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Podpatrzone 
 
      Przykładów na to, że także 
nauczyciele mogą nauczyć się 
czegoś od uczniów  jest wiele, 
my mamy konkret - w dodatku 
ortograficzny. 
      Wszystko przez to, że nasi 
gimnazjaliści - jak na dzien-
nikarzy przystało - są bardzo 
spostrzegawczy. Na tablicy in-
formacyjnej w szkole podsta-
wowej znaleźli "byki" (i to od 
razu dwa!). Jeden z nich to 
prawdopodobnie klasyczna 
„literówka”, kolejny – przy-

padkowy raczej nie jest. Nie 
wiemy, kto popełnił oba błędy 
- jeśli uczniowie, to i tak nic 
ich nie tłumaczy. Jeśli tak 
właśnie było, oznacza to, że 
nauczyciele "przyspali" i nie-
dokładnie sprawdzili tekst. 
Jeśli jednak autorem infor-
macji jest nauczyciel to... bez 
komentarza.  
      Po prostu mamy dowód, że 
nauczyciel też człowiek! 
Zadanie:  
   znajdź błędy na zdjęciach.  
Uwaga: 

 „pszewidójemy” nagrody! 

Na tropie  
naszych tajemnic… 

Wilczy Dół jest. Ale czy 
były u nas zamki? 

  
Warownia na Nakle i 

Kosorowicach, tunel w oko-
licach Kamienia Śląskiego. 
Legenda czy prawda? Przed 
wiekami budowla miała góro-
wać nad osadą. My posta-
nowiliśmy sprawdzić, czy to 
prawda i gdzie szukać śladów 
zabytku? 

- Podobno stał w oko-
licach ulicy Kopalińskiej - 
wspomina Elżbieta Fikus, jed-
na z mieszkanek wsi. Inne 
"nołkliki" potwierdzają tę 
samą, domniemaną lokalizację 
budowli. Zamek z prawdzi-
wego zdarzenia powinien mieć 
grube mury, wieżę i fosę. 
Kopalińska to krótka uliczka, 
ale pomiędzy skrzyżowaniem 
z ulicą Strzelecką a końcem 
gruntowej dróżki śladu po 
obwarowaniach czy wypełnio-
nym kiedyś wodą rowie nie 
ma. Nawet gdyby coś kiedyś 
tutaj było, to z pewnością 
zostało zatarte przy okazji 
budowy domów. Kościół w 
Nakle ma ponad 70 lat, parafia 
zaledwie 32 lata, a zamek - 
jeśli tu był -  ponad 300 lat. 
Jednak w naszej gminie znaj-
duje się coś więcej. Gdzie? W 
bardzo malowniczym lesie 
zwanym przez mieszkańców 
„Kanapejami”, można znaleźć  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zapadlisko. Okazuje się, że jest 
to tunel. Skąd się tam wziął i 
w jakim celu go wybudowano? 
Jest na ten temat kilka teorii. 

Bardzo trudno stwier-
dzić, do czego on służył, po-
nieważ poszukiwacze skarbów 
dawno go przekopali i zasy-
pali. Twierdzili, iż są tam skar-
by ukryte przez właściciela 
zamku w Kamieniu Śląskim. 
Jedyne, co teraz można tam 
znaleźć, to wielki lej i kilka 
zapadlisk. Przy szczęściu i 
zdrowych oczach napotkamy 
na coś w stylu napowietrzaczy, 
które wychodzą z ziemi w 

kształcie przypominającym 
kopce kreta. Na przedwojen-
nych mapach mamy zazna-
czone to miejsce. Nosi tam 
nazwę Wolfsschlucht (z niem. 
Wilczy Dół).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierwsza teoria mówi 

o bardzo obszernym tunelu, w 
którym miał zmieścić się 
nawet jeździec z koniem. 
Według niektórych korytarz 
prowadził z zamku w Ka-
mieniu Śląskim do zamku w 
Rogowie Opolskim. Jedna z 
legend mówi, że ostatni znaj-
dował się przez jakiś czas we 
władaniu templariuszy, a temu 
właśnie zakonowi towarzyszy 
masa tajemnic. Według prze-
kazów, które dziś trudno 
sprawdzić, wspomniany tunel 
miał być szlakiem handlowym. 
Podobno przechodził on pod 
Odrą. Pewien mieszkaniec 
Opola opowiadając o swojej 
młodości wspomina tunel po 
prawej stronie Odry, gdzie 
chętnie z przyjaciółmi się 
bawił. Do dziś nie zachowało 
się nic. 

     Wielu historyków 
twierdzi, że taki tunel nie 
mógłby tam powstać z pros-
tego względu: otaczających 
rzekę podmokłych terenów. Z 
drugiej strony, jeśli zawierzyć 
legendom mówiącym o wielu 
tunelach wiodących z Rogowa 
Opolskiego do Prószkowa, 
Dąbrówki Górnej i Choruli 
teoria wydaje się prawdopo-
dobna.  

Inną teorią dotyczącą 
tunelu jest powoływanie się na 
zbójników, którzy  zaczajali 
się w nim na przemierzających 
pobliski szlak kupiecki han-
dlarzy. Kolejną hipotezą jest 
użycie tunelu jako kryjówki 
dla miejscowych przed Szwe-
dami w czasie wojny trzy-
dziestoletniej. Taką samą fun-
kcję pełnił przecież 30-
metrowy lej w okolicach Tar-
nowa Opolskiego, zwany do 
dziś Księżym Dołem, więc 
owo wykorzystanie wydaje się 
równie prawdopodobne jak 

opowieści o kosorowickim 
zamku.  

Według legendy miał 
on zapaść się pod ziemię. 
Pozostałością  po nim -  a w 
zasadzie po fosie - jest rosnąca 
dziś na polach uprawnych 
trzcina. Bardzo możliwe, że do 
tego zamku również prowa-
dziło przejście podziemne. W 
tym przypadku po raz kolejny 
musimy powiedzieć „pas”, 

albowiem wytłumaczenia na 
nurtujące nas pytania nie 
znajdziemy. Z drugiej strony 
ślady tunelu są, więc do 
czegoś musiał on przecież 
służyć! Nigdy się nie dowie-
my, kto był jego budowniczym 
i jakie miał zamiary. Poza 
zacieranymi przez czas ślada-
mi zostaje nam jedynie wyo-
braźnia… 
                    Katarzyna Bartek 
                         Jan Korzeniec  
 


