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Co prawda do grudniowego numeru 
GZB bardziej pasuje tematyka zimowa, 
spytam czy pamiętacie Państwo arty-
kuł pani Ewy Gajewskiej Co i gdzie? 
Studiują Bychawianie z sierpniowego 
numeru GZB? Wspomnę, że jest 
mniej więcej o tym, że studenci 
prawa chcą zostać adwokata-
mi a studenci medycyny marzą 
o ratowaniu ludzkiego życia. Z 
doświadczenia powiem, że stu-
denci geografii żyją inaczej. Mają 
gorsze perspektywy, toteż uczą 
się nieco mniej. Kończą zajęcia 
na początku maja i jadą kopać 
dołki gdzieś nad Wisłę, Wieprz 
czy Tanew. I piją dużo piwa. Od 
czasu do czasu trafi się nam cie-
kawszy wyjazd. Chciałbym Pań-
stwu opowiedzieć o tym najfaj-
niejszym, bo zagranicznym…

W dniach 24-29 sierpnia 2009 
r., połowa studentów II roku geo-
grafii UMCS odbywała Ćwiczenia 
terenowe regionalne: Śląsk, Su-
dety, Morawy. ĆTR to taka forma 
zajęć dydaktycznych, podczas 
której młodzi ludzie podróżują 
po bliższej lub dalszej okolicy, 
poznając jej walory przyrodnicze, 
kulturę, historię, gospodarkę i 
atrakcje turystyczne, a opieku-
nowie zajęć non-stop przypomi-
nają o tym że: „Nie jesteście na 
wycieczce!” albo „Notujcie, bo to 
i  tamto będzie na zaliczeniu!”. W 
tym miejscu czytelnikom należy 
się kilka słów wyjaśnienia czym 
właściwie są te Morawy. 

Morawy to jedna z trzech krain hi-
storycznych (obok Bohemii czyli Czech 
Właściwych, oraz Śląska Czeskiego) 
składających się na współczesną Repu-
blikę Czeską. Położone pomiędzy Wyży-
ną Czeską a Słowacką, Morawy, trochę 

jak nasze Kaszuby, od zawsze cecho-
wały się dużym poczuciem odrębności 
kulturowej. Dawniej wielkim nietaktem 
było nazwać Czechem - Hanaka (bo tak 
właśnie mówią o sobie mieszkańcy tej 
krainy).

Kierownik Zakładu Kartografii dr hab. 
Stefan Bartoszewski profesor UMCS 
(prywatnie bardzo sympatyczny star-
szy pan), tak opowiada o wyjazdach na 
Morawy:

Historia współpracy z Uniwersytetem 
im. Franciszka Palackiego w Ołomuńcu 
sięga 1992 r. Pierwsze wyjazdy prowa-
dził jeszcze prof. Henryk Maruszczak. 
Przez następne kilkanaście lat regularnie 
jeździłem ze studentami do Ołomuńca. 
No chyba że akurat wypadło mi być na 
Spitsbergenie – dodaje ze śmiechem. Na 
początku wyjeżdżaliśmy tylko w północ-
ną część czeskich Sudetów, przy granicy 
z Polską. Trochę więcej było chodzenia 
po górach. Zdobywaliśmy Pradziad (1491 
m n.p.m.), a tematyka ćwiczeń skupiała 
się na zabytkach kultury materialnej: 
zamkach, muzeach. Dziś ćwiczenia są 
bardziej „geograficzne”, poruszają regio-
nalne aspekty geologii, ukształtowania 
terenu, klimatu, wód, ochrony przyrody, 
a od kiedy naszym stałym partnerem zo-

stał doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.1 
– także przemysłu i działalności gospodarczej.

Ołomuniec – to najstarsze miasto na 
Morawach. Pierwsza pisemna wzmian-
ka o jego istnieniu pochodzi z 955 roku, 

1  Docent, rerum naturalium doctor, philoso-
phy doctor – doktor nauk przyrodniczych

kiedy to po upadku Państwa Wielkomo-
rawskiego, czeski ród Przemyślidów ob-
rał miasto za siedzibę władzy zwierzch-
niej nad tą częścią królestwa. Historia 
miasta sięga jednak dużo dalej. Badania 
archeologiczne odsłoniły szczątki obozu 
rzymskiego z okresu wojen Markomań-
skich (166 – 180 n.e.). Mieszkańcy Oło-
muńca są dumni z legendy powstania 
miasta, nawet jego dewiza S.P.Q.O. (Se-
natus Populusque Olomouci - łac. Senat 
i Lud Ołomuniecki) nawiązuje do czasów 

Imperium Romanum. W pierw-
szych dniach ćwiczeń duch histo-
rii nieustannie towarzyszy nam 
podczas wędrówki brukowanymi 
uliczkami starego miasta, a pro-
szę mi wierzyć, naprawdę jest co 
zobaczyć…

Centrum Ołomuńca to bez prze-
sady raj dla miłośników architek-
tury: od gotyckiej, renesansowej 
i barokowej po secesyjną i socre-
alistyczną. Jak każdy szanujący 
się turysta, wędrówkę zaczyna-
my od Horní Náměstí – główne-
go rynku starego miasta. Pierw-
szy punkt programu, Kolumna 
Trójcy Przenajświętszej to znak 
rozpoznawczy Ołomuńca na tu-
rystycznej mapie świata. Wznie-
siona w latach 1716 – 1754 przez 
mistrza kamieniarskiego Vaclava 
Rendera, jak podają źródła „w po-
dzięce za ochronienie miasta od 
zarazy”. Wysoka na 35 m, podą-
żając słowami jej autora „dzięki 
swojej wysokości i ozdobności nie 
ma […] niczego sobie równego”. Od 
2001 roku zabytek znajduje się 
na Liście Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO. 

Pośrodku placu strzelisty budy-
nek ratusza z XIII-wieczną Salą 
Obrad i kaplica św. Hieronima, 

jednak uwagę przykuwa słynny zegar 
astronomiczny. Mozaika komicznych 
scen z życia „ludu pracującego miast 
i wsi” z początku lat 50-tych XX w. (au-
torstwa Karola Svolinskeho) w najmniej-
szym stopniu nie przypomina świetno-
ści niemal 600-letniej historii zegara.

Pod zegarem znajdujemy, 
odlaną w brązie, makietę 
starego miasta z zaznacze-
niem cennych turystycznie 
obiektów. Niby taka mała 
rzecz, a jak cieszy. Ach gdy-
bym jeszcze miał przy sobie 
resorka… 

Krętą, brukowaną uliczką 
docieramy do Kaplicy Św. 
Jana Sarkandera, neobaro-
kowej budowli wzniesionej 
w latach 1908 – 1912 przez 
Eduarda Sochora. Kaplicz-
ka upamiętnia męczeńską 
śmierć proboszcza pobli-
skiego Holeszowa, który, 
prowadząc procesję z Naj-
świętszym Sakramentem, 
w 1619 roku uchronił mia-
sto przed najazdem polskich 
lisowczyków. Paktowanie 

z Polakami sprawiło, iż protestanccy 
mieszkańcy Ołomuńca ogłosili kapłana 
zdrajcą stanu. Pomimo strasznych tor-
tur (m. in. łamanie kołem), proboszcz 
do śmierci nie przyznał się do zarzu-
canych win. 21 maja 1995 roku papież 
Jan Paweł II kanonizował morawskiego 
męczennika.

Znużeni sierpniowym skwarem sia-
damy pod fontanną Herkulesa Obrońcy 
Miasta, jedną z 25 w całym mieście (w 
tym 9 zabytkowych). Z góry spogląda 
na nas sroga postać mitycznego hero-
sa, depczącego głowy hydry, wykonana 
w 1687 roku przez Michaela Mandíka 
i Václava Schüllera. Na szczęście Her-
kules nie ma nic przeciwko zrobieniu 
sobie z nim fotki. Także przechodzący 
w pobliżu partol straży miejskiej nie 
widzi w tym nic zdrożnego, jak również 

w widoku Pilznerów, Gambrinusów czy 
Staropramenów nieodłącznie towarzy-
szących grupom studentów. W pobliskiej 
jadłodajni spożywamy obiad (do popicia 
obowiązkowo lekkie, czeskie piwo, oso-
biście polecam Maestro), 
po czym ruszamy dalej. 

Następny przystanek 
znajduje się bez mała 
kilkanaście metrów nad 
ziemia. Za symbolicz-
ną opłatą wchodzimy 
na południową wierzę 
późnogotyckiego Ko-
ścioła Św. Maurycego. 
Budowę miejskiego ko-

ścioła parafialnego 
(zdolnego pomieścić 
4 tysiące wiernych) 
rozpoczęto w 1412 
roku, a ukończono 
dopiero w połowie 
XVI wieku! Z wieży 
podziwiamy pano-
ramę miasta, dzięki 
tablicom informacyj-
nym rozpoznajemy 
to pękate barokowe 
kopuły Kościoła Św. 
Michała (budowa-
ny w latach 1673 – 
1699 wg. projektu 
Giovanniego Pietra 
Teocalli), to strzeli-
ste, neogotyckie wie-
rze Katedry Św. Wa-
cława – króla Czech 
i Polski, zamordowanego przez opo-
zycję polityczną, na schodach kate-
dry w 1306 roku. Katedra założona 
w 1107 r., w 1265 spłonęła w wiel-
kim pożarze, odbudowana, osta-
teczny kształt projektu Gustawa 
Meretty uzyskała w 1892 r. Odwra-
camy się na północny wschód, gdzie 
uwagę przykuwa odległy kompleks 
gmachów Bazyliki Nawiedzenia Ma-

rii Panny na Świętym Kopeczu (1669 – 
1679 również projektu G. P. Tencalli) – 
ostatni punkt pierwszej części wędrów-
ki. Jeszcze nie wiemy, że czeka nas tam 
niemiła niespodzianka… 

Jeden dzień to zdecydowanie za mało 
by poznać choćby najważniejsze zabytki 
Ołomuńca, a opis, nawet najdokładniej-
szy, okraszony wspaniałymi zdjęciami 
nie jest w stanie oddać bodaj cząstki 
dostojnego klimatu historycznej stolicy 
Moraw. Mam nadzieję, że udało mi się 
zachęcić Państwa do odwiedzenia Re-
publiki Czeskiej, kraju bliskiego, a za-
razem tak egzotycznego…
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