosaków, stoliki ze starych kół ratunkowych, abażury ze
sznurów, a przegrody ze starych żagli. Każdy przedmiot ma
swoją odrzańską historię
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Unikalna kolekcja barometrów, którą Kamil
Zaremba przekazał
Fundacji

Ścianka z węzłami,
którą zespół Onwater.
pl tworzył przez
sześć lat

Dni otwarte w Odra
Centrum (czerwiec
2021 roku)
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darzeniach, np. akcji sprzątania rzek czy warsztatach poświęconych
bezpieczeństwu nad Odrą lub zakładaniu ogrodów na wodzie. W Odra
Café można napić się wyśmienitej kawy, zorganizować spotkanie lub
konferencję i przede wszystkim zaczerpnąć energii bezpośrednio z rzeki.
Wszystko zostało starannie dopracowane, dlatego ma się ochotę pozostać tu na dłużej. Imponująca kolekcja barometrów, wieszaki z wioseł
i bosaków, stoliki ze starych kół ratunkowych, abażury ze sznurów,
przegrody ze starych żagli. Tutaj każdy przedmiot ma swoją wrocławską
i jednocześnie odrzańską historię.
Druga część ośrodka Odra Centrum to tak zwana mała szkutnia, czyli
miejsce przeznaczone na czynności manualne. Każdy może tutaj wykonać swoją łódkę z kory lub nauczyć się węzłów („akademia węzłów”).
Trzecią i najnowocześniejszą część można określić jako centrum
nauki – tutaj można przyjrzeć się rybom żyjącym w Odrze i roślinom
wodnym, wziąć pod lupę strukturę rzeki, wydrukować na drukarkach
3D własne modele lub odrzańskie symbole. Serce obiektu stanowi
pomieszczenie z pompami, które czerpią energię z powietrza i produkują ciepło. Odra Centrum jest ekologiczne – woda użyta do mycia rąk
służy do spłukiwania toalet. W pomieszczeniu znajduje się też mała
rozdrabniarka zanieczyszczeń, która kieruje je następnie do kanalizacji
miejskiej (mogą podłączyć się do niej właściciele łodzi). Szczególną
atrakcję obiektu stanowi piękny taras na dachu, z którego można rozkoszować się widokami Wrocławia.
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Odra Centrum to idealne miejsce na przeprowadzenie warsztatów, konferencji
i spotkań autorskich.
Prezes Kamil Zaremba, pisarka Nadia
Szagdaj i Małgorzata
Urlich-Kornacka przed
spotkaniem w ramach
projektu „Z Wrocławiem w tle”

Wrocławska pisarka Malwina Ferenz podpisuje książki
dla czytelników Odra Centrum po spotkaniu w ramach
projektu „Z Wrocławiem w tle”
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Wrocław bez mostu
Grunwaldzkiego?
Niemożliwe!
Małgorzata Urlich-Kornacka

Most Grunwaldzki (pierwotnie most Cesarski – Kaiserbrücke) należy
do najbardziej znanych przepraw przerzuconych przez Odrę. Już od
chwili powstania stał się budowlą niezwykłą. Na czym polegała jego
wyjątkowość?
Po pierwsze był na początku XX wieku pierwszym zupełnie nowym
mostem postawionym w miejscu, gdzie wcześniej nie było żadnej przeprawy mostowej (pozostałe mosty zastąpiły swoje drewniane poprzedniki). Po drugie był pierwszym prawdziwie monumentalnym mostem
Wrocławia. Jeśli staniemy bliżej wjazdu na most, przytłoczy nas jego
wielkość, a jeśli spojrzymy na niego z boku, zadziwi nas swoją lekkością. Ma się wrażenie, że inżynierzy i architekci świetnie się rozumieli,
idealnie łącząc stal i granit.
Stalową konstrukcję mostu wykonała firma Beuchelt & Co. (Fabryka
Mostów i Konstrukcji Stalowych Beuchelt i Spółka) z Zielonej Góry. Jak
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Pierwotnie pylony
były nieco wyższe.
Most w części środkowej posiadał koronę
cesarską i nazwę
„Kaiserbrücke” (most
cesarski)

Most został otwarty
10.10.1910. Nazwano
go na cześć cesarza
Wilhelma II mostem
Cesarskim

Most Grunwaldzki
to najsłynniejsza
przeprawa przez Odrę.
Bez niego trudno sobie
wyobrazić Wrocław
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Jeśli staniemy
bliżej wjazdu na most,
przytłoczy nas jego
wielkość

A jeśli spojrzymy
na niego z boku,
np. z perspektywy
Odry, zadziwi nas
swoją lekkością
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podkreślano w ówczesnej prasie „takiego dużego mostu łańcuchowego
do tej pory nie było jeszcze w Niemczech”. Natomiast granit z Karkonoszy, a dokładnie z okolic Karpnik i Janowic Wielkich, dostarczyła firma
Paeschke. Jego wydobycie, transport, przeróbka były w porównaniu z innymi rodzajami granitu o wiele trudniejsze, dlatego pisano, że było to
dla miasta dużym ryzykiem. Okazało się, że warto było je podjąć – most
stał się wizualnym symbolem Wrocławia. Po trzecie przy budowie tej
przeprawy zastosowano oryginalne rozwiązania konstrukcyjne. Inżynierowie zawiesili wykonane z płasko położonych blach elementy nośne na
masywnych, wysokich, ponad 25-metrowych pylonach (obecnie nieco
niższych). Rozpięta nad korytem rzeki studwunastoipółmetrowa budowla
jest mostem jednoprzęsłowym: łączy dwa brzegi bez pomocy żadnych
filarów – to również unikatowe rozwiązanie. Było to o tyle istotne, że
most został przerzucony nad żeglownym odcinkiem rzeki. Po czwarte:
budowa mostu pobiła wszelkie ówczesne rekordy – trwała jedynie 2 lata
i 9 miesięcy i kosztowała 3 miliony marek niemieckich (zapłacono m.in.
za postawienie konstrukcji, budowę nabrzeży, zakup nowych gruntów
oraz wykupienie gruntów dotychczasowych od właścicieli).
Na uroczystość otwarcia, która rozpoczęła się 10 października 1910
roku o godz. 16.00, przybyły tysiące wrocławian. Zainteresowanie tym
wydarzeniem było tak wielkie, że po południu zwiększono we Wrocławiu ruch tramwajowy, aby dowieźć na miejsce zainteresowanych tym
wydarzeniem. Gawiedź zebrała się po obu stronach rzeki. Przybyli na
otwarcie miasta ważni urzędnicy i zaproszeni goście zgromadzili się
na lewym brzegu Odry (od strony miasta), przed ozdobionym świerkowymi girlandami i wieńcami mostem. Uroczystość rozpoczął inspektor
budowlany dr inż. Günther Trauer, który nadzorował budowę mostu.
Przedstawił on historię jego budowy i oddał głos miejskiemu radcy
budowlanemu Alfredowi von Scholzowi, który mówił o roli przeprawy
i znaczeniu nowej drogi komunikacyjnej. Dziękował wszystkim, którzy
przyczynili się do budowy. Wspominał swojego poprzednika – radcę
budowlanego Richarda Plüddemanna, który zmarł w lutym 1910 roku
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Na moście Grunwaldzkim
zobaczymy najbardziej
spektakularne sceny filmu
pt. 80 milionów Waldemara
Krzystka: wybuch euforii
mieszkańców Wrocławia
po podpisaniu Porozumień
Sierpniowych oraz wielką
bitwę solidarnościowców
z oddziałami ZOMO. Aby
nakręcić te ważne dla
filmu sceny trzeba było
zamknąć most Grunwaldzki
na dwa dni. W zdjęciach
kręconych 4 i 5 września
2010 r. wystąpiło około
3 000 statystów. Bitwa
na moście Grunwaldzkim.
Fotos z filmu 80 milionów.
Autor Jarosław Sosiński
©mediabrigade

Most Grunwaldzki nocą
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(w skutek choroby, a nie samobójstwa – jak później mówiono). Plüddemann był inicjatorem pomysłu budowy mostu i współautorem finalnego
projektu architektonicznego. Scholtz wspomniał też o wypadku śmiertelnym podczas budowy (zginął jeden z robotników). Na koniec oddał
most we władanie nadburmistrzowi drowi Georgowi Benderowi. Ten
zaś w swoim przemówieniu nie krył radości, że most przerósł wszelkie
oczekiwania i że znalazł uznanie w mieście, w którym „mieszkańcy są
zawsze bardzo skłonni do krytyki”. Podkreślił też, że realizacja planów
nie poszłaby tak szybko, gdyby nie budowa Królewskiej Wyższej Szkoły
Technicznej (obecnej Politechniki). I zakończył przemowę okrzykiem
na cześć cesarza Wilhelma II, którego imię most otrzymał. Sam cesarz
nie był obecny na odsłonięciu mostu. Kiedy opadły girlandy, na most
wjechały najpierw wozy strażackie, a po nich – pojazdy wiozące sieroty
z wrocławskich sierocińców. Potem przez most przeszli dostojnicy. Po
nich ruszyły pozostałe osoby obecnie na uroczystości i samochody.
I już nic nie było w stanie ich zatrzymać. Tłok powodował, że trwało to
dość długo, dlatego pojazdy z prawego brzegu Odry musiały czekać na
swoją kolej. Najpierw przejechały wozy piwne z Unionbrauerei, przystrojone wieńcami i chorągiewkami. Po nich ruszył pochód weselny
i para nowożeńców, która zapragnęła wejść w nowe życie, krocząc przez
nowo otwarty most. Wieczorem na przyjęciu w ratuszu nadburmistrz
podkreślił, że most jest dowodem energii miasta i życzył sobie, aby te
siły witalne nadal w mieście pozostały. Swoje przemówienie zakończył
radosnym wiwatem na cześć „dobrego miasta Wrocławia”. Pewnie nie
przypuszczał, że budowa mostu stanie się krokiem milowym w rozwoju
nadodrzańskiej metropolii. A już na pewno sobie nie wyobrażał, jak intensywnie most będzie eksploatowany. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie
Odrę i Wrocław bez mostu Grunwaldzkiego.
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Ładny fotomontaż –
Parseval nad mostem
Cesarskim

W momencie budowy chyba nikt się nie spodziewał,
jak intensywnie most będzie używany
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Prosto z (kłodzkiego)
mostu, czyli nie tylko
o jajach, powodzi,
zbrodni i karze
Marta Miniewicz

Mimo że uważany jest za najstarszy kamienny most w Polsce, to nie wiemy, kiedy dokładnie został zbudowany. Przyjmuje się, że powstał pod
koniec XIV wieku, ale data wykuta w kamieniu, na jednej z mostowych
rzeźb, sugeruje, że jest o sto lat starszy. Nie wiadomo, dlaczego zaczęto
nazywać go mostem św. Jana lub mostem Wita Stwosza, bo z twórcą
Ołtarza Mariackiego łączy go jedynie nazwa znajdującej się w sąsiedztwie ulicy. Nie można być też pewnym słów siedemnastowiecznego
kronikarza Georga Promnitza, który twierdzi, że przy budowie średniowiecznej przeprawy do wapna dodawano kurzego białka, a chłopów
z okolicznych wiosek zobowiązano do dostarczenia jaj potrzebnych do
wzmocnienia zaprawy. Kronikarz dodaje, że niewykorzystane żółtka
sprzedawano potem „po jednym halerzu za pełną łyżkę”.
Z pewnością można za to stwierdzić, że gotycki most w Kłodzku jest
jednym z najbardziej malowniczych i najbardziej znanych mostów na
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Most gotycki w Kłodzku przerzucony jest
nad Młynówką (dopływem Nysy Kłodzkiej)

Widok z kłodzkiej
twierdzy na miasto
i gotycki most łączący
wyspę Piasek ze
Starym Miastem
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Dolnym Śląsku. Przerzucony został przez Młynówkę, sztucznie utworzony kanał Nysy Kłodzkiej, i do dziś stanowi główny łącznik pomiędzy
Starym Miastem a wyspą Piasek. Dawniej po obu jego stronach stały
wieże bramne, dolna nazywana była Mostową, druga pełniła rolę furty
zamykanej na noc.
Kłodzki most nazywany bywa „małym mostem Karola”, bo od
swego rówieśnika (w przypadku praskiej przeprawy znamy nie tylko
roczną, ale nawet dokładną godzinową i dzienną datę położenia kamienia węgielnego – 9 lipca 1357 roku) jest prawie dziesięciokrotnie
krótszy i dużo węższy, ma też zaledwie sześć grup rzeźbiarskich
ozdabiających kamienne balustrady, podczas gdy na moście w Pradze stoi ich aż trzydzieści.
Kamienne postacie obserwują pieszych przechodzących przez most
w Kłodzku już od kilkuset lat. Za sprawą kłodzkiego starosty hrabiego
von Götzena i jego małżonki jako pierwsza na środku mostu, w miejscu
przygotowanym na mostową kapliczkę, stanęła Pieta. Fundatorzy zadbali, aby pamięć o nich nie przepadła, oprócz daty powstania rzeźby
(1655) kazali wykuć w piaskowcu swoje nazwiska i herby rodowe.
W następnym stuleciu na moście pojawił się kamienny św. Franciszek
Ksawery. Mieszkańcy Kłodzka chcieli patronowi miasta podziękować
w ten sposób za ustanie strasznej zarazy, która dziennie zabierała nawet
po sto osób. Jezuickiemu świętemu, który jeździł na misje na Daleki
Wschód, towarzyszą posągi chorych i Indianin trzymający herb miasta.
Gdy z łacińskiego podpisu pod pomnikiem, w którym kłodzczanie wyrażają wdzięczność „wybawcy”, wypiszemy duże litery będące cyframi
rzymskimi, łatwo odczytamy datę, kiedy epidemia nawiedziła miasto
(1713-1714).
Naprzeciwko Franciszka Ksawerego stoi święty Wacław. Ten czeski książę zginął z ręki swego brata w 929 roku. Wacław ubrany jest
w zbroję, w ręce trzyma chorągiew z płomienistą orlicą. Książę był
wujem Dąbrówki, która odegrała w naszej historii niepoślednią rolę,
gdy została żoną Mieszka I.
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Most w Kłodzku nazywany bywa mostem
św. Jana, mostem
Wita Stwosza i małym
mostem

W XVII i XVIII wieku
na moście pojawiły się
kamienne rzeźby; na
zdjęciu święty Franciszek Ksawery – patron
Kłodzka
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Od strony rynku przeprawy strzeże św. Jan Nepomucen. Nie mogło
go tu zabraknąć, wszak to on ma chronić miasto przed wodami Nysy
Kłodzkiej, gdy wzburzona występuje z brzegów. Udało mu się uratować
most przed skutkami wielu powodzi, jakie przez stulecia nawiedzały
Kłodzko, niestety był bezsilny 7 lipca 1997 roku, gdy zgodnie z przepowiednią jasnowidza Filipka ze Starego Waliszowa, nazywanego kłodzkim
Nostradamusem, spotkały się trzy siódemki i wilk napił się wody. Tego
dnia niszcząca fala powodziowa, wysoka na ponad osiem i pół metra,
przeszła przez miasto i sięgnęła pyska wilka, którego płaskorzeźba
znajduje się na jednej z kamienic na wyspie Piasek.
Na moście znajdują się jeszcze dwie grupy rzeźb. Pierwsza z nich
przedstawia ukrzyżowanego Chrystusa i Marię Magdalenę stojącą pod
krzyżem, jest fundacją hrabiego Herbersteina. To tutaj wykuto, budzącą
wiele wątpliwości, datę powstania kłodzkiego mostu. Napis w tłumaczeniu brzmi: „W roku 1281 most ten zbudowano, w roku 1701, 22
sierpnia, odnowiono”. Być może data miała oznaczać czas budowy na
Młynówce pierwszej drewnianej przeprawy?
Dramatyczna historia związana jest z fundacją ostatniej grupy rzeźb
przedstawiającej Trójcę Świętą koronującą Najświętszą Marię Pannę. Koszty powstania rzeźby pokrył właściciel pałacu w Gorzuchowie,
Franz von Fitschen. Jako nastoletni chłopiec Franz przeżył prawdziwą
rodzinną tragedię. Jego ojciec Otto Ferdinand zamordował swoją żonę
(lub zlecił jej zabójstwo), po czym uciekł i gdy po długich poszukiwaniach został wreszcie złapany, skazano go na śmierć. Hrabiego ścięto
na kłodzkim rynku w 1696 roku. Syn ufundował rzeźbę jako wotum
przebłagalne za czyny ojca. Wybór tematu „Ukoronowania Marii” nie był
przypadkowy. Początek XVIII wieku to czasy kontrreformacji i sporów
teologicznych, propagowanie kultu Matki Bożej i podkreślanie jej roli
w dziele odkupienia.
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Grupę rzeźbiarską Świętą Trójcę koronującą Matkę Boską ufundował hr. Franz
von Fitschen po przeżytej tragedii rodzinnej; hrabia został osierocony, po tym
jak jego ojciec zamordował swoją żonę,
a potem został ścięty na kłodzkim rynku

Ukrzyżowany Chrystus i Maria Magdalena pod krzyżem, fundacja hr. Herbersteina lub jego żony; u spodu herb
fundatora i data: 1734 rok

Kamienica w płaskorzeźbą wilka
przy ul. Grottgera; 7.07.1997 roku
podczas powodzi wilk napił się
wody; niektórzy uznali, że przepowiednia jasnowidza Filipka
o katastrofie, która wydarzy się,
gdy spotkają się trzy siódemki,
spełniła się
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Odra w kadrze
filmowym
Małgorzata Urlich-Kornacka

Przez kilka dziesięcioleci – w okresie, kiedy funkcjonowała Wytwórnia
Filmów Fabularnych oraz obecnie, kiedy działa Centrum Technologii
Audiowizualnych – we Wrocławiu powstało ponad 450 filmów i seriali. Wielu reżyserów inspirowało się Odrą i kręciło swoje filmy nad
jej brzegami. Pojawia się ona w wielu kontekstach: czasem sygnalizuje
miejsce akcji, czasem jest klamrą spinającą akcję filmu. Nadaje filmom
konkretny ton: albo radosny, aby pokazać otwartość Wrocławia, albo
tajemniczy, by podkreślić, że za fasadą beztroski i otwartości skrywa
miasto przesiąknięte atmosferą zła i zepsucia. My zaprezentujemy
Państwu radosne oblicza Odry.
Dziełem, w którym pokazano Wrocław jako miasto wyjątkowo otwarte i przyjazne, a przy tym pięknie położone wśród wysp Odry jest film
Stanisława Lenartowicza z 1959 roku pt. Zobaczymy się w niedzielę.
Reżyserowi udało się uchwycić obraz Wrocławia końca lat 50. – co
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Aktor Tomasz Kot
i reżyser Marek Lechki
przy jazie Opatowickim na planie filmu
Erratum (fot. Bartosz
Maz)

Wrocław i Odra stały się inspiracją dla wielu reżyserów.
Napis „Wro” nad Odrą
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Panorama z Odrą i Ostrowem Tumskim pojawia się
w kilkunastu filmach, m.in.
Anatomii miłości Romana
Załuskiego

Most Tumski nocą zobaczymy w serialu Pawła Pitery
pt. Na kłopoty… Bednarski

Mural ceramiczny Anny
Szpakowskiej-Kujawskiej
na budynku Instytutu
Informatyki Uniwersytetu
Wrocławskiego. Obok, na
rusztowaniu, pracowała
Ewa z filmu Anatomia
miłości
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ciekawe, w większości bez ruin i zniszczeń. Już w pierwszej scenie
tego obrazu Odra tworzy kręgosłup miasta i wprowadza klimat miasta
przyjaznego, w którym każdy przyjezdny znajdzie swoje nowe miejsce
na ziemi. Film ukazuje perypetie dwóch młodych żołnierzy, kaprala
Kwiatka (Stanisław Gronkowski) i szeregowego Pietrka (Ryszard Wojtyłło), którzy na ulicach Wrocławia spędzają przepustki, szukając szczęścia
i miłości. Kwiatek czerpie z życia garściami – nawiązuje przelotne romanse (m.in. z fryzjerką Krysią, która „w niedzielę goli z łaski”), a Pietrek
wierzy w wielką miłość i intensywnie szuka jej w mieście. Widzimy go
m.in. na moście Uniwersyteckim, gdzie od stojącego tam codziennie
mężczyzny, który za drobną opłatą waży ochotników, dowiaduje się
kilku „prawd życiowych”. Tutaj zdziwiony wyczyta w jego gazecie cytat
z Oskara Wilde’a, że „Mężczyzna może być szczęśliwy z każdą kobietą,
oczywiście, jeżeli jej nie kocha”. Nad Odrą, a dokładnie na wyspie Słodowej, Pietrek pozna obiekt swojej platonicznej miłości – atrakcyjną
blondynkę, jak się później okaże – harfistkę Opery Wrocławskiej. Podążając jej śladami, trafi w końcu na przedstawienie Jeziora łabędziego.
Niestety na koncercie zaśnie i dojdzie wtedy do wniosku, że harfistka
to „za wysokie progi na jego nogi”. Dzięki Kwiatkowi i Pietrkowi zobaczymy, jak miasto nad Odrą zyskuje nowe, polskie życie i poznamy cały
wachlarz zachowań jego mieszkańców.
Filmem, w którym wątek miłosny rozwija się nad Odrą, jest Anatomia miłości Romana Załuskiego z 1972 roku. Chociaż miejsce akcji nie
jest określone (nazwa „Wrocław” nie pada), nie mamy wątpliwości, że
jest to stolica Dolnego Śląska. Głównych bohaterów – artystkę Ewę
(Barbara Brylska) i inżyniera Adama (Jan Nowicki) – spotykamy na tle
znanych wrocławskich obiektów, a ich miłość rozkwita z Odrą w tle. Zakochanych zobaczymy na moście Tumskim, zwanym obecnie „mostem
miłości” lub „mostem westchnień” – są radośni, ponieważ udało im się
przypadkowo ponownie spotkać. Zobaczymy ich też w pełni szczęścia,
kiedy motorówką płyną po Odrze. Przepływają pod mostem Pokoju,
płyną w kierunku Ostrowa Tumskiego (w kadrze widać katedrę bez heł-
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W Stawce większej
niż życie Odra zagrała
letnisko w Arnswalde,
czyli Choszcznie nad
jeziorem Kluki

Spacer pt. Odra
literacko i filmowo
(fot. Mariusz Witczak)

W filmach z plenerami
wrocławskimi nie
może zabraknąć mostu Grunwaldzkiego
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mów na wieżach) i wyspy Piasek. Na wybrzeżu Fryderyka Joliot-Curie
pracuje Ewa. Dostrzeżemy ją wraz z koleżanką na rusztowaniu obok
muralu ceramicznego Matematycy w basenie. Tam po pracy odbiera
ją Adam. Plenery nadodrzańskie zobaczymy też w scenach, w których
Ewa spotyka się z 20-letnim studentem Andrzejem (Marek Frąckowiak).
Most Tumski pojawia się w komedii kryminalnej Pawła Pitery pt.
Na kłopoty... Bednarski (1986). W serialu zrealizowanym w konwencji
„zabili go i uciekł” Wrocław imituje Gdańsk, a Odra… Motławę. W odcinku
pt. Bursztynowe serce widzimy, jak detektyw Bednarski (Stefan Friedmann), uciekając przed pościgiem, skacze do rzeki. To właśnie na moście
Tumskim kręcono nocne zdjęcia do tego odcinka. Oczywiście trudno
przypuszczać, by Stefan Friedmann musiał skoczyć z mostu – wielki
plusk, który jest widoczny i słyszalny to zapewne efekt pracy kaskadera.
Odra, a dokładnie cypel Przekopu Szczytnickiego imituje też letnisko
w Arnswalde (obecnie Choszczno położone nad jeziorem Kluki). Dla potrzeb serialu Stawka większa niż życie pojawiły się tam żaglówki i kajaki,
które nadały zakolu Odry autentyczności letniska. To tutaj, na tarasie
budynku H-14 Politechniki Wrocławskiej, w odcinku pt. Bez instrukcji
w reżyserii Janusza Morgensterna udaje się porucznikowi Hansowi
Klossowi (Stanisław Mikulski) wpaść na trop miejsca, w którym znajdują
się zakłady profesora Porschatta.
Filmem, w którym często przewija się motyw wody (wprowadza ona
odpowiedni klimat i skłania do zastanowienia się nad swoim życiem)
jest Erratum Marka Lechkiego z 2010 roku. W obrazie tym przedstawiono historię pracującego w biurze rachunkowym Michała (Tomasz Kot),
który ma odebrać nowy samochód swojego szefa. Po latach pojawia
się więc w Szczecinie, w swoim rodzinnym mieście. Splot tragicznych
wydarzeń zmusza go do zmierzenia się z przeszłością i naprawienia
trudnych relacji z ojcem (Ryszard Kotys). Jest to wzruszający film o tym,
jak trudno odnaleźć to, co w życiu najważniejsze i naprawić swój błąd
(łac. erratum). Bohatera zobaczymy m.in. nad Odrą przy Jazie Opatowickim oraz nad Zalewem Mietkowskim.
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Instalacja artystyczna Ptaki Magdaleny
Abakanowicz na
bulwarze Xawerego
Dunikowskiego

Most Tumski, zwany
też potocznie „mostem westchnień”
lub „mostem miłości”,
zobaczymy w kilku
wrocławskich filmach

Taras budynku H-14
Politechniki Wrocławskiej, czyli teren
filmowego letniska
w Arnswalde w odcinku Bez instrukcji
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