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według nauczyciela Althansela





Przez Szwajcarię Rzędowicką
Tekst Althansela – nauczyciela z Dobrodzienia

W naszych stronach rodzinnych nie ma miejscowości, która nie posiadałaby pięknych 
krajobrazów, godnych zwrócenia uwagi miłośników przyrody. Również lasy górnoślą-
skie, mające charakter borów sosnowych, przepełnionych aromatem i ciszą ściskającą za 
serce, ukrywają tu i tam urokliwe widoki na łąki i zarośla oraz szemrzące strumyki, które 
zawsze przyciągają radosnego wędrowca.
    Na północ od Dobrodzienia, 3 km od miasta, w okolicy wsi Rzędowice znajduje się 
obszar łąk otoczony długim rzędem łagodnych wzgórz porośniętych zaroślami, który 
żartobliwie nazwano „Szwajcarią Rzędowicką”. Strumyk, którego źródło znajduje się 
w rzędowickim lesie, na przestrzeni stuleci wyrzeźbił w piaszczystej, mało odpornej na 
erozję glebie, głęboką kotlinę rozciągającą się w kierunku południowo-zachodnim aż do 
Bzionkowa.
    Wysokie brzegi tej niecki nie wznoszą się na kształt muru, lecz tworzą różnorodne 
poprzeczne rozpadliny, które w formie wałów dochodzą miejscami aż do strumienia. 
Zostały one utworzone najprawdopodobniej przez tysiące strużek i strumyków, któ-
re w czasie nagłej ulewy spływały po zboczach w dół. W ten sposób głęboko w dolinę 
wchodzą poprzeczne skarpy – naturalne wały o zwartej strukturze podłoża, powodujące 
liczne zmiany nurtu strumienia. Gdy spoglądamy na 30-metrowej wysokości zbocza 
doliny, zaskakuje nas ogromna siła erozji wody. Zdjęcie „Witkowego Młyna” pokazuje 
wąskie koryto strumienia wcinającego się głęboko w obszar łąk.
    Wracając do samej wędrówki, do której ten tekst ma zachęcić, to najlepiej można 
poznać tę „Szwajcarię ...” rozpoczynając wędrowanie na północ od wsi Bzionków i po-
suwając się wzdłuż doliny. Na początku przechodzimy wzdłuż bzionkowskiego stawu, 
którego brzegi porośnięte są trzciną i zaroślami sosnowymi. Ponad nimi wyłania się 
komin bzionkowskiej gorzelni.
    Sprawca (Stwórca) tego przecudownego krajobrazu z szemrzącym strumieniem na 
dnie wąskiej doliny był raczej przeciwny temu, aby w tym miejscu zbudować staw po to, 
aby wykorzystać siłę wody do napędzania młyna. Staw ten otacza podobna roślinność 
jak ta, która porasta brzegi doliny. Jedynie z zielonego otoczenia wyłaniają się czerwone 
dachy młynów i zabudowań gospodarczych.
    Wędrowcze, jeśli masz jeszcze więcej czasu, udaj się ze mną do dalszych urokliwych 
miejsc. Po półgodzinnym marszu zaprowadzę cię do miejsca zwanego „Hedwigs-Ruh 
[Zacisze Jadwigi]” leżącego obok leśniczówki Kocury.
    Naszym celem jest głęboki rów z kamienistymi brzegami ciągnący się w głąb lasu. 
Przyroda nie ma takie] siły, aby mogła sama uformować takie koryto w kamienistym 
podłożu. W rzeczywistości jest to sztuczny ciek wodny – kanał wykonany ręką ludzką 
po to, aby odprowadzić wodę zgromadzoną w nieczynnym kamieniołomie, położonym 
w lesie.
    Lecz kanał ten nie szkodzi idyllicznemu krajobrazowi. Jest on otoczony gęstymi za-
roślami, a wzdłuż niego z lewej i prawej strony utworzono ścieżki spacerowe. (Zdjęcie 
przedstawia tę ścieżkę wzdłuż rowu). Zaprowadzą one nas do celu wędrówki – miejsca 
wypoczynku zwanego „Hedwigs-Ruh”, jakby stworzonego po to, aby oddać się marze-
niom, zapomnieć o troskach dnia codziennego. A każdemu, któremu to się uda, to tak 
jakby obmył duszę w „źródle młodości” natury.



Opracował Paweł Mrozek
na podstawie publikacji w „Der Landbote. Lublinitzer Kreis-Kalender”, Kattowitz OS 1914

Tłumaczenie tekstu: Gerard Wons
Mapka Szwajcarii Rzędowickiej według Althansela

Ilustracje według pocztówki ze zbiorów Rudolfa Hyli


