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Wakacje naMałopolskimHistorycznymSzlaku Pamięci

W
ielkimi krokami zbli-
żają sięwakacje…Po-
myślałem całkiem

niedawno,żetoświetnaokazja
do przypomnienia Czytelni-
kom GK pięknych zakątków
Małopolski.

CzęśćzWas,drodzyCzytel-
nicy, opuści swoje miejsce za-
mieszkania iwyjedzienawaka-
cje, jak zawsze szukać ciszy
ispokoju. Wieluwyjedzie jesz-
cze z jednym założeniem, że
aktywniespędziwolnyczas.To
właśniedla Was jest cykl arty-
kułów,którebędziemy prezen-
tować na łamach Gazety Kra-
kowskiej.Będziemywnichszli
tropami Małopolskiego Histo-
rycznego Szlaku Pamięci, sta-
rając się pokazać Państwuwa-

lory turystyczno-historyczne
Małopolski.Mamynadzieję, że
będzie to podróż ciekawa.

Małopolski Historyczny
SzlakPamięci to inicjatywasto-
warzyszeniaMałopolskie Cen-
trumEdukacji „MEC”, realizo-
wana przy współpracy z Cen-
trumMłodzieży imH. Jordana
wKrakowie.

W przyjętej w 2012 roku
koncepcji realizacjiprojektuza-
łożyliśmy budowanie ważnej
dlarozwojuregionukulturypa-
mięci. Osiągnięcie tego celu
związane jest m.in. z powsta-
niem sieci szlaków history-
czno-turystycznych łączących
osoby, miejsca i wydarzenia,
propagowaniemzdrowegosty-
lu życia poprzez aktywne spę-
dzaniewolnegoczasu, tworze-
niem atrakcyjnego produktu
turystycznegoipromocją tury-
styki historycznej orazpromo-
cją gmin i miejscowości obję-
tych siecią Szlaku.

W ramach założonego pla-
nu jeszcze w 2012 roku rozpo-
częliśmyprzygotowaniadopo-
wstawaniakolejnychtrastema-
tycznych.W 2013 roku, w 150.
rocznicę powstania stycznio-
wego, rozpoczęliśmy pracę
nad utworzeniem trasy pod
nazwą „Małopolski Szlak Po-
wstania Styczniowego”.

Powstała strona interne-
towa(www.1863szlak.pl), apli-
kacjamultimedialna,anatere-
nie ośmiumałopolskich gmin
stanęły tablice informacyjne.
Stojąoneobecnienaterenie12,
adocelowoumieścimyjenate-
renie 23 gmin.

W 2014 roku, w związku
z 100. rocznicą wymarszu
IKompaniiKadrowej ipowsta-
nia Legionów Polskich, wyty-
czyliśmy „Małopolski Szlak
I Kompanii Kadrowej”, w ra-
mach którego tablice informa-
cyjne zostały postawione w 6
małopolskich gminach.

Wtymroku,przygotowując
siędoprzyszłorocznychobcho-
dów 170. rocznicy powstania
krakowskiego, realizujemy
„Małopolski Szlak Powstania
Krakowskiego”, który obejmie
7 gmin.

Naszą wędrówkę rozpocz-
niemy za tydzień trasą I Kom-
panii Kadrowej, która w sierp-
niu 1914 rokuwyruszyła w bój
owolnąPolskę.

Projekt realizowany jest
przy wsparciu finansowym
WojewództwaMałopolskiego,
w ramach programu pn. „Ma-
łopolskaGościnna”.a
ą

bWymarsz I Kompanii Kadrowej zKrakowa. Rok temu –na stulecie

wydarzenia – zostałwytyczony jejmałopolski szlak
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Naszregion

Podwodne tajemnice Bałtyku

CzydnoMorzaBałtyckiegozosta-

łojużdokładnieprzebadane?

Skądże! Lataminą,nimdokład-
niepoznamywszystkietajem-
nicegłębinBałtyku.Niedalej
niżprzeddziesięciomadniami
Finowiepochwalili sięodnale-
zieniemnaswoichwodach
średniowiecznegostatkuwy-
pełnionegozłotem.Iproszęso-
biewyobrazić,żestatekzeskar-
bemleżałniedalekoodlądu,
nagłębokościzaledwieośmiu
metrów.
Takieznaleziskatokwestiaprzy-

padkuczyefektwieloletnichba-

dań?

Różniebywa.Czasem,jaktoby-
łozeznalezieniemwrakusłyn-
negookrętuMarsuwybrzeży
Olandii, toskutekdługichpo-
szukiwań.Tennajwiększyokręt
wojennyflotykrólaSzwecjiEry-
kaXIVWazyzostałodnaleziony
przedczteremalatyprzezgrupę
szwedzkichpłetwonurkówiar-
cheologów.ZkoleiGrafZeppe-
lin,długinaćwierćkilometra
niemiecki lotniskowiec,zato-
pionyprzezRosjanw1947roku
napółnocodWładysławowa,
zostałodkrytyprzypadkiem
w2011r.
Niktniewiedział,gdzieRosjanie

zatopiliGrafaZeppelina?

Rosjanie lubiątrzymaćtakie in-
formacjewtajemnicy.Kore-
spondowałemkiedyśzdyrek-

toremmuzeumwLeningra-
dzie,byłymwojskowymzBor-
negoSulinowa.Naszakore-
spondencjaskończyłasię,gdy
zadałempytania,dlaczegowoj-
skaradzieckiew1951r.przer-
wałyeksploracjęWilhelma
Gustloffa,cotamznaleźli igdzie
zatopionoGrafaZeppelina.Ja-
kiśczaspóźniej jateżbyłem
natropie lotniskowca,nawet
udałomisiędokładnieokreślić
miejscepołożenia.Pewien
rybakzUstki,poprzejściu
naemeryturę,nanosiłnamapy
przekazywaneprzezinnychry-
bakówinformacjeomiejscach,
gdziepodwodneprzeszkody
rwąsieci.Za50złotychkupiłem
takąmapęinajejpodstawieze
stuprocentowąpewnością
wskazałemlokalizację lotni-
skowca.
Ico?

Niestety,miałemzamałopie-
niędzy,bytosprawdzić.Koszty
poszukiwańniesąmałe, trzeba
m.in.wynająćstatek,bydopły-
nąćnamiejsce.
OdwielulatpróbujePanodkryć

tajemniceWilhelmaGustloffa. Ile

razyschodziłPandowraku?

Pierwszyrazzobaczyłemgo
w1973roku,gdyczłonkowie
NaukowegoKołaBadańPod-
wodnychRekinnazlecenie
UrzęduMorskiegoprzeprowa-
dzilioględzinywraku.Nie liczy-

łemwszystkichnastępnych
zejść.ZresztąWilhelmGustloff
jest takolbrzymi,żeschodząc
nawetistorazy,nie jesteśwsta-
niezbadaćwszystkiego.
Z jednymładunkiemsprężone-
gopowietrza niedasięprzepły-
nąćoddziobudorufy.Sowieci
badaligoprzeztrzylata.Uży-
waliprzytymdynamitu.Nie
wiadomo, ileprzedmiotów
zniszczyli.

Potakichposzukiwaniachiset-

kachwypraw,organizowanych

przezprywatneosoby,pewnienie

matamjużczegoszukać...

I tu jestpaniwbłędzie.Okręt
został trafionytrzematorpeda-
miwdziób,przełamałsię,ale
rufapozostałanietknięta.Mam
podstawy,bytwierdzić,żeznaj-
dujesiętampomieszczenie,
doktóregojeszczeniktniedo-
tarł.Natyleduże,bymożnaby-

łownimwywieźćposzukiwane
dodziścenne przedmioty,dzie-
łasztuki.Uważam,żetrzeba
dokładnietopomieszczenie
narufiesprawdzić.
ImimozakazówchcePanwrócić

naWilhelmaGustloffa?

Jestemjużdotegoprzygotowa-
ny.Pozostajetylkokwestia,
zkimzorganizujęwyprawę.
Zakładając,żeudasięPanu zorga-

nizowaćwyprawęiodnaleźćta-

jemniczepomieszczenie,awnim

skarby,tocodalej?

Wtakimprzypadkukonieczne
będziepowołaniemiędzynaro-
dowejkomisji,którasprawiedli-
wierozdzieliwydobyteprzed-
mioty.Mogątambyćprzecież
skarbywywiezioneprzez
NiemcówzRosji,mogątakże
byćprzedmiotyzGdańska.
ROZMAWIAŁA:DOROTAABRA-

MOWICZ

b Czasamiwyłowione przedmioty sąwniezłym stanie b Jerzy Janczukowicz chcewejść naWilhelmaGustloffa
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A Codzienniemożna spodziewać
się nowego odkrycia –mówi
Jerzy Janczukowicz, prezes
Klubu PłetwonurkówRekin

b Zmorza nurkowiewciążwydobywają skarby


