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Zamek
z duchami
i krzy˝ackim

rodowodem

tekst Barbara Nahorny, zdj´cia Rados∏aw Wojnar
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KIEDY PANI URSZULA I PAN
WOJCIECH PO RAZ PIERWSZY
UJRZELI ZWALISTÑ,
BEZSTYLOWÑ BUDOWL¢,
KTÓRA W NICZYM
NIE PRZYPOMINA¸A
ÂREDNIOWIECZNEGO
KRZY˚ACKIEGO ZAMKU
– PO PROSTU UCIEKLI.
WRÓCILI PO ROKU,
BY JÑ KUPIå.
WTEDY NAWET NIE
PRZYPUSZCZALI, ˚E OPRÓCZ
OGROMU PRAC, CZEKAå ICH
B¢DZIE... OB¸ASKAWIANIE
ZAMKOWYCH DUCHÓW
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anim pani Urszula i pan Wojtek stali si´ w∏aÊcicielami moràskiego zamku szukali w okolicach Warszawy
jakiegoÊ starego dworku albo pa∏acyku, w którym
mogliby zamieszkaç. Poniewa˝ nie trafiali na ˝aden
interesujàcy obiekt stopniowo rozszerzali kràg poszukiwaƒ. Jeêdzili ju˝ nie tylko po podwarszawskich wsiach, ale tak˝e
po ca∏ej Polsce. Obejrzeli mi´dzy innymi kilka zrujnowanych zamków na Dolnym Âlàsku. Kiedy w 2000 roku pierwszy raz trafili do
Moràga przerazi∏a ich brzydota i stan budynku. Zachwyci∏o otoczenie. Sàsiedztwo pi´knej moràskiej starówki i rezerwatu dzikiego
ptactwa. Byç mo˝e dla tych widoków, a mo˝e z innych, nie do koƒ-

Z

ca racjonalnych powodów, po roku wrócili, by kupiç zamek i uratowaç od ca∏kowitej ruiny.
WYZWANIE DLA PROJEKTANTA
Pan Wojciech, z zawodu projektant wn´trz, wkrótce przekona∏ si´,
˝e ratowanie starego zamczyska to przedsi´wzi´cie, którego nie da
si´ w ˝aden sposób porównaç z remontem, czy nawet budowà najrozleglejszego domu. Zamek zaw∏adnà∏ ˝yciem rodziny na dobre.
Zanim przystàpiono do prac remontowych, przez ponad rok pod
nadzorem specjalistów prowadzone by∏y prace archeologiczne.
Z koniecznoÊci – po omacku, poniewa˝ nie zachowa∏y si´ ˝adne hi-
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Oryginalny
samowar to
prezent od
Raisy Gorbaczow.
Zaparzonà
w nim herbat´
podaj´ si´
na sposób
rosyjski
– w szklankach
osadzonych
w metalowych
os∏onkach
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storyczne przekazy, ani dokumenty obrazujàce wyglàd zamku. Okaza∏o si´, ˝e
ocala∏y budynek to pó∏nocno-zachodnie
renesansowe skrzyd∏o, stanowiàce tylko
niewielki fragment ogromnego, liczàcego prawie 10 tys. metrów kwadratowych
za∏o˝enia zamkowego. Z ziemi wy∏oni∏y
si´ zarysy fos, murów oporowych, podstawy wie˝y obronnej i obserwacyjnej
oraz ponad 350 metrów kwadratowych
gotyckich piwnic. JednoczeÊnie w ocala∏ej cz´Êci obiektu prowadzone by∏y prace
remontowe i konserwatorskie, zaÊ Êwie˝o
upieczeni w∏aÊciciele przeczesywali biblioteki ca∏ej Europy w poszukiwaniu in-

formacji dotyczàcych historii zamczyska.
W 2002 roku podczas prac remontowych na pi´trze ocala∏ego skrzyd∏a, po
zerwaniu sufitów ods∏oni´to na stropach
dobrze zachowane renesansowe polichromie, przedstawiajàce sceny z raju.
Zamek powoli zaczà∏ ods∏aniaç swoje tajemnice. Niebawem okaza∏o si´, ˝e kryje
ich niema∏o.
LEGENDY I DUCHY

Po odkopaniu fragmentu murów miejskich, w których naro˝niku sta∏a kwadratowa wie˝a zwana przed wiekami Wie˝à
Czarownic, na zamku zacz´∏y si´ dziaç
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dziwne rzeczy. Opowiadajà o nich
nie tylko gospodarze, ale tak˝e ich
goÊcie, turyÊci i pracujàcy przy remoncie robotnicy. B∏àkajàce si´ po
zamkowych komnatach i przenikajàce przez Êciany postacie m´˝czyzny
i m∏odej kobiety prowadzàcej za r´k´
ch∏opczyka widzia∏o wiele osób.
Wieczorami w pustych komnatach
na pi´trze cz´sto s∏ychaç kroki, chrobotanie, rozlegajà si´ dziwne, nieartyku∏owane dêwi´ki. Zdarza si´, i˝
same w∏àczajà si´ sprz´ty elektroniczne, wy∏adowujà baterie w aparatach cyfrowych, a na zdj´ciach pojawiajà zarysy nieznanych osób. Bywa
te˝, ˝e olbrzymie drzwi zatrzaskujà si´
z przera˝ajàcym impetem, a tkwiàce
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w zamkach klucze przekr´cajà prowadzone niewidzialnà si∏à.
Kim sà b∏àkajàce si´ po zamczysku
duchy? Miejscowe legendy g∏oszà,
˝e w po∏owie XVIII wieku na zamku
odby∏a si´ publiczna egzekucja.
Pi´tnastoletniej dziewczynie, Barbarze Schwann, Êci´to g∏ow´ za uduszenie w∏asnego nowonarodzonego
dziecka.
Aby ob∏askawiç zamkowe duchy,
w∏aÊciciele zdecydowali si´ poÊwi´ciç budynek, a raz do roku w sàsiadujàcym z zamkiem gotyckim koÊciele za ich spokój odprawiane sà
msze. Od tego czasu wizyty goÊci
z innego wymiaru zdarzajà si´ rzadziej, jednak ca∏kiem nie usta∏y.
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TROCH¢ HISTORII
XIII-XV wiek – siedziba zakonu
krzy˝ackiego
XVI-XVIII wiek – przebudowa na
zamek renesansowy. Do 1740 r.
siedziba starostw ksià˝´cych
– urzàd ten sprawowa∏a rodzina
Dohnów, z której wywodzi si´
obecna królowa Holandii
XVIII-XX wiek – kolejno: kaplica
luteraƒska, sàd, wi´zienie, archiwa,
kino, dyskoteka
Od 2001 roku – po raz pierwszy
w swej historii w r´kach prywatnych.
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Oryginalny amowar to
prezent od Raisy
Gorbaczow. Zaparzonà
nim herbat´ podaj´
si´na sposób rosyjski –
w szklankach
osadzonych
w metalowych
os∏onkach

Z otaczajàcego dom
tarasu podziwiaç mo˝na
malowniczy pejza˝
– okoliczne pola,
park i widoczne
w oddali morze

TURYÂCI MILE WIDZIANI

Remont zamku szybko si´ nie zakoƒczy, ale ju˝ dziÊ turyÊci mogà go zwiedzaç, a nawet w nim przenocowaç. Komnaty i wewn´trzny dziedziniec mogà byç wynajmowane na ró˝nego rodzaju imprezy. Odbywajà
si´ tu wystawy po∏àczone z interesujàcymi wernisa˝ami. Na co dzieƒ zamkiem opiekujà si´ kasztelani, którzy mieszkajà tu na sta∏e. Mo˝na u nich kupiç miejscowe specja∏y wytwarzane tradycyjnymi metodami – na
przyk∏ad doskona∏e miody pitne i pszczele oraz w pe∏ni naturalne myd∏o z piecz´cià zamku. Pani Ula i pan
Wojciech majà wiele planów zwiàzanych z tym miejscem. Byç mo˝e powstanie tu regionalne centrum kultury, pensjonat albo centrum konferencyjne. Na podj´cie decyzji majà jeszcze kilka dobrych lat.

•

Miejsca na zamku mo˝na rezerwowaç
pod numerem tel.(89) 757 42 98.
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