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ZAMKI PAŁACE/ – TO NASZE DZIEDZICTWO
/odpoczywajmy, leczmy się, poznawajmy, przekazujmy/

„Wiem gdzie po co idę, gdzie dlaczego robię”
Maria Konopnicka

/Cz.I/
My, Emeryci i Renciści – absolwenci naszej byłej Alma Mater OSWI /z
późniejszymi zmianami, aż do … WSOIW/ jak również wyższych uczelni /np.
WAT/ często podróżujemy po naszej ojczystej ziemi i poznajemy jej kulturowe i
historyczne –bogactwo! Pomocą w tym zakresie jest obniżanie opłaty za pobyt
w Wojskowych Domach Wypoczynkowych /REWITA/ w miesiącach, nazwijmy
to „niewakacyjnych”. Pięknymi miesiącami są m.in. maj i wrzesień. 
Maj – jako piękny, wiosenny, ciepły i o pełnej gamie zieleni – budzi w nas …
życie! 
Wrzesień jako kończący najcieplejszy okres w roku – lato, a witający piękną w
naszym rejonie – jesień, z różnymi barwami drzew i krzewów /z przewagą żółci,
brązu i czerwieni/. Dodatkowo w tym jesiennym okresie podziwiając piękno
naszej natury, jesteśmy w stanie zbierać również w różnych kolorach i
smakach grzyby /np. prawdziwki, podgrzybki, maślaki, itd./.
Są WDW /np. WYSOKI KAMIEŃ, JURATA, itd./, które specjalnie zapraszają, a
pracownicy Rewity wskazują miejsca, gdzie można znaleźć jagody, grzyby, jak
równiej skorzystać z różnych atrakcji turystycznych, o których chciałbym
wspomnieć przebywając m.in. w miejscowościach: ROGOWO, UNIEŚCIE,
MARÓZ, PIECZYSKA, SOPOT, itd.
Przebywając w ww. miejscowościach z kolegami /saperami/ i ich żonami oraz
rodzinami poznaliśmy obiekty, które były perłami w swoim otoczeniu -
posadowione często w obszarach zalesionych i nad akwenami wodnymi. Były
siedzibami możnowładców, książąt, bogatych gospodarzy i stanowiły wzory do
naśladowania, nie tylko w swoim rejonie…

Polecałbym Kolegom, Znajomym, a nawet tym osobom, których nie znam i Ich
rodzinom  zwiedzanie nw. miejsc, a mianowicie:

A. ZAMKI

MALBORK – ZAMEK KRZYŻACKI – zbudowany przez zakon krzyżacki, nad
Nogatem, w stylu gotyckim z czerwonej cegły, otoczony fosą. Najpierw był
siedziba komtura, później wielkiego mistrza zakonu, a nawet władców Prus /w
latach 1457-1772 – stanowił rezydencję królów Polski. Systematycznie
przebudowywany i niszczony /głownie prze Rosjan i Niemców/ w czasie II w.
św. Od 1997 r. jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
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Widok zamku krzyżackiego w Malborku

Muzeum Zamkowe w Malborku

„Okupanci” w „Wyzwoliciele” zostawili nam … ruiny /tak to bywa, gdy jest 
wojna/
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Piękne, ale jeszcze słabo wyposażone sale. Ach warto byłoby tutaj raz jeszcze 
przyjechać, gdyby Niemcy i Rosja zwróciłyby zrabowane …skarby tego zamku

Władcy Zakonu Krzyżackiego /MISTRZOWIE/

Młyn na terenie zamku /Zamek był wyposażony we wszystko co było niezbędne
do przeżycia oblężenia, przez kilka miesięcy/
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Całość budowli obejmuje ZAMEK: WYSOKI z kościołem, kaplicą i wieżami 
/Klesza i Wróblą/; ŚREDNI z kaplicą, Wielką Komturią, Wielkim Refektarzem, 
Pałacem Wielkich Mistrzów, wierzą /Kurza Noga/, itp. oraz NISKI /Przedzamcze/ 
- głownie zabudowaniami gospodarczymi

ZAMEK KSIĄŻ k/WAŁBRZYCHA

Zamek Książ – widok od wejścia 
Możemy zwiedzać nawet wyjeżdżając z dowolnego miasta naszego wojewódz-
twa /Dolnośląskiego/ w ciągu jednego dnia /a nawet nocy w określonych
dniach/.

Zamek zajmuje trzecie miejsce co do wielkości po zamku w Malborku i Wawelu
w Krakowie. Został zbudowany przez księcia świdnicko – jaworskiego Bolka I
Surowego w XIII w. Po burzliwej historii, niszczeniu i wzniosłości w stylu
barokowym /XVIII w./ oraz późniejszymi zmianami … jest do naszej dyspozycji
w dniu dzisiejszym. Byłby piękniejszy, głównie w wyposażeniu pokoi, gdyby
nie zniszczenia spowodowane przez organizację Todt /1941r./ oraz ACz po II
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w.św. Będąc w Książu warto odwiedzić i oddać hołd Tym co zginęli w obozie
koncen-tracyjnym GROß-ROSEN.

Sale są wyposażone w obrazy i meble z różnych epok

Zamek KSIĄŻ warto zwiedzić nie tylko wewnątrz, ale również obejść dookoła.
Tam dopiero poznaje się kunszt budowniczych i wielkość obiektu, tym bardziej,
że w okresie wiosna – jesień są wspaniale utrzymane ogrody…

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9F-Rosen
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Ważna jest architektura i roślinność /z każdym rokiem ładniejsza i bogatsza/
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ZAMEK W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Zniszczony herb nad brama wejściową
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Zamek, mimo, że jest w ruinie – to wart jest oglądania. Kiedyś /XIV w./
zbudowany w stylu gotyckim, został przebudowany na styl renesansowy – był
zamkiem obronnym. Wojny, wojny … zrujnowały piękno niegdysiejszego
zamku i od końca XVIII w. jest w ruinie, ale w ostatnich latach jest
remontowany, dzięki hobbystom … i pokazywany turystom za symboliczną
opłatą. 

Mury mówią o jego wielkości
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Przewodnik /czka/ zawsze jest do dyspozycji turystów
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Odbudowane i wzmocnione elementy murów

Będąc już w Ząbkowicach Śląskich warto zobaczyć „Krzywą Wieżę”  i samo
miasto z ratuszem.

Krzywa wieża /34 m wysokości. Odchylenie od pionu – 214 cm. 
Grubość murów >4m./. W głębi ratusz
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ZAMEK /PAŁAC/ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM /warto obejrzeć będąc w rejonie
Ząbkowic Śląskich/.

Herb i widok fasady

P a ł a c /ZAMEK/ neogotycki - coraz bardziej piękniejszy ze względu na
rekonstrukcję i wyposażenie z XIX w. Piękny pałac – zawdzięczamy m.in.
Mariannie Orańskiej /Niderlandka/. Znowu po 1945 r. /w czasie II w.św. zamek
był „składem” dzieł sztuki, zwożonych przez Niemców/ wyposażenie pałacu
zostało rozkradzione i zdewastowane, a w 1946 r. pożar zniszczył resztę!

Prywatni właściciele, a ostatnio Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przyczynili się, że można oglądać i podziwiać zamek /pałac/ -
raczej pałac!

https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neogotyk
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Wieże
Powyższe zamki /pałace/ przedstawiłem – gdyż je odwiedziłem, w tym dwa
największe zamki w Polsce: Malbork i Książ /posiadające bogate, jak na dzień
dzisiejsze odrestaurowanie i wyposażenie/ oraz dwa – będące w ciągłej
rekonstrukcji /Kamieniec Ząbkowicki i Ząbkowice Sląskie/. Ten ostatni - będący
jak p. Przewodniczka powiedziała w „stałej ruinie”, ale już nabiera śladów –
godnych do obejrzenia, a co ciekawe młodzież podziwia to bardziej niż
wyposażone – może dlatego, że widać ogrom budowli…

Specjalnie nie opisywałem zamków /ich historii/ oraz przedstawiłem tylko kilka
zdjęć, aby zachęcić wszystkich do korzystania z usług WDW, a przy okazji
zwiedzać wspaniałe polskie miejscowości /chociaż niektóre z nich, jak nasz
Wrocław przechodził na przestrzeni wieków z rąk do rąk naszych sąsiadów/.

Najlepsze warunki pobytu proponuje WDW w Unieściu k/Mielna. Nasz Bałtyk
zaprasza nas…”JOD” – czeka. Na temat zamków i nie tylko możemy
porozmawiać w dn. 11-18. Maja 2017 r. w Rogowie….

Czytelników naszej strony internetowej…pozdrawia
Kol. Antoni Tunkiewicz
/SAPER/


