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Wędrowiec

Uczestnicy projektu w szkole w Jarnołtówku
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zagadkowy krąg i proste linie ukryte pod płaszczem lasu nieopodal Smolarni. Czym są? Kto je „zbudował”?

ŚLadY HISTOrII

Prawie jak Nazca

Krąg znajduje się kilkaset metrów od leśniczówki w Smolarni. Niestety trwająca w 2017 r. wycinka drzew 
zaburzyła możliwość pełnego oglądu kręgu.

Tym rowem woda dochodziła do zbiornika Położenie kręgu na mapie topograficznej z 1930 r.

Izolowana linia zakończona idealnie wykonanym okręgiem  
- tak prezentuje się fragment „geoglifów” w okolicy Smolarni na 
laserowym skanie powierzchni ziemi

Na hipsograficznej mapie wyraźnie 
widać nieckę, na której dnie 
znajduje się okrągły zbiornik

to widać z powierzchni ziemi, to już 
analiza hipsograficzna wskazuje, że 
„oczko” znajduje się na dnie niecki, 
a rów doprowadzał do niego wodę z 
wyżej położonego terenu na północy. 
W pobliżu znajduje się jeszcze jeden 
niewielki zbiornik, do dziś z wodą, do 
którego również doprowadzony był 
rów. Znawca lokalnej historii Robert 
Hellfeier wskazuje, że to Zula (tak 
miejscowa ludność nazywa to „oczko”). 
Miłośnik dziejów dzieli się kolejnymi 
informacjami, z których wynika, że ten 
fragment lasu był w przeszłości gospo-
darczo intensywnie wykorzystywany. 
Nieopodal znajdowała się szkółka 
leśna, a nasze „linie” przecina aleja 
dębów czerwonych. Jeden z leśników 
przypuszcza, że zbiorniki mogły służyć 
do nawadniania sadzonek w sąsiedniej 
szkółce leśnej. Ziemia tu jest piasz-
czysta, a sieć wodna uboga, tak więc 
zbieranie wody w rowach i zbiornikach 
było ważnym elementem utrzymania 
dobrostanu lasu.

Dlaczego tak starannie?

 Podobnych systemów melioracji 
jest w Borach Niemodlińskich więcej. 
Zagadką pozostaje to, dlaczego jeden 
ze zbiorników wykonano tak staran-
nie w kształcie koła. Walor estetyczny 
mógł mieć związek z tego reprezenta-
cyjnością. Znajdował się stosunkowo 
blisko Smolarni i jednej z ważniej-
szych dróg leśnych. Może miejsce to 
odwiedzali myśliwi, a zbiornik pełnił 
rolę pojnika dla zwierzyny?
 Mapa z 1930 r. wskazuje na podział 
lasu, który wyodrębnia jego fragment 
jako Rasselwitzer Forst (Las Racławi-
czek). Rozciągał się on między obecną 
leśniczówką Smolarnia na zachodzie, 
a Kopaliną na wschodzie. Na jego 
terenie były (nazwane na mapie): Gr. 
Alle (Duża Aleja), Kl. Alle (Mała Aleja) 
oraz Kirch Weg (Droga Kościelna). Ta 
ostatnia była najkrótszym szlakiem 
do kościoła w Racławiczkach dla 
mieszkańców Kopaliny. Z monografii 

N
a stronach internetowych 
spiskowców i miłośników 
pozaziemskich cywilizacji 
temat mógłby zyskać sporą 

popularność. Niczym słynne geoglify 
na pustyni Nazca. „Znaki” ze Smolarni 
najłatwiej byłoby zaobserwować z 
lotu ptaka, ale tu przeszkodą są korony 
drzew. Na niecodzienne kształty moż-
na było się natknąć dopiero z chwilą 
wprowadzenia laserowej techniki skanu 
powierzchni ziemi, która odwzorowuje 
obraz bez roślinności.

Idealne 12 metrów

 Na tajemniczy obszar natknąłem się 
na początku 2017 r. przeglądając zasoby 
Geoportalu (geoportal.gov.pl). Najwięk-
sze wrażenie robi niemali idealny krąg 

(niczym od cyrkla) o średnicy 12 metrów, 
który położony jest ok. 500 metrów 
dokładnie na wschód od leśniczówki w 
Smolarni (przysiółek Serwitut). Odcho-
dzi od niego licząca prawie 300 m linia 
prosta dokładnie na północ. Jest tam 
jeszcze inna linia łącząca się z pierwszą. 
W okolicy znajdują się podobne „kreski 
na mapie”, część z nich zakończona jest 
nieregularnymi kształtami. 
 Trzy lata temu, 12 marca, wybraliśmy 
się na miejsce, by zbadać „lądowisko 
UFO”. Najbardziej intrygujący okręg 
okazał się być niezbyt głębokim zagłę-
bieniem, z płaskim dnem, otoczonym 
wałem. Linia prosta okazała się rowem, 
który przebijał wał kręgu. Wewnątrz 
koła nie było żadnych drzew, tak jakby te 
nie chciały posiać się wewnątrz.

Odrębny system

 Niektórzy czytelnicy z pewnością już 
domyślają się, z czym mamy do czynie-
nia. To nie żadne ślady po lądowaniu 
statku obcej cywilizacji, tylko rowy 
melioracyjne, które zbierały wodę i ma-
gazynowały ją w zbiornikach. Niektóre 
z nich, zwłaszcza te przy większych, 
leśnych drogach, są dobrze utrzymane 
i spełniając swoją funkcję do dziś. Inne 
zostały porzucone powoli zarastając. 
Cechą charakterystyczną systemu z krę-
giem jest to, że jest zamknięty i nie łączy 
się z innymi. Gleba w kręgu była ciemna, 
ale nie bagnista. Nieodnawiany system 
nawadniający dawno przestał dostar-
czać wodę, a i warstwa organiczna stała 
się tak gruba, że ziemia przemieniła się 
w twardą glebę, może zaczątek torfu.
 Zbiornik w kształcie kręgu nie ma 
przypadkowej lokalizacji. Choć słabo 

Smolarni Roberta Hellfeiera wiemy, że 
w październiku 1928 r. Las Serwitutowy 
przyłączono do gminy wiejskiej Dzie-
dzice. Na podobnej zasadzie inny frag-
ment lasu (z okręgiem) mógł przypaść 
gminie wiejskiej Racławiczki.

Dlaczego inaczej?
 Cofając się jeszcze bardziej w czasie 
na przełomie XVIII i XIX w. tutejsze 
lasy był królewszczyzną z ośrodkiem 
administracji w Chrzelicach. W 1796 
r. wydzielono z niego Głogówecki Las 
Serwitutowy, tym samym włączając go 
do dóbr Oppersdorffów. Księga dóbr ry-
cerskich z 1921 r. dzieli tutejsze lasy na Las 
Serwitutowy (Servitutwald) oraz okręg 
leśny Moszna – Racławiczki (Forstbezirk 
Moschen-Polnisch Rasselwitz). To za-
pewne w skład tego drugiego wchodził 
las z naszymi tajemniczymi liniami. Wie-
my, że oba kompleksy należały wówczas 
do obrzydliwie bogatych panów na 
pałacu w Mosznej – Tiele-Wincklerów, 
którzy zresztą nie stronili od polowań. 
Czy okrągły zbiornik w leśnej głuszy nie 
mógł być spełnieniem kaprysu „pana”?
 Las Racławiczek posiadał inne 
urządzenie gospodarcze od pozosta-
łej części kompleksu leśnego, miał 
niekompatybilny podział, a system 
rowów z małymi zbiornikami wyda-
wał się być nie połączony z resztą lasu. 
Czyżby więc ta odrębność własnościo-
wa determinowała inne podejście do 
melioracji i pomysł na okrągły zbior-
nik wodny, który dziś bardziej koja-
rzymy z pobliską Smolarnią, a właści-
wie związany jest z Racławiczkami?
 Co więc na pewno wiemy o na-
szym tajemniczym kręgu? Był to 
zbiornik, do którego woda spływała 
grawitacyjnie z prowadzącego od 
północy rowu. Zbiornik znajdował 
się w wydzielonym fragmencie lasu, 
na którego terenie gospodarka leśna 
prowadzona była, przynajmniej przez 
pewien okres, inaczej niż w pozostałej 
części kompleksu. W 1930 r. był to las 
należący do Racławiczek. n


