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Trasa „Druga wyprawa na odsiecz Niemczy”. Mapę podkładową pobrano ze strony 
internetowej www.mapa.karto.pl/polska wg stanu na dzień 14 sierpnia 2017 r. 
 
Rysunek „Bolesław Chrobry z drużyną” na stronie pierwszej – pobrano ze strony 
internetowej Muzeum Wojska Polskiego http://www.muzeumwp.pl/kalendarium/05-24/ 
według stanu na dzień 27 maja 2014 r. Tamże opis: „Rysunek, "Bolesław Chrobry                        
z drużyną", Karol Stobiecki (l. 1949-1950).” 
  
 
 
  
 
Definicje słów na stronie 2 podano na podstawie Małego słownika języka 

polskiego. Wydanie nowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© TTH 2017 Tekst i opracowanie Henryk Gałkowski. 
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 „Druga wyprawa na odsiecz Niemczy” 
 

Tułowice Małe – Wydrowice – Niemodlin – Góra – Rutki – Radoszowice  
– Głębocko – Żelazna – Grodków – Wójtowice – Wierzbna  
– Gierów – Karnków – Przeworno – Siemisławice – Miłocice  

– Kaczowice – Pogroda – Romanów – Zimne Doły – Nowolesie – Kazanów  
 – Komorowice – Stachów – Czerwieniec – Kowalskie – Strachów 

 – Wojsławice – Niemcza – Podlesie – Ciepłowody – Stary Henryków 
 – Henryków – Nowy Dwór – Skalice – Jasienica – Bożnowice  – Konary  

– Stanica – Sarby Dolne – Jagielnica – Rogów – Strzegów –  Starowice Dolne  
– Stary Grodków – Kopice – Pielgrzymowice  

– Jaczowice – Lipno – Tułowice Małe 
        

 

Ostatecznie bohaterstwo i wytrwałość obrońców Niemczy                             
w odpieraniu przez cztery tygodnie co rusz ponawianych ataków, 

wymusiły na stronie niemieckiej uznanie swojej bezsilności i bezradności  
– i ustąpienie spod grodu. 
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� Cele imprezy: 
� realizacja założeń programowych Tułowickiego Towarzystwa 

Historycznego, 
� odwiedzenie1 Niemczy – w roku Milenium jej skutecznej obrony 

przez niemczan – przed niemiecko-czeskim najazdem, 
� poznanie2 walorów turystyczno-krajoznawczych gmin: 

Tułowice, Niemodlin, Grodków, Przeworno, Strzelin, 
Kondratowice, Niemcza, Ciepłowody, Ziębice, Skoroszyce, 

� rozpoznawanie3 i poznawanie4 zabytków architektury na 
trasie, 

� zainteresowanie różnych środowisk turystyką rowerową. 
  
� Zbiórka uczestników nad Stawem Kuźniczym w Tułowicach 

Małych o godz. 5.20. 
 
� Start z Tułowic Małych, 19 sierpnia (sobota) 2017 r., godz. 5.30. 
                                                                      
� Wyprawa odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
 
� Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu. 
 
 

� Uczestnicy powinni zabrać ze sobą okrycie 
przeciwdeszczowe, prowiant na czas trwania imprezy.    

 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Odwiedziny to przybycie gdzieś w celu zwiedzenia; także przybycie do kogoś w celu 
zobaczenia się z nim, okazania mu uprzejmości.   
2 Poznanie to zdobycie, zdobywanie wiedzy; także wiedza przyswojona.  
3 Rozpoznawanie to patrzenie, słuchanie itp. Wyróżnianie spośród innych poprzez 
badanie, obserwację określanie, ustalanie czegoś, domyślanie się czegoś; także: 
przypomnienie sobie kogoś (lub czegoś) uprzednio znanego.  
4 Poznawanie to zdobycie wiedzy o czymś lub o kimś, nauczenie się czegoś. 
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Straż na Odrą  
(słowa – Roman Pisarski (1912-1969), muzyka – Feliks Rybicki (1899-1978)) 

 
Przed lat tysiącem polscy rycerze 
u brzegów Odry trzymali straż. 
Mieli żelazne miecze pancerze, 
blask jasnej zorzy świecił im w twarz. 
 
Po lat tysiącu nad Odry brzegiem 
znów polska mowa i polska broń. 
Znów nasze straże stoją szeregiem, 
gdzie król Bolesław siadał na koń. 
 
Nad brzegiem starej rzeki 
prastara dźwięczy mowa, 
przetrwała rzeka wieki 
i przetrwały wieki słowa. 
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Na fotografii powyżej, uczestnicy II Rajdu Rowerowego TTH „Nad odsiecz Niemczy” 
wraz Burmistrzem Niemczy Grzegorzem Kosowskim i Prezes Stowarzyszenia  

Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej Renatą Kukułą oraz mieszkańcami Niemczy  
– po uroczystym posadzeniu dębu „Bolesława Chrobrego” w Niemczy 

w dniu 29 czerwca 2014 r.   

 

 
Obok – fotokopia poświadczenia posadzenia dębu 
szypułkowego (Quercus robur L.), któremu nadano imię 
Bolesław Chrobry – co uczyniono dla upamiętnienia 
naszego znamienitego rodaka Bolesława I Chrobrego – 
króla Polski i bohaterskich obrońców Niemczy, którzy                 
w miesiącu sierpniu 1017 r. skutecznie gród swój obronili 
przed niemiecko-czeska nawałą. 
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� Obowiązki uczestnika wyprawy: 

� przestrzeganie zasad ruchu drogowego na drogach publicznych i 
podporządkowywanie się poleceniom wydawanym przez 
organizatora wyprawy, 

� dobry humor, 
� zachowanie zgodne z Kartą Turysty, 

� posiadanie dokumentów i sprawnego roweru (dobrze jest mieć 
zapasową dętkę), 

� przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu. 
 
��  Uwaga – młodzież szkolna może brać udział w wyprawie, tylko                                            

z opiekunami – zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.      
  
� Trasę wyprawy poprowadzono po części drogami polnymi, leśnymi, o 

trudnej nieraz nawierzchni. Prosimy o staranne przygotowanie rowerów. 
� Trasa: Tułowice Małe – Tułowice Małe – Wydrowice – Niemodlin – Góra – 

Rutki – Radoszowice – Głębocko – Żelazna – Grodków – Wójtowice – 
Wierzbna – Gierów – Karnków – Przeworno – Siemisławice – Miłocice – 
Kaczowice – Pogroda – Romanów – Zimne Doły – Nowolesie – Kazanów  
– Komorowice – Stachów – Czerwieniec – Kowalskie – Strachów – 
Wojsławice – Niemcza – Podlesie – Ciepłowody – Stary Henryków – 
Henryków – Nowy Dwór – Skalice – Jasienica – Bożnowice  – Konary – 
Stanica – Sarby Dolne – Jagielnica – Rogów – Strzegów –  Starowice 
Dolne – Stary Grodków – Kopice – Pielgrzymowice – Jaczowice – Lipno – 
Tułowice Małe; 150  km. 

� Organizator wyprawy – Zarząd TTH: Gałkowski Henryk (506 103 413)        
(tth20121104@gmail.com). 

� Dodatkowych informacji na temat wyprawy udziela organizator. 
� Ramowy program imprezy: zbiórka o godz. 5.20.; start o godz. 5.30.; do 

około godz. 11.30. trasa: Tułowice Małe – Niemcza; odwiedzenie dębu 
Bolesława Chrobrego5 i zwiedzanie Niemczy; od godz. około 14.00. do 
20.00. trasa: Niemcza – Tułowice Małe i zakończenie wyprawy.            

� Informacje dodatkowe – organizator zastrzega sobie możliwość 
wprowadzenia drobnych zmian zarówno w trasie wyprawy jak i w innych 
postanowieniach zapisanych w niniejszym regulaminie i informatorze. 

 

                                                 
5 W niedzielę, dnia 29 czerwca AD 2014 – uczestnicy II Rajdu Rowerowego TTH „Na odsiecz Niemczy” w obecności                       
i przy współudziale Grzegorza Kosowskiego – Burmistrza Niemczy i Renaty Kukuła – Prezes Stowarzyszenia Miłośników 
Niemczy i Ziemi Niemczańskiej oraz mieszkańców Niemczy – zasadzili sadzonkę dębu szypułkowego (Quercus robur 

L.), któremu nadano imię Bolesław Chrobry. 
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Kronika biskupa merseburskiego Thietmara – fragment6  
 
59. (44) Podczas tych wydarzeń syn Bolesława Mieszko wtargnął z 10 

legiami do Czech, które wskutek nieobecności księcia Udalryka mniejszy, niż 
zwykle mogły stawić opór. Przez dwa dni plądrował on kraj i powróciwszy                                  
z nieprzebranym tłumem jeńców wielką sprawił radość ojcu. Oburzony tym 
cesarz wyruszył ze swoim wojskiem oraz znacznymi posiłkami Czechów                        
i Luciców; pustosząc wszystko po drodze dotarł 9 sierpnia do grodu Głogowa, 
gdzie oczekiwał go ze swymi wojami Bolesław, lecz zabronił naszym ścigać 
nieprzyjaciela, który ukrywszy dokoła łuczników wyzywał do walki. Następnie 
wysłał przodem dwanaście legij, wybranych z głównej siły zbrojnej, do grodu 
Niemczy, który stąd swą nazwę wywodzi, że niegdyś przez nas został 
założony7. Ich zadaniem było odciąć pomoc, która miała nadejść dla 
tamtejszej załogi. Kiedy owe legie rozbiły obóz, gruchnęła wieść, iż zbliża się 
nieprzyjaciel. Nie mogąc zadać mu większej klęski z powodu ciemności nocy            
i ulewnego deszczu zdołały one przepędzić tyko część jego wojsk, część zaś 
puściły wbrew swej woli do grodu. Gród ten leży w kraju śląskim, który nazwę 
tę otrzymał niegdyś od pewnej wielkiej i bardzo wysokiej góry. Owa góra 
wielkiej doznawała czci u wszystkich mieszkańców z powodu swego ogromu 
oraz przeznaczenia, jako że odprawiano na niej przeklęte pogańskie obrzędy. 
 

60. W trzy dni potem cesarz przybył pod ten gród z silnym wojskiem                      
i kazał otoczyć go ze wszystkich stron, w nadziei, że w ten sposób zamknie 
nieprzyjacielowi wszelki dostęp z zewnątrz. Jego mądry plan i dobre pod 
każdym względem zamiary mogłyby wiele tu osiągnąć, gdyby jego 
pomocnicy poparli go z całą gotowością. Tymczasem, korzystając z ciszy 
nocnej wielka odsiecz przedarła się przez wszystkie straże do grodu. Cesarz 
nakazał naszym zbudować różnego rodzaju machiny oblężnicze, wnet atoli 
ukazały się bardzo podobne do nich u przeciwnika. Nigdy nie słyszałem                       
o oblężonych, którzy by z większą od nich wytrwałością i bardziej przezorną 
zaradnością zabiegali o swoją obronę. Naprzeciw pogan wznieśli krzyż święty 
w nadziei, iż pokonają ich z jego pomocą. Gdy zdarzyło im się coś 
pomyślnego, nie wykrzykiwali nigdy z radości, ale i niepowodzenia również nie 
ujawniali przez wylewne skargi. 

                                                 
6 Thietmar, Kronika biskupa merseburskiego Thietmara (Thietmari merseburgiensis episcopi chronicon). Edycja 
komputerowa: www.zrodla.historyczne.prv.pl Mail: historian@z.pl Zacytowano za:  
http://biblioteka.kijowski.pl/sredniowiecze/thietmar%20-%20kronika%20biskupa%20merseburskiego%20thietmara.pdf 
7 Przypis zacytowano w całości ze źródła jw.: Nazwa: Niemcza może pochodzić od Niemców i notatka Thietmara, iż 
gród ów wybudowali Niemcy, zasługuje na wiarogodność, nie byli to jednak żadni poprzedni zdobywcy kraju, ani 
rycerze najemni, lecz raczej, jak przypuszcza S. Zakrzewski, Bolesław Chrobry, s. 414, uw. 48, niemieccy rzemieślnicy. 
Najprawdopodobniej zaś byli to niemieccy jeńcy wojenni użyci do budowy grodu w charakterze niewolników;                     
w cytowanym źródle nr przypisu 400.  
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Mieszko I po utrwaleniu swojej pozycji i władzy na Pomorzu 
Zachodnim (bitwa pod Cedynią w 972 r.), mógł spokojnie przesunąć siły                             
i środki na południową flankę i umocnić swoją pozycję na Śląsku. Plan ten 
został skutecznie zrealizowany przed rokiem 990 i Ślężanie wraz ze swoim 
terytorium znaleźli się we władaniu dynastii piastowskiej, której przewodził 
książę Polan – Mieszko I. 

 
Taki rozwój wypadków wzbudzał coraz większe zaniepokojenie wśród 

książąt i królów niemieckich. Narastało więc wśród nich zdecydowanie, aby 
podjąć wyprawę która umożliwi podbój, zawładnięcie i włączenie Śląska do 
strefy wpływów niemieckich.  

 
Następca Mieszka I (jego syn), Bolesław Chrobry był jednak 

wystarczająco przewidującym i bystrym przywódcą i nie dał się wyprowadzić 
w pole, obietnicami Henryka II (króla Niemiec) o rzekomo pokojowych 
zamiarach w zawieranych kolejnych traktatach, które miały niby trwale 
stabilizować i porządkować wzajemne stosunki. 

 
W latach 1003-1017, w krótkich odstępach czasu, Henryk II trzykrotnie 

wyprawiał się przeciw Polsce i Bolesławowi Chrobremu – za każdym razem 
podwyższając stawkę i stawiając coraz to nowe żądania terytorialne. Dopiero 
jednak klęska największej i najsilniejszej ekspedycji (która miała skutecznie 
pobić Chrobrego i łatwo zająć Śląsk) w 1017 r. – zmusiła Henryka II do 
zawarcia pokoju w Budziszynie (w styczniu 1018 r.) na warunkach jakie 
podyktowała strona polska. 

 
 Ostatecznie bohaterstwo i wytrwałość obrońców Niemczy                             

w odpieraniu przez cztery tygodnie co rusz ponawianych ataków, wymusiły 
na stronie niemieckiej uznanie swojej bezsilności i bezradności – i ustąpienie 
spod grodu. Do takiego szczęśliwego finału przyczynili się najbardziej wojowie               
i rycerze Chrobrego, którzy wyprowadzili w pole oblegające Niemczę (12-
tysięczne) rycerstwo niemieckie i w kluczowym momencie przybyli ze 
skuteczną odsieczą bohaterskim niemczańskim obrońcom. 

  
  
 
 
 
 
 
 


