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owniczo ukształtowana dzięki
Drzeczkowa i Zglińca.
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cykle z karabinami. Ruscy krzykneli: - Po-
lacy! My, młode chłopaki do nich doszli. -A
german gdzie? -Uciekli w tę strone. Przez
noc stali koło figury na szosie. Rano około
godziny 5 jo do owczarni szedł – uni stali.
O 7 mieli my porobione, uni ruszyli na Po-
powo. Od Wojnowic słyszałem ryk, a to
czołgi ruskie przez 3 godziny jechały, a po
nich szły i szły piechury. Panny girlandy
upletły i zrobiły napis „Serdecznie witamy”.
Chłopy postawiły do nich słupy. Potem
grzmot wielki jechał, wielki jak dom pięt-
rowy. Lufą girlandy urwał.”

Malowniczy i zabawny to opis, mimo że
czasy doprawdy zabawne nie były...

Po zakończeniu wojny po raz kolejny
przez Witosław przetoczyły się wojska ra-
dzieckie wracające z Niemiec. Było to na
przełomie maja i czerwca 1945 roku. W
okolicznych lasach stacjonowało 5 tys. żoł-
nierzy. W pałacu zrobiono sztab oficerski.
Wtedy roztrzaskano i spalono dużą część
wyposażenia pałacu. Właśnie wówczas
szukający skarbów Rosjanie zdewastowali
mauzoleum i wyrzucili z niego trumny. Po
opuszczeniu tych terenów przez wojska ra-
dzieckie pięciu mieszkańców Witosławia
pozbierało je i włożyło do wspólnej mogiły
pod krzyżem stojącym blisko mauzoleum
(jedną z tych osób był pan Bolesław, tę his-

torię opisałyśmy w lipcowym wy-
daniu “Przeglądu...”).

Zaskoczyła nas opowieść pana
Bolesława o tym jaki był koniec ko-
ścioła witosławskiego. Przekazy-
wany z pokolenia na pokolenie
przez ponad 300 lat ustny przekaz
znajduje potwierdzenie swojej wia-
rygodności w historycznych źród-
łach pisanych.

Są nimi akta wizytacyjne ks.
Kaspra Happa z 1610 roku, które
mówią: „W Witosławiu jest kościół
drewniany, od wielu lat spustoszały
i co dzień zagrażający upadkiem,
fundowany przez dziedziców wio-
ski, pp. Pienińskich […].” Kolejna
wizytacja z 1685 roku opisana jest
tak: „Był w Witosławiu niegdyś ko-
ściół, teraz w tym miejscu jest plac
pusty, same gruzy zwalonego ko-
ścioła.

I właśnie w to miejsce, pomię-
dzy rok 1610 a 1685, wplata się
doskonale historia, którą usłyszał
mały Boleś przed wojną od swo-
jego dziadka. Ten zapewne znał ją
z przekazów starszych pokoleń.
Brzmi ona tak:

„Gdy był potop szwedzki ko-
ściół „spłynął do jeziora”. W tę
rocznicę co był zgładzony, ludzie
mówili, że dzwony zawsze biły w
jeziorze.”

Z historii wiemy, że potop
szwedzki miał miejsce w 1655
roku. Fakty przekazywane z ust do
ust, istniejące tylko w ludzkiej pa-
mięci znalazły swoje potwierdzenie
i umiejscowienie w czasie.

Można by pisać i pisać o kon-
kretnych ludziach którzy ożyli w
starych opowieściach.

O urzędnikach, leśniczych, my-
śliwych, o bażantarni Opitza, o po-
lowaniach i ich organizacji, o
stosunkach pomiędzy właścicie-
lami okolicznych majątków, grusz-
kach leżałkach, kamieniach
stanowiących granice między ma-
jątkami, lasku „dębinie”, ślubie
Opitzów pod dębem....

Czas jednak kończyć ten arty-
kuł. Czas zamknąć przeszłość i
wrócić do dnia dzisiejszego. Kie-
dyś to nasza codzienność będzie
opowieścią wnuka wydobywaną z
zakamarków pamięci przez jakie-
goś dziadka czy babcię (może
jedną z nas?).

PS. A swoją drogą to niedawno
jedna z nas usłyszała takie
wspomnienie z lat 50-tych:

Spółdzielnia zakupiła nowość -
kombajn zbożowy Vistulę.

Tatuś zabrał małą Oleńkę na
pole pokazać dziecku to cudo
techniki i powiedział: Zobacz, tutaj
ze środka leci ziarno prosto do
worków! Następny kombajn pew-
nie będzie taki że od razu mąka
poleci. A potem to już gotowe bu-
łeczki....” Tatusiu Oleńki: Ciągle
czekamy!

PAULINA JUSKOWIAK
I MIROSŁAWA MOLICKA

PRZY POMOCY
AGATY KURPIEWSKIEJ

Na wyprawę pisali się tylko
mężczyźni. Zasięgnęli języka
wśród znajomych i 14 sierpnia po-
ciągiem z Leszna do Świnoujścia
z rowerami, śpiworami i najpot-
rzebniejszym sprzętem wybrało się
pięciu panów: Paweł Woźny z
Ziemnic ze swoim trzynastoletnim
synem Szymonem, Karol Urbaniak
z Osiecznej, Mirek Rosik z Leszna
i Jurek Sawa ze Święciechowy.

Trasę ich przejazdu wyzna-
czały latarnie morskie, były to obo-
wiązkowe punkty, które musieli
odwiedzić.

- Czasem nadrabialiśmy drogi,
albo zbaczaliśmy z prostej trasy,
tylko po to, by odwiedzić latarnię
morską, ale taki był nasz cel. –
mówi Mirek Rosik.

Tych latarni mieli na swej dro-
dze trzynaście. W Świnoujściu, la-
tarnia Kikut, w Niechorzu, w
Kołobrzegu, W Gąskach, w Darło-
wie, w Jarosławcu, w Ustce, w
Czołpinie, Stilo, Rozewie, Jastar-
nia i na Helu.

Każdego dnia, niezależnie od
pogody pokonywali minimum 50
kilometrów na rowerach, czasem
dochodziło nawet do 100 km.

- Różnymi drogami, asfalto-
wymi, polnymi, leśnymi, czasem
nawet przez poligon. Najciężej
było kiedy jechaliśmy plażą rower
topił się w piasku – opowiada
Paweł Woźny.

- To była dla nas ciekawa przy-

Na rowerach przejechali polskie wybrzeże Morza Bałtyc-
kiego. Pomysł zrodził się podczas ubiegłych wakacji, kiedy
trzy rodziny – Woźnych, Rosików i Urbaniaków wypoczywały
nad polskim morzem, a Paweł Woźny dojechał do nich rowe-
rem.

g o d a .
Uc ieka -
l i ś m y
p r z e d
krowami,
mokliśmy
w stru-
g a c h
deszczu i
s m a ż y -
liśmy się
w pełnym
słońcu –
d o d a j e
jego syn
Szymon.

K r y -
zys prze-
ż y w a l i
każdego poranka.

- Bolały nas tylne części ciała,
ale w grupie jest raźniej i łatwiej się
zmobilizować do dalszej drogi –
dodaje Karol Urbaniak.

Dlatego przez osiem dni zakła-
dali na plecy bagaże, wsiadali na
swoje dwukołowe pojazdy i ruszali
w dalszą drogę. W sumie pokonali
511 km i zgodnie podkreślają, że
była to dla nich forma aktywnego
wypoczynku, a nie maraton. W
pierwszym tygodniu po powrocie
unikali jak ognia siodełek rowero-
wych, ale kiedy wszystkie obtarcia
się zagoiły na początku września
wszyscy zgodnie zapisali się na ro-
werówkę i już teraz myślą o kolej-
nej rowerowej wyprawie.

Roweremprzez plaŜę


