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Przyciąga Cię to, co niewyjaśnione? Czujesz, że poza materialnym światem, który znasz
i rozumiesz, jest coś więcej? Chcesz zboczyć z utartych szlaków i zanurzyć się w tajemnicy?

Te miejsca są dla Ciebie. Miejsca z historią, miejsca, gdzie wydarzyły się tragedie.
Miejsca, które znają mroczne sekrety i kryją klucze do rozwikłania zagadek

z przeszłości. Miejsca, w których czujesz obecność kogoś, kogo nie widzisz i kogo się nie
spodziewasz. Zapraszamy Cię do poznania i zwiedzenia miejsc, w których żywi spotykają umarłych.
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CHOROBY DUSZY I NAWIEDZONE
SZPITALE PSYCHIATRYCZNE

SZPITAL W OWIŃSKACH

„Widziałem duchy przeszłości… a raczej ich skutki” (Żywi i umarli, odc. 1)

Nathan Appleby to człowiek nauki, który do niewytłumaczonych zjawisk
przykłada mędrca szkiełko i oko. Do rodzinnej rezydencji w Somerset
przyjeżdża przekonany, że ludzka psychika nie ma przed nim tajemnic.
Kolejne osobliwe wydarzenia budzą w nim jednak wątpliwości, a on sam

zaczyna kwestionować użyteczność narzędzi naukowych,
gdy styka się z potępioną duszą…

W Anglii czasów królowej Wiktorii eksploracja ludzkiej psychiki dopiero stawała się dyscypliną
naukową, a metody stosowane przez psychiatrów były eksperymentalne. W tych samych
dolegliwościach dopatrywano się zarówno psychoz, jak i objawów opętania, a cierpiącym
próbowali na równi pomagać lekarze i egzorcyści. Nie bez powodu obłęd nazywano – i niekiedy
nazywa się do dziś – chorobą duszy. Do dziś zresztą nauka nie potrafi w pełni wyjaśnić działania
ludzkiego umysłu i mechanizmów stojących za niektórymi czynami. A jeśli czegoś nie potrafimy
wyjaśnić, odpowiedzi doszukujemy się w świecie duchowym, tak jak współcześni naszym
wiktoriańskim bohaterom… Być może właśnie dlatego opuszczone szpitale psychiatryczne
to miejsca szczególnie silnie działające na wyobraźnię – w ich murach pobrzmiewa echo
zapomnianych tragedii, a czas zaciera granice między tym, co racjonalne i wytłumaczalne,
a tym, co niepojęte i nie z tego świata. Takiemiejsca znajdziemy jednak nie tylko wwiktoriańskiej
Anglii. Po Polsce wciąż krążą opowieści o dwóch dawnych placówkach psychiatrycznych,
w których umarli czekają na spotkanie z żywymi.

Osiem kilometrów na północ od Poznania, w wielkopolskiej gminie Czerwonak, w sąsiedztwie Warty
i powyrobiskowych stawów leży niewielka wieś Owińska. Dziś to miejsce z pozoru spokojne,
a nawet przyjazne mieszkańcom – znajdziemy tu zadbany zabytkowy kościół, nowoczesny
i bardzo ceniony ośrodek dla niewidomych dzieci, wyciąg wakeboardowy. Jednak część
pochowanych pośród starych dębów czerwonychmurów klasztornych pamięta zupełnie inne czasy,
a opuszczony szpital psychiatryczny w Owińskach cieszy się ponurą sławą nawiedzonego domu.
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W tragicznej historii tych zabudowań sfera sacrum i duchowości nieuchronnie splata się
z cierpieniem psychicznym i fizycznym. W XIII wieku powstał tu ufundowany przez Przemysła I
i Bolesława Pobożnego klasztor cysterek. Po II rozbiorze Polski wieś wraz z kompleksem
klasztornym znalazła się w zaborze pruskim. Nowi pruscy właściciele zlikwidowali klasztor,
a w 1838 roku otworzyli jedyny w Wielkim Księstwie Poznańskim publiczny zakład dla
psychicznie chorych. Po I wojnie światowej zakład, już pod auspicjami Polaków, kontynuował
działalność, przede wszystkim w dziedzinie badawczej. Z pacjentami, których choroby umysłu
czy duszy zaprowadziły do zakładu w Owińskach, los obszedł się w dwójnasób okrutnie.
Wybuch II wojny światowej i akcja T4 – nazistowski program eliminacji „życia niewartego życia”
– przyniósł wszystkim 1100 pacjentom zakładu straszną śmierć. Hitlerowcy zakopali ich ciała
w masowym grobie w niedalekich Obornikach, jednak później zwłoki odkopano i spalono, przy
wykorzystaniu pracowników przymusowych zacierając ślady zbrodni. Jak pokazuje historia
i mrożące krew w żyłach opowieści mieszkańców – zatarto je nieskutecznie.

Po przekroczeniu progów dawnego zakładu może i spróbujesz pozostać po stronie rozumu
i nauki, jest jednak szansa, że mrok i tajemnica przeciągną Cię na swoją stronę i zakwestionują
wszystko to, co wiesz i rozumiesz. Czy ta osobliwa atmosfera to ciężar historii tego miejsca,
czy może dojmująca obecność kogoś, kogo nie widać? Czy korytarzem właśnie przemknęła
biała sylwetka, czy może to umysł płata figle pod wpływem opowieści? Czy to wiatr porusza
starymi drewnianymi drzwiami, czy to może jęk pacjenta z dawnych czasów…?

Dziś w części zabudowań szpitala w Owińskach inicjowane są prace remontowe, w planach jest
też całościowa renowacja i modernizacja obiektu. Czy warstwa tynku i farby pozwoli duszom
pomordowanych zaznać wreszcie spokoju? Czy tragiczna historia tego przeklętego miejsca
pozwoli o sobie zapomnieć?

Odnowiona część dawnego klasztoru mieści instytucje publiczne, a niektóre budynki
są otwarte dla zwiedzających. Warto zatem zboczyć nieco z turystycznego szlaku w stronę
opuszczonego szpitala i stanąć oko w oko z jego tajemnicą. Więcej informacji dotyczących
pocysterskiego kompleksu w Owińskach znajdziesz na stronie samorządu gminy Czerwonak:
www.czerwonak.pl

Widok zaniedbanego masywnego budynku
z czerwonej cegły, z pustymi oczodołami
okien i drzwiami zabitymi zmurszałymi
deskami, otoczonego parkiem rozłożystych
starych drzew, od pierwszej chwili
przygnębia, ale i przyciąga. Podobno zza
murów szpitala wciąż dobiegają krzyki
zamordowanych, diaboliczny śmiech osób
chorych psychicznie i rozdzierające jęki
cierpiących. Mieszkańcy Owińsk nie bez
powodu unikają tej okolicy po zmroku
i odradzają każdemu nocne eskapady.

https://czerwonak.pl/
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SZPITAL ” ZOFIÓWKA”
Otwock, malowniczo położone nad dziką rzeką Świder historyczne uzdrowisko
podwarszawskie, przed wojną przyciągał turystów i kuracjuszy, urzekając drewnianą
architekturą willi w stylu świdermajer. Dziś niektóre z nich, już pod opieką nowych właścicieli
i konserwatora zabytków, odzyskują dawną świetność. To urocze letnisko ma jednak także
swoje mroczne zakątki, a najsłynniejszy z nich to opuszczony szpital „Zofiówka”, zwany
„najbardziej nawiedzonym miejscem na Mazowszu”.

Malownicza okolica w bezpośrednim
sąsiedztwie Warszawy, a także naturalne,
prozdrowotne walory Otwocka stanowiły na
początku XX wieku idealne warunki do
tworzenia placówek leczniczych. W 1908
roku z inicjatywy stowarzyszenia i dzięki
funduszom przekazanym przez Zofię
Edelmanową powstał tu Zakład dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych Żydów,
nazwany na cześć fundatorki „Zofiówką”.
Do 1935 roku z początkowych 95 łóżek
mieszczących się w jednym budynku zakład
rozrósł się do kompleksu sanatoryjnego
mogącego pomieścić 275 pacjentów.
rych tamtego okresu „Zofiówka” za cel stawiała sobie nie odosobnienie, a terapię pacjentów
i przywracanie ich do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Niestety, personelowi
zakładu nie było dane pracować długo w tym duchu. W czasie okupacji szpital znalazł się
na terenie otwockiego getta, a stery przejęli nazistowscy lekarze. Wkrótce warunki w dotąd
nowoczesnym i zadbanym sanatorium drastycznie się pogorszyły, doskwierał zwłaszcza
wszechobecny głód. Najgorsze jednak miało dopiero nadejść. W 1942 roku przeprowadzono
likwidację otwockiego getta. W ramach wcześniej wspomnianej bestialskiej akcji T4
rozstrzelano co najmniej 108 chorych i lekarzy. Po wojnie „Zofiówka” stała się sanatorium dla
chorych na gruźlicę, w 1985 roku powróciła zaś do roli szpitala psychiatrycznego; już nigdy
jednak nie odzyskała świetności, a ponure widmo przeszłości na stałe zamieszkało w jego
salach i korytarzach.

Dziś pozornie martwe budynki „Zofiówki” żyją własnym życiem. Żeby zrozumieć fenomen tego
miejsca, trzeba je zobaczyć, usłyszeć, poczuć. Niepokojące napisy na odrapanych ścianach;
rośliny, które przez lata nieobecności człowieka zdążyły opleść stare mury gałęziami, jakby
chciały wciągnąć to przeklęte miejsce w otchłań ziemi; potłuczone szkło na popękanych
posadzkach; tajemnicze, mrożące krew w żyłach dźwięki rozchodzące się po zdewastowanych
wnętrzach. Czyżby to duchy zamordowanych pacjentów, które nigdy nie odnalazły wiecznego
odpoczynku…?

W przeciwieństwie do wielu placówek dla umysłowo cho-
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Wypoczywając nad Świdrem lub udając się na spacer szlakiem otwockich świdermajerów,
warto zajrzeć pod adres Kochanowskiego 10, by się na własne oczy przekonać, czy sława
„Zofiówki” jest zasłużona.

Pomimo dekad pozornego opuszczenia tragiczna historia budynku nie daje o sobie zapomnieć,
a życie w dawnym szpitalu wciąż się toczy, chociaż w zupełnie innym wymiarze, niż zaplanowali
to jego założyciele. Być może jest to właśnie jedno z tych miejsc, w których żywi spotykają
umarłych, strzegących pamięci tragicznych wydarzeń, by te nigdy się nie powtórzyły.

© BBC Studios
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TAM, GDZIE ZMĄCONO
SPOKÓJ UMARŁYCH

CERKIEW W CHRÓŚCINIE

„Co raz zostało pogrzebane, powinno pozostać w ziemi” (Żywi i umarli, odc. 2)

Nathan i Charlotte Appleby wiedzieli, wprowadzając się do
Shepzoy, że przyszłość niesie wiele nowych wyzwań i znaków
zapytania. Nie spodziewali się jednak, że ich ziemia skrywa
mroczne tajemnice związane z tragicznymi wydarzeniami

z przeszłości. Tajemnice, które zburzą ich spokój.

Na pytanie, gdzie żywi spotykają umarłych, bez namysłu odpowiesz zapewne, że na cmentarzu.
Obcowanie ze wspomnieniem zmarłych to nic strasznego, o ile ich dusze odnalazły wieczny
spokój. Co jednak, jeśli ten spokój zostaje zburzony, a do świata żywych wraca ktoś, kto nie
powinien? Wśród miejsc uchodzących za nawiedzone są takie, gdzie życie doczesne i zaświaty
spotkały się w nieoczekiwany sposób. W Polsce co najmniej dwie takie lokalizacje zasługują na
osobną wzmiankę.

Chróścin był w średniowieczu własnością zakonu cysterskiego w Ołoboku. W kolejnych wiekach
większa część wsi stała się prywatnym majątkiem. To tu, w dawnym folwarku, w półmroku
drzew i zarośli kryje się niewielka XIX-wieczna cerkiewka – jedyny taki obiekt w województwie
łódzkim. Skrywa ona ponoć tajemnice, które każą niespokojnym duszom nawiedzać świat
żywych… W XIX wieku chróściński majątek był własnością rosyjskiej rodziny Łopuchinów.
To tu z inicjatywy znanej z pobożności Tatiany Łopuchinowej stanęła cerkiew pod wezwaniem
świętego Jerzego Zwycięzcy, która miała służyć za rodzinny grobowiec. Jako pierwszy spoczął
tu synek Łopuchinów, który stracił życie w nieszczęśliwymwypadku. Do budynku przylegał także
cmentarz, na którym grzebano innych zmarłych mieszkańców folwarku.



Potomkowie Łopuchinów wynieśli się z chróścińskich włości po I wojnie światowej.
Majątek wówczas upaństwowiono, a na terenie zamku utworzono dom pomocy społecznej.
Do lat siedemdziesiątych w cerkwi odprawiano dla okolicznych mieszkańców prawosławne
nabożeństwa, a także ceremonie pogrzebowe dla zmarłych lokatorów DPS-u, których chowano
na pobliskim cmentarzu. Potem władze zakazały korzystania z cerkwi; efekt był taki, że budynek
zaniedbano. Ozdoby, dewocjonalia i kosztowności z krypt rozkradziono, wilgoć zniszczyła dach
i ściany, a przylegający do budynku cmentarz niszczał, sprawiając coraz bardziej przygnębiające
wrażenie. Do dalszej dewastacji zabudowań przyczyniła się pobliska kopalnia żwiru. Budynek
w 1989 roku wpisano do rejestru zabytków, a od 2006 ponownie stanowi część Kościoła
Prawosławnego. W 2013 roku przeszedł remont generalny.

Inni gorąco zapewniają, że zwiedzającym cerkiew i cmentarz ukazuje się duch przedwcześnie
zmarłego synka Łopuchinów. Jego rodziców pochowano pod świątynną posadzką, co odkryto
przypadkiem; gdy szabrownicy w końcu rozbili płyty zabezpieczające grób, szczątki pary
wydobyto na powierzchnię. Zakłócono wieczny odpoczynek zmarłych, a to musiało mieć swoje
konsekwencje w świecie żywych. Wieść niesie, że po tej ekshumacji okolicę zaczął nawiedzać
duch chłopca, który czasem ukazuje się spacerowiczom jedynie na chwilę, a czasem pyta ich,
gdzie są rodzice. Czy ekshumacja szczątków rodziny Łopuchinów rzeczywiście zmąciła spokój
duszy ich syna? Być może umarli po prostu chcą, by ich ciała pozostawić w świętym spokoju?

Wizytę w zabytkowej cerkwi polecamy wszystkim amatorom tajemniczych świątyń.
By ją znaleźć, należy przy Domu Pomocy Społecznej w dawnym pałacu Łopuchinów skręcić
w lewo. Po około 10 minutach spaceru polną drogą dojrzymy po lewej stronie chróścińską cerkiew.

Renowacja nieco złagodziła posępny
wizerunek świątyni, jednak miejsce to nadal
spowija aura tajemnicy. Położona na skraju
lasu kapliczka z zabytkowym cmentarzem
do dziś kusi ciekawskich swoim posępnym
urokiem i inspiruje straszne opowieści.
Według jednej z nich lokatorzy dawnego
DPS-u umierali często w niewyjaśnionych
okolicznościach. Podobno dusze pocho-
wanych na cmentarzu pensjonariuszy domu
opieki nie pozwalają okolicznym
mieszkańcom zapomnieć o niegodziwości,
która ich spotkała.

© BBC Studios
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KAMIENICA FERBERÓW W GDAŃSKU
Spotkania z umarłymi nie są domeną wyłącznie opuszczonych, odludnych i zdewastowanych
zakątków. Skrywająca mroczną opowieść kamienica Ferberów stoi przy ruchliwej,
reprezentacyjnej gdańskiej ulicy, w sąsiedztwie podobnych kupieckich posiadłości miejskich.

Kamienica pod adresem Długa 28, którą
wzniesiono w 1560 roku dla gdańskiego
burmistrza Constantina Ferbera, syna
Eberharda, pozostawała w rękach tej
wpływowej kupieckiej rodziny przeszło dwa
stulecia. Renesansową fasadę zdobią herby
Polski i Prus Królewskich, a także fryzy
w stylu niderlandzkim. Wkrótce potem na
dużych drewnianych drzwiach wejściowych
kamienicy wyrzeźbiono scenę wygnania
pierwszych ludzi z raju. To dlatego budynek
nazywano też kamienicą Adama i Ewy –
i z tymi właśnie drzwiami wiąże się pewna
historia pełna tajemnic.

Według tejże legendy jednego z rodziny Ferberów – Gotfryda – spotkała rodzinna tragedia.
Rok po ślubie jego młoda żona zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Zdruzgotany
Gotfryd zrobiłby wszystko, by ujrzeć znów ukochaną, choćby kosztem zaangażowania
nieczystych mocy, dlatego sprowadził z Wenecji nekromantę. Ten obiecał przywołać zmarłą
podczas seansu spirytystycznego, uprzedził jednak Gotfryda, że w budynku nie może być
wówczas nikogo poza nimi, ale nawet oni nie mogą podjąć próby kontaktu z przywołanymi
duchami. W trakcie rytuału Gotfrydowi objawił się duch żony, a także inne zjawy, między innymi
Adam i Ewa. Kupiec nie mógł się powstrzymać przed rozmową z żoną, co oznaczało, że złamał
pierwszy z zakazów nekromanty. Drugie polecenie również nie zostało wypełnione – w czasie
seansu bowiem w kamienicy znajdował się jeden ze służących, który wkrótce po rytuale zmarł.
Natchniony niezwykłymi wydarzeniami kupiec kazał pomimo obaw mieszkańców wyrzeźbić
postaci Adama i Ewy na drzwiach kamienicy. Nowe wrota od początku budziły obawy
gdańszczan – nazywano je przeklętymi. Zła sława owej kamienicy, a zwłaszcza jej rzeźbionego
wejścia, sprawiła, że po śmierci ostatniego potomka Ferberów w 1789 roku budynek przez długi
czas pozostawał niezamieszkany. Bogate zdobienia fasady płowiały, a nietoperze i pająki
upodobały sobie imponujące niegdyś wnętrza, jakby na potwierdzenie mrocznej legendy.
Dopiero w połowie XIX wieku kolejni właściciele postanowili wskrzesić życie kamienicy
i przeprowadzili remont generalny, na wszelki wypadek usuwając jednak przeklęte drzwi.
Drewniane płaskorzeźby Adama i Ewy znalazły się w Ratuszu Prawomiejskim, gdzie odtąd
powodowały ponoć dziwne i tragiczne w skutkach wypadki, aż do całkowitego zniszczenia
zabudowań ratusza w 1945 roku.



A kamienica? Pomimo niemal kompletnego zniszczenia w czasie wojny i braku oryginalnych
drzwi Adama i Ewy zrekonstruowany dom wciąż uchodzi za nawiedzony. Mówi się, że zmarła
żona Gotfryda Ferbera, raz przywołana do świata żywych, już nigdy nie odnalazła wiecznego
wytchnienia, a jeśli tylko ktoś będzie jej odpowiednio uważnie wypatrywać, dojrzy ją w oknie
budynku przy Długiej 28. Zjawa nawiedza kamienicę niczym przestroga, że igranie ze śmiercią
i budzenie umarłych nie jest najlepszym pomysłem.

© BBC Studios
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LASY, Z KTÓRYCH
SIĘ NIE WRACA

LAS RUDZKI W ŁODZI

„Cokolwiek widział w lesie, było zbyt straszne,
żeby chciał tu zostać” (Żywi i umarli, odc. 5)

„Co stało się w tym lesie, Nathan?” (Żywi i umarli, odc. 4)

Makabryczne wydarzenia w lesie zmuszają Nathana i Charlotte
do wstrzymania prac modernizacyjnych na farmie. Czy napięcie

i niepokój doprowadzą ich do ruiny?

Skrywający opuszczoną dzielnicę drewnianych willi Las Ruda-Popioły to miejsce szczególne
i źródło wielu opowieści o duszach niespokojnych i siłach nieczystych. Dlaczego ekskluzywne
niegdyś letnisko uchodzi dziś w okolicy za las, w którym straszy?

„Nie idź do lasu po zmroku…” – to przestroga głęboko zakorzeniona w naszej świadomości,
wpisana w baśnie i opowieści. Las daje życie, ale i je odbiera; zapewnia schronienie żyjącym,
ale kryje też tajemnice spoza świata doczesnego. Są w Polsce lasy, w których żywi spotykają
umarłych. Tak przynajmniej głoszą miejskie legendy…

Ruda Pabianicka swego czasu była ulubioną miejscowością wypoczynkową łódzkich
fabrykantów. Echa tamtych czasów pobrzmiewają w otoczonej stuletnimi sosnami dzielnicy
stylowych willi, w których przed wojną mieściły się pensjonaty i prywatne rezydencje. Porośnięty
lasem teren zajmuje 64 hektary i przecina go ulica Popioły, przy której stoją zabytkowe pamiątki
z lat świetności letniska. Wiele z nich jest już dziś w opłakanym stanie, jak choćby willa Teodora
Steigerta. Zbudowana na początku XIX wieku, początkowo mieściła pensjonat letniskowy; po II
wojnie światowej znajdowały się tu kolejno szkoła i dom dziecka. W latach pięćdziesiątych willę
podzielono namieszkania komunalne i odtąd jej stan techniczny i wygląd zaczęły się pogarszać.
Spróchniałe deski, brak kanalizacji, nienaprawione szkody po jednym z pożarów – wszystko to
składa się na rozpaczliwy obraz, który przedstawia dziś sobą piękna niegdyś willa.Z willą
Steigerta związana jest jedna z legend Lasu Rudzkiego (chociaż niektóre źródła twierdzą,
że chodzi o willę Klarę, zbudowaną przez innego łódzkiego fabrykanta – Juliusza Kindermanna).



Podobno to właśnie tu w czasie II wojny światowej Niemcy zakwaterowali robotników
pracujących przy budowie pobliskich bunkrów, schronów atomowych i wojskowego lotniska.
Budowa nigdy nie została ukończona, a zamieszkujący willę robotnicy zostali zamordowani
przez wycofujących się pod koniec wojny Niemców. I chociaż budowniczowie rozstali się
z życiem doczesnym, ponoć ich duchy wciąż nawiedzają dawne mieszkanie. Krótko po wojnie
grupa uczniów pobliskiej podstawówki wybrała się pod opieką nauczycielki na leśny spacer.
Ani dzieci, ani nauczycielki nikt więcej nie zobaczył, za to do dziś w lesie można ponoć usłyszeć
ich głosy… Podobny los spotkał jakoby kobietę, która po zmroku wracała ulicą Popioły z pracy do
domu. Dziś jako zjawa nawiedza ten las.

Internet pełen jest innych mrocznych opowieści związanych z tym terenem – pojawiają się
tajemnicze postaci z oczami bez źrenic, osobliwe i niepokojące dźwięki, głosy być może
należące do dawno zaginionych, ale też zapach zgniłego mięsa, który ponoć wyjątkowo często
unosi się nad pewną częścią lasu, nagłe niewyjaśnione uczucie chłodu, nawet w duszny, letni
dzień… Cokolwiek dzieje się w Lesie Rudzkim, wydaje się oddziaływać nie tylko na wyobraźnię,
ale i na wszystkie zmysły. Przekonaj się, czy i przed Tobą opuszczone leśne letnisko uchyli rąbka
swojej mrocznej tajemnicy…

Zabytkowe rudzkie wille, często w opłakanym stanie, ale przyciągające swoim mrocznym
pięknem, stoją w Łodzi przy ulicy Popioły – willę Steigerta znajdziesz pod adresem Popioły 49/51.

© BBC Studios

© BBC Studios
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LAS W WITKOWICACH
Park na obrzeżach Krakowa, zwany Lasem w Witkowicach, jest scenerią współczesnej legendy
miejskiej. Opowieść o tajemniczym zniknięciu grupy studentów sprawiła, że niewyróżniający się
za dnia niczym szczególnym park leśny stał się celem pielgrzymek badaczy zjawisk
nadprzyrodzonych.

Według najsłynniejszej historii krążącej po internecie wmiejscu, w którym dziś rośnie las, dawno
temu istniała osada. Jej mieszkańcy trudnili się zbieraniem grzybów i uprawą pól. W XVIII wieku
do lasu, w bezpośrednie sąsiedztwo wioski, wprowadziła się tajemnicza grupa pogan, którzy
zbudowali kamienną świątynię na leśnej polanie i odprawiali tam swoje rytuały. Obecność
obcych ludzi i ich nieznanych zwyczajów budziła lęk okolicznych mieszkańców. Uważali, że
przybycie innowierców zmieniło energię lasu, a miejsce stało się nawiedzone. Powodowani czy
to strachem przed nieznanym, czy też uzasadnionym lękiem o swoje życie i dusze, zburzyli
świątynię i przepędzili pogan. Wkrótce potem cała osada spłonęła. Od tego czasu las uważa się
za przeklęty.

Mieszkańcy okolicznych osiedli traktują tę opowieść z przymrużeniem oka, jako dowcip, który
zaczął żyć własnym życiem. Wskazują natomiast, że las istotnie nie cieszy się dobrą sławą,
ale z innego powodu – upodobali go sobie samobójcy.

Ale mamy też dalszą część tej ponurej opowieści. Setki lat później, w październiku 2001 roku,
dziewięciu studentów wybrało się do lasku na wieczorne świętowanie rozpoczęcia roku
akademickiego. W planach mieli całonocną imprezę w towarzystwie muzyki i trunków.
Nazajutrz niestety żaden ze studentów nie wrócił do domu. Impreza miała się zacząć około
piątej po południu – wtedy właśnie studenci rozpalili ognisko. Ostatnią osobą, która miała z nimi
kontakt, był mieszkaniec domu na obrzeżach lasku. Uprzedził on wędrujących po zmroku
młodych ludzi, że miejsce to nocą bywa niebezpieczne, i odradził dalszą wycieczkę. Ostrzeżenie
zostało zignorowane, a zgodnie z przytaczaną relacją około wpół do dziewiątej wieczorem
chłopcy weszli do lasku i po przejściu przez jeden z parkowych mostków zniknęli w gęstej mgle.
Gdy następnego dnia nie powrócili do domów, zaniepokojone rodziny podjęły poszukiwania.
Po dwóch dniach od zaginięcia w sprawę zaangażowano policję, chociaż zgodnie z legendą
miejską funkcjonariusze z bliżej nieznanych przyczyn nie palili się do wszczęcia śledztwa.
Mijały miesiące bezskutecznych poszukiwań. Któregoś dnia do lasku wybrała się grupa
przyjaciół tamtych zaginionych. Dziełem podejrzanego przypadku bądź też – jak chce opowieść
– za sprawą tajemniczej smugi światła znaleźli w mchu aparat fotograficzny. W środku była
klisza ze zdjęciami z feralnej imprezy. Tych, którzy oglądali uwiecznione tam zniekształcone,
nierzeczywiste twarze studentów w otoczeniu w niczym nieprzypominającym witkowickiego
lasu, te fotografie przyprawiają ponoć o ciarki na plecach… Brzmi zbyt fascynująco, by zdarzyło
się naprawdę?
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Zwiedzanie lasu w Witkowicach polecamy zwłaszcza na rowerze – przecinają go żółty szlak
przez dolinę Bibiczanki i zielony szlak Twierdzy Kraków.

Zaciekawieni elektryzującą opowieścią turyści po dotarciu na miejsce bywają rozczarowani.
Dlaczego akurat ten podkrakowski lasek, raczej młody i niepozorny, stał się źródłem historii jak
z horroru? Gdzie są ruiny pogańskiej świątyni? To, że opowieść o zaginionych studentach
znalazła przekonujące wytłumaczenie, wydaje się bez znaczenia. Po zmroku las w Witkowicach
ma w sobie coś niepojętego, a jego złe moce igrają z naszym rozumem – nawet jeśli tylko jako
wytwór wyobraźni.

© BBC Studios
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ZAMKI,
KTÓRE PAMIĘTAJĄ

ZAMEK CZOCHA

„Muszę to wiedzieć – ostrzegasz mnie, czy mi grozisz?” (Żywi i umarli, odc. 4)

Pojawienie się nowych właścicieli uruchamia
machinę niewyjaśnionych zdarzeń w dotąd spokojnym

folwarku Shepzoy. Czy umarli byli tu zawsze?
Szukają zemsty czy ukojenia?

Nasz przewodnik nie byłby kompletny bez opowieści o nawiedzonych zamkach. Stare kamienne
mury kryją czasem wspomnienia dramatycznych wydarzeń, a w przekazywanych z ust do ust
opowieściach prawda miesza się z mitem. Większość tych opowieści w roli czarnego
charakteru obsadza kobiety. I choć legendy o zamieszkujących to miejsce duchach umarłych
z czasem stały się turystycznymi atrakcjami, to jednak w każdej z nich tkwi ziarnko prawdy, która
czeka na odważnych.

Monumentalna średniowieczna budowla u stóp Gór Izerskich uchodzi za jeden
z najciekawszych zamków w Polsce. Tę warownię graniczną wzniesiono z rozkazu czeskiego
króla Wacława I w połowie XIII wieku. Początkowo przechodziła z rąk do rąk pomiędzy rodami
i państwami, dopiero od 1451 roku przez niemal ćwierć tysiąca lat zamek pozostawał
własnością łużyckiego rodu von Nostitzów. Z tych czasów pochodzi jedna z legend związanych
z fortecą. Rodzeństwo, do którego przez pewien czas należał zamek Czocha, poróżniło się,
a mściwa siostra o imieniu Gertruda nasłała na własnego brata husytów, za zdradę przyjmując
od najeźdźców sowitą zapłatę. Po odbiciu swoich ziem brat ściął siostrę na zamkowym
dziedzińcu i przeklął jej duszę na wieki. Odtąd duch Gertrudy błąka się po zamku w towarzystwie
wielkiego czarnego psa, pokutując za zdradę.

Inna opowieść głosi, że znany z chciwości Christoph von Nostitz poślubił znacznie starszą
od siebie, ale za to majętną Ulrykę.



Wkrótce po ślubie wyszło na jaw, że opowieści o jej majątku były mocno przesadzone,
a rozgoryczony Christoph zaczął wyjeżdżać w długie podróże, byle dalej od niechcianej
małżonki. Ta pod nieobecność męża znajdowała ukojenie w ramionach innych mężczyzn.
Wróciwszy z jednej z wypraw, von Nostitz zastał żonę w ciąży – jak wskazał szybki rachunek, to
nie on był ojcem. Wkrótce po porodzie wrzucił niewierną żonę do studni, a jej nowo narodzone
dziecko kazał zamurować w kominku. Dochodzące z dna studni lamenty Ulryki i kwilenie
uwięzionego w murach niemowlęcia podobno słychać do dziś…

Podobno w czasie II wojny światowej właściciel udostępniał pomieszczenia warowni
hitlerowskim służbom wywiadowczym. W 1945 roku Gütschow opuścił zamek, a sama
posiadłość w wyniku klęski nazistów znalazła się na terytorium Polski. Po wojnie wyposażenie
opustoszałego zamku Czocha stało się przedmiotem rewindykacji i celem szabrowników.
Budynek przez pewien czas był także schronieniem dla uchodźców z Grecji, którzy, jak wieść
niesie, trzymali w jego komnatach żywy inwentarz. Od lat pięćdziesiątych zamek stopniowo
odzyskiwał dawny blask, najpierw jako Wojskowy DomWczasowy, a współcześnie jako ośrodek
konferencyjno-hotelowy. Z legend o niewiernych kobietach uczyniono zaś atrakcję dla wielbicieli
turystyki z dreszczykiem.

Zamek Czocha znajduje się w Suchej, w gminie Leśna. Oferuje noclegi i nocne zwiedzanie
okraszone ciekawostkami historycznymi. Więcej informacji: www.zamekczocha.com

Czy duchy niewiast z zamku Czocha rzeczywiście pokutują za niegodziwości, których dopuściły
się za życia? A może chciałyby opowiedzieć żywym własną wersję swoich historii, by potem
w spokoju odejść w zaświaty…?
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W XVIII wieku niezamieszkały zamek
stopniowo popadał w ruinę, aż w 1909 roku
odkupił go niemiecki fabrykant Ernst
Gütschow. Na jego zlecenie budowla
została odrestaurowana i w części
przebudowana, stając się miejscem
pełnych przepychu spotkań towarzyskich,
a także domem dla kolekcji cennych dzieł
sztuki i imponującej biblioteki. Z czasów
Gütschowa pochodzi kolejna mroczna
legenda, tym razem także związana
z kobietą.Otóż podobno młoda małżonka
właściciela, Anna,wyszła za Gütschowa

jedynie z pobudek finansowych i w czasie nocy poślubnej nie była w stanie ukryć odrazy, którą
czuła do męża. Ten wpadł w furię i zamordował żonę, pozbywając się jej ciała przy użyciu
zapadni pod małżeńskim łożem.

https://zamekczocha.com/#4
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ZAMEK W OGRODZIEŃCU
W ponury jesienny lub zimowy dzień ruiny tego potężnego zamczyska na wzgórzu już z daleka
robią przerażające wrażenie. Ta majestatycznie górująca nad wsiami Jury Krakowsko
-Częstochowskiej pamiątka ze średniowiecza czasy świetności niewątpliwie ma za sobą,
tymczasem przyciąga nie tylko pasjonatów historii, ale i niejednego poszukiwacza tajemnic.
A tych ostatnich naprawdę w tym miejscu nie brakuje.

Historia zamku w Ogrodzieńcu ma swój początek w czasach Bolesława Krzywoustego.
Wzgórze położone na terenie dzisiejszej wsi Podzamcze, osłonięte przez wysokie skały,
wydawało się idealnym miejscem na warownię. Pierwsze fortyfikacje zburzyli Tatarzy jeszcze
w 1241 roku. Na ich ruinach Kazimierz Wielki wybudował murowany zamek, który ostatecznie
przekazano rycerskiemu rodowi Włodków herbu Sulima. Ogrodzieniec stał się jedną z warowni
linii Orlich Gniazd. W kolejnych dekadach gotycki zamek często zmieniał właścicieli,
aż w połowie XVI wieku trafił w ręce Seweryna Bonera, który rozbudował go i nadał
średniowiecznej fortyfikacji renesansowy charakter. To właśnie w czasach Bonera pojawił się
duch pięknej Olimpii, który do dziś nawiedza zamek. Zgodnie z legendą włodarz miał urodziwą
córkę, ale niestety nie darzył sympatią wybranka jej serca. Na różne sposoby sabotował romans,
uciekając się wreszcie do tragicznego w skutkach podstępu. Otóż przechwytywał
korespondencję między Olimpią a walczącym na wojnie rycerzem, aż w końcu uciął wszystko
spreparowanym listem, w którym podszył się pod Olimpię i zapowiedział wyjście za mąż za
innego. Przeczytawszy wiadomość, załamany młodzian rzucił się w przepaść, Olimpia zaś,
kiedy już dowiedziała się o tragedii wynikającej z niegodziwości ojca, z rozpaczy poszła w ślady
ukochanego i skoczyła z okna południowej wieży zamku. Śmierć nie ukoiła jednak złamanego
serca, a spotykana nie raz i nie dwa na przestrzeni wieków przez przerażonych świadków zjawa
w białej sukni to właśnie Olimpia, na wieczność opłakująca stratę ukochanego.

Budowla wraz z okolicznym majątkiem zmieniała właścicieli jeszcze kilkukrotnie, nieraz też
doznała poważnych zniszczeń. W 1655 roku zamek został częściowo spalony przez wojska
szwedzkie, a w roku 1702, już po częściowej odbudowie, Szwedzi pod wodzą Karola XII spalili
go powtórnie. W międzyczasie władał nim kasztelan krakowski Stanisław Warszycki, a jego
krótkie rządy niestety kładą się cieniem na historię zamku. Chociaż szlachcic ten był
zasłużonym dla ojczyzny patriotą, to jednak słynął ponoć z okrucieństwa i upodobania do
osobistego torturowania poddanych. Z nim wiąże się pochodzenie kolejnej zamkowej zjawy –
czarnego psa o płonących oczach, uwiązanego na pobrzękującym długim łańcuchu. Wedle
legendy jest to właśnie sam Warszycki, którego diabły za niegodziwości popełnione za życia
skazały na wieczną tułaczkę w psiej skórze. Ci, którzy go widzieli, przekonują, że było to
niezwykle realistyczne i przerażające spotkanie…
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Polecamy zwiedzanie tej perły Szlaku Orlich Gniazd zwłaszcza po zmroku.
Zamek w Ogrodzieńcu znajduje się w Podzamczu, więcej: www.zamek-ogrodzieniec.pl

Prace renowacyjne i status turystycznej atrakcji nie zdołały jednak zmienić tego, czego nie
widać gołym okiem, a co każdy na zamku może po zmroku poczuć na własnej skórze.
Nic dziwnego, że ta złowieszcza budowla od stuleci jest źródłem mrożących krew w żyłach
opowieści o spotkaniach z umarłymi.

W ciągu kolejnego stulecia zamek systematycznie popadał w ruinę, a ostatni mieszkańcy
wyprowadzili się z niego w początkach XIX wieku. Kolejny właściciel, Ludwik Kozłowski, zwieńczył
dzieło dewastacji warowni, pozyskując z niej budulec dla innych celów. Po II wojnie światowej
zamek stał się własnością państwową. W 1973 roku ukończono prace mające to miejsce
uratować i zamienić w atrakcję historyczną i turystyczną. Dziś prywatnie zarządzany Ogrodzieniec
możemy zwiedzać jako najlepiej zachowane ruiny średniowiecznego zamku w Polsce.

https://www.zamek-ogrodzieniec.pl/
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GÓRY WE WŁADANIU
CZAROWNIC

ŁYSA GÓRA

„Twoje lekarstwa. Twoje zielarskie remedia…
Chciałbym je zobaczyć.” (Żywi i umarli, odc. 6)

W centrum wszystkich tajemniczych wydarzeń w Shepzoy jest Nathan,
mężczyzna. Ale to kobiety w tej opowieści wydają się mieć najwięcej
siły, w ich także rękach spoczywa moc naprawiania i uzdrawiania…

Moc kobiet – ściśle związaną z siłami natury, nawet w najbardziej przerażającej formie –
tępiono przez stulecia jako zagrożenie dla tradycji i oficjalnej religii. Te uprzedzenia przetrwały
wmrocznych podaniach o czarownicach. Dziś jednak wiemy, że historie te możemy odczytywać
na dwa sposoby – jako przerażające opowieści ku przestrodze, w których wiedźmy uwalniają
duchy i moce nieczyste, ale i jako afirmację siły, która drzemie w kobietach wiedzących więcej.
Polskie czarownice szczególnie upodobały sobie… góry. Dwie z nich uchodzą za wrota między
światem żywych a światem umarłych.

Ten szczyt w Górach Świętokrzyskich to chyba najsłynniejsze w Polsce miejsce spotkań
czarownic. Jako dawne święte miejsce wyznawców prasłowiańskich kultów i późniejsza
siedziba chrześcijańskich zakonników Łysa Góra z pewnością emanuje duchową energią –
a o tym, czy dobrą czy złą, każdy powinien przekonać się na własnej skórze. Położony na
wysokości 594 metrów n.p.m., pozbawiony drzew wierzchołek, któremu góra zawdzięcza swą
nazwę, w średniowieczu najprawdopodobniej stanowił miejsce pogańskiego kultu.

Z tych czasów pochodzi otaczający szczyt wał kultowy. Usypana z bloków kwarcytu konstrukcja
ma kształt podkowy, półtora metra długości i wysokość miejscami sięgającą dwóch metrów.
Wzmianki o odprawianych tu pogańskich rytach i kulcie bóstw z politeistycznego panteonu
pochodzą między innymi z kroniki Jana Długosza.



Po przyjęciu chrześcijaństwa na ziemiach ówczesnej Polski zaprzestano rozbudowy wału
i świątyni, a Łysa Góra podzieliła los wielu innych pogańskich świętych miejsc – postawiono tu
chrześcijańską budowlę. Opactwo benedyktyńskie według tradycji ustnej założył na początku
XI wieku Bolesław Chrobry, ale dopiero w XVI wieku rozpowszechniła się nazwa Święty Krzyż,
związana z relikwiami z drzewa krzyża Chrystusa. To właśnie stąd wzięła się dzisiejsza nazwa
łańcucha Gór Świętokrzyskich, a także całego województwa.

Na Łysą Górę, na której znajdują się ślady prasłowiańskiej obecności i dawny klasztor,
prowadzi szlak turystyczny z miejscowości Huta Szklana.

Każda baśń czy legenda jest tajemnicą ubraną w barwną szatę opowieści. Pod spodem kryje się
często strach przed nieznanym, niezrozumienie, lub wręcz przeciwnie – hołd złożony
niesamowitym postaciom. Nie inaczej jest w przypadku historii o czarownicach, pod barwną
narracją skrywających odwieczny archetyp kobiety, która dużo wie i która dużo może – lub zbyt
dużo. Nieważne, czy Łysa Góra jest nawiedzona naprawdę, czy tylko w opowieściach; tak czy
owak jest szczytem, na który warto się wybrać zwłaszcza w jasną, księżycową noc.
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Łysa Góra przez stulecia obrosła legendą
jako miejsce, w którym spotykają się
czarownice, by odprawiać przerażające
i bezwstydne obrzędy, warzyć śmiercio-
nośne mikstury i paktować z diabłem
(objawiającym się najczęściej w postaci
psa albo kozła). Dawne kroniki i encyk-
lopedie wypełniają barwne opowieści
o przebiegach sabatu, najeżone pikan-
tnymi szczegółami orgii i innych beze-
ceństw, o które oskarżano domniemane
czarownice.

Tutejsze wiedźmy, na co dzień zamieszkujące okoliczne wsie incognito, miały na sabaty
przylatywać oczywiście na miotłach. Niestety, mity dotyczące czarownic miały też swoje
tragiczne skutki. Kobiety oskarżane o udział w sabatach na Łysej Górze, podobnie jak ich
odpowiedniczki w innych częściach Polski i Europy, poddawano inkwizycyjnym procesom,
po których najczęściej karano je okrutną śmiercią. Pamięć o tragicznym losie kobiet, które
spotykały się na Łysej Górze, sprawia, że obecność ich duchów jest tu wyraźnie odczuwalna –
zwłaszcza w księżycową noc lub w czasie równonocy. Gęsty las otaczający górę i kamienne
pozostałości po pradawnych obrzędach potęgują to niesamowite wrażenie. Nie dziwi zatem,
że Łysa Góra do dziś cieszy się mroczną, ale także fascynującą renomą nawiedzonego miejsca.
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BABIA GÓRA
Na nazywanej „królową Beskidów” górze nie tylko spotykają się czarownice, ale ponoć mieszka
sam diabeł – stąd najwyższy wierzchołek tego masywu nosi miano Diablaka.
Niejako na potwierdzenie wielu legend góra słynie z nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych,
które spokojny spacer mogą w sekundę zamienić w walkę o zdrowie i życie. Oto Babia Góra.
Otoczona nazwanym na swoją cześć Babiogórskim Parkiem Narodowym góra jest najwyższym
masywem Beskidów, należy do pasma położonego na granicy polsko-słowackiej
i ciągnie się między przełęczą Glinne a doliną Skawy. Jej szczyt, podobnie jak w przypadku Łysej
Góry, pokrywa rumowisko skalne. Jedna z legend głosi, że owe kamienie to tak naprawdę
pozostałości po zamku zbudowanym przez czarta dla służących mu zbójników, którzy
w babiogórskich grotach i na zamku właśnie ukrywać mieli swoje branki – „baby”.
To jedno z tłumaczeń pochodzenia nazwy masywu, choć wiąże się też ona z podaniami
o duchach kobiet zamieszkujących jaskinie. Nie są to jedyne opowieści z pogranicza zaświatów
i życia doczesnego związane z tą niezwykłą górą. Dzień letniego przesilenia był świętem
czarownic, które na Diablaku urządzały sabaty – podejrzanie częste w okolicy letnie gradobicia
tłumaczono właśnie ich obecnością. Pokolenia zielarzy przekazują sobie natomiast tradycję
stosowania babiogórskich ziół o niezwykłej, magicznej wręcz mocy.

Tajemnic Babiej Góry wydaje się pilnie strzec natura. Góra słynie ze zmiennej pogody, a burze
i śnieżne huragany na szczycie nie należą do rzadkości. Na przestrzeni lat wiele wypraw
skończyło się tragicznie, a częste pobłądzenia bywają tłumaczone działaniem istot spoza
świata żywych. Snujące się po babiogórskich szlakach duchy umarłych, siły natury
w nadprzyrodzonym rozkwicie i czarownice wracające w dawnemiejsce spotkań… Powodów do
odwiedzenia Babiej Góry nie brakuje. Jeśli którekolwiek z tych nadprzyrodzonych zjawisk
napotkasz na swej drodze, nie zapomnij spisać wrażeń dla przyszłych śmiałków.

Na Babią Górę w Beskidach prowadzą szlaki zielony, czerwony i niebieski – na całodzienną
wycieczkę polecamy wybrać się z mapą.
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