
              Załącznik do umowy-zgłoszenia

Program wyprawy

Kurhany i kamienne kręgi 
Czas: 3 dni

IMPREZA INTEGRACYJNA – tramping do dawnych i zapomnianych epok ziem polskich wczesnego średniowiecza i
neolitu.

Niewiele wiemy o leżących aktualnie w obrębie polskich granic ziemiach sprzed ponad tysiąca lat. A przecież tereny
te  zamieszkane  były  przez  człowieka  od  paleolitu.  Stanowiska  archeologiczne  z  czasów  neolitu  i  wczesnego
średniowiecza są liczne i świadczą o tym, że obszar, na którym mieszkamy był domem dla rozlicznych ludów w
różnych okresach czasu. Zamieszkiwały je plemiona słowiańskie, gockie i wiele innych. Archeolodzy wciąż pracują
nad tym, by rzucić więcej światła na dawne dzieje, odkryć więcej z tego, co jeszcze niewiadome i móc opowiedzieć
nam w szerszym zakresie o dawnej historii Polski. Brakuje jednak źródeł pisanych odnoszących się do życia ludów
na naszych ziemiach w czasach przedchrześcijańskich. Dlatego też wiele faktów z tego okresu pozostaje okrytych
mrokiem tajemnicy.
Pozostałości  po dawnych epokach pozwalają jednak snuć domysły i silnie pobudzają wyobraźnię. Wiadomo, że
toczyło  się tutaj  bogate życie.  Dowodów nie brakuje.  Wciąż  odkrywane są kolejne pozostałości  po tych mało
znanych nam kulturach i ludach. Archeolodzy odkryli i opisali niezwykłe miejsca świadczące o świetności naszych
ziem jeszcze długo przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I. Możemy tylko ubolewać, że nie wspomina się o wielu z
nich na lekcjach historii w szkołach. A przecież niektóre są wyjątkowe w skali całej Europy i jej dawnej historii.
Miejsca takie jak olbrzymie kurhany kujawskie porównuje się do położonego w Anglii Stonhange czy we Francji
Cornaku. Są one starsze niż egipskie piramidy.  A funkcjonująca sześć tysięcy lat  temu kopalnia krzemienia w
Krzemionkach Opatowskich była jedną z największych na terenie Europy.
Celem naszej wyprawy jest odwiedzenie kilku niezwykłych miejsc związanych z tymi odległymi czasami. Chcemy
żebyście poczuli  ich wyjątkową,  tajemniczą atmosferę i  otworzyli  swoją wyobraźnię – uświadamiając  sobie, że
nasze dziedzictwo sięga czasów na długo przed przyjęciem chrześcijaństwa przez państwo Mieszka I. Zobaczymy
kujawskie kurhany, znajdujące się na Kaszubach kręgi kamienne oraz dolmeny nad Bałtykiem. Na koniec czeka nas
impreza na polskim wybrzeżu i krótki odpoczynek na jednej z plaż.
Wyjazd ma charakter integracyjny. Oprócz wizyty na stanowiskach archeologicznych oferujemy wam też wizytę w
Słowińskim Parku  Narodowym,  gdzie  przespacerujemy się  po  najwyższych  w Polsce  wydmach  oraz  wizytę  w
Muzeum  Pomorza  Środkowego  (to  tu  znajduje  się  największy  zbiór  prac  Witkacego).  Przedstawiając  Wam
najdawniejszą  historię  polskich  ziem chcemy lepiej  się  z  Wami  poznać,  a  potem wyruszyć  z  Wami  w Świat.
Oczywiście zależy nam również na dobrej, wspólnej zabawie.

1 DZIEŃ: Kurhany Kujawskie, Kręgi w Leśnie
Spotkanie  w  centrum  Warszawy  o  godzinie  7:00.  Wyjazd  na  Kujawy.  Po  dwóch  godzinach  dojeżdżamy  do
kurhanów kujawskich – grobowców sprzed 5,5 tysiąca lat, zwanych też polskimi piramidami. Kurhany są starsze od
piramid egipskich oraz od kręgów Stonehenge.

WIETRZYCHOWICE, SARNOWO
Kurhany kujawskie to megalityczne struktury o długości nawet do 150 metrów, szerokie do 10 metrów i na kilka
metrów wysokie. Kiedyś stanowisk było znacznie więcej niż obecnie, jednak wiele z nich zostało zniszczonych przez
działalność rolniczą w czasach komunistycznych PGR-ów. W kurhanach, oprócz pochowanych zmarłych, znaleziono
towarzyszące  im  w  drodze  na  „tamten  świat”  groty  strzał,  topory  bojowe,  naczynia  ceramiczne  oraz  inne
przedmioty codziennego użytku. Odwiedzimy dwa stanowiska: Wietrzychowice i  Sarnowo. W Wietrzychowicach
zobaczymy pięć kurhanów pochodzących z okresu od 3700 do 3300 roku p.n.e. Natomiast w Sarnowie dziewięć
monumentalnych, długich na około 100 metrów, grobowców. W jednym kurhanie było pochowanych zazwyczaj od
jednej do pięciu osób.
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LEŚNO
Dalszy  przejazd  na  Kaszuby.  Po  południu  dojeżdżamy  na  Kaszuby,  gdzie  odwiedzimy  Leśno.  Znajduje  się  tu
cmentarzysko  kurhanowe  i  kamienne  kręgi.  Największy  kurhan  z  kręgiem kamiennym i  stelą  ma  26-metrów
średnicy Prawdopodobnie jest to grób władcy plemienia lub czarownika. 

Nocleg w okolicach Odr.

2 DZIEŃ: Odry, Węsiory, Grzybnica, cmentarz megalityczny w Borkowie
Kręgi kamienne powstały w I-III wieku n. e. Ich twórcami są znani z przekazów historyków antycznych Goci. Lud
ten,  migrując  ze  Skandynawii  na  południowe  wybrzeże  Morza  Bałtyckiego,  obok  całego  zestawu  dziedzictwa
kulturowego, na które składały się zarówno zwyczaje pogrzebowe, system wierzeń, jak i kultura militarna, przeniósł
na nowo zasiedlone przez siebie tereny tradycję budowy kamiennych kręgów.
Kamienne kręgi traktowano najczęściej jako miejsca obrad, narad najważniejszych członków wspólnoty, podczas
których podejmowano kluczowe decyzje dotyczące najistotniejszych dla danej społeczności spraw. Powstawały one
w pobliżu osad zakładanych przez Gotów. Jeszcze na początku XX wieku było ich ponad 40. Większość jednak
została rozebrana, a kamienie z nich pochodzące użyto do budowy dróg i domostw. Do naszych czasów zostało
zaledwie kilka stanowisk.

ODRY
Rano ruszymy do kręgów kamiennych w Odrach (wstęp ok. 4 zł), położonych w cichym, spokojnym miejscu wśród
drzew sosnowego lasu. Kręgi w rezerwacie liczą od 15 do 33 m średnicy. W każdym z dziesięciu kręgów kręgów
jest od 16 do 29 kamieni wystających z ziemi na 20-70 cm. Oprócz kręgów na terenie rezerwatu znajdują się także
kurhany. W kręgach i kurhanach odkryto ponad 600 grobów.

WĘSIORY
Kolejne stanowisko jakie zobaczymy to Węsiory. Podobnie jak w Odrach, tak i w Węsiorach znajdują się kamienne
kręgi, które są cmentarzyskiem Gotów i Gepidów z I-III wieku. W Węsiorach zachowały się trzy kamienne kręgi i
część czwartego oraz 20 kurhanów.

GRZYBNICA
Następnie udamy się do Grzybnicy, gdzie umiejscowione jest pięć kręgów kamiennych, kamienne bruki i wieńce
oraz wiele grobowców z czasów Gotów.

BORKOWO
Ostatnią atrakcją będzie Borkowo – cmentarzysko megalityczne sprzed pięciu tysięcy lat. Znajduje się tu jedyny na
terytorium Polski i na wschód od Łaby grobowiec komorowy typu korytarzowego, zwany dolmenem rozwiniętym.
Zbudowany jest on z 12 bloków kamiennych nakrytych czterema kolejnymi głazami.  Ponadto na cmentarzysku
znajdują się trzy prostokątne grobowce bezkomorowe w kształcie prostokąta oraz pięć kurhanów.

Na nocleg jedziemy do Ustki. Wieczorna impreza nad Bałtykiem.

3 DZIEŃ: Słowiński Park Narodowy, Babi Dół
Wypoczynek nad morzem. Chętni mogą udać się na spacer po wydmach w Słowińskim Parku Narodowym (wstęp
ok. 6 zł). Po obiedzie około 14:00 wyjazd w stronę Warszawy. Wizyta w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
gdzie znajduje się m. in. największy zbiór prac Witkacego. Po drodze zatrzymamy się przy ostatnim już stanowisku
z kurhanami i kamiennym kręgami – Babim Dole. Wieczorny powrót do Warszawy.

*Jeżeli  w  terminie  wyprawy  zwiedzanie  niektórych  atrakcji  wymienionych  w  programie  będzie
niemożliwe w związku z koronawirusem (nowe ogniska zachorowań, nowe obostrzenia i zakazy itp.),
Biuro zapewni inne możliwe do realizacji atrakcje w okolicy.  
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Cena zawiera: transport wynajętym busem na całej trasie wycieczki, noclegi, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW
do 10.000 zł
 
Cena nie zawiera: wyżywienia (ok. 50 zł dziennie), biletów wstępu (ok. 20 zł)

Szczegóły dotyczące wyprawy:

• do udziału w wyprawie niezbędny jest ważny dowód osobisty
• dodatkowe koszty (wyżywienie, bilety wstępu) wynoszą około 170 zł 
• grupa od 5 do 8 osób
• noclegi w pensjonacie/agroturystyce w pokojach 2-osobowych, z łazienkami w pokoju lub na korytarzu 
• transport: wynajęty bus na całej trasie wyprawy 
• wyprawa nie wymaga szczególnej sprawności fizycznej, ale wskazany jest dobry stan zdrowia
• ze  względu  na  sytuację  sanitarno-epidemiologiczną  każdy  uczestnik  jest  zobowiązany  do  posiadania
maseczki, rękawiczek oraz płynu do dezynfekcji 
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