
SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI „ŚLADAMI TAJEMNIC II WOJNY ŚWIATOWEJ” 

ZORGANIZOWANEJ PRZEZ  

KOŁO TARNOWSKICH WODOCIĄGOWCÓW TARNOWSKIEGO ODDZIAŁU PZITS W 

DNIACH OD 30 WRZEŚNIA DO 2 PAŹDZIERNIKA 2015 R. 

 

 

 

Wycieczka została zorganizowana przez Koło 

Tarnowskich Wodociągowców Tarnowskiego Oddziału 

Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników 

Sanitarnych w dniach od 30 września do 2 października 

2015 r. W wycieczce uczestniczyło 14 Członków Koła. 

Koszt wycieczki wyniósł 10 500,00 zł (750,00 zł  

od osoby).  

 

 

30 września 2015 r.  

Wyjechaliśmy z Tarnowa o godzinie 4:00. Pierwszy etap wycieczki prowadził w kierunku 

Wałbrzycha, a konkretnie w kierunku Zamku Książ, którego zwiedzanie zaplanowaliśmy od godziny 

10.30. Zwiedzanie zamku odbywało się nową trasą turystyczną wzbogaconą o historię tajemniczej 

przebudowy zamku, będącej elementem projektu pod kryptonimem „Riese”. Trasa zaczynała się od 

przejścia najpiękniejszą częścią barokową zamku, następnie prowadziła do części gotyckiej, 

najbardziej przebudowanej w czasie trwania działań wojennych II wojny światowej. Naszym oczom 

ukazały się tajemnicze windy, 

niedokończone pomieszczenia oraz 

ceglane wzmocnienia. Dodatkową 

atrakcją było zwiedzenie części 

podziemnej zamku, obetonowane 

podziemne chodniki zostały wykonane 

pod koniec II wojny światowej. 

Zwiedzanie Zamku Książ zakończyliśmy 

podziwiając przepiękne ogrody na tarasach zamku oraz park, z którego roztacza się malowniczy 

widok na zamek i jego otoczenie. 

Dalszy etap wycieczki obejmował zwiedzenie Zamku Grodno. Zamek ten, został wybudowany na 

szczycie wzgórza Choina (ok. 450 m n.p.m.) w północnej części Gór Sowich. Wzgórze to wznosi się 

nad doliną Bystrzycy Świdnickiej. Jest to jeden z najbardziej malowniczo położonych zamków na 

Śląsku.  

 



Ostatnim etapem tego dnia było zwiedzenie 

sztolni w miejscowości Walim. Sztolnie te zostały 

wykonane w czasie II wojny światowej, prace przy 

ich budowie rozpoczęto z końcem 1943 r. i 

prowadzono niemal do końca trwania działań 

wojennych wiosną 1945 r. Prace prowadzone były 

na niespotykaną skalę w kilku kompleksach 

równocześnie. Tajemnicą pozostaje cel ich budowy. 

Sztolnie te stanowią więc z jednej strony 

tajemniczy, a z drugiej bardzo przygnębiający element hitlerowskiej machiny wojennej, z uwagi na to, 

że przy ich budowie ginęli tysiącami jeńcy z pobliskich obozów koncentracyjnych.  

Po zwiedzeniu sztolni udaliśmy się w kierunku Świdnicy, gdzie został przewidziany nocleg. 

 

1 października 2015 r. – dzień II 

Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy od 

przejazdu na teren Republiki Czeskiej. Plan na ten 

dzień przewidywał min. zwiedzenie browaru w 

miejscowości Broumov. Browar ten posiada 

kilkusetletnie tradycje, początki browaru związane są 

z opactwem benedyktynów. Obecnie browar to 

prywatna firma. Produkowane przez browar piwo, w 

oparciu o tradycyjną technologię, posiada wyjątkowe 

walory smakowe. Zwiedzając browar mogliśmy 

zapoznać się z tajnikami produkcji piwa, a podczas 

degustacji „żywego” piwa na końcu zwiedzania, także spróbować tego złotego trunku.  

Dalszy przebieg wycieczki przewidywał przejazd do 

miejscowości Adrspach i przejście szlakiem przez tzw. skalny 

labirynt. Malownicze formy skalne wyrzeźbione przez naturę 

zbudowane są z piaskowca płytowego, nawet stu metrowe 

skalne ściany sprawiają często monumentalne wrażenie. Zalety 

Adrspach potrafią zachwycić nawet wybrednych koneserów 

turystyki górskiej. W sezonie panuje tu ogromy ruch 

turystyczny.  

Po wyjściu ze skalnego labiryntu skierowaliśmy się w 

stronę parkingu, gdzie czekał na nas autokar, którym 

wróciliśmy do Świdnicy na miejsce noclegu. 

2 października 2015 r. – dzień III 

Dzień 2 października był ostatnim dniem wycieczki. Tego dnia po śniadaniu i wykwaterowaniu z 

hotelu, wyruszyliśmy autokarem do Wrocławia. 



Godziny przedpołudniowe upłynęły nam na zwiedzaniu Panoramy Racławickiej i Muzeum 

Narodowego.  

Następnie ok. godziny 11.30 udaliśmy się do wrocławskiej oczyszczalni ścieków zarządzanej 

przez MPWiK S.A. we Wrocławiu.  

Zwiedzanie oczyszczalni 

rozpoczęliśmy od krótkiej prelekcji 

przedstawiciela MPWiK, który omówił 

stosowane na oczyszczalni technologie, 

podając przy tym charakterystyczne 

parametry tej instalacji. Naszą szczególną 

uwagę zwróciła niedawna modernizacja 

linii osadowej oczyszczalni, 

rozbudowanej o instalację fermentacji 

osadów wraz z odzyskiem energii cieplnej 

i elektrycznej, instalację odwadniania na 

prasach oraz suszarnię osadów. 

Po części teoretycznej wyruszyliśmy na zwiedzenie obiektów części osadowej. Z pomostów 

łączących komory fermentacyjne, z wysokości ok. 25 m mogliśmy objąć wzrokiem cały obszar 

oczyszczalni. 

Po zwiedzeniu oczyszczalni udaliśmy się w kierunku Tarnowa, na miejsce dotarliśmy około 

godziny 2200, gdzie nastąpiło zakończenie wycieczki. 

 

Plan wycieczki został zrealizowany w całości. Wszyscy uczestnicy wycieczki wzięli udział w 

części technicznej związanej ze zwiedzaniem wrocławskiej oczyszczalni ścieków zarządzanej przez 

MPWiK S.A. we Wrocławiu. Wszyscy uczestnicy wyrazili pozytywną opinię w stosunku do 

organizacji, przebiegu oraz wyniesionych z niej korzyści. 

W czasie trwania wycieczki nie było żadnych przypadków niegodnego zachowania wśród jej 

uczestników. 

 

Przewodniczący Koła  

Tarnowskich Wodociągów 

Piotr Frysztak 

Tarnów, dnia 28 października 2015 r. 

 


